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1.- Introducció

‘Una obra está acabada cuando 
no puede ya ser mejorada, 
aunque se la sepa insuficiente e 
incompleta. Se está tan 
exageradamente fatigado de ella 
que ya no se tiene el valor de 
añadirle ni una sola coma, 
aunque fuese indispensable. Lo 
que decide el grado de acabado 
de una obra no es en absoluto 
ninguna exigencia del arte o de 
la verdad, es la fatiga y, aún 
más, el asco’   

                                                      
                      Cioran

  El tema escollit per al treball de recerca és el pensament i el coneixement. 
Aquest, però, és un camp massa ampli i, naturalment, ha estat necessari anar-
lo centrant. Per això hem concretat el treball en fer el trajecte de la racionalitat 
a la complexitat. Tanmateix, encara són dos temes d’un abast superior a les 
possibilitats que dóna un sol treball. Per aquest motiu, hem canalitzat la relació 
entre racionalitat i complexitat a partir de la comparació entre llibre i hipertext. 
Val a dir, però, que la comparació entre llibre i hipertext només ha estat el punt 
de recolzament per a poder respondre una pregunta sobre el pensament. La 
pregunta que ha guiat el treball és la següent:

 Podem afirmar que l’hipertext ens obliga a reconsiderar la 
manera de pensar?

 Pot semblar una pregunta certament especulativa. Tanmateix, com que la 
intenció que ens ha guiat ha estat la de fer un treball de filosofia, l’especulació 
no ens ha pas de fer por. Almenys si l’apliquem en el sentit de reflexar les 
idees d’un mateix en l’espill d’altres pensadors[1]. Però, segurament, sembla 
agosarat relacionar dos termes tan desiguals. De fet, es tracta de relacionar 
hipertext amb un nou paradigma conceptual que anomenem paradigma de la 
complexitat. Ara, potser, queda més entenedor com un nou paradigma –i amb 
ell una de les seves manifestacions- ens pot modificar les maneres de pensar. 
Segurament, la resposta no serà ni fàcil ni clara, però almenys podrem posar 
algunes bases per a seguir treballant en aquest camp.

 El trajecte que ens hem marcat per arribar a respondre la pregunta és el 
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següent. En primer lloc, volem comparar el que ha estat el paradigma de 
coneixement vigent durant molt temps amb el nou model de la complexitat. 
Això és, comparar l’arquetipus cartesià amb el paradigma de la complexitat. 
Després d’exposar els trets que defineixen el paradigma cartesià, ens centrem 
en un seguit de crítiques que li han vingut des de diferents branques del 
pensament i la ciència al llarg de més d’un segle. En aquestes crítiques ja 
podrem anar entreveient noves formes que definiran el nou model. A més de 
les crítiques, però, necessitem donar unes breus pinzellades del pensament 
postmodern, que també ajuda a donar cobertura conceptual al nou paradigma. 
A partir de les crítiques i de les idees aportades des del postmodernisme ja 
podrem explicar, amb més o menys profunditat, aquest nou paradigma de la 
complexitat.

 Una vegada exposat l’arquetipus de la complexitat, necessitem relacionar 
pensament amb llenguatge i estudiar les múltiples relacions entre llenguatge i 
text. Per estudiar aquestes relacions, ens serà necessari introduir el concepte 
de text postmodern i el concepte d’hipertext. Una vegada fet això, ja estarem 
en situació de fer correspondre al llibre clàssic el paradigma de la racionalitat i 
a l’hipertext el paradigma de la complexitat. Si les dues formes de text tenen 
relació amb dos paradigmes diferents, ens queda la tasca més complicada en 
el sentit que cal trobar recolzament per a poder respondre la pregunta. Podíem 
escollir diferents línies per a argumentar una resposta. Hem escollit seguir la 
línia de l’hermenèutica filosòfica tot recolzant-nos en Gadamer. 

 Finalment, ens ha semblat interessant i profitós fer una breu crítica del mateix 
treball des del punt de vista de les idees que hi exposem. Així mateix, 
aprofitem aquest apartat per apuntar possibles línies d’estudi que podrien 
continuar alguns dels molts aspectes que, tangencialment, es relacionen amb 
el present text. 

 La metodologia que hem seguit per a dur a terme aquesta tasca ha consistit 
en llegir i cercar idees que poguessin confirmar o desmentir el que hem volgut 
estudiar. El primer pas, doncs, era fer una tasca de cerca bibliogràfica força 
exhaustiva sobre pensadors crítics amb el model cartesià i sobre les idees del 
postmodernisme. Seguidament, ens hem dedicat a interrogar[2] molts 
d’aquests textos per poder fonamentar la crítica al primer dels paradigmes i 
per a poder donar forma al segon dels paradigmes. Hem hagut d’establir 
relacions emparant-nos en un mètode que només podem qualificar 
d’hermenèutic. Aquesta interrogació, però, no sempre ha estat sistemàtica. De 
fet, en el context del treball no és la sistemàtica el que més pot definir la 
complexitat que hem volgut explicar. 

 Metodològicament, també hem treballat la comparació. El que passa és que, 
en el context de la postmodernitat, hauríem de dir que hem treballat tenint per 
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guia el que Vattimo en diu ‘Les aventures de la diferència’. Esperem que, al 
llarg del treball, quedi més clar què volem dir –o què vol dir Vattimo- amb 
aquesta expressió. 

 Ben segur que, en l’elaboració del treball, també ens ha acompanyat la 
‘metodologia’ de la complexitat. Potser no podia ser d’altra manera. 

 
 

[1] Veure Gadamer, G., 2003: 557.

[2] Utilitzem el mot interrogar en el sentit que li donà Ricoeur. Veure Bengoa Ruíz de 
Azua, J., 1997: 106.
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Introducció

1.- Introducció

‘Una obra está acabada cuando no 
puede ya ser mejorada, aunque se 
la sepa insuficiente e incompleta. 
Se está tan exageradamente 
fatigado de ella que ya no se tiene 
el valor de añadirle ni una sola 
coma, aunque fuese 
indispensable. Lo que decide el 
grado de acabado de una obra no 
es en absoluto ninguna exigencia 
del arte o de la verdad, es la fatiga 
y, aún más, el asco’   

                                                      
                      Cioran

  El tema escollit per al treball de recerca és el pensament i el coneixement. Aquest, però, 
és un camp massa ampli i, naturalment, ha estat necessari anar-lo centrant. Per això hem 
concretat el treball en fer el trajecte de la racionalitat a la complexitat. Tanmateix, encara 
són dos temes d’un abast superior a les possibilitats que dóna un sol treball. Per aquest 
motiu, hem canalitzat la relació entre racionalitat i complexitat a partir de la comparació 
entre llibre i hipertext. Val a dir, però, que la comparació entre llibre i hipertext només ha 
estat el punt de recolzament per a poder respondre una pregunta sobre el pensament. La 
pregunta que ha guiat el treball és la següent:

 Podem afirmar que l’hipertext ens obliga a reconsiderar la manera de 
pensar?

 Pot semblar una pregunta certament especulativa. Tanmateix, com que la intenció que 
ens ha guiat ha estat la de fer un treball de filosofia, l’especulació no ens ha pas de fer 
por. Almenys si l’apliquem en el sentit de reflexar les idees d’un mateix en l’espill d’altres 
pensadors[1]. Però, segurament, sembla agosarat relacionar dos termes tan desiguals. De 
fet, es tracta de relacionar hipertext amb un nou paradigma conceptual que anomenem 
paradigma de la complexitat. Ara, potser, queda més entenedor com un nou paradigma –i 
amb ell una de les seves manifestacions- ens pot modificar les maneres de pensar. 
Segurament, la resposta no serà ni fàcil ni clara, però almenys podrem posar algunes 
bases per a seguir treballant en aquest camp.

 El trajecte que ens hem marcat per arribar a respondre la pregunta és el següent. En 
primer lloc, volem comparar el que ha estat el paradigma de coneixement vigent durant 
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molt temps amb el nou model de la complexitat. Això és, comparar l’arquetipus cartesià 
amb el paradigma de la complexitat. Després d’exposar els trets que defineixen el 
paradigma cartesià, ens centrem en un seguit de crítiques que li han vingut des de 
diferents branques del pensament i la ciència al llarg de més d’un segle. En aquestes 
crítiques ja podrem anar entreveient noves formes que definiran el nou model. A més de 
les crítiques, però, necessitem donar unes breus pinzellades del pensament postmodern, 
que també ajuda a donar cobertura conceptual al nou paradigma. A partir de les crítiques i 
de les idees aportades des del postmodernisme ja podrem explicar, amb més o menys 
profunditat, aquest nou paradigma de la complexitat.

 Una vegada exposat l’arquetipus de la complexitat, necessitem relacionar pensament 
amb llenguatge i estudiar les múltiples relacions entre llenguatge i text. Per estudiar 
aquestes relacions, ens serà necessari introduir el concepte de text postmodern i el 
concepte d’hipertext. Una vegada fet això, ja estarem en situació de fer correspondre al 
llibre clàssic el paradigma de la racionalitat i a l’hipertext el paradigma de la complexitat. 
Si les dues formes de text tenen relació amb dos paradigmes diferents, ens queda la 
tasca més complicada en el sentit que cal trobar recolzament per a poder respondre la 
pregunta. Podíem escollir diferents línies per a argumentar una resposta. Hem escollit 
seguir la línia de l’hermenèutica filosòfica tot recolzant-nos en Gadamer. 

 Finalment, ens ha semblat interessant i profitós fer una breu crítica del mateix treball des 
del punt de vista de les idees que hi exposem. Així mateix, aprofitem aquest apartat per 
apuntar possibles línies d’estudi que podrien continuar alguns dels molts aspectes que, 
tangencialment, es relacionen amb el present text. 

 La metodologia que hem seguit per a dur a terme aquesta tasca ha consistit en llegir i 
cercar idees que poguessin confirmar o desmentir el que hem volgut estudiar. El primer 
pas, doncs, era fer una tasca de cerca bibliogràfica força exhaustiva sobre pensadors 
crítics amb el model cartesià i sobre les idees del postmodernisme. Seguidament, ens 
hem dedicat a interrogar[2] molts d’aquests textos per poder fonamentar la crítica al primer 
dels paradigmes i per a poder donar forma al segon dels paradigmes. Hem hagut 
d’establir relacions emparant-nos en un mètode que només podem qualificar 
d’hermenèutic. Aquesta interrogació, però, no sempre ha estat sistemàtica. De fet, en el 
context del treball no és la sistemàtica el que més pot definir la complexitat que hem 
volgut explicar. 

 Metodològicament, també hem treballat la comparació. El que passa és que, en el 
context de la postmodernitat, hauríem de dir que hem treballat tenint per guia el que 
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Vattimo en diu ‘Les aventures de la diferència’. Esperem que, al llarg del treball, quedi 
més clar què volem dir –o què vol dir Vattimo- amb aquesta expressió. 

 Ben segur que, en l’elaboració del treball, també ens ha acompanyat la ‘metodologia’ de 
la complexitat. Potser no podia ser d’altra manera. 

 
 

[1] Veure Gadamer, G., 2003: 557.

[2] Utilitzem el mot interrogar en el sentit que li donà Ricoeur. Veure Bengoa Ruíz de Azua, J., 1997: 
106.
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2.- Racionalitat

'No gosar pensar més que a mitges és viure només a mitges'. 
                           

                                 Voltaire 

El 
paradigma 
racionalista 

Crítiques al 
paradigma 

racionalista des de 
l’irracionalisme

Deconstrucció del 
racionalisme des del propi 

racionalisme

Deconstrucció des 
del positivisme i la 

ciència

2.1.- El paradigma racionalista 

S’ha situat el començament de la modernitat racionalista al segle XVII amb la revolució que 
Descartes originà en el sí del pensament. Possiblement, només figures com Plató o Kant han tingut 
la mateixa transcendència que aquest autor.  No va ser, però, aquest autor qui construí al paradigma 
racionalista, sinó que, com qualsevol paradigma, s’anà construint al llarg dels anys i amb la 
contribució de diversos i significatius pensadors. I, també, amb forta influència dels pensadors grecs i 
dels de  la mal anomenada època fosca. Malgrat això, Descartes és considerat el pare de la filosofia 
moderna, del mecanicisme i del mite racionalista. La pedra angular d’aquest pensament rau en que 
aquest autor pretenia cercar el mètode per arribar a allò que és vertader: 

 ‘..el poder de judicar el bé i de distingir el ver del fals [...] és per naturalesa igual en tots els homes, i 
que, per tant, la diversitat de les nostres opinions no ve pas del fet que unes siguin més racionals que 
les altres, sinó solament del fet que dirigim els nostres pensaments per vies diverses i no considerem 
les mateixes coses’[1]. 

 En aquest marc inicial de pensament hi ha implícita la cerca d’unes veritats eternes que, de manera 
propedèutica[p1], intervenen en la definició de la racionalitat humana. Per aquest camí, la racionalitat 
forma part del mètode, però, alhora, el defineix; d’aquí la dificultat per a superar les posicions 
cartesianes. 

 No és, doncs, el mètode allò més important en l’aportació de Cartesius, sinó l’actitud enfront de les 
possibilitats humanes. Ara no només podem intentar entreveure el món de les idees, sinó que 
coneixem el camí i tenim l’esperit necessari per a arribar al coneixement del tot. De fet, el més 
important és donar per descomptat que hi ha un tot i una meta on arribar. Que el coneixement és 
possible i que l’única cosa que cal és trobar el camí. De cap manera, doncs, es discuteix la veritat i 
els absoluts. Potser aquest serà el més important dels postulats racionalistes. Com que la racionalitat 
ha impregnat la civilització occidental, a voltes oblidem que ha estat construïda i no és transcendent. 

 Aquest esperit guià molts dels principals pensadors durant uns quants segles. De fet, fins en 
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l’actualitat hi ha recerques que estan guiades pel mateix esperit[2]. Quelcom hi ha d’haver quan un 
munt d’estudiosos han estat barallant-se amb problemes que sorgiren del nucli del més pur 
pensament racionalista cartesià. El teorema de Fermat[3] n’ha estat un dels més coneguts exemples.  

 Amb la revolució cartesiana, el gir de la filosofia va ser –mai millor dit- copernicà. El punt important 
va passar de ser l’ésser a ser el coneixement. La distinció dualista entre ego cogitans i res extensa 
va fer desaparèixer les virtus de la matèria aristotèlica. Ara el que calia era trobar les condicions de 
verificació del coneixement. D’aquí la idea bàsica del mètode com a manera de verificar el 
coneixement. No hi havia dubte sobre la possibilitat de conèixer ni sobre que hi havia quelcom, 
separat del subjecte, a conèixer. El dualisme cartesià s’obria pas per a guiar-nos fins els nostres 
dies. Només Kant, com sabem, va posar límits a aquest coneixement tot impossibilitant-nos arribar a 
la cosa en sí.  

 La postura cartesiana, per més que ell va deixar escrit que només pretenia explicar com volia guiar 
la seva raó i no donar pautes generals[4], conté un seguit de postulats que han ajudat a construir el 
model racionalista. Recomana el dubte sistemàtic, la divisió dels problemes en parts per a resoldre’n 
cadascuna per separat i, finalment, començar qualsevol pensament pels elements més fàcils de 
conèixer[5]. Això significa que apunta clarament al coneixement de les parts d’un sistema més que al 
sistema general. Exclou, doncs, de manera implícita el coneixement copsat de manera global i, 
consegüentment, marca una manera de fer que, posteriorment, passarà a formar part del que 
coneixem com a mètode científic. És un mètode de coneixement que es basa en la reducció i, 
precisament per això, com veurem més tard, acabarà essent vist com a reduccionista. 

 No va ser casual que la cerca d’un mètode generalitzat de coneixement sorgís en aquella època. Va 
ser l’època de la ciència i de la matematització. Amb aquesta matematització es va obrir el camí vers 
una abstracció que ha caracteritzat a bastament l’arquetipus racionalista. Galileu va situar la terra 
en el seu lloc, eixamplant així els límits de l’univers. Kepler va aconseguir conèixer a quina llei obeïa 
el moviment dels planetes en les seves òrbites. I Newton va fer molt més, va descobrir les lleis, que 
anomenaren universals, de la gravitació i que presentà en els Principia Matematica[6]. Era possible, 
doncs, apropar-se a un coneixement absolut de la realitat que s’aniria descobrint a mesura que anés 
avançant la ciència. Ja poc abans, Francis Bacon havia publicat, també, el seu Novum Organum, on 
intentava posar al descobert els prejudicis que ell anomenà ídols i establir un mètode científic per a 
copsar el coneixement. De fet, cal recordar que el Discurs del Mètode era la introducció a tres 
opuscles científics i no una obra unitària i acabada. I, també, que va ser publicat després de refusar 
continuar una obra més ambiciosa per por a ser condemnat com ho havia estat Galileu[7]. 

 Havia començat el període de separació entre filosofia i ciència. La ciència esdevindria autònoma i 
la filosofia cientificitzada. Aquests principis, però, responien a l’ordre social, polític i religiós del 
moment. La monarquia absoluta encaixava amb un coneixement absolut. Les lleis simples de la 
natura responien a la planificació divina, que havia de ser simple, precisament, perquè provenia del 
Déu creador. L’estructura jeràrquica del coneixement i de les lleis, així com de la natura i de la física, 
tenien la correlació en l’ordre social, també jerarquitzat. Al cap i a la fi, hem de dir que hi havia ordre, 
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encara que no haguéssim estat capaços de veure’l fins aquell moment. Aquesta necessitat d’ordre 
va ser el motiu de que durant molts anys s’hagin descartat un munt de possibilitats a l’hora de copsar 
el món que ens envolta i a nosaltres mateixos dins d’aquest.

 La base del paradigma racionalista aniria creixent i construint un gran castell que potser no serà tan 
sòlid com alguns hagueren pensat. Algunes línies que seguiren al paradigma cartesià i que ens 
interessen de manera especial per al fil d’aquest treball, són les que veurem breument a continuació. 

 Per una banda, després del racionalisme cartesià, sorgiren els idealistes que arribaren al seu màxim 
exponent amb Hegel, que és qui va dir: ‘el que és racional és real, i el que és real és racional’. Des 
de la dialèctica i la mediació de la societat i la història, va situar la racionalitat cartesiana i il·lustrada 
en el nucli del coneixement. La frase, però, pot ser entesa des de diferents perspectives. 
Primerament, la podem entendre com l’afirmació de que tot és aprehensible per mitjans racionals; és 
a dir que la totalitat de l’univers és racional. Però també la podem entendre en el sentit de que cal 
adequar la realitat a la racionalitat i, consegüentment, a allò pensat[8].  En el primer cas, ens 
representa el mite de la ciència moderna, que pretén copsar aquesta racionalitat universal absoluta. 
La segona accepció és la que ha guiat les ideologies; és la visió que determina el com han de ser les 
coses. En aquest autor encara hi havia la pretensió racionalista de construir un sistema acabat de 
coneixement i, consegüentment, la metafísica hi era ben present. 

Per altra banda, els empiristes marcaren un altre traçat a partir del model racionalista. Per ells, les 
sensacions són l’única font de coneixements vàlida. L’experiència ha de substituir la metafísica vana 
i el mètode experimental ha de ser el camí per a descartar prejudicis i creences que ens amaguen el 
coneixement cert. Segons Hume, no podem acceptar el principi de causalitat[9]. Ni la deducció ni la 
inducció són mètodes que portin a un coneixement cert, llevat de la deducció matemàtica. El límit del 
coneixement està en la lògica: no podem pensar il·lògicament. Els positivistes lògics s’agafaren a 
aquesta corrent de pensament. Ja en parlarem quan, en el nostre viatge vers els límits de l’esfera, 
ens trobem amb els positivistes crítics d’aquest paradigma racionalista. 

 A finals del segle XIX es començaren a alçar veus crítiques en relació al paradigma de la 
racionalitat. S’encetaren un seguit de reflexions que durien al vitalisme i al perspectivisme per 
avançar vers el camí de la postmodernitat. Posteriorment, els mateixos seguidors del racionalisme, 
també emprengueren un camí crític amb el model racionalista. L’espurna que encengué la crítica 
d’aquests darrers va ser l’holocaust nazi i la plasmació de la irracionalitat a la que podia dur la més 
extrema de les racionalitats. No només van funcionar aquestes dues línies de deconstrucció del 
paradigma de la racionalitat, sinó que també la ciència contribuí a capgirar els fonaments d’aquest 
paradigma que ha estat el patró del bon coneixement durant molts anys. 

 

[1] Descartes, R., 1996: 76 
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[2] Com a exemple, podem veure que hi ha llibres, com ara el que porta per títol ‘Teorías del Todo’, en els quals es pretén 
unificar les quatre forces primordials de la física, tot cercant els mateixos ideals que s’iniciaren amb el paradigma 
racionalista. La referència del llibre és: Barrow, J.D., (1994), Teorías del Todo, Barcelona: Crítica. 

[3] Recordem que el Teorema de Fermat diu que  no té solució per n>2. Han estat necessaris tres segles per 
a trobar una demostració ben complicada. Veure Singh, S., 1998, El enigma de Fermat. Barcelona: Planeta. 

[4] Descartes, R., 1996: 79. 

[5] Descartes, R., 1996: 99. 

[6] Per adonar-nos de l’audàcia que significà presentar les lleis universals, podem recordar que Newton, a banda de 
científic, era, també un gran alquimista, alhora que professava l’heretgia arriana. Aquestes dades ens poden donar idea de 
quan lluny devia quedar la visió científica de la societat i de l’enorme diferència conceptual que hi havia en relació als 
nostres temps. Veure Westfall, R.S., 1996: 138 i ss. 

[7] Veure Châtelet, F., 1998: 80 i ss. 

[8] Segons Safranski, R., 2001:127 i ss.. 

[9] Veure Hume, D.,1982: 117 i ss. 

[p1]Propedèutica: relatiu al coneixement preliminar d’un art o ciència. És el fet de ser preliminar el que fa entrar la 
definició en una mena de cercle paradoxal del qual només haurà estat possible sortir-ne copsant el sentit profund del que 
significa un coneixement circular.
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3.-Complexitat

‘Postmodernists such as Baudrillard celebrate the liberation of signs from 
dependency on well-defined signifieds. In part, this is viewed as a liberation 
from the strict confines of normative, foundationalist doctrines which 
themselves have historically led to tyranny and repression so many times. In 
part, too, this liberation celebrates the demise of bourgeois ideology which 
disappears in the “black hole” of omnivorous and voracious capitalist 
consumerism. The outcome of postmodernist cultural production has meant 
for many a liberation from the canons of tradition and the creation of a certain 
space within which free expression and free association can reign’. 
  
Mark Gottdiener 

Postmodernitat Paradigma de la complexitat

3.1.- Postmodernitat

Amb les crítiques a l’arquetipus cartesià també va anar prenent forma el postmodernisme. De fet, 
quan la profunditat de la crítica al paradigma racionalista ha amarat la societat i els nuclis de 
difusió del saber han incorporat els postulats de la crítica i, sobretot, han resituat el nucli del 
coneixement en la vida, apareixen les primeres manifestacions postmodernistes. 

 El terme postmodern es defineix per oposició a allò que és modern. I la modernitat engloba el 
paradigma cartesià i la Il·lustració. A més de les crítiques filosòfiques i científiques, alguns 
esdeveniments històrics i socials han contribuït a la creació de la societat postmoderna. Les 
guerres mundials, el colonialisme racionalista, els desequilibris ecològics, els desequilibris socio-
econòmics, les reivindicacions de les minories, el paper del feminisme, el creixement del sector 
terciari i la caiguda del sector primari, el gran creixement de les ciutats, la crisi de les famílies, el 
paper de la joventut, el creixement de la classe mitjana[1]... han estat esdeveniments que han 
obligat a qüestionar-se la idea de progrés i, amb això, a repensar la modernitat. 

