EL RACÓ DE #REPENSAR

CINE-FÒRUM. RENDA BÀSICA: QUIN TREBALL? QUINA SOCIETAT? QUINA VIDA?

“FREE LUNCH SOCIETY: COME COME BASIC INCOME”
Quan? On?
25 de gener, 18h, a Zumzeig Cinecooperativa (c/ Béjar 53. Metro: Hostafrancs)

Fitxa Tècnica
Director: Christian Tod
País: Alemanya, Àustria
Producció: Arash T Riahi, Karin C. Berger

Estrena: Març 2017
Duració: 95 min
Idioma: anglès i alemany V.O.S (subtítols en català)

Sinopsi
Free Lunch Society (Renda Bàsica) és la primera pel·lícula que aborda directament una de les qüestions més crucials
del nostre temps: la renda bàsica garantida universal. Un ingrés fixe per a tots els ciutadans del món que ens permetés cobrir les nostres necessitats bàsiques sense dependre d’un salari. Treballaríem si ens paguessin simplement per
existir? La renda bàsica universal farà la gent més mandrosa o més productiva i feliç? Un film sorprenent i reflexiu
sobre una idea radical que està del nou al cim de l’agenda social.

El director
Christian Tod (Àustria, 1977) és un economista reputat que actualment treballa en la seva tesi sobre la renda bàsica.
La seva primera pel·lícula va ser Fatsy - The Last Cowboy of Austria (2007), amb la qual va rebre una menció d’honor
al Crossing Europe Film Festival de Linz. L’any 2010 va presentar Es Muss Was Geben, seleccionada com a pel·lícula
inaugural del Crossing Europe Film Festival i estrenada en cinemes l’any 2011. Renda bàsica (Free Lunch Society) és la
seva darrera pel·lícula i la més ambiciosa, sobre un tema tan complex com la renda bàsica universal.
Selecció Oficial, CPH:DOX – Dinamarca, 2016 / Diagonale Festival of Austrian Film – Àustria, 2017
Nominada al Golden Eye, Zurich Film Fest – Suïssa, 2017
Coorganitzat per:

Renda bàsica (Free Lunch society)
El 2015 va ser l’any en què per primera vegada l’1% més ric del món posseïa tants diners com
el 99% de la població restant. Des de la crisi del 2008, l’esquerda en el repartiment de la riquesa
entre privilegiats i la resta de persones s’ha anat ampliant fins a (des)proporcions inimaginables.
Enmig d’aquest panorama s’hi suma la creixent robotització de les activitats productives: es
preveu que en els propers 20 anys el 40% dels llocs de treball hauran estat substituïts per
màquines. Què passarà amb tota aquesta gent que necessita treballar per sobreviure si el
mercat no absorbeix tota la mà d’obra? És sostenible el model econòmic actual?
La pregunta que planteja el
documental és clara: És aplicable
la renda bàsica garantida? Pot
existir un sistema econòmic en
què el treball estigui separat dels
ingressos? A dia d’avui aquesta
idea, que durant anys ha estat
considerada com una utopia, és
més rellevant que mai. La proposta
de la renda bàsica garantida torna
al debat públic com una alternativa
al principi de drets i deures. La
globalització, l’automatització i
les dinàmiques econòmiques del
segle XXI estan fent desaparèixer la
classe mitjana i cada cop les noves
generacions tenen menys opcions
a trobar el seu lloc en el mercat
laboral. Se sent parlar de les
causes, però poc de les solucions.

La idea que tots els majors
de 21 anys han de tenir una
assignació
fixa
mensual,
independentment del fet que
treballin o no, divideix opinions.
Però no ho fa en la línia de les
dicotomies polítiques tradicionals
de l’eix esquerra/dreta. Les
qüestions filosòfiques que fan
referència al sentit de l’existència
humana irrompen en la política
i l’economia per qüestionar el
model socioeconòmic actual i
poder avançar cap una societat
que vulgui trencar amb la idea
que l’escassedat i la necessitat
siguin el motor de les activitats
econòmiques. Realment les
persones necessitem tenir por
a ser pobres per treballar i ser

productius? La renda bàsica és el
camí per assolir una societat més
justa?
Renta Bàsica asseu davant
de la càmera politòlegs,
economistes, filòsofs, sociòlegs,
empresaris que discuteixen el
concepte des del punt de vista
ètic, econòmic o social. Les seves
intervencions es combinen amb
testimonis de ciutats o estats on
ja s’ha aplicat el sistema i que
posen sobre la taula els pros i
els contres de la practica real.
Tot amenitzat amb fragments
de pel·lícules i sèries de ficció
que donen al documental la
lleugeresa justa per afrontar
el debat amb ironia i sentit de
l’humor.

Per veure el trailer premeu el següent enllaç

Amb la col·laboració:

Text extret de la pàgina web del Documental del mes de Docs Barcelona. Més informació a: https://eldocumentaldelmes.com

