
L’Asímptota del Capitalisme i la seva Catarsi 
Primerament, considero fonamental, per entendre en què es basa el meu projecte de recerca, explicar d’on surt el títol. 

 Per una banda, incloc el terme “asímptota”,  per fer referència a aquell concepte matemàtic que es refereix a la tendència d’una 
funció a mesura que aquesta avança cap a l’infinit, i d’altra, incloc el terme “catarsi”, el qual sovint ve lligat a la definició de tragèdia 
grega, per referir-me a l’experimentació o aprenentatge que he tret de l’observació del sistema capitalista al llarg dels seus 200 
anys de trajectòria i de la seva hipotètica tendència a l’infinit. 

Plantejament del treball:            El treball està dividit en tres parts: 

 El que em va incitar a investigar el 
desenvolupament del sistema 
capitalista va ser, bàsicament, la 
voluntat de prendre consciència del 
sistema econòmic que porta 
imperant durant els últims dos 
segles. I partint d’aquí, un cop 
enteses les bases i estructures del 
sistema, vaig començar a plantejar 
hipòtesis de futur que em van portar 
a extreure conclusions molt 
negatives per a la societat. 

Finalment, en el treball, proposo un 
sistema econòmic alternatiu que 
intenti minvar els efectes negatius 
que pronostico per a un futur pròxim.   

Primera part teòrica, la qual l’he 
centrat més en la recerca del 
funcionament del sistema capitalista 
i de la seva estructura, tot a partir de 
la lectura de l’obra de Felipe 
Martínez Marzoa La filosofia del Das 
Kapital. 

Segona part teòrica, que està més 
enfocada a les conclusions extretes 
del funcionament del mercat 
capitalista, i a les meves hipòtesis 
sobre com esdevindrà en un futur el 
sistema, a partir de la lectura del 
llibre Renta Básica Universal de 
Cive Pérez. 

Tercera part pràctica, on intento 
posar en pràctica i donar veracitat a 
les hipòtesis i conclusions de les 
parts teòriques en el sector forner. 
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