  Per això, la postmodernitat també inclou una reflexió sobre aquesta societat canviant que va 
sortir durant la segona meitat del segle XX. L’industrialisme i el marxisme proletari, que eren les 
visions emergents a la fi del segle XIX[2], han donat pas al postindustrialisme. Ara, l’important és 
el coneixement i no els béns de producció i el capital. Per altra banda, les noves tecnologies han 
permès que la tècnica formi part de la cultura –contradient l’estranyament heideggerià- i que 
incideixi en la manera de pensar i en les nostres vides. Les trajectòries professionals no són ja 
lineals ni ascendents. La formació necessària per a la vida és canviant i requereix un reciclatge 
permanent, de manera que els joves solen tenir millors habilitats per a determinades tasques[3]. 
La cultura del consum i del màrqueting s’ha obert pas per a prioritzar l’espectacle capaç de cridar 
l’atenció per damunt de les necessitats vitals. El consumisme és oci; estil de vida. La societat 
està fragmentada. Els mitjans de comunicació dominen les narracions en la postmodernitat. La 
història només és, com diu Vattimo, el passat d’una sèrie de punts de vista diferents[4]. Aquests 
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girs socials han estat basats, entre altres coses, en els efectes que la crítica del model 
racionalista va tenir sobre el pensament. 

 Perquè el pensament postmodern es fonamenta en la desmitificació dels trets característics del 
paradigma cartesià. Amb el postmodernisme s’acaba el mite del progrés. No podia ser d’altra 
manera, si amb Heidegger s’acabà la metafísica, tampoc seria possible copsar cap universal 
vers on tendeixi la història. La sola idea d’universal ja és contradictòria amb les crítiques 
comentades adés. No hi ha un desenvolupament racional i menys un desenvolupament guiat per 
l’home. L’home ja no és el centre de totes les coses; l’antropocentrisme ha de ser revisat i la 
voluntat individual repensada per a retallar-la i acotar-la. 

Foucault, en aquest sentit, no fa més que convertir la Il·lustració i els principis del paradigma 
cartesià en eventuals, de manera que els hi atorga condició d’històrics. En aquest nou estat ja 
només és possible veure les idees cartesianes des de la història, però no des de cap lloc 
privilegiat més enllà del lloc des del qual es parla. Ja no és possible ser només espectador. La 
realitat pren peu en el present, però, precisament per això, és més efímera que mai. La filosofia 
passa de preguntar-se per allò que no passa –l’ésser- a allò que ens passa –l’actualitat, el 
present-. Al preguntar-se per un present efímer i canviant ja no poden ser vàlids els universals ni 
les direccions privilegiades. En els següents mots queda ben clar que el progrés ja no té lloc en 
aquest nou marc: 

 ‘De esa forma, queda en suspenso el postulado humanista ilustrado de que el desarrollo del 
conocimiento es la garantia indudable de la liberación de la humanidad’[5].    

 El relativisme epistemològic i la incertesa formen part del nou marc que ha establert la crítica. Ja 
no són possibles, doncs, les cosmovisions estables. La cerca de la veritat no té sentit, entre 
altres coses, perquè tampoc té sentit el subjecte cartesià, ni l’autonomia kantiana com a voluntat 
pura. Les metanarracions s’han convertit en inútils; el coneixement és limita a allò proper. El 
saber és saber per a gestionar el present. La filosofia dirigeix la seva mirada ves aquest present. 
I no ho fa com si aquest fóra un objectiu més, sinó, com ens explica Foucault, converteix el 
present en el seu únic objectiu[6]. No hi ha línies contínues. La discontinuïtat és la norma, 
juntament amb la diferència i la multiplicitat. 

 Amb el postmodernisme, doncs, no hi ha realitat, ni veritat, tot és informació, imatge, efímer i 
canviant. Només l’erosió del principi de realitat pot trencar amb les visions absolutistes de les 
metanarracions totalitzadores. Llibertat és desorientació. El món s’ha convertit en un lloc 
hiperreal en el qual hom s’ha de descompondre –com diu Baudrillant[7]- en les imatges dels 
mitjans de comunicació i de les noves tecnologies. Malgrat tot, en aquest mateix 
postmodernisme hi té cabuda l’ecologisme com a forma de repensar el viure i la relació amb una 
natura culturalitzada i re-creada com a imatge[8]. La tolerància també forma part del 
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postmdernisme. Des del moment en què la pluralitat és la norma, la tolerància ha de ser el camí 
per a possibilitar l’alteritat. I aquesta alteritat només té cabuda en aquest marc si s’accepta el 
principi de la diferència, que no és una mera qüestió social, sinó profundament conceptual i 
filosòfica. Com diu Vattimo, tot comentant Derrida: ‘la diferencia está antes que nada’[9]. O, en 
idea de Derrida, la petja fou primer i, consegüentment, l’experiència humana comença amb la 
diferència perquè sense diferència no hi ha informació[10]. 

 El postmodernisme també fa més complex l’ésser humà. Aquest passa de ser el subjecte a 
formar part d’un complex més ampli i que l’engloba. L’antropocentrisme és una mesura 
unificadora que seguiria el paradigma cartesià. Per això, l’home s’ha de descomposar en la 
realitat efímera, en la diferència i en el canvi. L’humanisme, en la seva accepció clàssica, tindria 
un fort paral·lelisme amb la metafísica[11]. Aquesta accepció de l’humanisme, doncs, hauria de 
morir com ho va fer la metafísica, per a poder entrar en la postmodernitat. Caldrà repensar 
l’humanisme postmodern. De fet, aquesta idea ja la va aportar Foucault el 1966 en el seu llibre 
Les mots et les choses. 

 També hi ha alguns pensadors crítics amb el postmodernisme com Bruno Latour o Habermas. 
La idea de Latour és que la modernitat no pot ser presa com un tot tancat i autoabarcant. 
L’escepticisme dels postmoderns envers la modernitat els condueix, segons aquest autor, a la 
paràlisi. Ell entén la modernitat com a experiment que ha anat variant al llarg del temps, de 
manera que aquestes variacions no han de qüestionar la solidesa de tot el pensament modern. 
Al seu torn, Habermas considera que la modernitat és un experiment inacabat i que cal anar 
perseguint les tesis de la il·lustració. El postmodernisme seria neoconservador en tant que 
renuncia a les millores que el modernisme preconitzava. Habermas reprèn la via axiològica i 
defensa l’acció comunicativa com a direcció en aquest projecte inacabat de la modernitat. Els 
valors són, naturalment, valors canviants que venen condicionats per allò possible, però com que 
la decisió i l’ètica marquen aquest autor, es converteix en un dels més destacats defensors de 
les condicions de possibilitat d’un futur modern i no postmodern. 

 Les crítiques al paradigma cartesià, juntament amb el postmodernisme, ens permeten parlar del 
model de la complexitat com a marc conceptual que ens ha de ser útil per als nostres propòsits. 

 

[1] Per analitzar amb profunditat aquests importants canvis socials, podem recórrer a Hobsbawm, E., (2000), Historia del siglo 
XX. Barcelona: Crítica. Capítols X i XI.   

[2] Veure la pel·lícula Novechento que, just anunciant la mort de Verdi, dóna pas al que havia de ser un nou ordre social 
socialista. Una de les metanarracions que caurà amb el postmodernisme.    

[3] Veure el següent llibre il·lustratiu pel que fa a aquestes qüetions: Sennett, R., (2000), La corrosión del carácter. Barcelona: 
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Anagrama.   

[4] Lyon, D., 2000: 95.   

[5] Veure l’estudi preliminar de Foucault, M., 2003: XXXVI. 

[6] Veure l’estudi preliminar de Foucault, M., 2003: XXX.

[7] Lyon, D., 2000: 94. 

[8] Castells, M., 1997: 558.

[9] Vattimo, G.,1986: 132-133.

[10] Woolley, B., 1994: 159.

[11] Lyon, D., 2000: 31.
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4.- Pensament, llenguatge i text

‘... dicho motivo, que tampoco es ajeno al del círculo hermenéutico, co-existe 
con aquello que podríamos denominar una de-limitación del círculo: éste no 
es más que una figura particular, el “caso particular” de una estructura de 
enroscamiento o de enlazamiento nodal que Heidegger denomina el 
Geflecht...’ 

                                    Jacques Derrida

Pensament, 
llenguatge i text

El llibre com a 
expressió del 

paradigma cartesià

Del text a 
l’hipertext

Hipertext com a 
expressió del 

paradigma de la 
complexitat

4.- Pensament, llenguatge i text

Com hem vist, els dos paradigmes han servit, en el seu moment, per explicar el món i per 
guiar les decisions de la societat, de la política, de l’art... A cada paradigma li corresponen 
una manera de fer, de pensar i d’actuar que han estat superats en entrar l’altre model en els 
esquemes de pensament del conjunt de la societat. 

 Hi ha força exemples que ens servirien per mostrar el que hem dit en el paràgraf anterior. 
Només en volem apuntar uns pocs per als nostres propòsits.  Al paradigma cartesià li ha 
correspost una visió política unitària i una concepció de la civilització absoluta i no 
precisament tolerant. L’absolutisme i les dictadures, però també una democràcia que ha 
esdevingut la dictadura de les majories sobre les minories, han estat els sistemes polítics de 
l’arquetipus cartesià. De manera ben diferent, el paradigma de la complexitat ens va portant 
cap a un sistema polític en el qual hi tenen cabuda les nacions, la democràcia participativa, 
però també els moviments socials, les ONG’s, les cultures, les discrepàncies i les 
diferències... No estem fent cap judici de valor ni tampoc volem dir que les relacions 
signifiquin cap millora en termes de progrés, sinó que és una simple apreciació del que està 
passant. Només hem de recordar que, en aquest mateix paradigma, també hi té cabuda el 
terrorisme irracional. El model cartesià és el que correspon a l’imperialisme i al colonialisme. 
Només és possible parlar de l’altre a civilitzar des del convenciment de la veritat absoluta. Al 
colonialisme, s’hi oposa la multietnicitat i la multiculturalitat. No hi pot haver cap cultura ni 
civilització que retorni al fonamentalisme sense retornar, al mateix temps, al paradigma 
cartesià o a quelcom conceptualment molt semblant. En literatura, la novel·la, que té lloc en 
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un espai més o menys continu, però que es desenvolupa al llarg d’un temps més o menys 
dilatat i fragmentari, és el que correspon al model cartesià. En la novel·la hi ha el narrador i el 
receptor de la història. No hi ha interacció, i, per contra, sí que hi ha linealitat. El llibre és 
l’instrument perfecte per a la novel·la. La ficció pren el moviment en poder variar el temps de 
l’obra, que pot ser copsat pel lector. En el marc del món de la complexitat, no és tan 
important que variï el temps. És l’espai el que es mou en un moment determinat. La narració 
es construeix al recórrer els diferents camins que ens permet l’arbre narratiu hipertextual. Per 
això, la ficció sembla menys ficció al permetre la participació, encara que sigui minsa, del 
lector-escriptor. En art, la mimesi aristotèlica que perseguia la representació de la veritat 
només tenia sentit en el paradigma racionalista. L’art figuratiu era la plasmació de l’objecte. 
Amb el model de la complexitat, s’han obert les portes a diverses formes d’art. No hi ha 
cànon; la sola idea és estranya al pensament complex. I en la cerca de noves formes 
d’expressió s’han incorporat conceptes com el joc, l’atzar, el canvi, l’espontaneïtat... 
D’aquesta manera, l’art permet una multiplicitat de punts de vista i de vivències que el fan 
propi de la complexitat.

 Podríem seguir amb els paral·lelismes; tanmateix, el que ens interessa és destacar que, si 
ens centrem en el text com a forma de lectura-escriptura, també hi ha una certa 
correspondència entre cadascun dels paradigmes i diferents formes de text. Com ja hem 
avançat, es tracta de veure que el llibre com a text clàssic conté els trets del paradigma 
cartesià i l’hipertext respon a les idees de l’arquetipus de la complexitat. Això és el que ens 
proposem explicar per poder anar desgranant l’argumentació que ens ha de dur a respondre 
la pregunta inicial. 

 Escollir el text com a element de comparació no és una decisió aleatòria. Respon a la idea 
de que el llenguatge és el vehicle que necessitem i que utilitzem per a la comprensió[1]. El 
text és, d’alguna manera, la plasmació del llenguatge en tant que n’és una de les seves 
formes. També és cert que escollir una de les formes d’expressió del llenguatge respon a les 
coordenades de la filosofia actual. Ja hem comentat que el pensament postmodern identifica 
filosofia amb present. L’estudi del present és l’estudi del discurs i del seu canvi. Com podem 
llegir: 

  ‘En su transformación por efecto de la radicalización nietzscheana, la crítica se ve 
conducida: desde el ámbito de las condiciones trascendentales de los conocimientos al de las 
condiciones histórico-eventuales de los discursos (el lenguaje en su existencia efectiva)’[2]. 

  Aquest és un motiu més que fa que ens centrem en el text per arribar a parlar de 
pensament i de comprensió.
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[1] Gadamer, G., 2003: 567. 
[2] Veure l’estudi preliminar de Foucault, M., 2003: XXVI 
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5.- Ens fa reconsiderar l’hipertext la manera de pensar? 

'Confusi e estupidi, ... non so comprendere tal novità’

                                                                                                        
                                                        Galileo Galilei 

 

Ara, potser, estaríem en situació de pensar i apuntar una possible resposta a la 
pregunta que ens ha estat el(s) fil(s) conductor(s) d’aquest treball. Forçosament, ens 
hem d’enquibir en alguna de les corrents de pensament que ens hauran d’ajudar a 
relligar una possible resposta. Com ja hem apuntat adés, ens ha semblat que Gadamer 
ens podia guiar en aquest apartat del treball. Per una banda, és un autor que està entre 
modernitat i postmodernitat, de manera que manté una certa equidistància i no se’l pot 
identificar amb autors que, com diu Latour, s’instal·len en la paràlisi postmoderna. Per 
altra, ens permet relacionar text, llenguatge i pensament de manera filosòficament 
rigorosa. Per tant, pensarem la pregunta des de l’hermenèutica filosòfica.   

 Gadamer és un dels seguidors de l’escola filosòfica que englobaria Nietzsche, 
Heidegger... passant per Schleiermacher o Dilthey. És una escola amb poca unitat de 
tesis i mètodes precisament perquè és renovadora i rupturista. De fet, com diu Vattimo
[1], només podem entendre l’hermenèutica com a orientació filosòfica a partir de 
Heidegger. Aquesta dispersió, però, és ben pròpia de les tesis postmodernistes i seria 
ben paradoxal que no poguéssim seguir una determinada línia de pensament, en el 
tema en el que ens movem,  precisament per la seva dispersió. 

Segons aquesta línia de pensament, tota comprensió i tot pensar es fa des del 
llenguatge. El llenguatge és el lloc on es troben el món i el jo. I, pel fet de ser 
interpretació lingüística, és interpretació especulativa[2]. Certament, Gadamer parteix de 
la comprensió com a condició del pensar, amb la idea que és el text el que conté la 
llavor del significat[3]. No és aquesta, com hem vist, la idea de text postmodern. 
Tanmateix, el que ens interessa del pensament hermenèutic és la forma de copsar el 
coneixement i la idea que la comprensió no és universal – no pot ser-ho després de la 
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crítica al paradigma racionalista- però el fet de comprendre des de la vida sí que ho és. 
Perquè, com diu Gadamer [4], vida i discurs no estan tan lluny, sinó que són el mateix. 

 Tampoc totes les definicions d’hipertext encaixen amb la presentació històrica i 
conceptual que n’hem fet. Volem recórrer a la següent definició del professor Castells 
per a permetre’ns associar hermenèutica filosòfica i hipertext. Gadamer s’acosta a la 
comprensió dels textos des de la vida i els fa pensament. L’hipertext, en aquesta 
definició, s’acosta al jo que comprèn i, per tant, també a la vida. Castells diu: 

‘Son nuestras mentes –y no nuestras máquinas- las que procesan la cultura, sobre la 
base de nuestra propia existencia. La cultura humana sólo existe en y por las mentes 
humanas, generalmente conectadas a los cuerpos humanos. Por tanto, si nuestras 
mentes tienen la capacidad material para acceder al ámbito global de las expresiones 
culturales, seleccionarlas y recombinarlas, entonces sí podemos decir que existe el 
hipertexto: el hipertexto está dentro de nosotros mismos’[5]. 

 L’hipertext, doncs, també està en les nostres ments i, de fet, com hem dit, no és ni més 
ni menys que l’aplicació del funcionament associatiu que fa servir el cervell humà per a 
relacionar informació i generar comprensió. Segons Castells[6], l’hipertext és –a més de 
l’hipertext teòric- quelcom que nosaltres creem quan utilitzem Internet i integrem les 
expressions que trobem en la xarxa de xarxes. No és que ens sembli necessari iniciar 
cap controvèrsia sobre quin és el vertader hipertext, però ens sembla significatiu que 
puguem parlar d’hipertext, segons Castells, si associem la ment humana amb Internet.  

 L’hipertext, per tant, com a idea, eina o producte, tant se val, està lligat a la manera de 
pensar. Però, seguint Gadamer, per a poder dur a terme cap comprensió necessitem els 
prejudicis i l’experiència. Les teories i els paradigmes es construeixen i es modifiquen a 
partir de les experiències[7]. Però la nostra  experiència del món es dóna  partir del que 
Gadamer en diu el ‘centro de lenguaje’[8] i, per tant, és a partir de l’experiència que 
comprenem[9]. Com que, en l’experiència, també hi intervé el llenguatge, forçosament el 
llenguatge contribueix a modular el nostre comportament en el món[10]. Només és 
possible acceptar aquest cercle cognoscitiu perquè el jo comprensiu forma part d’allò a 
comprendre. Precisament Gadamer deixa ben clar que aquesta és una de les 
diferències que la ciència, que ell en diu moderna, no pot copsar. Per això, el mètode de 
l’hermenèutica filosòfica és fàcilment aplicat i difícilment descrit. Qualsevol explicació del 
mètode hauria de contenir el propi mètode en un cercle tancat. Anteriorment ja hem 
comentat que Derrida ja ens ha dit que un cercle completament tancat és impossible.  
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És una comprensió omnipresent mediada pel llenguatge en la qual són més importants 
les relacions i la interrelació del tot que les parts[11]. Curiosament, aquests termes estan 
molt propers al model de la complexitat, al text postmodern i a l’hipertext. 

La comprensió hermenèutica, però, no es limita al text, sinó que ens explica que el 
llenguatge només és possible de manera intersubjectiva. El significat és un consens 
intersubjectiu que pren forma per mitjà del joc del llenguatge. Són aquests jocs del 
llenguatge els que, de manera certament dinamico-dialèctica, donen la funció als mots:

  ‘es como decir, señala Wittgenstein, que sólo en el uso se puede decir que una barra 
sea una palanca’ [12]. 

 És com adonar-se que només en l’acció hi ha coneixement. Però, precisament això és 
el que ens explica Gadamer quan diu que el coneixement ve de l’experiència mediada 
pel llenguatge. Només en l’acció apareix l’ésser d’allò viscut[p1]; només en l’experiència 
apareix el significat perquè només el llenguatge pot actuar d’element comprensiu en el 
moment en què s’aplica. Però l’acció no pot ser vista com a acció puntual, instantània i 
deslligada. Si apliquéssim aquests criteris, en certa manera estaríem en el pensament 
cartesià. L’acció s’ha d’emmarcar en el sí de l’experiència, de la mateixa manera que 
l’experiència s’ha d’incloure en el curs d’una vida. Perquè existeix, també, una mena 
d’hermenèutica vital en la qual el nexe estructural de la vida dóna significat –sense 
atribuir a aquest significat cap càrrega moral- a les distintes accions. D’aquesta manera, 
les accions i les experiències viscudes estableixen una relació no causal, sinó semblant 
a les relacions de significat hipertextuals, de manera que el tot dóna significat a les 
parts. Naturalment, aquest nexe estructural vital es construeix, com hem vist, de manera 
intersubjectiva i possibilita, al mateix temps que condiciona, el fenomen de la 
comprensió. L’hipertext, doncs, ha de veure’s complementat per l’intertext a l’hora de 
copsar significats perquè només amb el llenguatge que haurà funcionat de manera 
intertextual, haurem pogut copsar les experiències que ens permetran la possible 
comprensió hipertextual. 

Si ara tornem a la intertextualitat potser podrem veure com Castells pot parlar d’un 
hipertext en les nostres ments. Des del moment en el què el paradigma de la 
complexitat se’ns ha fet present, no podem seguir analitzant els textos ni els 
esdeveniments des del punt de vista cartesià. Castells, doncs, ha de recollir el fet que, 
en el pensament, hi ha interacció fluctuant i que els lligams que s’estableixen en tota 
ment són, de fet, semblants a l’hipertext.  El nucli de la qüestió rau en el seleccionar i 
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recombinar les expressions culturals de les quals parla Castells. Perquè analitzar aquest 
seleccionar i recombinar significaria entrar en l’estudi de com establim els lligams 
conceptuals que l’hipertext ens explicita en la seva estructura definitòria. Aquest estudi, 
però, ha de quedar per un altre moment.    

Com hem vist en l’apartat anterior, el text postmodern és canviant i inaprehensible. Es 
construeix a mesura que s’escriu i a mesura que es llegeix. També hem vist que ens és 
lícit relacionar directament text amb coneixement i que no cal que hi hagi mediació de la 
parla. El significat no és estable i, consegüentment, genera inseguretat cognitiva. Si 
associem aquests trets de l’hipertext i del text postmodern a les teories de Gadamer que 
acabem d’exposar breument i als punts de vista del professor Castells, ens sembla que 
bé podem acabar relacionant hipertext amb pensament, de manera que hauríem de dir 
que, efectivament, l’hipertext ens fa reconsiderar la manera de pensar. El llenguatge ens 
permet pensar a partir de l’experiència. Però la nostra experiència esdevé pensament a 
partir del llenguatge. Si l’hipertext recull el llenguatge de la postmodernitat i és sempre 
canviant, inestable, caòtic... ens ha de fer reconsiderar la manera de copsar les 
experiències a partir d’aquest llenguatge certament diferent. I, com que el pensar és 
possible a partir de les experiències, aquest pensar està, també reconfigurat per 
l’hipertext postmodern. Si l’hipertext i el text postmodern són canviants i inestables, 
tampoc pot ser estable el jo que comprèn. De fet, el jo ha estat sempre canviant al llarg 
del temps i només el nexe estructural del qual parla Gadamer pot donar lloc a certa 
unitat. No podria ser d’altra manera quan, ja en altres contextos, la identitat individual ha 
estat pensada en termes similars: 

 ‘¿Y en un mismo individuo? Cuando uno relee cosas que escribió pocos años atrás, 
piensa “qué malo es esto”, y le sonríe divertido a la persona que uno fue entonces. 
Mucho peor es cuando uno hace lo mismo con respecto a una cosa escrita hace cinco 
minutos. Que esto ocurra demuestra que uno no comprende por completo a la persona 
que se era minutos atrás. El isomorfismo entre el cerebro de ahora y el cerebro de 
entonces es imperfecto. ¿Qué pasará, pues, con los isomorfismos entre personas 
distintas, entre especies distintas...?[13]’ 

  Tanmateix, si pensem en el mecanisme de l’hermenèutica filosòfica, aquesta conclusió 
no ens hauria d’estranyar gaire. El que ens hauria de sorprendre és com ha estat 
possible que el pensament cartesià hagi estat font de tantes troballes. Hauríem de 
reflexionar sobre el conjunt d’eines conceptuals que hem anat construint sobre el 
paradigma cartesià. Perquè ara, com a poc, hem de deconstruir moltes d’aquestes eines 
si no volem obtenir resultats reduccionistes. 
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De fet, almenys hi ha un altre factor que cal tenir en compte a l’hora de copsar el model 
de la complexitat. I aquest factor no és ni més ni menys que l’ésser humà. Les 
capacitats de l’ésser humà s’han convertit, com diu Campàs[14], en el coll d’ampolla que 
limita les possibilitats d’absorbir i manegar informació i coneixement. Però, com que el 
creixement de les possibilitats hipertextuals és il·limitat i el llenguatge és el que ens 
permet el coneixement, resulta que hem entrat en una espiral curiosa de creació de 
significats propis. No és que pugui existir cap llenguatge privat; això ja ho va deixar clar 
Witggenstein. Però, com ens explica Castells, l’hipertext reconfigura els protocols de 
significat[15]. L’enormitat de significats del text postmodern i de l’hipertext fa que, en 
reconfigurar els protocols de significat, hi hagi el perill que: 

 ‘en una estructura social –la sociedad red- que induce al individualismo estructural y a 
experiencias sociales cada vez más diferenciadas, se pierde parte de este significado 
compartido a través de la práctica, con lo que las áreas de disonancia cognitiva pueden 
crecer proporcionalmente hasta derivar en la contrucción personal de significado’[16]. 

 La identitat es fragmenta amb el postmodernisme i l’hipertext. No és frívol recordar que 
s’ha dit que la millor metàfora de la condició postmoderna és l’esquizofrènia[17]. Però no 
és possible viure en una permanent fragmentació. Sembla com si enyoréssim la 
seguretat cartesiana. La pluralitat d’identitats –que, com hem vist, estaria relacionada 
amb la pluralitat de significats que pot ajudar a crear, entre altres coses, l’hipertext- 
genera tensions individuals i socials, perquè la identitat dóna sentit a l’actuar. La identitat 
seria com l’atractor caòtic –almenys en l’entorn postmodern- de la voluntat. Però, com 
que cal actuar, es generen tensions entre el sentit de l’atracció de la voluntat i les 
pròpies actuacions. S’ha apuntat que, per a sortir d’aquest entrebanc, el que passa és 
que s’acaba organitzant el sentit de la vida entorn d’una identitat primària[18] o principal. 
Curiosament, en l’entorn fragmentat postmodern, sembla que la identitat més important 
és la identitat de resistència. Pot ser que també hi hagi resistència a la modificació del 
pensament a partir de l’hipertext?

 Podem apuntar breument una altra línia que ens permetria, també, donar resposta a la 
pregunta que ens formulàvem inicialment. És la línia que passa per identificar hipertext 
amb el suport tecnològic que l’ha fet possible; amb el paradigma de la tecnologia de la 
informació del qual ens parla Castells a bastament[19].

 Per una banda, podem identificar tecnologia amb una força que, com diu Castells, 
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‘penetra en el núcleo de la vida y de la mente’[20]. Si la tecnologia és capaç de crear 
noves formes de pensament, naturalment l’hipertext, amb la tecnologia associada que li 
és pròpia, també ens ha de canviar les formes de pensament.

 Però aquesta associació ràpida pot tenir una explicació una mica més elaborada si 
pensem en termes de cultura. Efectivament, si associem cultura a diferents processos 
de comunicació i entenem que els sistemes de comunicació són simbòlics, com ja hem 
comentat tot parlant de Barthes, podem dir que aquest paradigma de la tecnologia de la 
informació ens ha portat a una nova cultura. És el que s’ha anomenat la cultura de la 
virtualitat real[21]. No és el lloc ni el moment per a posar-nos a desgranar les 
característiques d’aquesta nova cultura, però si que podem veure que hi ha algunes 
línies de recerca que ens permetrien relacionar canvi cultural amb noves formes de 
pensament. Caldrà, però, estar d’acord en que aquesta cultura de la virtualitat real 
passa per Internet com a gran hipertext.

 Si acceptem els postulats anteriors, podem relacionar creació cultural amb els memes 
com a patrons de difusió cultural que funcionen per mimesi. Per a poder parlar de nova 
cultura, forçosament hem de parlar de modificacions dels patrons o memes. I això 
només es pot donar si hi ha modificacions en la nostra forma de pensar. O, a l’inrevés, 
només canviant –de manera interactiva- la forma de pensar hem pogut arribar a 
l’hipertext. Perquè una nova cultura significa una manera diferent de viure. I:

 ‘La mayoria [de memes] conforma el material clave de nuestras vidas, incluidos el 
lenguaje, el sistema político, las instituciones financieras, la educación, la ciencia y la 
técnica. Todo esto son memes (o grupos de memes), que pasan por imitación de un 
individuo a otro y pugnan por subsistir en el limitado espacio de la memoria y la 
cultura’[22]. 

 Una altra vegada trobem relació entre la pregunta inicial i la filosofia de la ment. Perquè, 
segurament, el problema de si l’hipertext ens obliga a reconsiderar la manera de pensar 
és una part d’un problema més gran que no hem pogut tenir en compte pel marc del 
treball. Hem volgut, però, aportar, de manera tangencial, un altre punt de vista per 
mostrar com, al decidir autolimitar-nos a hipertext i pensament, hem adoptat, en certa 
manera, el punt de vista cartesià d’estudiar les parts i oblidar el conjunt. Atès el propòsit 
d’aquest treball no podia ser d’altra manera.
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 [p1]Perquè essència i presència, de fet, es poden intercanviar. Ja hem dit que no es tracta de pensar allò que no 
passa –l’ésser- sinó allò que passa –el present-; però no hi ha essència sense presència, ergo presència implica, 
també, essència.  
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6.- Crítica, comentaris i possibles línies de continuació del treball

‘Cuando uno lleva demasiado lejos el adorno, se agota el éxito. Por eso 
sigue luego el signo: La Desintegración. Desintegración significa ruina’.

                                 
                                                                                                            
                                               I Ching.

 

  

Es pot pensar la complexitat amb un pensament lineal? Aquesta és, com resulta obvi, 
una pregunta intencionada –una pregunta feta amb la intenció de temptejar camins 
esquívols-, a aquestes alçades del text. Naturalment, si la resposta fóra negativa, 
d’alguna manera invalidaríem tot el dit fins aquí. Tanmateix, si la resposta és positiva, 
estem, també, entrant en contradicció, perquè hem assimilat llibre o text seqüencial al 
paradigma cartesià. D’alguna manera, doncs, els mecanismes del model cartesià ens 
haurien permès explicar el paradigma de la complexitat. A priori, semblaria lleugerament 
paradoxal, però ja hem dit en un altre indret del text que ens semblava que això era 
possible. L’hipertext, forçosament, exemplifica el món de la complexitat, però no 
necessàriament cal l’hipertext per a explicar aquests conceptes. Naturalment, però, 
sembla impossible, després de tot el dit fins aquí, no admetre que el format seqüencial 
d’aquest text suposa una manera reduccionista d’exposar aquestes idees. Només un 
esforç de comprensió i d’intertextualitat podrien suplir l’estructura lineal i seqüencial.

 Hem vist com alguns autors ja tingueren dificultats per exposar els seus pensaments 
amb el format clàssic de text. Tant Witggenstein com Nietzsche ho arranjaren 
fragmentant el text. És possible que sigui difícil no exposar les idees força d’aquesta 
argumentació sense que el text sembli un conjunt de fragments amb una relació 
aparentment fràgil. Només es pot suplementar la fragilitat de les relacions amb un 
exercici d’intertextualitat o d’hipertextualitat en la ment, com ens explica Castells. Però 
com que aquest text hauria de quedar obert i hauria de permetre la interacció i la 
coparticipació en l’escriptura, naturalment queda mutilat des del punt de vista del text 
postmodern i de l’hipertext.

 Si pensem, però, en la manera com ha estat elaborat aquest mateix document, potser 
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veurem més clarament que, de fet, respon en certa mesura al paradigma de la 
complexitat. Només ha estat possible construir –ara queda deconstruir-lo- aquest treball, 
establint relacions canviants entre diferents informacions que han estat actuant com a 
nodes d’un hipertext. Aquestes informacions han sortit de diverses lectures i algunes 
consultes hipertextuals, però ha estat necessari un procés de sedimentació per a poder 
establir certes relacions. Només amb l’ajuda d’anotacions, subratllats i amb la tria, 
selecció i posterior reconfiguració, ha estat possible arribar a quelcom que s’ha quedat 
quiet; però de cap manera acabat. De fet, s’ha quedat quiet per imperatius acadèmics 
més que per altra cosa. El símil que ens sembla adient per a explicar aquest mecanisme 
és el d’una modesta teranyina, els fils de la qual actuen com a relacions entre diferents 
conceptes i que, en anar saltant de node en node –és a dir, de concepte en concepte-, 
ens obliga a canviar alguns d’aquests fils per a ancorar-los en altres posicions. És 
impensable cap relectura d’aquest text que no ens portés a noves relacions i a establir 
lligams diferents.

 No podem pas dir, però, que aquesta manera de treballar sigui quelcom estrany a les 
ciències humanes. Ja Lévi-Strauss, tot intentant classificar els seus estudis, va parlar 

d’una manera metodològica de treballar que va anomenar bricolage[1]. Ell ho remet a 
una manera de treballar basada en la reflexió mítica més que en el mètode científic. No 
podem oblidar, però, que aquest autor estava convençut que ‘Tota classificació és 
superior al caos’[2] i que, per tant, és purament racionalista. El que li passa, potser, és 
que va entreveure la dificultat de fer servir un mètode convencional per treballar en 
alguns dels seus interessos. Tanmateix, no dubta pas de qualificar de coneixement 
científic el coneixement adquirit amb aquest mètode bricolage.

L’escriptura del treball respon, malgrat tot, a molts tics del paradigma cartesià. No és 
fàcil –i potser ni tant sols possible- canviar els hàbits. Està ple de nexes que denoten 
causalitat quan normalment la pretensió de l’escriptura no seria la d’establir cap relació 
causal. Trobem en força ocasions expressions com ara ‘consegüentment’, ‘per tant’, ‘així 
doncs’... que segueixen l’esquema ‘if...then’ i no ens permeten copsar relacions 
mimètiques o d’altres tipus. Els condicionals donen autoritat a l’explicació de manera 
ben artificiosa i banal si som capaços de relacionar-los amb el paradigma de la 
complexitat. El que fan, precisament, és ajudar a teixir un fil –un de sol, o l’aparença 
d’un de sol- per convertir el text en seqüencial i lineal.  Wittgenstein va dir que ‘Tot el 
que es pot dir es pot dir clarament i del que no es pot dir val més no parlar-ne’; 
tanmateix, ho va dir tot parlant precisament del que no es pot dir. Nosaltres en aquest 
escrit, ens hem vist obligats a fer servir l’estructura ‘If... then’ per a explicar que es 
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poden establir relacions d’altra mena, més multilaterals, no causals, no cartesianes... tot 
entrant en el joc de l’aporia del llenguatge. Qui sap si aquestes estructures ‘if...then’ no 
estan contingudes, precisament, en els links de l’hipertext que, en poder ser manegats 
pel lector, deixen de tenir la rigidesa del text clàssic?

El que passa, però, és que els links que, en l’hipertext, són visibles i utilitzables, en 
l’escriptura lineal, malgrat la intertextualitat, queden amagats. Només un lector afí pot 
copsar aquestes relacions. Potser la nostra necessitat de seguretat, la mateixa seguretat 
que ens donava l’esquematització racionalista, fa que el control que tenim sobre els links 
hipertextuals ens facin donar més credibilitat a un hipertext que a un text fragmentari, 
però presentat com a text clàssic. La fragmentació no encaixa amb el text clàssic; per 
tant, un text construït a partir de flashos i d’idees fragmentaries lliurement associades té 
un format que no li permet la credibilitat que donen, per una banda, la linealitat 
seqüencial o, per altra, els links hipertextuals. Podria ser que aquesta fóra una de les 
causes que es tardés tant en entendre el pensament de Nietzsche en tota la seva 
profunditat.    

 Altrament, volem esmentar que, si no ens haguéssim apuntat a la línia d’estudi que 
parteix de que el pensament és llenguatge i de que el llenguatge és pensament, el 
treball no haguera estat possible. O, almenys, no haguera pogut ni tenir aquest aspecte, 
ni arribar a les mateixes respostes per les mateixes vies. Perquè vàrem prendre aquesta 
decisió ens ha estat lícit seguir Gadamer, que és qui deixa clar que, per a ell ‘El ser que 

puede ser comprendido es lenguaje’[3].  Si, contràriament, ens haguéssim decidit per 
altres pensadors, com, per exemple, Chomsky, o pel filòsof Jerry A, Frodor, hauríem 
hagut de seguir altres camins. Aquests pensadors creuen que llenguatge i pensament 

van per camins diferents; són funcions mentals separades[4]. És un camí ben interessant 
de recerca que queda obert en aquest text, però que entenem que seria ben profitós. 
Certament, és un camí que ens portaria a la filosofia de la ment. Però, també, els filòsofs 
que hem comentat en aquest treball estaven preocupats per aquestes qüestions.

 El que ens passaria, en cas de compartir la línia de  recerca que deslliga pensament de 
llenguatge, és que podríem veure el llenguatge com a eina reduccionista en la mateixa 
manera que ho és el paradigma cartesià. El llenguatge, segons aquesta línia, ajuda a 
categoritzar el món i a reduir la complexitat de les estructures conceptuals a una escala 

manejable[5]. Perquè és un constructe que se situa entre pensament i vida i, per tant, 

ens filtra i esquematitza les vivències. De fet, com diu Vattimo[6], tot llenguatge és 
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metafòric i no té relació de necessitat amb allò que denota. És l’ús i la societat qui 
accepta públicament el sistema metafòric que, al capdavall, no és més que una altra 
manera de mentir. 

 Si deslliguem pensament de llenguatge, aquest queda de manera nítida com una de les 
tecnologies que diferencien l’ésser humà. Potser la més important d’aquestes 
tecnologies. Tanmateix, pels filòsofs de la ciència, la tecnologia és, precisament, allò 
que distingeix l’ésser humà dels animals. Molt per damunt de la racionalitat cartesiana, 
que ja hem comentat a bastament. La diferència no rau en la instrumentalitat, sinó en la 
capacitat de construir composicions de segon ordre. Això significa que cal crear 
tecnologia per a fer més tecnologia, cosa que respon a una racionalitat instrumental 
complexa que, segurament, si poguéssim estudiar a fons, encaixaria en el nou 
arquetipus explicat en aquest treball. Per tant, acceptar el llenguatge com la més 
important de les creacions tecnològiques humanes significa pensar la tecnologia com 
allò que vertaderament ens fa ser el que som. La capacitat tecnològica requereix 
racionalitat estratègica o anticipatòria, encara que aquesta capacitat no és exclusiva de 
les aplicacions tecnològiques. Poder dur a terme la racionalitat estratègica significa 
poder actuar com a jo intencional perquè el futur no està escrit i, consegüentment, el 
determinisme no existeix. Estudiar com té lloc aquesta capacitat anticipatòria a l’hora de 
decidir seria un altre camí ben interessant per desenvolupar en treballs futurs. En aquest 
cas podríem recollir el suggeriment de Horkheimer i Adorno quan ens diuen: 

 ‘El abismo que se abrió con esta separación [ es refereixen a la separació entre signe i 
imatge] lo ha visto la filosofía en la relación entre intuición y concepto, y ha intentado una 

y otra vez, aunque en vano, cerrarlo: ella es definida justamente por este intento’[7]. 

 I, tot seguint aquest suggeriment, proposar una nova línia d’estudi que també passaria 
tangencialment per aquest treball. Es tractaria d’estudiar el paper de la intuïció en el 
coneixement. Caldria estudiar fins a qui punt la intuïció podria estar mediada per la 
tècnica o condicionada pels instruments i els paradigmes, tal com hem intentat fer tot 
parlant de text i d’hipertext.

Fins i tot podríem retornar a l’hipertext per a veure si les decisions al seguir els camins 
que ens ofereix es trien de manera intuïtiva. De fet, Pierre Lévi defineix la icona com el 
signe que representa de manera intuïtiva relacions, accions... I, si aquestes estan en un 
entorn on sigui possible la interacció, la navegabilitat, la cinemàtica... de la comunicació, 
alguns autors acceptarien que, en aquest entorn, es poden desenvolupar raonaments 
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Crítica, comentaris i possibles línies de continuació del treball

més o menys clàssics en la navegació hipertextual [8]. Sembla, doncs, que el 
plantejament fet en aquest treball a l’hora d’estudiar si la manera de pensar està 
condicionada per la manera de llegir i escriure, es podria extrapolar a l’estudi de la 
intuïció. I això, tant si partim de què pensament i llenguatge funcionen de manera 
separada com si no.

 Curiosament, ambdós conceptes, intuïció i decisió, estan poc estudiats. Alguns 
pensadors, com Daniel C. Dennett, de qui hem parlat ara i adés, han treballat de valent 
en l’estudi de la intuïció dins la filosofia de la ment. Caldria relligar aquests 
coneixements amb l’instant de decisió, la qual cosa sembla força complicada. Sobretot 
si el sentit que li donem s’apropa al següent:

 ‘en el sentido en que Kierkegaard dice que el instante paradógico de la decisión es la 

locura’[9].

  

 

[1] Veure Lévi-Strauss, C., 1971: 34 i ss.

[2] Lévi-Strauss, C., 1971: 33.

[3] Gadamer, G., 2003: 567.

[4] Veure Jäger Ludwig a Mente y Cerebro no. 51 4art trimestre 2003, pàg. 18.

[5] Veure VVAA, «El lenguaje humano», Investigación y Ciencia. Volum monogràfic, Temas 5, 1996, pàg. 20.

[6] Vattimo, G., 1987: 32.

[7] Horkheimer, M., Adorno, T., 2003: 72.

[8] Veure Joan Campàs , Hipertext i literatura. Aproximació a la literatura digital, pàg. 10.

[9] Derrida, J., 1995: 19.
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�
���3UzOHJ�
�

/D� FRUURVLYD� OXFLGHVD� GH� &LRUDQ� TXH� KH� IHW� VHUYLU� HQ� OD� FLWD� LQLFLDO� G¶DTXHVW�
WUHEDOO�FRQWp�DOJXQHV�GH�OHV�LGHHV�PHVWUHV�GHO�WH[W��3HU�DL[z��L�QR�SHU�FDS�DOWUD�UDy��KH�
YROJXW� LQWURGXLU� HO� WUHEDOO� DPE� XQD� FLWD� XQ� WDQW� LUUHYHUHQW�� &HUWDPHQW�� FRP� HQV� GLX�
&LRUDQ�� QR� KL� KD� FRQFOXVLy� WH[WXDO� TXH� HV� SXJXL� UHIHULU� D� FDS� YHULWDW�� $L[z� pV�� HQWUH�
DOWUHV�FRVHV��HO�TXH��DPE�PpV�R�PHQ\V�IRUWXQD��V¶LQWHQWD�PRVWUDU�HQ�DTXHVW�WUHEDOO���

�
4XDOVHYRO� REUD� QHFHVVLWD� GH� OD� YROXQWDW� GH� O¶DXWRU��6HJXUDPHQW�QR� HQ�PHQ\V�

PHVXUD�TXH�O¶DXWRU�QHFHVVLWD�GH�O¶REUD��3HUz��DO�FDSGDYDOO��&LRUDQ�FRLQFLGHL[�HQ�GLU�TXH�
OD�YROXQWDW�GH�YROXQWDW�pV�HO�TXH�PRX�O¶LQLFL�L�HO�ILQDO�GHOV�WUHEDOOV��$�YHJDGHV��SHUz��OHV�
UHVWULFFLRQV�LQLFLDOV�H[LJHL[HQ�DFDEDU�HO�WH[W��DFDEDU�OD�IHLQD��$L[z��SHUz��GH�FDS�PDQHUD�
YRO�GLU�TXH�OD�WDVFD�HVWLJXL�FRPSOHUWD��'H�IHW��PDL�HVWj�FRPSOHUWD��1RPpV��FRP�HQV�GLX�
DTXHVW�PDWHL[�DXWRU��XQD�REUD�HVGHYp�DFDEDGD�TXDQ�HO� FDQVDPHQW�YHQo� OD� YROXQWDW��
1R� pV� HO� FDV� G¶DTXHVW� WH[W�� (QFDUD� HP� TXHGD� IRUoD� QHJXLW� SHU� DQDU� QDYHJDQW� SHU�
O¶LQWHUOLQHDW� G¶DXWRUV� SRqWLFDPHQW� REVFXUV� L� YROJXGDPHQW� DPELJXV�� &DO�� SHUz�� IHU� XQD�
SDUDGD�HQ�HO�FDPt�L�HVPHUoDU�XQ�WHPSV�HQ�OD�LPSRVVLEOH�WDVFD�GH�GRQDU�WDQFDPHQW�D�
XQ� WUHEDOO� TXH� Vp� SRVLWLYDPHQW� TXH� PDL� SRGUj� VHU� WDQFDW�� eV� FRP� TXDQ�� DQDQW�
G¶H[FXUVLy��DUULEHP�D�XQ�FROO�L�HQV�DGRQHP�GH�WRW�HO�TXH�HQFDUD�TXHGD�SHU�DQDU�SXMDQW��
&RQILHP�HQ�TXH�HQFDUD�TXHGLQ�PROWV�FROOV�DEDQV�G¶DUULEDU�D�OD�FDUHQD���

�
1LHW]VFKH� YD� GLU� TXH� TXL� DEDVWD� OD� VHYD� ILWD�� MXVW� SHU� DL[z� YD� PpV� HQOOj�

G¶DTXHVWD��&HUWDPHQW��pV�DTXHVW�PRXUH¶V�HQ�HOV�OtPLWV�HO�TXH�FDUDFWHULW]D�HO�SHQVDPHQW�
G¶DYXL�� (Q� HO�PHX� FDV�� SHUz�� VyF� SOHQDPHQW� FRQVFLHQW� TXH�PpV�TXH� WUHEDOODU� HQ� HOV�
OtPLWV��HVFULF�HQ�OHV�OLPLWDFLRQV���

�
(O� WH[W� TXH� YH� D� FRQWLQXDFLy� HQV� SDUOD� GH� FRRUGHQDGHV� GH� SHQVDPHQW��

G¶KLSHUWH[W�� WH[W��HVFULSWXUD��SHQVDPHQW�� OOHQJXDWJH��H[SHULqQFLD��YLGD�� LQWXwFLy����)LQV� L�
WRW� SRWVHU� HQV� SDUOD� GH� ILORVRILD�� TXL� VDS�� /D�SUHJXQWD�TXH�KD�JXLDW� HO� WUHEDOO� pV�XQD�
SUHJXQWD�LQWHUHVVDQW�L�TXDVL�ILORVzILFD��3HUz��FRP�D�ERQD�SUHJXQWD�ILORVzILFD��pV�HO�SXQW�
GH� VXSRUW� G¶XQD� UHIOH[Ly� TXH� HQV� SRUWD� PROW� PpV� HQOOj�� +L� KD� GLVWLQWV� HL[RV� TXH�
V¶HQWUHFUHXHQ� HQ� HO� WUHEDOO�� 8Q� pV� HO� TXH� HQV� JXLD� GH� OD� SUHJXQWD� SHO� PqWRGH� GH�
FRQHL[HPHQW� D� OD� SUHJXQWD� VREUH� O¶pVVHU�� $TXHVW� HQV� SHUPHW� DUULEDU� DO� 'D�VHLQ�
KHLGHJJHULj�� 8Q� DOWUH� HL[� HQV� SRUWD� GHO� PqWRGH� FLHQWtILF� D� O¶KHUPHQqXWLFD� ILORVzILFD��
7DPEp�O¶HL[�PpV�HYLGHQW�TXH�ID�GH�JXLD�GH�OD�UDFLRQDOLWDW�D�OD�FRPSOH[LWDW�DMXGD�D�WHL[LU�
OD�WHUDQ\LQD�TXH�VXSRVD�DTXHVW�WUHEDOO��)LQV�L�WRW�HO�SXQW�GH�YLVWD�TXH�VXSRVD�XQ�WUHEDOO�
SUHVXPSWDPHQW�DFDGqPLF�TXH�JDUIXOOD�HOV� IRQDPHQWV�GH� O¶DFDGHPLFLVPH� UDFLRQDOLVWD��
HO�FRQYHUWHL[HQ�HQ�XQD�SHWLWD�DSRULD��'H�IHW��HQ�FHUWD�PDQHUD�HVWHP�HQ�HO�SHQVDPHQW�
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DSRUqWLF� GH� OD� SRVWPRGHUQLWDW� L� QR� HQV� TXHGD�PpV� TXH� SDVVDU� GHO� FRJLWR� HUJR� VXP�
FDUWHVLj�DO� ILQJR�HUJR�VXP�G¶6ORWHUGLMN���3HU�DL[z��DO�FDS� L�D� OD� IL�� OD�VLQFHULWDW�pV�PpV�
LPSRUWDQW�TXH�OD�YHULWDW��(O�YDORU�GH�TXDOVHYRO�WH[W��FRQVHJ�HQWPHQW��KD�G¶HVWDU�PpV�HQ�
OD� VLQFHULWDW� TXH� HQ� OD� YHULWDW�� /D�PpV� KRQHVWD� GH� OHV� ILFFLRQV� VLQFHUHV� VHUj� OD�PpV�
DXWqQWLFD� GH� OHV� ILFFLRQV� YLVFXGHV�� 1RPpV� O¶HUzWLFD� GHO� FRQHL[HPHQW� HQV� SRW� VHJXLU�
HPSHQ\HQW�HQ�OD�FHUFD�G¶XQHV�YHULWDWV�LQH[LVWHQWV���

�
3HU�DFDEDU��YXOO�PRVWUDU�HO�PHX�PpV�VLQFHU�DJUDwPHQW�D�WRWHV�OHV�SHUVRQHV�TXH�

P¶KDQ�DMXGDW�D�IHU�SRVVLEOH�DTXHVW�SHWLW�WH[W��'¶XQ�HOHYDW�QRPEUH�GH�SHUVRQHV�TXH��DO�
OODUJ� G¶DTXHVWV� GDUUHUV� DQ\V� HQ� OD�PHYD� UHODFLy� DPE� OD�82&��P¶KDQ� DMXGDW� HQ� JUDQ�
PDQHUD��HQ�YXOO�GHVWDFDU�XQV�SRFV��$L[z�WRW�L�VDEHQW�TXH�Q¶KL�KDXULD�G¶KDYHU�PpV�L�VHQW�
FRQVFLHQW��WDPEp��GH�OD� LQVXILFLqQFLD�GHOV�PRWV�SHU�DTXHVWD�WDVFD��(Q�SULPHU�OORF��YXOO�
DJUDLU� D� HQ� -RDQ� &DPSjV� TXH� DFFHGtV� D� FROÂODERUDU� HQ� DTXHVW� WUHEDOO�� '¶DOJXQD�
PDQHUD��HOO� Wp�SDUW�GH�UHVSRQVDELOLWDW�HQ� OD�PHYD�GHFLVLy�G¶HQGLQVDU�PH�HQ�XQD�WDVFD�
FRP�DTXHVWD��(VWLF�HQ�O¶REOLJDFLy�GH�UHPDUFDU�HOV�H[FHOÂOHQWV�GRFXPHQWV�TXH�P¶KD�IHW�
DUULEDU�SHU�D�SRGHU�DYDQoDU�HQ� OD�PHYD� UHFHUFD��$�PLGD�TXH�KH�DQDW�DSURIXQGLQW�HQ�
DTXHVW�WUHEDOO��P¶KH�DQDW�DGRQDQW�PpV�L�PpV�GH�O¶HQRUPH�IHLQDGD�TXH�KL�KD�GDUUHUD�GH�
FDGD� GRFXPHQW� G¶HQ� -RDQ�� 6yQ� FRP� GHVWLOÂODWV� FRQFHSWXDOV� G¶DOWD� JUDGXDFLy�� 6yQ�
SDUDGLJPHV�GH�PXOWLVLJQLILFDFLy��(Q�FDGD�QRYD�OHFWXUD�KRP�KL�WURED�QRYHV�PDWLVDFLRQV�
L�DL[z�QRPpV�pV�SRVVLEOH�SHU�OD�ULTXHVD�G¶DTXHVWV�GRFXPHQWV��7DPEp�HVWLF�PROW�DJUDwW�
D� OD�7HUHVD�)HUUL]��TXH�P¶KD�JXLDW�GLVFUHWDPHQW� L� IHUPD�DO� OODUJ�G¶DTXHVW�GDUUHU�DQ\� L�
P¶KD� DMXGDW� D� WUREDU� XQ� GHOV� ILOV� TXH�PpV�P¶KDQ� LQWHUHVVDW� DO� OODUJ� G¶DTXHVWD� SHWLWD�
UHFHUFD�� (OOD�P¶KD� REHUW� OHV� SRUWHV� GH� OD� OtQLD� GH� SHQVDPHQW� TXH� ID� UHIHUqQFLD� D� OD�
PHWRGRORJLD�� ,�DTXHVWD� OtQLD�KD� UHVXOWDW�VHU�GH� OHV�PpV�HQULTXLGRUHV��0¶KD�SHUPqV��D�
O¶KRUD�TXH�REOLJDW��VHJXLU�*DGDPHU�L�LQWHQWDU�FRSVDU�HQ�XQD�FHUWD�SURIXQGLWDW�HO�TXq�L�HO�
FRP�GH�O¶KHUPHQqXWLFD�ILORVzILFD��TXH�KD�UHVXOWDW�VHU�XQ�SRO�G¶DWUDFFLy�DO�PHQ\V�WDQ�IRUW�
FRP�OHV�PHYHV�FDEzULHV�VREUH�UDFLRQDOLVPH�L�FRPSOH[LWDW��$L[t�PDWHL[��HP�FDO�DJUDLU�D�
OD�0DULQD�*DUFpV�TXH�KDJL�DFFHGLW�D�VHU�O¶DYDOXDGRUD�H[WHUQD�G¶DTXHVW�PRGHVW�WH[W��1R�
Vp�VL�Q¶pV�FRQVFLHQW��SHUz�HOOD�WDPEp�HVWj�HQ�O¶RULJHQ�G¶DTXHVW�WUHEDOO��(Q�OD�LGHD�LQLFLDO��
OD� LQWXwFLy�KDYLD�GH� VHU� XQ�GHOV�SXQWV�GH� VXSRUW�GH� O¶HVWUXFWXUD�GHO� WUHEDOO��9DLJ� WHQLU�
O¶RSRUWXQLWDW�GH�UHIOH[LRQDU�VREUH�OD�LQWXwFLy�TXDQ�OD�0DULQD�HP�YD�LQWURGXLU�HQ�OD�WHRULD�
GHO� FRQHL[HPHQW�� 'HV� G¶DOHVKRUHV� TXH� KH� VHJXLW� GRQDQW� YROWHV� D� DTXHVW� LQWHUHVVDQW�
FRQFHSWH��'H�IHW��PDOJUDW�TXH�QR�KL�KD�KDJXW�WHPSV�QL�HVSDL�SHU�D�HQWUDU�HQ�O¶HVWXGL�GH�
OD� LQWXwFLy� HQ� DTXHVW� WH[W�� QR� GHL[D� GH� VHU� XQD� GH� OHV� SRUWHV� TXH� TXHGHQ� REHUWHV�
GHVSUpV�GH�OD�OHFWXUD�GHO�WUHEDOO���
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,�� ODVW�EXW�QRW� OHDVW��KH�G¶DJUDLU� O¶LPSRUWDQW�VXSRUW��GLVFUHW� L�FRQVWDQW��TXH�P¶KD�
GRQDW� OD�*OzULD�0XQLOOD�DO� OODUJ�G¶DTXHVWV�PROWV�DQ\V�TXH�SRUWR�D� OD�82&��+D�HVWDW�HO�
PHX� SXQW� GH� UHIHUqQFLD� L� WDPEp� HO� OOLJDP� TXH� P¶KD� DQDW� JXLDQW� DPE� VLQFHUV� PRWV�
G¶jQLP�TXDQ�KD�HVWDW�QHFHVVDUL�L�DPE�FRPSOLFLWDWV�VLOHQFLRVHV�TXDQ�QR�FDOLHQ�HOV�PRWV��
(P� ID�XQD�PLFD�GH�SRU�TXH�HO�PHX�SDV�GH� WRUWXJD�� UtWPLFDPHQW�PRQzWRQ��KDJL�HVWDW�
XQD�PLFD�FDUUHJyV�SHU�HOOD��7DPEp�HP�SUHRFXSD�TXH�OD�PHYD�PDQHUD�GH�VHU��XQD�PLFD�
GLVWDQW��KDJL�SRJXW�FRQIRQGUH¶V�DPE�DOOz�TXH�PDL�KDXULD�YROJXW�VHU��QRPpV�pV�IUXLW�GH�OD�
PHYD� LQVHJXUHWDW� L�� HP� WHPR�� TXH� WDPEp� G¶XQD� FHUWD� WLPLGHVD� HQGqPLFD� TXH� D�
DTXHVWHV� DOoDGHV� MD� pV� LPSRVVLEOH� FRUUHJLU�� (VSHUR� TXH� V¶KDJL� DGRQDW� GH� TXDQW�
LPSRUWDQW�KD�HVWDW�SHU�D�PL�SRGHU�DUULEDU�ILQV�DTXHVW�SXQW��9DO�D�GLU�TXH�QR�KR�KDJXHUD�
SRJXW� IHU� VHQVH�HO� VHX� UHFRO]DPHQW��$L[t�GRQFV��PROWHV�JUjFLHV�D� WRWV��$UD�TXHGD�HO�
WH[W��GHO�TXDO�SRGUtHP�GLU��DPE�1LHW]VFKH��TXH�UHFXOO� µ8QD�H[SHULHQFLD�KHFKD�GH�VLHWH�
VROHGDGHV¶���
�
�
�

�������������������������������������������������
��1LHW]VFKH��)�������������
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(O� WHPD� HVFROOLW� SHU� DO� WUHEDOO� GH� UHFHUFD� pV� HO� SHQVDPHQW� L� HO� FRQHL[HPHQW��
$TXHVW�� SHUz�� pV� XQ� FDPS� PDVVD� DPSOL� L�� QDWXUDOPHQW�� KD� HVWDW� QHFHVVDUL� DQDU�OR�
FHQWUDQW�� 3HU� DL[z� KHP� FRQFUHWDW� HO� WUHEDOO� HQ� IHU� HO� WUDMHFWH� GH� OD� UDFLRQDOLWDW� D� OD�
FRPSOH[LWDW��7DQPDWHL[��HQFDUD�VyQ�GRV� WHPHV�G¶XQ�DEDVW�VXSHULRU�D� OHV�SRVVLELOLWDWV�
TXH�GyQD�XQ�VRO�WUHEDOO��3HU�DTXHVW�PRWLX��KHP�FDQDOLW]DW�OD�UHODFLy�HQWUH�UDFLRQDOLWDW�L�
FRPSOH[LWDW� D� SDUWLU� GH� OD� FRPSDUDFLy� HQWUH� OOLEUH� L� KLSHUWH[W�� 9DO� D� GLU�� SHUz�� TXH� OD�
FRPSDUDFLy�HQWUH�OOLEUH�L�KLSHUWH[W�QRPpV�KD�HVWDW�HO�SXQW�GH�UHFRO]DPHQW�SHU�D�SRGHU�
UHVSRQGUH�XQD�SUHJXQWD�VREUH�HO�SHQVDPHQW��/D�SUHJXQWD�TXH�KD�JXLDW�HO�WUHEDOO�pV�OD�
VHJ�HQW��

�
�
3RGHP� DILUPDU� TXH� O¶KLSHUWH[W� HQV� REOLJD� D� UHFRQVLGHUDU� OD� PDQHUD� GH�

SHQVDU"�
�
�
3RW� VHPEODU� XQD� SUHJXQWD� FHUWDPHQW� HVSHFXODWLYD�� 7DQPDWHL[�� FRP� TXH� OD�

LQWHQFLy�TXH�HQV�KD�JXLDW�KD�HVWDW�OD�GH�IHU�XQ�WUHEDOO�GH�ILORVRILD��O¶HVSHFXODFLy�QR�HQV�
KD�SDV�GH�IHU�SRU��$OPHQ\V�VL�O¶DSOLTXHP�HQ�HO�VHQWLW�GH�UHIOHFWLU�OHV�LGHHV�G¶XQ�PDWHL[�
HQ� O¶HVSLOO� G¶DOWUHV� SHQVDGRUV��� 3HUz�� VHJXUDPHQW�� VHPEOD� DJRVDUDW� UHODFLRQDU� GRV�
WHUPHV�WDQ�GHVLJXDOV��'H�IHW��HV�WUDFWD�GH�UHODFLRQDU�KLSHUWH[W�DPE�XQ�QRX�SDUDGLJPD�
FRQFHSWXDO� TXH� DQRPHQHP� SDUDGLJPD� GH� OD� FRPSOH[LWDW�� $UD�� SRWVHU�� TXHGD� PpV�
HQWHQHGRU�FRP�XQ�QRX�SDUDGLJPD�±L�DPE�HOO�XQD�GH�OHV�VHYHV�PDQLIHVWDFLRQV��HQV�SRW�
PRGLILFDU� OHV�PDQHUHV� GH� SHQVDU�� 6HJXUDPHQW�� OD� UHVSRVWD� QR� VHUj� QL� IjFLO� QL� FODUD��
SHUz�DOPHQ\V�SRGUHP�SRVDU�DOJXQHV�EDVHV�SHU�D�VHJXLU�WUHEDOODQW�HQ�DTXHVW�FDPS��

�
(O� WUDMHFWH� TXH� HQV� KHP� PDUFDW� SHU� DUULEDU� D� UHVSRQGUH� OD� SUHJXQWD� pV� HO�

VHJ�HQW��(Q�SULPHU�OORF��YROHP�FRPSDUDU�HO�TXH�KD�HVWDW�HO�SDUDGLJPD�GH�FRQHL[HPHQW�
YLJHQW� GXUDQW� PROW� WHPSV� DPE� HO� QRX� PRGHO� GH� OD� FRPSOH[LWDW�� $L[z� pV�� FRPSDUDU�
O¶DUTXHWLSXV�FDUWHVLj�DPE�HO�SDUDGLJPD�GH�OD�FRPSOH[LWDW��'HVSUpV�G¶H[SRVDU�HOV�WUHWV�
TXH�GHILQHL[HQ�HO�SDUDGLJPD�FDUWHVLj��HQV�FHQWUHP�HQ�XQ�VHJXLW�GH�FUtWLTXHV�TXH�OL�KDQ�
YLQJXW�GHV�GH�GLIHUHQWV�EUDQTXHV�GHO�SHQVDPHQW�L�OD�FLqQFLD�DO�OODUJ�GH�PpV�G¶XQ�VHJOH��
(Q�DTXHVWHV�FUtWLTXHV� MD�SRGUHP�DQDU�HQWUHYHLHQW�QRYHV� IRUPHV�TXH�GHILQLUDQ�HO�QRX�
PRGHO�� $� PpV� GH� OHV� FUtWLTXHV�� SHUz�� QHFHVVLWHP� GRQDU� XQHV� EUHXV� SLQ]HOODGHV� GHO�
SHQVDPHQW� SRVWPRGHUQ�� TXH� WDPEp� DMXGD� D� GRQDU� FREHUWXUD� FRQFHSWXDO� DO� QRX�
�������������������������������������������������
��9HXUH�*DGDPHU��*��������������
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SDUDGLJPD��$�SDUWLU�GH�OHV�FUtWLTXHV�L�GH�OHV�LGHHV�DSRUWDGHV�GHV�GHO�SRVWPRGHUQLVPH�MD�
SRGUHP� H[SOLFDU�� DPE� PpV� R� PHQ\V� SURIXQGLWDW�� DTXHVW� QRX� SDUDGLJPD� GH� OD�
FRPSOH[LWDW��

�
8QD� YHJDGD� H[SRVDW� O¶DUTXHWLSXV� GH� OD� FRPSOH[LWDW�� QHFHVVLWHP� UHODFLRQDU�

SHQVDPHQW�DPE�OOHQJXDWJH�L�HVWXGLDU�OHV�P~OWLSOHV�UHODFLRQV�HQWUH�OOHQJXDWJH�L�WH[W��3HU�
HVWXGLDU� DTXHVWHV� UHODFLRQV�� HQV� VHUj� QHFHVVDUL� LQWURGXLU� HO� FRQFHSWH� GH� WH[W�
SRVWPRGHUQ�L�HO�FRQFHSWH�G¶KLSHUWH[W��8QD�YHJDGD�IHW�DL[z��MD�HVWDUHP�HQ�VLWXDFLy�GH�IHU�
FRUUHVSRQGUH�DO�OOLEUH�FOjVVLF�HO�SDUDGLJPD�GH�OD�UDFLRQDOLWDW�L�D�O¶KLSHUWH[W�HO�SDUDGLJPD�
GH� OD� FRPSOH[LWDW�� 6L� OHV� GXHV� IRUPHV� GH� WH[W� WHQHQ� UHODFLy� DPE� GRV� SDUDGLJPHV�
GLIHUHQWV��HQV�TXHGD�OD�WDVFD�PpV�FRPSOLFDGD�HQ�HO�VHQWLW�TXH�FDO�WUREDU�UHFRO]DPHQW�
SHU�D�SRGHU� UHVSRQGUH� OD�SUHJXQWD��3RGtHP�HVFROOLU�GLIHUHQWV� OtQLHV�SHU�D�DUJXPHQWDU�
XQD�UHVSRVWD��+HP�HVFROOLW�VHJXLU�OD�OtQLD�GH�O¶KHUPHQqXWLFD�ILORVzILFD�WRW�UHFRO]DQW�QRV�
HQ�*DGDPHU���

�
)LQDOPHQW��HQV�KD�VHPEODW� LQWHUHVVDQW�L�SURILWyV�IHU�XQD�EUHX�FUtWLFD�GHO�PDWHL[�

WUHEDOO�GHV�GHO�SXQW�GH�YLVWD�GH�OHV�LGHHV�TXH�KL�H[SRVHP��$L[t�PDWHL[��DSURILWHP�DTXHVW�
DSDUWDW�SHU�DSXQWDU�SRVVLEOHV� OtQLHV�G¶HVWXGL�TXH�SRGULHQ�FRQWLQXDU�DOJXQV�GHOV�PROWV�
DVSHFWHV�TXH��WDQJHQFLDOPHQW��HV�UHODFLRQHQ�DPE�HO�SUHVHQW�WH[W���

�
/D�PHWRGRORJLD�TXH�KHP�VHJXLW�SHU�D�GXU�D�WHUPH�DTXHVWD�WDVFD�KD�FRQVLVWLW�HQ�

OOHJLU�L�FHUFDU�LGHHV�TXH�SRJXHVVLQ�FRQILUPDU�R�GHVPHQWLU�HO�TXH�KHP�YROJXW�HVWXGLDU��(O�
SULPHU� SDV�� GRQFV�� HUD� IHU� XQD� WDVFD� GH� FHUFD� ELEOLRJUjILFD� IRUoD� H[KDXVWLYD� VREUH�
SHQVDGRUV� FUtWLFV� DPE� HO� PRGHO� FDUWHVLj� L� VREUH� OHV� LGHHV� GHO� SRVWPRGHUQLVPH��
6HJXLGDPHQW�� HQV� KHP� GHGLFDW� D� LQWHUURJDU�� PROWV� G¶DTXHVWV� WH[WRV� SHU� SRGHU�
IRQDPHQWDU�OD�FUtWLFD�DO�SULPHU�GHOV�SDUDGLJPHV�L�SHU�D�SRGHU�GRQDU�IRUPD�DO�VHJRQ�GHOV�
SDUDGLJPHV��+HP�KDJXW� G¶HVWDEOLU� UHODFLRQV�HPSDUDQW�QRV�HQ�XQ�PqWRGH�TXH�QRPpV�
SRGHP� TXDOLILFDU� G¶KHUPHQqXWLF�� $TXHVWD� LQWHUURJDFLy�� SHUz�� QR� VHPSUH� KD� HVWDW�
VLVWHPjWLFD��'H�IHW��HQ�HO�FRQWH[W�GHO�WUHEDOO�QR�pV�OD�VLVWHPjWLFD�HO�TXH�PpV�SRW�GHILQLU�
OD�FRPSOH[LWDW�TXH�KHP�YROJXW�H[SOLFDU���

�
0HWRGROzJLFDPHQW��WDPEp�KHP�WUHEDOODW�OD�FRPSDUDFLy��(O�TXH�SDVVD�pV�TXH��HQ�

HO�FRQWH[W�GH�OD�SRVWPRGHUQLWDW��KDXUtHP�GH�GLU�TXH�KHP�WUHEDOODW�WHQLQW�SHU�JXLD�HO�TXH�
9DWWLPR�HQ�GLX�µ/HV�DYHQWXUHV�GH�OD�GLIHUqQFLD¶��(VSHUHP�TXH��DO�OODUJ�GHO�WUHEDOO��TXHGL�
PpV�FODU�TXq�YROHP�GLU�±R�TXq�YRO�GLU�9DWWLPR��DPE�DTXHVWD�H[SUHVVLy���

�

�������������������������������������������������
��8WLOLW]HP�HO�PRW�LQWHUURJDU�HQ�HO�VHQWLW�TXH�OL�GRQj�5LFRHXU��9HXUH�%HQJRD�5Xt]�GH�$]XD��-��������������
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%HQ� VHJXU� TXH�� HQ� O¶HODERUDFLy� GHO� WUHEDOO�� WDPEp� HQV� KD� DFRPSDQ\DW� OD�
µPHWRGRORJLD¶�GH�OD�FRPSOH[LWDW��3RWVHU�QR�SRGLD�VHU�G¶DOWUD�PDQHUD���

�
� �
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�
1R�JRVDU�SHQVDU�PpV�TXH�D�PLWJHV�pV�YLXUH�
QRPpV�D�PLWJHV��
� 9ROWDLUH��

�
���5DFLRQDOLWDW�
�
�
�
��D�(O�SDUDGLJPD�UDFLRQDOLVWD��

�
6¶KD�VLWXDW�HO�FRPHQoDPHQW�GH� OD�PRGHUQLWDW�UDFLRQDOLVWD�DO�VHJOH�;9,,�DPE� OD�

UHYROXFLy�TXH�'HVFDUWHV�RULJLQj�HQ�HO�Vt�GHO�SHQVDPHQW��3RVVLEOHPHQW��QRPpV�ILJXUHV�
FRP�3ODWy�R�.DQW�KDQ�WLQJXW� OD�PDWHL[D�WUDQVFHQGqQFLD�TXH�DTXHVW�DXWRU���1R�YD�VHU��
SHUz�� DTXHVW� DXWRU� TXL� FRQVWUXt� DO� SDUDGLJPD� UDFLRQDOLVWD�� VLQy� TXH�� FRP� TXDOVHYRO�
SDUDGLJPD�� V¶DQj� FRQVWUXLQW� DO� OODUJ� GHOV� DQ\V� L� DPE� OD� FRQWULEXFLy� GH� GLYHUVRV� L�
VLJQLILFDWLXV�SHQVDGRUV�� ,�� WDPEp��DPE�IRUWD� LQIOXqQFLD�GHOV�SHQVDGRUV�JUHFV� L�GHOV�GH��
OD�PDO�DQRPHQDGD�qSRFD� IRVFD��0DOJUDW�DL[z��'HVFDUWHV�pV�FRQVLGHUDW�HO�SDUH�GH� OD�
ILORVRILD�PRGHUQD��GHO�PHFDQLFLVPH� L�GHO�PLWH� UDFLRQDOLVWD��/D�SHGUD�DQJXODU�G¶DTXHVW�
SHQVDPHQW�UDX�HQ�TXH�DTXHVW�DXWRU�SUHWHQLD�FHUFDU�HO�PqWRGH�SHU�DUULEDU�D�DOOz�TXH�pV�
YHUWDGHU��

�
µ��HO�SRGHU�GH�MXGLFDU�HO�Ep�L�GH�GLVWLQJLU�HO�YHU�GHO�IDOV�>���@�pV�SHU�QDWXUDOHVD�

LJXDO�HQ�WRWV�HOV�KRPHV��L�TXH��SHU�WDQW��OD�GLYHUVLWDW�GH�OHV�QRVWUHV�RSLQLRQV�QR�YH�
SDV�GHO�IHW�TXH�XQHV�VLJXLQ�PpV�UDFLRQDOV�TXH�OHV�DOWUHV��VLQy�VRODPHQW�GHO�IHW�TXH�
GLULJLP� HOV� QRVWUHV� SHQVDPHQWV� SHU� YLHV� GLYHUVHV� L� QR� FRQVLGHUHP� OHV�PDWHL[HV�
FRVHV¶���

�
(Q� DTXHVW� PDUF� LQLFLDO� GH� SHQVDPHQW� KL� KD� LPSOtFLWD� OD� FHUFD� G¶XQHV� YHULWDWV�

HWHUQHV� TXH�� GH� PDQHUD� SURSHGqXWLFD�� LQWHUYHQHQ� HQ� OD� GHILQLFLy� GH� OD� UDFLRQDOLWDW�
KXPDQD�� 3HU� DTXHVW� FDPt�� OD� UDFLRQDOLWDW� IRUPD� SDUW� GHO� PqWRGH�� SHUz�� DOKRUD�� HO�
GHILQHL[��G¶DTXt�OD�GLILFXOWDW�SHU�D�VXSHUDU�OHV�SRVLFLRQV�FDUWHVLDQHV���

�
1R�pV�� GRQFV�� HO�PqWRGH�DOOz�PpV� LPSRUWDQW� HQ� O¶DSRUWDFLy�GH�&DUWHVLXV�� VLQy�

O¶DFWLWXG�HQIURQW�GH�OHV�SRVVLELOLWDWV�KXPDQHV��$UD�QR�QRPpV�SRGHP�LQWHQWDU�HQWUHYHXUH�
HO�PyQ�GH�OHV�LGHHV��VLQy�TXH�FRQHL[HP�HO�FDPt�L�WHQLP�O¶HVSHULW�QHFHVVDUL�SHU�D�DUULEDU�
DO�FRQHL[HPHQW�GHO�WRW��'H�IHW��HO�PpV�LPSRUWDQW�pV�GRQDU�SHU�GHVFRPSWDW�TXH�KL�KD�XQ�
WRW�L�XQD�PHWD�RQ�DUULEDU��4XH�HO�FRQHL[HPHQW�pV�SRVVLEOH�L�TXH�O¶~QLFD�FRVD�TXH�FDO�pV�
WUREDU� HO� FDPt�� 'H� FDS� PDQHUD�� GRQFV�� HV� GLVFXWHL[� OD� YHULWDW� L� HOV� DEVROXWV�� 3RWVHU�
DTXHVW�VHUj�HO�PpV� LPSRUWDQW�GHOV�SRVWXODWV� UDFLRQDOLVWHV��&RP�TXH� OD� UDFLRQDOLWDW�KD�

&RPHQWDULR��3URSHGqXWLFD��
UHODWLX�DO�FRQHL[HPHQW�SUHOLPLQDU�
G¶XQ�DUW�R�FLqQFLD��eV�HO�IHW�GH�VHU�
SUHOLPLQDU�HO�TXH�ID�HQWUDU�OD�
GHILQLFLy�HQ�XQD�PHQD�GH�FHUFOH�
SDUDGR[DO�GHO�TXDO�QRPpV�KDXUj�
HVWDW�SRVVLEOH�VRUWLU�QH�FRSVDQW�HO�
VHQWLW�SURIXQG�GHO�TXH�VLJQLILFD�XQ�
VLJQLILFDW�FLUFXODU���



7)&�+XPDQLWDWV���������������������������� � �����������������������������������������������3HS�;XFOj�&RVWD� �������������
�
LPSUHJQDW� OD� FLYLOLW]DFLy� RFFLGHQWDO�� D� YROWHV� REOLGHP�TXH�KD�HVWDW� FRQVWUXwGD� L� QR�pV�
WUDQVFHQGHQW���

�
$TXHVW�HVSHULW�JXLj�PROWV�GHOV�SULQFLSDOV�SHQVDGRUV�GXUDQW�XQV�TXDQWV�VHJOHV��

'H� IHW�� ILQV� HQ� O¶DFWXDOLWDW� KL� KD� UHFHUTXHV� TXH� HVWDQ� JXLDGHV� SHO� PDWHL[� HVSHULW���
4XHOFRP� KL� KD� G¶KDYHU� TXDQ� XQ� PXQW� G¶HVWXGLRVRV� KDQ� HVWDW� EDUDOODQW�VH� DPE�
SUREOHPHV� TXH� VRUJLUHQ� GHO� QXFOL� GHO� PpV� SXU� SHQVDPHQW� UDFLRQDOLVWD� FDUWHVLj�� (O�
WHRUHPD�GH�)HUPDW��Q¶KD�HVWDW�XQ�GHOV�PpV�FRQHJXWV�H[HPSOHV����

�
$PE� OD� UHYROXFLy� FDUWHVLDQD�� HO� JLU� GH� OD� ILORVRILD� YD� VHU� ±PDL� PLOORU� GLW��

FRSHUQLFj��(O�SXQW�LPSRUWDQW�YD�SDVVDU�GH�VHU�O¶pVVHU�D�VHU�HO�FRQHL[HPHQW��/D�GLVWLQFLy�
GXDOLVWD�HQWUH�HJR�FRJLWDQV� L� UHV�H[WHQVD� YD� IHU�GHVDSDUqL[HU� OHV�YLUWXV�GH� OD�PDWqULD�
DULVWRWqOLFD��$UD�HO�TXH�FDOLD�HUD� WUREDU� OHV�FRQGLFLRQV�GH�YHULILFDFLy�GHO�FRQHL[HPHQW��
'¶DTXt� OD� LGHD� EjVLFD� GHO�PqWRGH� FRP� D�PDQHUD� GH� YHULILFDU� HO� FRQHL[HPHQW�� 1R� KL�
KDYLD�GXEWH�VREUH�OD�SRVVLELOLWDW�GH�FRQqL[HU�QL�VREUH�TXH�KL�KDYLD�TXHOFRP��VHSDUDW�GHO�
VXEMHFWH��D�FRQqL[HU��(O�GXDOLVPH�FDUWHVLj�V¶REULD�SDV�SHU�D�JXLDU�QRV�ILQV�HOV�QRVWUHV�
GLHV�� 1RPpV� .DQW�� FRP� VDEHP�� YD� SRVDU� OtPLWV� D� DTXHVW� FRQHL[HPHQW� WRW�
LPSRVVLELOLWDQW�QRV�DUULEDU�D�OD�FRVD�HQ�Vt����

�
/D� SRVWXUD� FDUWHVLDQD�� SHU� PpV� TXH� HOO� YD� GHL[DU� HVFULW� TXH� QRPpV� SUHWHQLD�

H[SOLFDU�FRP�YROLD�JXLDU� OD�VHYD� UDy� L�QR�GRQDU�SDXWHV�JHQHUDOV��� FRQWp�XQ�VHJXLW�GH�
SRVWXODWV� TXH� KDQ� DMXGDW� D� FRQVWUXLU� HO� PRGHO� UDFLRQDOLVWD�� 5HFRPDQD� HO� GXEWH�
VLVWHPjWLF��OD�GLYLVLy�GHOV�SUREOHPHV�HQ�SDUWV�SHU�D�UHVROGUH¶Q�FDGDVFXQD�SHU�VHSDUDW�L��
ILQDOPHQW��FRPHQoDU�TXDOVHYRO�SHQVDPHQW�SHOV�HOHPHQWV�PpV�IjFLOV�GH�FRQqL[HU���$L[z�
VLJQLILFD�TXH�DSXQWD�FODUDPHQW�DO� FRQHL[HPHQW�GH� OHV�SDUWV�G¶XQ�VLVWHPD�PpV�TXH�DO�
VLVWHPD�JHQHUDO��([FORX��GRQFV��GH�PDQHUD�LPSOtFLWD�HO�FRQHL[HPHQW�FRSVDW�GH�PDQHUD�
JOREDO� L�� FRQVHJ�HQWPHQW�� PDUFD� XQD� PDQHUD� GH� IHU� TXH�� SRVWHULRUPHQW�� SDVVDUj� D�
IRUPDU�SDUW�GHO�TXH�FRQHL[HP�FRP�D�PqWRGH�FLHQWtILF��eV�XQ�PqWRGH�GH�FRQHL[HPHQW�
TXH�HV�EDVD�HQ� OD�UHGXFFLy� L��SUHFLVDPHQW�SHU�DL[z��FRP�YHXUHP�PpV� WDUG��DFDEDUj�
HVVHQW�YLVW�FRP�D�UHGXFFLRQLVWD��

�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��'HVFDUWHV��5��������������&RP�D�H[HPSOH��SRGHP�YHXUH�TXH�KL�KD�OOLEUHV��FRP�DUD�HO�TXH�SRUWD�SHU�WtWRO�µ7HRUtDV�GHO�7RGR¶��HQ�HOV�
TXDOV�HV�SUHWpQ�XQLILFDU�OHV�TXDWUH�IRUFHV�SULPRUGLDOV�GH�OD�ItVLFD��WRW�FHUFDQW�HOV�PDWHL[RV�LGHDOV�TXH�
V¶LQLFLDUHQ�DPE�HO�SDUDGLJPD�UDFLRQDOLVWD��/D�UHIHUqQFLD�GHO�OOLEUH�pV��%DUURZ��-�'�����������7HRUtDV�GHO�
7RGR��%DUFHORQD��&UtWLFD���
��5HFRUGHP�TXH�HO�7HRUHPD�GH�)HUPDW�GLX�TXH� QQQ ]\[ =+ QR�Wp�VROXFLy�SHU�Q!���+DQ�HVWDW�QHFHVVDULV�
WUHV�VHJOHV�SHU�D�WUREDU�XQD�GHPRVWUDFLy�EHQ�FRPSOLFDGD��9HXUH�6LQJK��6���������(O�HQLJPD�GH�)HUPDW��
%DUFHORQD��3ODQHWD�����'HVFDUWHV��5���������������'HVFDUWHV��5�������������
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1R�YD�VHU�FDVXDO�TXH�OD�FHUFD�G¶XQ�PqWRGH�JHQHUDOLW]DW�GH�FRQHL[HPHQW�VRUJtV�
HQ�DTXHOOD�qSRFD��9D� VHU� O¶qSRFD�GH� OD� FLqQFLD� L� GH� OD�PDWHPDWLW]DFLy��$PE�DTXHVWD�
PDWHPDWLW]DFLy� HV� YD� REULU� HO� FDPt� YHUV� XQD� DEVWUDFFLy� TXH� KD� FDUDFWHULW]DW� D�
EDVWDPHQW�O¶DUTXHWLSXV�UDFLRQDOLVWD��*DOLOHX�YD�VLWXDU�OD�WHUUD�HQ�HO�VHX�OORF��HL[DPSODQW�
DL[t�HOV�OtPLWV�GH�O¶XQLYHUV��.HSOHU�YD�DFRQVHJXLU�FRQqL[HU�D�TXLQD�OOHL�REHwD�HO�PRYLPHQW�
GHOV�SODQHWHV�HQ�OHV�VHYHV�zUELWHV��,�1HZWRQ�YD�IHU�PROW�PpV��YD�GHVFREULU�OHV�OOHLV��TXH�
DQRPHQDUHQ�XQLYHUVDOV��GH�OD�JUDYLWDFLy�L�TXH�SUHVHQWj�HQ�HOV�3ULQFLSLD�0DWHPDWLFD����
(UD� SRVVLEOH�� GRQFV�� DSURSDU�VH� D� XQ� FRQHL[HPHQW� DEVROXW� GH� OD� UHDOLWDW� TXH� V¶DQLULD�
GHVFREULQW�D�PHVXUD�TXH�DQpV�DYDQoDQW�OD�FLqQFLD��-D�SRF�DEDQV��)UDQFLV�%DFRQ�KDYLD�
SXEOLFDW��WDPEp��HO�VHX�1RYXP�2UJDQXP��RQ�LQWHQWDYD�SRVDU�DO�GHVFREHUW�HOV�SUHMXGLFLV�
TXH�HOO�DQRPHQj� tGROV� L�HVWDEOLU�XQ�PqWRGH�FLHQWtILF�SHU�D�FRSVDU�HO�FRQHL[HPHQW��'H�
IHW��FDO�UHFRUGDU�TXH�HO�'LVFXUV�GHO�0qWRGH�HUD�OD�LQWURGXFFLy�D�WUHV�RSXVFOHV�FLHQWtILFV�L�
QR� XQD� REUD� XQLWjULD� L� DFDEDGD�� ,�� WDPEp�� TXH� YD� VHU� SXEOLFDW� GHVSUpV� GH� UHIXVDU�
FRQWLQXDU� XQD� REUD� PpV� DPELFLRVD� SHU� SRU� D� VHU� FRQGHPQDW� FRP� KR� KDYLD� HVWDW�
*DOLOHX�����

�
+DYLD� FRPHQoDW� HO� SHUtRGH� GH� VHSDUDFLy� HQWUH� ILORVRILD� L� FLqQFLD�� /D� FLqQFLD�

HVGHYLQGULD�DXWzQRPD�L� OD�ILORVRILD�FLHQWLILFLW]DGD��$TXHVWV�SULQFLSLV��SHUz��UHVSRQLHQ�D�
O¶RUGUH�VRFLDO��SROtWLF� L� UHOLJLyV�GHO�PRPHQW��/D�PRQDUTXLD�DEVROXWD�HQFDL[DYD�DPE�XQ�
FRQHL[HPHQW�DEVROXW��/HV� OOHLV�VLPSOHV�GH� OD�QDWXUD�UHVSRQLHQ�D�OD�SODQLILFDFLy�GLYLQD��
TXH�KDYLD�GH�VHU�VLPSOH��SUHFLVDPHQW��SHUTXq�SURYHQLD�GHO�'pX�FUHDGRU��/¶HVWUXFWXUD�
MHUjUTXLFD�GHO�FRQHL[HPHQW� L�GH�OHV�OOHLV��DL[t�FRP�GH�OD�QDWXUD�L�GH�OD�ItVLFD��WHQLHQ�OD�
FRUUHODFLy�HQ�O¶RUGUH�VRFLDO��WDPEp�MHUDUTXLW]DW��$O�FDS�L�D�OD�IL��KHP�GH�GLU�TXH�KL�KDYLD�
RUGUH��HQFDUD�TXH�QR�KDJXpVVLP�HVWDW�FDSDoRV�GH�YHXUH¶O�ILQV�DTXHOO�PRPHQW��$TXHVWD�
QHFHVVLWDW�G¶RUGUH�YD�VHU�HO�PRWLX�GH�TXH�GXUDQW�PROWV�DQ\V�V¶KDJLQ�GHVFDUWDW�XQ�PXQW�
GH�SRVVLELOLWDWV�D�O¶KRUD�GH�FRSVDU�HO�PyQ�TXH�HQV�HQYROWD�L�D�QRVDOWUHV�PDWHL[RV�GLQV�
G¶DTXHVW��

�
/D�EDVH�GHO� SDUDGLJPD� UDFLRQDOLVWD�DQLULD� FUHL[HQW� L� FRQVWUXLQW� XQ�JUDQ�FDVWHOO�

TXH�SRWVHU�QR�VHUj�WDQ�VzOLG�FRP�DOJXQV�KDJXHUHQ�SHQVDW��$OJXQHV�OtQLHV�TXH�VHJXLUHQ�
DO� SDUDGLJPD� FDUWHVLj� L� TXH� HQV� LQWHUHVVHQ� GH� PDQHUD� HVSHFLDO� SHU� DO� ILO� G¶DTXHVW�
WUHEDOO��VyQ�OHV�TXH�YHXUHP�EUHXPHQW�D�FRQWLQXDFLy��

�
3HU� XQD�EDQGD��GHVSUpV�GHO� UDFLRQDOLVPH�FDUWHVLj�� VRUJLUHQ�HOV� LGHDOLVWHV�TXH�

DUULEDUHQ�DO�VHX�Pj[LP�H[SRQHQW�DPE�+HJHO��TXH�pV�TXL�YD�GLU�� µHO�TXH�pV�UDFLRQDO�pV�
�������������������������������������������������
���3HU�DGRQDU�QRV�GH�O¶DXGjFLD�TXH�VLJQLILFj�SUHVHQWDU�OHV�OOHLV�XQLYHUVDOV��SRGHP�UHFRUGDU�TXH�1HZWRQ��D�
EDQGD�GH�FLHQWtILF��HUD��WDPEp�XQ�JUDQ�DOTXLPLVWD��DOKRUD�TXH�SURIHVVDYD�O¶KHUHWJLD�DUULDQD��$TXHVWHV�
GDGHV�HQV�SRGHQ�GRQDU�LGHD�GH�TXDQ�OOXQ\�GHYLD�TXHGDU�OD�YLVLy�FLHQWtILFD�GH�OD�VRFLHWDW�L�GH�O¶HQRUPH�
GLIHUqQFLD�FRQFHSWXDO�TXH�KL�KDYLD�HQ�UHODFLy�DOV�QRVWUHV�WHPSV��9HXUH�:HVWIDOO��5�6�������������L�VV��
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�
UHDO�� L�HO�TXH�pV�UHDO�pV�UDFLRQDO¶��'HV�GH� OD�GLDOqFWLFD� L� OD�PHGLDFLy�GH� OD�VRFLHWDW� L� OD�
KLVWzULD��YD�VLWXDU�OD�UDFLRQDOLWDW�FDUWHVLDQD�L�LOÂOXVWUDGD�HQ�HO�QXFOL�GHO�FRQHL[HPHQW��/D�
IUDVH�� SHUz�� SRW� VHU� HQWHVD� GHV� GH� GLIHUHQWV� SHUVSHFWLYHV�� 3ULPHUDPHQW�� OD� SRGHP�
HQWHQGUH�FRP�O¶DILUPDFLy�GH�TXH�WRW�pV�DSUHKHQVLEOH�SHU�PLWMDQV�UDFLRQDOV��pV�D�GLU�TXH�
OD�WRWDOLWDW�GH�O¶XQLYHUV�pV�UDFLRQDO��3HUz�WDPEp�OD�SRGHP�HQWHQGUH�HQ�HO�VHQWLW�GH�TXH�
FDO�DGHTXDU�OD�UHDOLWDW�D�OD�UDFLRQDOLWDW�L��FRQVHJ�HQWPHQW��D�DOOz�SHQVDW�����(Q�HO�SULPHU�
FDV�� HQV� UHSUHVHQWD� HO� PLWH� GH� OD� FLqQFLD� PRGHUQD�� TXH� SUHWpQ� FRSVDU� DTXHVWD�
UDFLRQDOLWDW�XQLYHUVDO�DEVROXWD��/D�VHJRQD�DFFHSFLy�pV� OD�TXH�KD�JXLDW� OHV� LGHRORJLHV��
pV�OD�YLVLy�TXH�GHWHUPLQD�HO�FRP�KDQ�GH�VHU�OHV�FRVHV��(Q�DTXHVW�DXWRU�HQFDUD�KL�KDYLD�
OD� SUHWHQVLy� UDFLRQDOLVWD� GH� FRQVWUXLU� XQ� VLVWHPD� DFDEDW� GH� FRQHL[HPHQW� L��
FRQVHJ�HQWPHQW��OD�PHWDItVLFD�KL�HUD�EHQ�SUHVHQW���

�
3HU� DOWUD� EDQGD�� HOV� HPSLULVWHV� PDUFDUHQ� XQ� DOWUH� WUDoDW� D� SDUWLU� GHO� PRGHO�

UDFLRQDOLVWD�� 3HU� HOOV�� OHV� VHQVDFLRQV� VyQ� O¶~QLFD� IRQW� GH� FRQHL[HPHQWV� YjOLGD��
/¶H[SHULqQFLD�KD�GH�VXEVWLWXLU�OD�PHWDItVLFD�YDQD�L�HO�PqWRGH�H[SHULPHQWDO�KD�GH�VHU�HO�
FDPt� SHU� D� GHVFDUWDU� SUHMXGLFLV� L� FUHHQFHV� TXH� HQV� DPDJXHQ� HO� FRQHL[HPHQW� FHUW��
6HJRQV� +XPH�� QR� SRGHP� DFFHSWDU� HO� SULQFLSL� GH� FDXVDOLWDW���� 1L� OD� GHGXFFLy� QL� OD�
LQGXFFLy� VyQ� PqWRGHV� TXH� SRUWLQ� D� XQ� FRQHL[HPHQW� FHUW�� OOHYDW� GH� OD� GHGXFFLy�
PDWHPjWLFD��(O�OtPLW�GHO�FRQHL[HPHQW�HVWj�HQ�OD�OzJLFD��QR�SRGHP�SHQVDU�LOÂOzJLFDPHQW��
(OV� SRVLWLYLVWHV� OzJLFV� V¶DJDIDUHQ� D� DTXHVWD� FRUUHQW� GH� SHQVDPHQW�� -D� HQ� SDUODUHP�
TXDQ�� HQ� HO� QRVWUH� YLDWJH� YHUV� HOV� OtPLWV�GH� O¶HVIHUD��HQV� WUREHP�DPE�HOV�SRVLWLYLVWHV�
FUtWLFV�G¶DTXHVW�SDUDGLJPD�UDFLRQDOLVWD��

�
$� ILQDOV� GHO� VHJOH� ;,;� HV� FRPHQoDUHQ� D� DOoDU� YHXV� FUtWLTXHV� HQ� UHODFLy� DO�

SDUDGLJPD� GH� OD� UDFLRQDOLWDW�� 6¶HQFHWDUHQ� XQ� VHJXLW� GH� UHIOH[LRQV� TXH� GXULHQ� DO�
YLWDOLVPH� L� DO� SHUVSHFWLYLVPH� SHU� DYDQoDU� YHUV� HO� FDPt� GH� OD� SRVWPRGHUQLWDW��
3RVWHULRUPHQW��HOV�PDWHL[RV�VHJXLGRUV�GHO�UDFLRQDOLVPH��WDPEp�HPSUHQJXHUHQ�XQ�FDPt�
FUtWLF�DPE�HO�PRGHO� UDFLRQDOLVWD��/¶HVSXUQD�TXH�HQFHQJXp� OD�FUtWLFD�G¶DTXHVWV�GDUUHUV�
YD� VHU� O¶KRORFDXVW� QD]L� L� OD� SODVPDFLy� GH� OD� LUUDFLRQDOLWDW� D� OD� TXH� SRGLD� GXU� OD�PpV�
H[WUHPD� GH� OHV� UDFLRQDOLWDWV�� 1R� QRPpV� YDQ� IXQFLRQDU� DTXHVWHV� GXHV� OtQLHV� GH�
GHFRQVWUXFFLy�GHO�SDUDGLJPD�GH� OD� UDFLRQDOLWDW�� VLQy�TXH� WDPEp� OD�FLqQFLD�FRQWULEXt�D�
FDSJLUDU�HOV�IRQDPHQWV�G¶DTXHVW�SDUDGLJPD�TXH�KD�HVWDW�HO�SDWUy�GHO�ERQ�FRQHL[HPHQW�
GXUDQW�PROWV�DQ\V��

�
�

�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���9HXUH�&KkWHOHW��)������������L�VV�����6HJRQV�6DIUDQVNL��5������������L�VV���
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��E�&UtWLTXHV�DO�SDUDGLJPD�UDFLRQDOLVWD�GHV�GH�O¶LUUDFLRQDOLVPH�

�
$PE�1LHW]VFKH�V¶HQFHWDUHQ�QRYHV�YLHV�GH�FRQHL[HPHQW��-D�DPE�HOO��SHUz�WDPEp�

DPE� HOV� VHXV� VHJXLGRUV�� DQj� DJDIDQW� PpV� SHV� HO� UHODWLYLVPH� HSLVWHPROzJLF��
1DWXUDOPHQW��HQ�DTXHVW�QRX�PDUF�FRQFHSWXDO��HO�SDUDGLJPD�UDFLRQDOLVWD�TXHGDYD�WRFDW�
GH�PRUW�HQ�QR�KDYHU�KL�YHULWDW�D�OD�TXDO�SHUVHJXLU��$TXHVWD�pV��SRWVHU��OD�PpV�GLUHFWD�GH�
OHV� FUtWLTXHV� TXH� HOV� LUUDFLRQDOLVWHV� IHUHQ� D� O¶DUTXHWLSXV� DQWHULRU�� (Q� HVWXGLDU� OD�
JHQHDORJLD� GH� OHV� LGHHV� L� GHOV� DEVROXWV�� 1LHW]VFKH� SRVDYD� HQ� HQWUHGLW� DTXHVWHV�
VXSRVDGHV�YHULWDWV� L�HQFHWDYD�HO�SHUVSHFWLYLVPH��(O�SXQW�GH�YLVWD�FDQYLDYD�L�DUD�MD�QR�
HUD�SRVVLEOH�FRSVDU� O¶REMHFWH��VLQy�TXH�V¶DFDEDYD�OD�SRVVLELOLWDW�GH�FRSVDU�UHV�TXH�QR�
IyUD�PHGLDW�SHO�VXEMHFWH��/¶DEVROXW�KDXULD�PRUW�HQ�OD�FqOHEUH�IUDVH�GH�1LHW]VFKH�� µ'pX�
KD�PRUW¶��,��DL[t��V¶LQLFLDULD�XQ�SHUtRGH�HQ�HO�TXDO�OD�YHVVDQW�GLRQLVtDFD�GH�OD�YLGD�VHULD�
SRVVLEOH�WDPEp�GHV�GHO�SXQW�GH�YLVWD�GHO�FRQHL[HPHQW��/D�WUDJqGLD��GRQFV��QR�QRPpV�
H[LVWLD��VLQy�TXH�WHQLD�OORF�HQ�OD�ILORVRILD��(Q�PRWV�GHOV�PDWHL[RV�LUUDFLRQDOLVWHV���

�
µ(V� QHFHVDULR� HVWDU� GHVLOXVLRQDGR� \�� VLQ� HPEDUJR�� DSDVLRQDGDPHQWH�

HQDPRUDGR�GH�OD�YLGD��DXQ�FXDQGR�VH�KD\D�GHVFXELHUWR�VX�JUDQ�IXWLOLGDG¶����
�
3HOV�LUUDFLRQDOLVWHV��OD�UDy�pV�YLVWD�FRP�D�µGHOLUL�GHVSzWLF¶���TXH�HQV�SRUWDULD�D�OD�

VDOYDFLy�GH�QR�VH�VDS�EHQ�Ep�TXq��(Q�HO�IRQV��XQD�FRQWLQXDFLy�GH�OD�PRUDO�FULVWLDQD�GH�
UDPDW�TXH��WRW�GLVFLSOLQDQW�O¶jQLPD��OLPLWD�O¶KRPH��7DPEp�pV�YLVWD�FRP�OD�FDUDFWHUtVWLFD�
SULQFLSDO�GH�OD�FXOWXUD�VRFUjWLFD��(O�VRFUDWLVPH�IRQDPHQWj�HO�UDFLRQDOLVPH��WRW�FHUFDQW�OD�
YHULWDW�PpV�HQOOj�GH�O¶KRPH��L�FRQIRUPj�OHV�DUUHOV�GH�OD�FXOWXUD�RFFLGHQWDO��ÊWLFDPHQW��OD�
UDFLRQDOLWDW� VRFUjWLFD� OOLJD� MXVWtFLD� DPE� ERQ� FRPSRUWDPHQW� L� DPE� SURWHFFLy� HQYHUV� HO�
GHVWt�� &RQFHSWXDOPHQW�� HO� OOLJDP� UDFLRQDO� REOLJD� D� XQ� HVTXHPD� GHILQLW� L� SUHYL��
GHWHUPLQLVWD� L�GHWHUPLQDW�TXH��FRP�GqLHP��QHJD�OD�SRVVLELOLWDW�GH�WUDJqGLD����1HJD��DO�
FDS� L� D� OD� IL�� OD� YLGD� WDO� FRP�pV�� /D� UDy�� GRQFV�� YD� FRPHQoDU� D� VHU� UHSODQWHMDGD�� GH�
PDQHUD�TXH�HV�SRVj�qPIDVL�HQ�OD�YROXQWDW�L�HQ�OD�YLGD��/D�UDy�FDUWHVLDQD��GHV�G¶DTXHVW�
SXQW� GH� YLVWD�� pV�� GRQFV�� XQD� HVTXHPDWLW]DFLy� GH� OD� YLGD� TXH� QR� SRW� VXEVWLWXLU�OD��
7DQPDWHL[�� OD�FRPRGLWDW�GH�FRQqL[HU�HOV�HVTXHPHV�SRW�SRUWDU�D�XQD�FHUWD�UXWLQLW]DFLy�
GH�OD�FRQGXFWD�TXH�IDFLOLWD�O¶H[LVWqQFLD��1R�SRGHP��SHUz��FRQIRQGUH�HVTXHPD�DPE�YLGD��
3UHFLVDPHQW��SHOV�LUUDFLRQDOLVWHV��OD�IDOOD�HQWUH�UDy�L�YLGD��HQWUH�DW]DU�L�QHFHVVLWDW��HQWUH�
HVTXHPD� L�DFFLy��HQWUH�SODQLILFDFLy� L�YLYqQFLD����pV�HO�TXH� ID�TXH� OD�UDy�VLJXL� OLPLWDQW� L�
OLPLWDGD� L� TXH� OD� OOLEHUWDW� H[LVWHL[L�� 6L� KL� KD� OOLEHUWDW� KD� G¶KDYHU�KL� GLIHUqQFLD� HQWUH�
YLYqQFLD� L�HVTXHPD��/D�UDy��GRQFV��QR�SRW�VHU�GHWHUPLQDQW�QL�GHWHUPLQDGD��pV�OD�YLGD�
TXH�FRQILJXUD�OD�UDy��QR�D�O¶LQUHYpV��&DO��GRQFV��SDUWLU�GH�O¶LQGLYLGXDO��GH�O¶DUD�L�O¶DTXt��GH�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���9HXUH�+XPH��'������������L�VV������6DIUDQVNL��5����������������9HXUH�+RSHQKD\Q��0����������
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O¶LQVWDQW� YLVFXW� L� GH� O¶LQVWDQW� TXH� SHUPHW� HO� IXWXU� L� TXH� HO� FRQVWUXHL[�� SHUz� TXH� QR� HO�
FRQGLFLRQD� VLQy� TXH� OL� GyQD� OHV� FRQGLFLRQV� GH� SRVVLELOLWDW���� /¶HWHUQ� UHWRUQ� QR� pV� OD�
VXEOLP�DFFHSWDFLy�DEVROXWD�GH�O¶LQVWDQW��/¶DOHDWRULHWDW�TXH�YH�GRQDGD�SHU�DTXHVWD�IDOOD�
HQWUH�UDy� L�YLGD�HQV�KD�GH�SHUPHWUH�DFROOLU� OD�YHVVDQW�GLRQLVtDFD�VHQVH�UHQXQFLDU�D�OD�
SUD[L� TXH� QR� pV� PpV� TXH� OD� LQWHUSUHWDFLy� GH� OD� SUzSLD� YLGD� HQ� HO� VHQWLW� GH� TXH�
LQWHUSUHWDU� pV� OD� PDQHUD� G¶DUULEDU� D� O¶pVVHU�� ,JXDO� TXH� XQD� SDUWLWXUD� QR� pV� VL� QR� pV�
LQWHUSUHWDGD��SRGUHP�GLU�TXH�XQD�YLGD�QR�pV�VL�QR�pV�YLVFXGD��

�
8QD�DOWUD�RSRVLFLy�HQWUH�HO�SHQVDPHQW� LUUDFLRQDOLVWD� L�HO�PqWRGH�FDUWHVLj�pV� OD�

TXH� ID� UHIHUqQFLD� D� OHV� FRQGLFLRQV� SHU� D� FRSVDU� HO� SHQVDPHQW� YHUWDGHU�� (O� PqWRGH�
UDFLRQDO�HQV�FRQYLGD�D�IHU�WDEXOD�UDVD�L�SHQVDU�VHQVH�SUHMXGLFLV��HOV�SUHMXGLFLV��HQV�GLX��
VyQ� IRQW�G¶HQJDQ\� L�GH� WRUEDFLy��'¶DTXt�HO�GXEWH�PHWzGLF�FRP�D�SXQW�GH�SDUWHQoD�GH�
TXDOVHYRO� UHIOH[Ly� ILORVzILFD�� (OV� LUUDFLRQDOLVWHV�� FRQWUjULDPHQW�� SDUWHL[HQ� GH� O¶DFFLy��
1RPpV�D�SDUWLU�GH�O¶DFFLy�SRGUHP�DUULEDU�D�XQ�FHUW�FRQHL[HPHQW��6DYDWHU��WRW�JORVVDQW�
&LRUDQ�� HQV� SDUOD� GH� OD� OXFLGHVD� FRP� HO� PRPHQW� HQ� TXq� KRP� SRW� GLVFyUUHU� DPE�
FODUHGDW�� eV�� GRQFV�� HO� PRPHQW� GH� JHVWDFLy� GH� FRQHL[HPHQW�� eV� HO� PRPHQW� GH�
GHVYHWOODU�XQ�VLJQLILFDW�HQ�HO�PpV�SXU�VHQWLW�GHO�PRW� ��3HUz�SDUOHP�G¶XQ�VLJQLILFDW�
L� QR� GH� OD� YHULWDW� HQ� HOV� WHUPHV� JUHFV�� &XULRVDPHQW�� DTXHVW� GHVYHWOODU� SRGULD� HVWDU�
UHODFLRQDW�� VHJRQV� HO� QRVWUH� SDUHU�� DPE� OD� LQWXwFLy�� /D� OXFLGHVD� GH� 6DEDWHU� QR� pV�
DFXPXODFLy�SHGDJzJLFD�GH�FRQHL[HPHQWV��pV�FRQVFLqQFLD�GH�OD�FRQVFLqQFLD�L�QR�QRPpV�
FRQVFLqQFLD� R� FRQHL[HPHQW� G¶DOOz� DOWUH�� /D� OXFLGHVD� HV� GyQD�� VHJRQV� 6DYDWHU�� TXDQ�
PpV�HQOOj�GH� O¶HQJDQ\�GHOV�PRWV�KRP�V¶HQIURQWD�D� OD� YLGD����(Q�DOJXQ�PRPHQW�GH� OD�
VHYD� WHVL�� 6DYDWHU� RSRVD� OOHQJXDWJH� D� FRQHL[HPHQW�� VHJXUDPHQW� *DGDPHU� L�
O¶KHUPHQqXWLFD� ILORVzILFD� DFWXDO� QR� HVWDULHQ� G¶DFRUG� DPE� DTXHVWD� GLIHUHQFLDFLy�� $�
QRVDOWUHV��SHUz��HQV�VHUYHL[�SHU�D� UHVLWXDU�HO� SHQVDPHQW�HQ� OD� YLGD� L� FDQYLDU��DL[t�� HO�
SXQW�GH�YLVWD�GH�OD�UDFLRQDOLWDW�GH�O¶qSRFD�PRGHUQD��/D�OXFLGHVD��SHU�DOWUD�EDQGD��HVWj�
UHQ\LGD�DPE� O¶HVSHUDQoD� L�DPE�HO�GHVLJ��&RP�GLX�&LRUDQ�� µ4XDQ�PpV�V¶pV��PHQ\V�HV�
YRO¶���� ,� OD� UDFLRQDOLWDW� pV� XQD� YROXQWDW� FRQGLFLRQDGD� L� UHGLULJLGD� SHUTXq� pV� GHVLJ� GH�
ILQLWXG� L� GH� WUDQVFHQGqQFLD�� OD� UDFLRQDOLWDW� FDUWHVLDQD� L� LOÂOXVWUDGD� QRPpV� pV� SRVVLEOH�
SHUTXq�SUHWpQ�VHU�O¶DEVROXW�GHO�FRQHL[HPHQW�L��SHU�WDQW��HVWj�HQ�SHUPDQHQW�FHUFD�GHO�IL�
DEVROXW��6L�QR�IyUD�DL[t��MD�QR�VHULD�LOÂOXVWUDFLy��QR�VHULD�UDy�FDUWHVLDQD��&RQWUjULDPHQW��
OD�OXFLGHVD�L��DPE�DTXHVWD��OD�SRVVLELOLWDW�GH�FRQHL[HPHQW��QR�QHJD�O¶DFFLy��VLQy�TXH�HV�
YHX� REOLJDGD� D� O¶DFFHSWDFLy� GHVLOÂOXVLRQDGD� GH� O¶DFFLy�� (VWHP� FRQGHPQDWV� D� O¶DFFLy�
SHUTXq�OD�YLGD�pV�DFWXDU��)LQV�HVWHP�LPPHUVRV�HQ�HO�SURMHFWDU�HQ�WDQW�TXH�SURMHFWDU�HO�
IXWXU�IRUPD�SDUW�GH�O¶HVVqQFLD�KXPDQD��&DO��SHUz��QR�FRQIRQGUH�SURMHFWDU�DPE�YHULWDW�QL�
DPE�UHDOLWDW���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���&RQFHSWHV�H[SOLFDWV�D�9DWWLPR��*����������L�VV�

� � �*DGDPHU��*������������ � �9HXUH�6DYDWHU��)����������L�VV�
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�
�

�
��F�'HFRQVWUXFFLy�GHO�UDFLRQDOLVPH�GHV�GHO�SURSL�UDFLRQDOLVPH�
�

/HV�OtQLHV�GH�SHQVDPHQW�UDFLRQDOLVWHV�V¶DJUXSDUHQ��D�OD�SULPHUD�PHLWDW�GHO�VHJOH�
;;�� HQWRUQ� GH� O¶(VFROD� GH� )UDQNIXUW�� 3RGHP� FRQVLGHUDU� TXH� HUHQ� HOV� VHJXLGRUV� GH�
+HJHO��0DU[� L�(QJHOV��HQWUH�DOWUHV��3UHWHQLHQ�GHVHQYROXSDU�HOV�SHQVDPHQWV�G¶DTXHVWV�
JUDQV�ILOzVRIV��WRWV�HOOV�UHSUHVHQWDQWV�GH�JUDQV�VLVWHPHV�ILORVzILFV�TXH�QR�GXEWDYHQ�GHOV�
SRVWXODWV� EjVLFV� GHO� SDUDGLJPD� FDUWHVLj�� &HUFDYHQ� O¶DEVROXW� HQ� XQ� ILQDO� XQLWDUL� L�
DOOLEHUDGRU� HQ� OD� VHYD� IH� HQ� OD� UDy�� (O� ILQDO� GH� OD� KLVWzULD� SHU� D� XQV�� HO� ILQDO� GHO�
FDSLWDOLVPH�SHU�D�DOWUHV����SHUz��DO�FDSGDYDOO�LGHHV�VHPEODQWV�D�OHV�GH�6DQW�$JXVWt�TXDQ�
FHUFDYD�OD�&LXWDW�GH�'pX�L�HO�ILQDO�GHO�WHPSV�����eV�OD�ILORVRILD�GH�OD�VRFLHWDW���OD�ILORVRILD�
GH� OD� KLVWzULD� L� OD� ILORVRILD� GHOV� SREOHV� SHU� GDPXQW� OD� ILORVRILD� GH� O¶LQGLYLGX�� /¶LQGLYLGX�
QRPpV� HV� SRW� UHDOLW]DU� SHU� PLWMj� GHO� SREOH� L� GH� O¶HVWDW�� (O� SURJUpV�� DMXGDW� SHU� OD�
LOÂOXVWUDFLy�� FRQGXHL[� OD� KXPDQLWDW� YHUV� XQ� IL� L� XQ� ILQDO� TXH� KDQ� GH� VHU� DOOLEHUDGRUV��
(IHFWLYDPHQW��HUD�O¶qSRFD�GHO�OHV�LGHRORJLHV��

�
0HQWUH� DTXHVWV� SHQVDGRUV� SDUODYHQ� GH� VRFLHWDW� L� GH� SROtWLFD�� WLQJXp� OORF� XQ�

HVGHYHQLPHQW� YHUJRQ\DQW� SHO� FRQMXQW� GH� OD� KXPDQLWDW�� O¶KRORFDXVW� QD]L��
0DODXUDGDPHQW�� pV�FRQYHUWLUHQ�HQ� UHDOV�HOV�PRWV�GH�1LHW]VFKH�TXDQ�DGYHUWLD�TXH�KL�
KDYLD�XQD�SHULOORVD� FRQQLYqQFLD�HQWUH�XQD�SRWHQW� UDFLRQDOLWDW�DQDOtWLFD� L� HO�PpV�REW~V�
GHOV� LUUDFLRQDOLVPHV���� /HV� EDVHV� GHO� SHQVDPHQW� GH� O¶(VFROD� GH� )UDQNIXUW� YDUHQ�
WURQWROODU� L� +RUNKHLPHU� L� $GRUQR�� HVIHUHwWV� SHO� TXH� KDYLD� VXFFHwW�� YDUHQ� HVFULXUH� XQ�
OOLEUH�� OD�'LDOqFWLFD� GH� OD� ,OÂOXVWUDFLy�� TXH� KD� VXSRVDW� XQD� YLD� GLIHUHQW� GH� SHQVDPHQW�
FUtWLF�HQYHUV�OD�UDFLRQDOLWDW�GHV�GH�OD�SUzSLD�UDFLRQDOLWDW��eV�XQ�WH[W�TXH�V¶KD�VLWXDW�HQ�HO�
FHQWUH�GHO�GHEDW�HQWUH�PRGHUQLWDW�L�SRVWPRGHUQLWDW�L�HQ�HO�TXDO�HV�T�HVWLRQD�HO�FRQMXQW�
GH�OD�FXOWXUD�RFFLGHQWDO��DL[t�FRP�HO�FRQFHSWH�GH�UDFLRQDOLWDW�HQWqV�ILQV�DTXHOO�PRPHQW����

�
&HUWDPHQW�� DTXHVWV� DXWRUV� L� DTXHVW� WH[W� SDUOHQ�� IRQDPHQWDOPHQW�� GH� OD�

,OÂOXVWUDFLy�� 1R� SRGHP� GLU� TXH� HO� PRGHO� FDUWHVLj� VLJXL� H[DFWDPHQW� HO� PDWHL[� TXH� OD�
,OÂOXVWUDFLy�� EjVLFDPHQW� SHUTXq� OD� ,OÂOXVWUDFLy� HQJORED� IRUoD� PpV� FRVHV�� 'H� IHW�� OD�
,OÂOXVWUDFLy� SRW� VHU� FRQVLGHUDGD�� DPE� .DQW�� FRP� HO� SXQW� GH� SDUWLGD� SHU� D� UHIOH[LRQDU�
VREUH�HOV� OtPLWV�GH� OD� UDy��(O� OHPD�GH� OD� ,OÂOXVWUDFLy�� O¶DWUHYHL[�WH�D�SHQVDU�±HO�VDSHUH�
DXGH����FRPSRUWD�XQD�YROXQWDW�GH� OOLEHUWDW��SHUz� WDPEp�FRPSRUWD�XQD�DXWROLPLWDFLy�GH�
O¶~V� GH� OD� UDy�� 7RUQDU� D� OD� PLQRULD� G¶HGDW� DQWHULRU� D� OD� ,OÂOXVWUDFLy� VLJQLILFD� WRUQDU� DO�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� � �9HXUH�6DYDWHU��)��������������&KkWHOHW��)����������������6ORWHUGLMN��3������������
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�
GRJPDWLVPH��SHUz�SUHFLVDPHQW�DL[z�pV��FRP�YHXUHP��HO�TXH�YD�SDVVDU�DPE�OD�SUzSLD�
,OÂOXVWUDFLy�� 7DQPDWHL[�� HQ� HO� UHUDIRQV� GH� OD� ,OÂOXVWUDFLy� HV� YDQ� VHJXLU� PDQWHQLQW� HOV�
PDWHL[RV� SULQFLSLV� GHO� SDUDGLJPD� FDUWHVLj�� 3HU� DTXHVW� PRWLX�� IDUHP� QRVWUHV� OHV�
FUtWLTXHV�D�OD�,OÂOXVWUDFLy�FRP�VL�HV�WUDFWpV�GH�UHIOH[LRQV�VREUH�DTXHVW�DUTXHWLSXV���

�
/D� PpV� IHUPD� FUtWLFD� D� OD� ,OÂOXVWUDFLy� YD� VHU� TXH� OD� UHDOLWDW� KDYLD� FRQWUDGLW� D�

EDVWDPHQW� HO� SURJUpV��$PE�HOV� SRVWXODWV� UDFLRQDOLVWHV�QR� QRPpV�QR�KDYtHP�DYDQoDW�
HQYHUV� XQD�PLOORU� L�PpV� UDFLRQDO� RUJDQLW]DFLy� VRFLDO�� VLQy� TXH�KDYtHP� UHWURFHGLW� D� OD�
EDUEjULH�PpV� HVSDQWRVD� GHOV� GDUUHUV� WHPSV��ÑEYLDPHQW�� HO� SURMHFWH� LOÂOXVWUDW� V¶KDYLD�
UHYHODW�FRP�XQ�IUDFjV��0DOJUDW�DL[z��+RUNKHLPHU�L�$GRUQR�SUHWHQLHQ�VDOYDU�HO�SURMHFWH�
UDFLRQDO�WRW�UHSHQVDQW�OR���

�
(O�VHX�GLDJQzVWLF�GHLD�TXH�HO�VDEHU�FDUWHVLj�VLJQLILFDYD��HQ�OD�VHYD�DSOLFDELOLWDW��

SRGHU��eV�OD�PDWHL[D�WHVL�GH�%DFRQ�TXDQ�GHLD�TXH�VDEHU�pV�SRGHU����,�HO�SRGHU��TXH�QR�
FRQHL[�OtPLWV��V¶KD�GHGLFDW�D�GRPLQDU�VREUH�OD�QDWXUD��(Q�DTXHVW�GRPLQL�V¶KD�REOLGDW�GH�
WHQLU� HQ� FRPSWH� DVSHFWHV� FRP� O¶DFWLYLWDW�� OHV� SDVVLRQV�� O¶pVVHU�� O¶H[LVWqQFLD���� /D�
,OÂOXVWUDFLy� FDUWHVLDQD� pV�� FRP� QR� SRGLD� VHU� G¶DOWUD�PDQHUD�� WRWDOLWjULD� SHUTXq� QRPpV�
DGPHW� DOOz� TXH� SRW� VHU� UHGXwW� DOV� SULQFLSLV� GH� OD� FLqQFLD�� DO� FjOFXO� L� D� OD� XWLOLWDW�� /D�
FDOFXODELOLWDW� pV� HO� VHX� GRJPD�� $� GLIHUqQFLD� GHO�PLWH� FOjVVLF�� OD� ,OÂOXVWUDFLy� QR� SUHWpQ�
H[SOLFDU�� UHSUHVHQWDU�� FRQVHUYDU�� QDUUDU�� H[SRVDU���� VLQy� HQJOREDU� R� H[FORXUH�� /D�
SUHWHQVLy� G¶XQLWDW� YD� IHU� TXH� WRW� HO� TXH�QR�SRGLD� VHU� HVWXGLDW� SHO� SRVLWLYLVPH�TXHGpV�
UHOHJDW�D�DSDUHQoD��D�OLWHUDWXUD���

�
'¶DTXHVWD� PDQHUD�� HO� PLWH� YD� TXHGDU� HQJOREDW� HQ� OD� ,OÂOXVWUDFLy� L� OD� QDWXUD�

QRPpV� pV� HQ� OD� PHVXUD� HQ� TXq� V¶KD� REMHFWLYDW�� (O� SRGHU� VREUH� OD� QDWXUD� WDPEp� YD�
VLJQLILFDU�HVWUDQ\DPHQW�HQYHUV�DTXHVWD��3HUTXq�TXDOVHYRO�DOWUD�IRUPD�G¶DSUR[LPDFLy�D�
OD� UHDOLWDW� YD�TXHGDU� IRUD�GHO�SDUDGLJPD��QL� OD�PjJLD��QL� OD� UHOLJLy��QL� OHV� UHODFLRQV�GH�
VHPEODQoD��QL�OHV�DSUR[LPDFLRQV�GLVFXUVLYHV����WHQLHQ�XQ�OORF�HQ�HO�SDUDGLJPD�LOÂOXVWUDW��
1RPpV� OD� GXDOLWDW� VXEMHFWH�REMHFWH� L� O¶REMHFWLYLVPH� FLHQWLILFLW]DQW� HUHQ� UHFROOLWV� HQ�
DTXHVW� PRGHO�� /HV� DSUR[LPDFLRQV� PLPqWLTXHV� HUHQ� PjJLTXHV� L� HV� EDVDYHQ� HQ� OD�
SUR[LPLWDW�� FRQVHJ�HQWPHQW�� QR� WHQLHQ� FDEXGD� HQ� HO� PyQ� GH� OD� UDy� DEVROXWD�� /D�
SUHWHQVLy�GH�GRPLQL�GHO�UDFLRQDOLVPH�pV��DO�VHX�WRUQ��SDUDGLJPjWLFD���

�
7DQPDWHL[�� +RUNHLPHU� L� $GRUQR�� V¶DGRQDUHQ� GH� TXH� OD� FLqQFLD� SRVLWLYLVWD� HV�

EDVD�HQ�OD�FUHHQoD�HQ�OD�UHSHWLFLy�PLPqWLFD�GHOV�HVGHYHQLPHQWV�SHU�D�SRGHU�ORV�SUHGLU�
L� HVWXGLDU�� /D� UHSHWLFLy� LPPDQHQW� HVWj�� GRQFV�� HQWUH� HOV� VXSzVLWV� GHO� UDFLRQDOLVPH�
LOÂOXVWUDW��3HUz��FRP�D� UHSHWLFLy�PLPqWLFD��QR�pV�PpV�TXH�HO�SULQFLSL�TXH�VXVWHQWD�HOV�
�������������������������������������������������
���9HXUH�%DFRQ��)�������
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�
PLWHV�FOjVVLFV��/D�SUHWHQVLy�WRWDOLW]DGRUD�GH�OD�,OÂOXVWUDFLy�L�GHO�UDFLRQDOLVPH�UHVXOWD�TXH�
OL� YH� GHO� SULQFLSL� TXH� GH� FDS� PDQHUD� YROLD� DVVLPLODU� DPE� HO� VHX�PqWRGH���� $TXHVWD�
WUREDOOD�YD�SHUPHWUH�D�DTXHVW�DXWRUV�GLU�TXH�OD�,OÂOXVWUDFLy�UDFLRQDOLVWD�pV��DO�ILQDO��PpV�
PLWH�TXH�FLqQFLD��0pV�PLPHVL�TXH�SRVLWLYLVPH���

�
/D� XQLIRUPLW]DFLy� QHJD� O¶LQGLYLGX� HQ� HO� FROÂOHFWLX� L� O¶LQGLYLGX� KR� DFFHSWD� SHU�

PLQLPLW]DU� OD� SRU� D� DOOz� GHVFRQHJXW�� 1RPpV� O¶DQWURSRFHQWULVPH� FRQFHSWXDO� SHUPHW�
FUHXUH�HQ�HO�SDUDGLJPD�FDUWHVLj��(Q�PRWV�GHOV�DXWRUV�GH�OD�'LDOqFWLFD�GH�OD�,OÂOXVWUDFLy��
SRGHP�OOHJLU���

�
µ(O� KRPEUH� FUHH� HVWDU� OLEUH� GHO� WHUURU� FXDQGR� \D� QR� H[LVWH� QDGD�

GHVFRQRFLGR��/R�FXDO�GHWHUPLQD�HO�FXUVR�GH�OD�GHVPLWRORJL]DFLyQ��GH�OD�,OXVWUDFLyQ��
TXH�LGHQWLILFD�OR�YLYLHQWH�FRQ�OR�QR�YLYLHQWH��GHO�PLVPR�PRGR�TXH�HO�PLWR�LGHQWLILFD�
OR�QR�YLYLHQWH�FRQ� OR�YLYLHQWH��/D� LOXVWUDFLyQ�HV�HO� WHPRU�PtWLFR�KHFKR� UDGLFDO��/D�
SXUD� LQPDQHQFLD�GHO�SRVLWLYLVPR��VX�~OWLPR�SURGXFWR��QR�HV�PiV�TXH�XQ� WDE~�HQ�
FLHUWR�PRGR�XQLYHUVDO¶����

�
/D�QHFHVVLWDW�GH� O¶pVVHU�KXPj��SHU� WDQW��GyQD�FDUWD�GH�FLXWDGDQLD�D� OD�FLqQFLD�

QHRSRVLWLYLVWD��SHUz�DTXHVWD�HVGHYp�XQ�FRQMXQW�GH�VLJQHV�DwOODW�TXH�HV�SUHWpQ�WDQFDW�HQ�
HOO�PDWHL[��3UHWHQVLy��SHUz��YDQD��FRP�YHXUHP�HQ�HO�VHJ�HQW�DSDUWDW����

�
(O� SDUDGLJPD� GH� OD� UDFLRQDOLWDW� KDXULD� DUULEDW�� VHJRQV� HOV� SHQVDGRUV� GH� OD�

7HRULD�&UtWLFD��D�SRVWXODU�XQD�IRUPD�GH�UDFLRQDOLWDW�TXH�REOLGDULD�HO�SHQVDPHQW��eV� OD�
UDFLRQDOLWDW� LQVWUXPHQWDO� R� HO� SHQVDPHQW� UDULILFDW�� TXH� HV� FRQFUHWD� HQ� OHV�
PDWHPjWLTXHV�� O¶RUJDQLW]DFLy� UDFLRQDOLW]DGD�� OHV� PjTXLQHV� L� OD� WqFQLFD�� $PE�
O¶DGMHFWLYDFLy�GH�OD�UDFLRQDOLWDW�V¶HQFHWHQ�QRYHV�SRVVLELOLWDWV�SHU�D�OD�ILORVRILD��3HUTXq��VL�
KL�KD�UDFLRQDOLWDW�LQVWUXPHQWDO��VLJQLILFD�TXH�WDPEp�KL�KD�DOWUHV�IRUPHV�GH�SHQVDPHQW�±
UDFLRQDOV��VHJRQV�HOV�VHJXLGRUV�GH� OD�7HRULD�&UtWLFD��TXH�VyQ�SUzSLHV�GH� OD� ILORVRILD� L�
TXH�SHUPHWHQ�FRSVDU�YHULWDWV�TXH�V¶HVFDSHQ�D�OHV�FLqQFLHV�L��FRQVHJ�HQWPHQW��DO�TXH�
HQV�SHUPHW�FRSVDU�HO�PqWRGH�FDUWHVLj��/HV�FLqQFLHV�VRFLDOV� L� O¶KXPDQLVPH�VHJXHL[HQ�
WHQLQW�VHQWLW�VHQVH�TXH�VLJXL�LPSUHVFLQGLEOH�DSOLFDU�HOV�PqWRGHV�UDFLRQDOLVWHV��8OLVVHV��
HO� QLQJ~�� QR� V¶KDXULD� GHL[DW� LQWLPLGDU� SHU�1HZWRQ�� TXH� WHQLD� SUHWHQVLy�G¶XQLYHUVDOLWDW��
FDOGUj�WHQLU�KR�SUHVHQW��

�
� �
�

�������������������������������������������������
���9HXUH��+RUNKHLPHU��0���$GRUQR��7����������������+RUNKHLPHU��0���$GRUQR��7�������������
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��G�'HFRQVWUXFFLy�GHV�GHO�SRVLWLYLVPH�L�OD�FLqQFLD�

�
7DPEp� OD� FLqQFLD� DMXGj� D� GHFRQVWUXLU� HO� SDUDGLJPD� FDUWHVLj�� 3RWVHU� YD� VHU��

SDUDGR[DOPHQW��OD�IH�HQ�OD�PDWHL[D�FLqQFLD�HO�TXH�PpV�YD�HVTXHUGDU�OD�IH�HQ�HO�PRGHO�
UDFLRQDOLVWD��(O�VHJRQ�SULQFLSL�GH�OD�WHUPRGLQjPLFD�HQV�GLX�TXH�O¶HQWURSLD�KD�GH�FUpL[HU�
IRUoRVDPHQW�� %ROW]PDQ� DL[t� KR� YD� GHPRVWUDU�� 5HFRUGHP� TXH�� HQ� HO� PRYLPHQW� GHOV�
jWRPV�G¶XQ�JDV��HV�YD�G¶XQ�HVWDW�PHQ\V�GHVRUGHQDW�D�XQ�HVWDW�PpV�GHVRUGHQDW�L��SHU�
WDQW�� QR� pV� SRVVLEOH� TXH� HO� PRYLPHQW� VLJXL� UHYHUVLEOH� HQ� HO� WHPSV�� (O� FUHL[HPHQW�
LQHVFUXWDEOH�GH� O¶HQWURSLD��G¶DOJXQD�PDQHUD��PDUFD�XQD�GLUHFFLy� LQYHUVD�D�XQ�SURJUpV�
RUJDQLW]DW�L�D�FDS�DSUR[LPDFLy�DVLQWzWLFD�YHUV�OD�YHULWDW�R�OD�UDy�XQLYHUVDO��(O�WHPSV�Wp�
XQD�VROD�GLUHFFLy��$O�FDS�L�D�OD�IL��UHVXOWD�TXH�HO�PDWHL[�PqWRGH�FLHQWtILF�HQV�GLX�TXH�HO�
GHVRUGUH�� WDQ� WHPXW� SHOV� UDFLRQDOLVWHV�� pV� SDUW� LQWHJUDQW� GH� OHV� OOHLV� ItVLTXHV�� /D�
PHFjQLFD�TXjQWLFD��SHU�OD�VHYD�EDQGD��YD�FDSJLUDU�WRWV�HOV�SULQFLSLV�GHWHUPLQLVWHV��8Q�
ERQ� H[HPSOH� HO� WHQLP� HQ� O¶HQRUPH� UHVLVWqQFLD� TXH� WHQLD� (LQVWHLQ� D� DFFHSWDU� HOV�
SULQFLSLV�GH� OD�PHFjQLFD�TXjQWLFD��TXH�HOO�PDWHL[�KDYLD�FRQWULEXwW�D�GHVHQYROXSDU��/D�
VHQWqQFLD� FRQHJXGD� D� EDVWDPHQW�� HQ� OD� TXH� GHLD� TXH� µ'pX� QR� MXJD� DOV� GDXV¶��
H[HPSOLILFD�FODUDPHQW�HO� VHX�SXQW�GH�YLVWD��5HEXWMDYD� O¶DW]DU��7DQPDWHL[��DPE�HO�SDV�
GHO� WHPSV� OD�PHFjQLFD� TXjQWLFD� KD� DQDW� FRQVROLGDQW� OHV� VHYHV� SRVLFLRQV��'¶DTXHVWD�
PDQHUD��HO�SULQFLSL�G¶LQFHUWHVD�GH�+HLVHQEHUJ�L�OD�SUREDELOLWDW�KDQ�JXDQ\DW�HO�WHUUHQ\�DO�
GHWHUPLQLVPH���

�
$�PpV�GHOV�UHVXOWDWV�SXUDPHQW�FLHQWtILFV��WDPEp�KL�KD�KDJXW�JUDQV�FDQYLV�HQ�OD�

ILORVRILD�GH� OD�FLqQFLD��&DQYLV�TXH��GH�IHW��QR�IDQ�PpV�TXH�UHFROOLU� OD� IL�GHO�SDUDGLJPD�
UDFLRQDOLVWD�� 1RPpV� YROHP� DSXQWDU� EUHXPHQW� GRV� DVSHFWHV�� (O� IDOVDFLRQLVPH� GH�
3RSSHU� MD� GHL[D� FODU� TXH�QR�pV�SRVVLEOH� FHUFDU� FDS� YHULWDW�� VLQy�TXH� FDO� DSXQWDU� OHV�
FRQGLFLRQV� GH� IDOVDELOLWDW� SHU� D� PDQWHQLU� XQD� SHUVSHFWLYD� GHWHUPLQDGD�� 0pV� HQOOj�
G¶DTXHVW�DXWRU��.KXQ�SDUOD�GH�SDUDGLJPD�FDQYLDQW�L�FRQWURYHUWLW��3HU�WDQW��HQV�GLX�TXH�
HO�PDUF�GHO�FRQHL[HPHQW�pV�KLVWzULF�L��FRQVHJ�HQWPHQW��QR�DEVROXW��7DPEp�HQV�GLX�TXH�
pV� LPSRVVLEOH� FUHDU� HQXQFLDWV� D� SDUWLU� GH� O¶REVHUYDFLy� TXH� QR� WLQJXLQ� XQD� FjUUHJD�
FRQFHSWXDO� VXEMHFWLYD� DVVRFLDGD�� 'XHV� EUHXV� PRVWUHV� PpV� GH� TXH� HO� SDUDGLJPD�
FDUWHVLj�V¶HVWDYD�HVTXHUGDQW���

�
$� EDQGD� GH� OD� ItVLFD�� WDPEp� OD� PDWHPjWLFD� YD� JLUDU� O¶HVTXHQD� DO� PqWRGH�

UDFLRQDOLVWD�� (OV� SRVLWLYLVWHV� YDUHQ� LQWHQWDU� IRQDPHQWDU� OD� PDWHPjWLFD� HQ� OD� OzJLFD��
7DQPDWHL[��5XVVHOO� HV�YD� WUREDU��HQ� OD� VHYD�FqOHEUH�SDUDGR[D��DPE�TXH�DL[z�QR�HUD�
SRVVLEOH��0DL�SRGUHP�GHFLGLU�VL�HO�FRQMXQW�GH�WRWV�HOV�FRQMXQWV�TXH�QR�VyQ�XQ�HOHPHQW�
GH�Vt�PDWHL[�pV�R�QR�XQ�HOHPHQW�G¶DTXHVW�FRQMXQW��1R�pV�PpV�TXH�O¶DSRULD�GHO�PHQWLGHU�
SRUWDGD� DO� WHUUHQ\� GH� OD� WHRULD� GH� FRQMXQWV��+LOEHUW� YD� YROHU� WUREDU� VROXFLy� D� DTXHVWD�
T�HVWLy� WDQFDQW� OD�PDWHPjWLFD�HQ�XQ� WRW� IRUPDOLW]DW� L� FUHDQW�� DL[t� OD�PHWDPDWHPjWLFD��
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�
/tQLD�G¶HVWXGL�TXH�V¶KDXULD�G¶RFXSDU�GH�YHXUH�TXq�SRW�DFRQVHJXLU�OD�PDWHPjWLFD�L�TXq�
TXHGD�IRUD�GH�OHV�VHYHV�SRVVLELOLWDWV��(Q�DTXHVW�KLSRWqWLF�PDUF��TXDOVHYRO�GHPRVWUDFLy�
SRGULD� VHU� DQDOLW]DGD�GH�PDQHUD�SURFHGLPHQWDO� L� YHXUH�� FRQVHJ�HQWPHQW�� VL� pV�R�QR�
YHUWDGHUD��/D�PDWHPjWLFD�KDXULD�GH�VHU��GRQFV��GHFLGLEOH�HQ�HO�VHQWLW�TXH�XQ�FRQMXQW�
IRUPDO� GH� UHJOHV� V¶KDXULHQ� G¶RFXSDU�� GH�PDQHUD�PHFjQLFD�� GH� GHFLGLU��$UD� MD� VDEHP�
TXH�*|GHO�YD�GHPRVWUD�OD�LQGHFLELOLWDW�GH�OD�PDWHPjWLFD��4XDOVHYRO�VLVWHPD�IRUPDO�KD�
GH� VHU� IRUoRVDPHQW� LQFRPSOHUW� L�� SHU� WDQW�� pV� LPSRVVLEOH� TXH� KL� KDJL� GHFLELOLWDW�
PHFjQLFD��&XULRVDPHQW��HQV�VHPEOD�LQWHUHVVDQW�DSXQWDU�TXH�OD�GHPRVWUDFLy�GH�*|GHO�
HV�EDVD�HQ�OD�SDUDGR[D�UXVVHOLDQD���L�HQ�O¶DSOLFDFLy�GH�OD�UHFXUVLYLWDW��$PEGyV�DVSHFWHV�
HVWDQ�HQ�HO�QXFOL�GHO�TXH�D�QRVDOWUHV�HQV�VHPEOD�TXH�HV�SRGULD�YHXUH�FRP�XQ�PRGHO�GH�
OD� PHWDUDFLRQDOLWDW�� $L[z�� SHUz�� TXHGD� SHU� XQ� DOWUH� WUHEDOO�� $� OD� LQGHFLELOLWDW� L� OD�
LQFRPSOHWLWXW�GHOV�VLVWHPHV�OzJLFV�L�IRUPDOV�YD�VHJXLU�XQ�DOWUH�FRQFHSWH�LPSRUWDQW�SHU�D�
DMXGDU�D�GLQDPLWDU�HO�SDUDGLJPD�UDFLRQDOLVWD��$ODQ�7XULQJ�HO������YD�GHVFREULU� OD�QR�
FRPSXWDELOLWDW��$L[z�VLJQLILFD�TXH�YD�GHPRVWUDU�TXH�XQD�PjTXLQD�GH�7XULQJ�±R�TXHOFRP�
PROW�VHPEODQW�DO�TXH�DYXL�FRQHL[HP�FRP�D�RUGLQDGRU��QR�pV�FDSDo�GH�UHVROGUH�WRWV�HOV�
SUREOHPHV�� 1R� pV� FDSDo� GH� GHFLGLU� D� SULRUL� VL� XQ� SURJUDPD� G¶RUGLQDGRU� WUREDUj� XQD�
VROXFLy� L� HV� SDUDUj� R� QR� DUULEDUj�PDL� D� FDS� VROXFLy��&XULRVDPHQW�� KHP�SDVVDW� GH� OD�
FLqQFLD�L�OD�PDWHPjWLFD�D�TXHOFRP�OOHXJHUDPHQW�GLIHUHQW��D�OD�FLqQFLD�GH�OD�FRPSXWDFLy��
TXH�QR�pV�QL�FLqQFLD�FOjVVLFD�QL�WqFQLFD��VLQy�TXHOFRP�TXH�V¶KD�DQRPHQDW�FLqQFLD�GH�OD�
VLPXODFLy�SHUTXq� WUHEDOOD� VREUH�PRGHOV��3UHFLVDPHQW��DTXHVWV�PRGHOV�VHUDQ�HOV�TXH�
HQV� SRUWDUDQ� D� OD� UHDOLWDW� YLUWXDO� L� D� QRYHV� SRUWHV� GH� FRQHL[HPHQW�� 3RVWHULRUPHQW��
&KDLWLQ� YD� UHODFLRQDU� FRPSOH[LWDW� DPE� HQWURSLD�� ,� YD� GHILQLU�� HQ� HO� PDUF� IRUPDO��
FRPSOH[LWDW�FRP�D�OD�TXDQWLWDW�G¶LQIRUPDFLy�QHFHVVjULD�SHU�D�TXH�XQ�RUGLQDGRU�IDFL�XQD�
WDVFD�GHWHUPLQDGD��0HVXUDYD��GRQFV��OD�FRPSOH[LWDW�SHU�OD�PLGD�GHO�PtQLP�SURJUDPD�D�
VXEPLQLVWUDU�D�XQ�RUGLQDGRU�SHU�D�FDOFXODU�XQD�FRVD�GHWHUPLQDGD��3HUz�QR�pV�SRVVLEOH�
GH� FDS� PDQHUD� HVWDU� VHJXUV� GH� TXH� WHQLP� HO� PtQLP� SURJUDPD�� '¶DTXHVWD� PDQHUD��
&KDLWLQ�YD�DUULEDU�D�OD�LQWXwFLy�PDWHPjWLFD�TXH�O¶DOHDWRULHWDW�IRUPD�SDUW�LQGHVWULDEOH�GH�
OD� PDWHPjWLFD� SXUD� L� TXH� HO� WHRUHPD� GH� *|GHO� HV� SRW� H[SOLFDU�� SUHFLVDPHQW�� SHU�
DTXHVWD�DOHDWRULHWDW��(Q�PRWV�GHO�PDWHL[�DXWRU��SRGHP�OOHJLU���

�
µ(Q� OD� SUiFWLFD�� KD\� XQ� YDVWR� PXQGR� GH� YHUGDGHV� PDWHPiWLFDV� ±XQD�

FDQWLGDG� LQILQLWD�GH� LQIRUPDFLyQ��PLHQWUDV�TXH��SRU�RWUD�SDUWH�� FXDOTXLHU� FRQMXQWR�
GDGR� GH� D[LRPDV� VRODPHQWH� DEDUFD� XQD� FDQWLGDG� ILQLWD�� GLPLQXWD�� GH� HVD�
LQIRUPDFLyQ�� 7DO� HV� OD� UD]yQ�� HQ� SRFDV� SDODEUDV�� GH� TXH� HO� WHRUHPD� GH�

����������������������������������������������������*|GHO�SDUWHL[�GH�O¶DVVHYHUDFLy�³6yF�LQGHPRVWUDEOH�¶�SHU�DFRQVHJXLU�XQD�DSRULD�FRP�OD�GH�5XVVHOO��9HXUH�*UHJRU\�-��
&KDLWLQ��©2UGHQDGRUHV��SDUDGRMDV�\�IXQGDPHQWRV�GH�ODV�PDWHPiWLFDVª��,QYHVWLJDFLyQ�\�&LHQFLD��Q~P�������������SjJ��
��������
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LQFRPSOHWLWXG� GH� *|GHO� VHD�� QR� PLVWHULRVR� \� FRPSOLFDGR�� VLQR� QDWXUDO� H�
LQHYLWDEOH¶����

�
4XDOVHYRO�H[SOLFDFLy�H[KDXVWLYD�G¶DTXHVWHV� LGHHV�VXSHUD�DPE�HVFUHL[�HO�PDUF�

G¶DTXHVW�WUHEDOO��7DQPDWHL[��HQV�VHPEOD�LPSRUWDQW�UHPDUFDU�TXH�O¶DOHDWRULHWDW�HVWj�HQ�HO�
QXFOL� GHO� FRQHL[HPHQW� IRUPDO� L�DOOXQ\D�TXDOVHYRO�SRVVLELOLWDW�GH� UHWRUQDU�DO�SDUDGLJPD�
FDUWHVLj���

�
� �

����������������������������������������������������*UHJRU\� -��&KDLWLQ�� ©2UGHQDGRUHV�� SDUDGRMDV� \� IXQGDPHQWRV� GH� ODV�PDWHPiWLFDVª�� ,QYHVWLJDFLyQ� \�&LHQFLD�� Q~P��
�����������SjJ�������
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+L�KD�GXHV�FRVHV�TXH�HQVHQ\D�O
H[SHULqQFLD��
SULPHU��TXH�FDOGULD�FRUUHJLU�PROWHV�FRVHV��
VHJRQ��TXH�YDO�PpV�QR�FRUUHJLU�QH�JDLUHV��
� (XJqQH�'HODFURL[�

�
���&RPSOH[LWDW�

�
�
��D�3RVWPRGHUQLWDW�
�

$PE� OHV� FUtWLTXHV� D� O¶DUTXHWLSXV� FDUWHVLj� WDPEp� YD� DQDU� SUHQHQW� IRUPD� HO�
SRVWPRGHUQLVPH��'H�IHW��TXDQ�OD�SURIXQGLWDW�GH�OD�FUtWLFD�DO�SDUDGLJPD�UDFLRQDOLVWD�KD�
DPDUDW� OD� VRFLHWDW� L� HOV�QXFOLV�GH�GLIXVLy�GHO� VDEHU�KDQ� LQFRUSRUDW�HOV�SRVWXODWV�GH� OD�
FUtWLFD� L�� VREUHWRW�� KDQ� UHVLWXDW� HO� QXFOL� GHO� FRQHL[HPHQW� HQ� OD� YLGD�� DSDUHL[HQ� OHV�
SULPHUHV�PDQLIHVWDFLRQV�SRVWPRGHUQLVWHV���

�
(O� WHUPH� SRVWPRGHUQ� HV� GHILQHL[� SHU� RSRVLFLy� D� DOOz� TXH� pV� PRGHUQ�� ,� OD�

PRGHUQLWDW� HQJORED� HO� SDUDGLJPD� FDUWHVLj� L� OD� ,OÂOXVWUDFLy�� $� PpV� GH� OHV� FUtWLTXHV�
ILORVzILTXHV� L�FLHQWtILTXHV��DOJXQV�HVGHYHQLPHQWV�KLVWzULFV� L�VRFLDOV�KDQ�FRQWULEXwW�D� OD�
FUHDFLy�GH�OD�VRFLHWDW�SRVWPRGHUQD��/HV�JXHUUHV�PXQGLDOV��HO�FRORQLDOLVPH�UDFLRQDOLVWD��
HOV�GHVHTXLOLEULV�HFROzJLFV��HOV�GHVHTXLOLEULV�VRFLR�HFRQzPLFV��OHV�UHLYLQGLFDFLRQV�GH�OHV�
PLQRULHV�� HO� SDSHU� GHO� IHPLQLVPH�� HO� FUHL[HPHQW� GHO� VHFWRU� WHUFLDUL� L� OD� FDLJXGD� GHO�
VHFWRU�SULPDUL��HO�JUDQ�FUHL[HPHQW�GH�OHV�FLXWDWV��OD�FULVL�GH�OHV�IDPtOLHV��HO�SDSHU�GH�OD�
MRYHQWXW�� HO� FUHL[HPHQW� GH� OD� FODVVH� PLWMDQD������ KDQ� HVWDW� HVGHYHQLPHQWV� TXH� KDQ�
REOLJDW�D�T�HVWLRQDU�VH�OD�LGHD�GH�SURJUpV�L��DPE�DL[z��D�UHSHQVDU�OD�PRGHUQLWDW���

�
�3HU� DL[z�� OD� SRVWPRGHUQLWDW� WDPEp� LQFORX� XQD� UHIOH[Ly� VREUH� DTXHVWD� VRFLHWDW�

FDQYLDQW� TXH� YD� VRUWLU� GXUDQW� OD� VHJRQD� PHLWDW� GHO� VHJOH� ;;�� /¶LQGXVWULDOLVPH� L� HO�
PDU[LVPH�SUROHWDUL��TXH�HUHQ� OHV�YLVLRQV�HPHUJHQWV�D� OD� IL�GHO�VHJOH�;,;����KDQ�GRQDW�
SDV�DO�SRVWLQGXVWULDOLVPH��$UD��O¶LPSRUWDQW�pV�HO�FRQHL[HPHQW�L�QR�HOV�EpQV�GH�SURGXFFLy�
L�HO�FDSLWDO��3HU�DOWUD�EDQGD��OHV�QRYHV�WHFQRORJLHV�KDQ�SHUPqV�TXH�OD�WqFQLFD�IRUPL�SDUW�
GH�OD�FXOWXUD�±FRQWUDGLHQW� O¶HVWUDQ\DPHQW�KHLGHJJHULj�� L�TXH�LQFLGHL[L�HQ�OD�PDQHUD�GH�
SHQVDU� L� HQ� OHV� QRVWUHV� YLGHV�� /HV� WUDMHFWzULHV� SURIHVVLRQDOV� QR� VyQ� MD� OLQHDOV� QL�
DVFHQGHQWV��/D�IRUPDFLy�QHFHVVjULD�SHU�D�OD�YLGD�pV�FDQYLDQW�L�UHTXHUHL[�XQ�UHFLFODWJH�
SHUPDQHQW��GH�PDQHUD�TXH�HOV� MRYHV�VROHQ� WHQLU�PLOORUV�KDELOLWDWV�SHU�D�GHWHUPLQDGHV�
WDVTXHV���� /D� FXOWXUD� GHO� FRQVXP� L� GHO� PjUTXHWLQJ� V¶KD� REHUW� SDV� SHU� D� SULRULW]DU�
O¶HVSHFWDFOH� FDSDo� GH� FULGDU� O¶DWHQFLy� SHU� GDPXQW� GH� OHV� QHFHVVLWDWV� YLWDOV�� (O�
�������������������������������������������������
���3HU�DQDOLW]DU�DPE�SURIXQGLWDW�DTXHVWV�LPSRUWDQWV�FDQYLV�VRFLDOV��SRGHP�UHFyUUHU�D�+REVEDZP��(���
��������+LVWRULD�GHO�VLJOR�;;��%DUFHORQD��&UtWLFD��&DStWROV�;�L�;,������9HXUH�OD�SHOÂOtFXOD�1RYHFKHQWR�TXH��MXVW�DQXQFLDQW�OD�PRUW�GH�9HUGL��GyQD�SDV�DO�TXH�KDYLD�GH�VHU�XQ�
QRX�RUGUH�VRFLDO�VRFLDOLVWD��8QD�GH�OHV�PHWDQDUUDFLRQV�TXH�FDXUj�DPE�HO�SRVWPRGHUQLVPH�������9HXUH�HO�VHJ�HQW�OOLEUH�LOÂOXVWUDWLX�SHO�TXH�ID�D�DTXHVWHV�T�HWLRQV��6HQQHWW��5�����������/D�FRUURVLyQ�GHO�
FDUiFWHU��%DUFHORQD��$QDJUDPD���
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FRQVXPLVPH� pV� RFL�� HVWLO� GH� YLGD�� /D� VRFLHWDW� HVWj� IUDJPHQWDGD�� (OV� PLWMDQV� GH�
FRPXQLFDFLy�GRPLQHQ�OHV�QDUUDFLRQV�HQ�OD�SRVWPRGHUQLWDW��/D�KLVWzULD�QRPpV�pV��FRP�
GLX�9DWWLPR�� HO� SDVVDW� G¶XQD� VqULH� GH� SXQWV� GH� YLVWD� GLIHUHQWV���� $TXHVWV�JLUV� VRFLDOV�
KDQ�HVWDW�EDVDWV��HQWUH�DOWUHV�FRVHV��HQ�HOV�HIHFWHV�TXH�OD�FUtWLFD�GHO�PRGHO�UDFLRQDOLVWD�
YD�WHQLU�VREUH�HO�SHQVDPHQW���

�
3HUTXq�HO�SHQVDPHQW�SRVWPRGHUQ�HV�IRQDPHQWD�HQ� OD�GHVPLWLILFDFLy�GHOV�WUHWV�

FDUDFWHUtVWLFV� GHO� SDUDGLJPD� FDUWHVLj�� $PE� HO� SRVWPRGHUQLVPH� V¶DFDED� HO� PLWH� GHO�
SURJUpV��1R�SRGLD�VHU�G¶DOWUD�PDQHUD��VL�DPE�+HLGHJJHU�V¶DFDEj�OD�PHWDItVLFD��WDPSRF�
VHULD�SRVVLEOH�FRSVDU�FDS�XQLYHUVDO�YHUV�RQ�WHQGHL[L�OD�KLVWzULD��/D�VROD�LGHD�G¶XQLYHUVDO�
MD�pV�FRQWUDGLFWzULD�DPE�OHV�FUtWLTXHV�FRPHQWDGHV�DGpV��1R�KL�KD�XQ�GHVHQYROXSDPHQW�
UDFLRQDO� L�PHQ\V�XQ�GHVHQYROXSDPHQW�JXLDW�SHU� O¶KRPH��/¶KRPH�MD�QR�pV�HO�FHQWUH�GH�
WRWHV�OHV�FRVHV��O¶DQWURSRFHQWULVPH�KD�GH�VHU�UHYLVDW�L�OD�YROXQWDW�LQGLYLGXDO�UHSHQVDGD�
SHU�D�UHWDOODU�OD�L�DFRWDU�OD��

�
)RXFDXOW��HQ�DTXHVW�VHQWLW��QR�ID�PpV�TXH�FRQYHUWLU� OD�,OÂOXVWUDFLy�L�HOV�SULQFLSLV�

GHO�SDUDGLJPD�FDUWHVLj�HQ�HYHQWXDOV��GH�PDQHUD�TXH�HOV�KL�DWRUJD�FRQGLFLy�G¶KLVWzULFV��
(Q� DTXHVW� QRX� HVWDW� MD� QRPpV� pV� SRVVLEOH� YHXUH� OHV� LGHHV� FDUWHVLDQHV� GHV� GH� OD�
KLVWzULD��SHUz�QR�GHV�GH�FDS�OORF�SULYLOHJLDW�PpV�HQOOj�GHO�OORF�GHV�GHO�TXDO�HV�SDUOD��-D�
QR� pV� SRVVLEOH� VHU� QRPpV� HVSHFWDGRU�� /D� UHDOLWDW� SUHQ� SHX� HQ� HO� SUHVHQW�� SHUz��
SUHFLVDPHQW�SHU�DL[z��pV�PpV�HItPHUD�TXH�PDL��/D�ILORVRILD�SDVVD�GH�SUHJXQWDU�VH�SHU�
DOOz�TXH�QR�SDVVD�±O¶pVVHU��D�DOOz�TXH�HQV�SDVVD�±O¶DFWXDOLWDW��HO�SUHVHQW���$O�SUHJXQWDU�
VH� SHU� XQ� SUHVHQW� HItPHU� L� FDQYLDQW� MD� QR� SRGHQ� VHU� YjOLGV� HOV� XQLYHUVDOV� QL� OHV�
GLUHFFLRQV�SULYLOHJLDGHV��(Q�HOV�VHJ�HQWV�PRWV�TXHGD�EHQ�FODU�TXH�HO�SURJUpV�MD�QR�Wp�
OORF�HQ�DTXHVW�QRX�PDUF���

�
µ'H�HVD�IRUPD��TXHGD�HQ�VXVSHQVR�HO�SRVWXODGR�KXPDQLVWD�LOXVWUDGR�

GH� TXH� HO� GHVDUUROOR� GHO� FRQRFLPLHQWR� HV� OD� JDUDQWLD� LQGXGDEOH� GH� OD�
OLEHUDFLyQ�GH�OD�KXPDQLGDG¶��������

�
(O� UHODWLYLVPH� HSLVWHPROzJLF� L� OD� LQFHUWHVD� IRUPHQ� SDUW� GHO� QRX� PDUF� TXH� KD�

HVWDEOHUW�OD�FUtWLFD��-D�QR�VyQ�SRVVLEOHV��GRQFV��OHV�FRVPRYLVLRQV�HVWDEOHV��/D�FHUFD�
GH� OD� YHULWDW� QR� Wp� VHQWLW�� HQWUH� DOWUHV� FRVHV�� SHUTXq� WDPSRF� Wp� VHQWLW� HO� VXEMHFWH�
FDUWHVLj�� QL� O¶DXWRQRPLD� NDQWLDQD� FRP� D� YROXQWDW� SXUD�� /HV� PHWDQDUUDFLRQV� V¶KDQ�
FRQYHUWLW� HQ� LQ~WLOV�� HO� FRQHL[HPHQW� pV� OLPLWD� D� DOOz� SURSHU�� (O� VDEHU� pV� VDEHU� SHU� D�
JHVWLRQDU�HO�SUHVHQW��/D�ILORVRILD�GLULJHL[�OD�VHYD�PLUDGD�YHV�DTXHVW�SUHVHQW��,�QR�KR�ID�
�������������������������������������������������
���/\RQ��'�����������������9HXUH�O¶HVWXGL�SUHOLPLQDU�GH�)RXFDXOW��0���������;;;9,��
�
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FRP� VL� DTXHVW� IyUD� XQ� REMHFWLX� PpV�� VLQy�� FRP� HQV� H[SOLFD� )RXFDXOW�� FRQYHUWHL[� HO�
SUHVHQW� HQ� HO� VHX� ~QLF� REMHFWLX���� 1R� KL� KD� OtQLHV� FRQWtQXHV�� /D� GLVFRQWLQXwWDW� pV� OD�
QRUPD��MXQWDPHQW�DPE�OD�GLIHUqQFLD�L�OD�PXOWLSOLFLWDW���

�
$PE�HO�SRVWPRGHUQLVPH��GRQFV��QR�KL�KD� UHDOLWDW��QL� YHULWDW�� WRW�pV� LQIRUPDFLy��

LPDWJH�� HItPHU� L� FDQYLDQW�� 1RPpV� O¶HURVLy� GHO� SULQFLSL� GH� UHDOLWDW� SRW� WUHQFDU� DPE� OHV�
YLVLRQV�DEVROXWLVWHV�GH�OHV�PHWDQDUUDFLRQV�WRWDOLW]DGRUHV��/OLEHUWDW�pV�GHVRULHQWDFLy��(O�
PyQ�V¶KD�FRQYHUWLW�HQ�XQ�OORF�KLSHUUHDO�HQ�HO�TXDO�KRP�V¶KD�GH�GHVFRPSRQGUH�±FRP�GLX�
%DXGULOODQW����HQ� OHV� LPDWJHV�GHOV�PLWMDQV�GH�FRPXQLFDFLy� L�GH� OHV�QRYHV� WHFQRORJLHV��
0DOJUDW�WRW��HQ�DTXHVW�PDWHL[�SRVWPRGHUQLVPH�KL�Wp�FDEXGD�O¶HFRORJLVPH�FRP�D�IRUPD�
GH� UHSHQVDU� HO� YLXUH� L� OD� UHODFLy� DPE� XQD� QDWXUD� FXOWXUDOLW]DGD� L� UH�FUHDGD� FRP� D�
LPDWJH����/D�WROHUjQFLD�WDPEp�IRUPD�SDUW�GHO�SRVWPGHUQLVPH��'HV�GHO�PRPHQW�HQ�TXq�
OD�SOXUDOLWDW�pV� OD�QRUPD�� OD� WROHUjQFLD�KD�GH�VHU�HO� FDPt�SHU�D�SRVVLELOLWDU� O¶DOWHULWDW�� ,�
DTXHVWD� DOWHULWDW� QRPpV� Wp� FDEXGD� HQ� DTXHVW� PDUF� VL� V¶DFFHSWD� HO� SULQFLSL� GH� OD�
GLIHUqQFLD�� TXH� QR� pV� XQD� PHUD� T�HVWLy� VRFLDO�� VLQy� SURIXQGDPHQW� FRQFHSWXDO� L�
ILORVzILFD�� &RP� GLX� 9DWWLPR�� WRW� FRPHQWDQW� 'HUULGD�� µOD� GLIHUHQFLD� HVWi� DQWHV� TXH�
QDGD¶���� 2�� HQ� LGHD� GH� 'HUULGD�� OD� SHWMD� IRX� SULPHU� L�� FRQVHJ�HQWPHQW�� O¶H[SHULqQFLD�
KXPDQD�FRPHQoD�DPE�OD�GLIHUqQFLD�SHUTXq�VHQVH�GLIHUqQFLD�QR�KL�KD�LQIRUPDFLy�����

��
(O�SRVWPRGHUQLVPH�WDPEp�ID�PpV�FRPSOH[�O¶pVVHU�KXPj��$TXHVW�SDVVD�GH�VHU�

HO�VXEMHFWH�D�IRUPDU�SDUW�G¶XQ�FRPSOH[�PpV�DPSOL� L�TXH�O¶HQJORED��/¶DQWURSRFHQWULVPH�
pV�XQD�PHVXUD�XQLILFDGRUD�TXH�VHJXLULD�HO�SDUDGLJPD�FDUWHVLj��3HU�DL[z��O¶KRPH�V¶KD�GH�
GHVFRPSRVDU�HQ�OD�UHDOLWDW�HItPHUD��HQ�OD�GLIHUqQFLD�L�HQ�HO�FDQYL��/¶KXPDQLVPH��HQ�OD�
VHYD� DFFHSFLy� FOjVVLFD�� WLQGULD� XQ� IRUW� SDUDOÂOHOLVPH� DPE� OD� PHWDItVLFD���� $TXHVWD�
DFFHSFLy�GH� O¶KXPDQLVPH��GRQFV��KDXULD�GH�PRULU� FRP�KR�YD� IHU� OD�PHWDItVLFD��SHU�D�
SRGHU�HQWUDU�HQ� OD�SRVWPRGHUQLWDW��&DOGUj� UHSHQVDU� O¶KXPDQLVPH�SRVWPRGHUQ��'H� IHW��
DTXHVWD�LGHD�MD�OD�YD�DSRUWDU�)RXFDXOW�HO������HQ�HO�VHX�OOLEUH�/HV�PRWV�HW�OHV�FKRVHV���

�
7DPEp� KL� KD� DOJXQV� SHQVDGRUV� FUtWLFV� DPE� HO� SRVWPRGHUQLVPH� FRP� %UXQR�

/DWRXU�R�+DEHUPDV��/D�LGHD�GH�/DWRXU�pV�TXH�OD�PRGHUQLWDW�QR�SRW�VHU�SUHVD�FRP�XQ�
WRW� WDQFDW� L� DXWRDEDUFDQW�� /¶HVFHSWLFLVPH� GHOV� SRVWPRGHUQV� HQYHUV� OD�PRGHUQLWDW� HOV�
FRQGXHL[��VHJRQV�DTXHVW�DXWRU��D�OD�SDUjOLVL��(OO�HQWpQ�OD�PRGHUQLWDW�FRP�D�H[SHULPHQW�
TXH�KD�DQDW�YDULDQW�DO� OODUJ�GHO�WHPSV��GH�PDQHUD�TXH�DTXHVWHV�YDULDFLRQV�QR�KDQ�GH�
T�HVWLRQDU� OD�VROLGHVD�GH�WRW�HO�SHQVDPHQW�PRGHUQ��$O�VHX�WRUQ��+DEHUPDV�FRQVLGHUD�
�������������������������������������������������
���9HXUH�O¶HVWXGL�SUHOLPLQDU�GH�)RXFDXOW��0���������;;;�����/\RQ��'�����������������&DVWHOOV��0�����������������9DWWLPR��*��������������������:RROOH\��%�����������������/\RQ��'�������������

&RPHQWDULR��9HXUH�&DVWHOOV�
FRP�H[SRVD�OD�QDWXUD�FXOWXULW]DGD��
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�
TXH�OD�PRGHUQLWDW�pV�XQ�H[SHULPHQW� LQDFDEDW� L�TXH�FDO�DQDU�SHUVHJXLQW� OHV�WHVLV�GH�OD�
LOÂOXVWUDFLy�� (O� SRVWPRGHUQLVPH� VHULD� QHRFRQVHUYDGRU� HQ� WDQW� TXH� UHQXQFLD� D� OHV�
PLOORUHV�TXH�HO�PRGHUQLVPH�SUHFRQLW]DYD��+DEHUPDV�UHSUqQ�OD�YLD�D[LROzJLFD�L�GHIHQVD�
O¶DFFLy�FRPXQLFDWLYD�FRP�D�GLUHFFLy�HQ�DTXHVW�SURMHFWH�LQDFDEDW�GH�OD�PRGHUQLWDW��(OV�
YDORUV� VyQ�� QDWXUDOPHQW�� YDORUV� FDQYLDQWV� TXH� YHQHQ� FRQGLFLRQDWV� SHU� DOOz� SRVVLEOH��
SHUz�FRP�TXH�OD�GHFLVLy�L� O¶qWLFD�PDUTXHQ�DTXHVW�DXWRU��HV�FRQYHUWHL[�HQ�XQ�GHOV�PpV�
GHVWDFDWV� GHIHQVRUV� GH� OHV� FRQGLFLRQV� GH� SRVVLELOLWDW� G¶XQ� IXWXU� PRGHUQ� L� QR�
SRVWPRGHUQ���

�
/HV� FUtWLTXHV� DO� SDUDGLJPD� FDUWHVLj�� MXQWDPHQW� DPE� HO� SRVWPRGHUQLVPH�� HQV�

SHUPHWHQ�SDUODU�GHO�PRGHO�GH�OD�FRPSOH[LWDW�FRP�D�PDUF�FRQFHSWXDO�TXH�HQV�KD�GH�VHU�
~WLO�SHU�DOV�QRVWUHV�SURSzVLWV���

�
�

�
��E�3DUDGLJPD�GH�OD�FRPSOH[LWDW�
�

(O�SRVWPRGHUQLVPH�KD�SHUPqV��GRQFV��TXH�O¶DUTXHWLSXV�GH�OD�FRPSOH[LWDW�QR�HV�
TXHGL�D�QLYHOO�GH�FUtWLFD� L�G¶HVWXGL��VLQy�TXH�DEDVWL� WRWV�HOV�jPELWV�GH� OD�YLGD��$QHP�D�
GHVJUDQDU�HOV�WUHWV�PpV�VLJQLILFDWLXV�G¶DTXHVW�SDUDGLJPD��TXH�V¶RSRVD�GH�PDQHUD�FODUD�
L�IURQWDO�D�O¶DQWHULRU�SDUDGLJPD�GH�OD�UDFLRQDOLWDW�L�D�TXDOVHYRO�GHWHUPLQLVPH�VLPSOH���

�
/D�YLGD�pV�FRPSOH[D��1R�pV�SRVVLEOH�DEDVWDU� OD�PDMRULD�GH�IHQzPHQV�TXH�HQV�

SDVVHQ� GHV� GHO� SHQVDPHQW� OLQHDO� L� EHQ� WUHQDW�� &RP� MD� KHP� YLVW�� OD� SUREDELOLWDW�� OD�
LQFHUWHVD�� O¶DW]DU���� IRUPHQ�SDUW� GHO�FRUSXV� GH� FRQHL[HPHQW� DFWXDO�� /D� FRPSOH[LWDW� QR�
SRW�VHU�H[SUHVVDGD��GRQFV��GHV�GH�OOHLV�~QLTXHV�R�LGHHV�VLPSOHV���3HU�D�DSUR[LPDU�QRV�
DO� FRQHL[HPHQW�� QR� QRPpV� KR� KHP� GH� IHU� GHV� GH� OD� UHGXFFLy� DQDOtWLFD�� (Q� DTXHVW�
SDUDGLJPD�� O¶KROÂOLVPH� pV� OD� IRUPD� GH� FRSVDU� HOV� IHQzPHQV� HQ� OD� VHYD� JOREDOLWDW��
/¶HVTXHPDWLW]DFLy� UDFLRQDOLVWD� pV� UHGXFFLRQLVWD� L� LQVXILFLHQW�� 6L� DQDOLW]HP� HO�
FRQHL[HPHQW� SHU� SDUWV�� HO� TXH� IHP� pV� TXH� HQV� HVWHP� GHL[DQW� OHV� UHODFLRQV� HQWUH�
DTXHVWHV�SDUWV��/HV�UHODFLRQV�TXH�HVWDEOLP�VyQ��DO�FDS�L�D�OD�IL��WDQ�LPSRUWDQWV�FRP�OHV�
GDGHV� TXH� VLPEROLW]HP� HQ� OHV� SDUWV� DQDOLW]DGHV�� /¶KROÂOLVPH�� GRQFV�� V¶RSRVD� DO�
UHGXFFLRQLVPH���

�
3HU� DOWUD� EDQGD�� WRW� SURFpV� KD� GH� VHU� YLVW� GHV� GH� OD� YLGD� L�� SHU� WDQW�� KHP�

G¶REOLGDU� O¶DEVWUDFFLy� FDUWHVLDQD�� &RP� D� SURFpV� HVWj� LPPHUV� HQ� O¶HVGHYHQLU� L� HVWj�
LQIOXHQFLDW� SHU� P~OWLSOHV� LQWHUDFFLRQV�� /HV� LQWHUDFFLRQV� VyQ� FRQVWDQWV� L� V¶LQIOXHL[HQ�
P~WXDPHQW�� GH� IHW�� FDO� YHXUH� HOV� SURFHVVRV� FRP� D� VLVWHPHV� FLUFXODUV� TXH� DFWXHQ� D�
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�
EDVH�GH�GLIHUHQWV�EXFOHV�� ,��D�PpV��HQ�TXDOVHYRO�SURFpV�KL�KD�XQ� IDFWRU�G¶DOHDWRULHWDW�
TXH�HV�SRW�H[HPSOLILFDU�HQ�VRUROO�TXH�OL�YH�GH�O¶H[WHULRU���

�
/D� GLVWLQFLy� HQWUH� VXEMHFWH� L� REMHFWH� QR� Wp� FDEXGD� HQ� HO� PRGHO� GH� OD�

FRPSOH[LWDW��1R�KL�SRW�KDYHU�GXDOLVPH��VLQy�TXH�KL�KD�PXOWLODWHUDOLVPH��7RW�KD�GH�VHU�
YLVW�FRP�LQWHUDFWLX��1R�SRGHP�FRSVDU�UHV�GHV�GH�SRVLFLRQV�QR�LPSOLFDGHV�GLUHFWDPHQW�
HQ� HO� SURFpV� GH� FRQHL[HPHQW�� 7RWD� DFFLy� GH� FRQHL[HPHQW� LPSOLFD� SHUWRUEDU� DOOz� TXH�
DQHP� D� FRQqL[HU�� 3HU� DL[z�� HO� FRQHL[HPHQW� pV� FDQYLDQW� L� IUDJPHQWDUL�� 'H� IHW�� HQ� HO�
SDUDGLJPD�GH�OD�FRPSOH[LWDW�QR�KL�KD�FRQHL[HPHQW�HQ�PDM~VFXOHV��VLQy�SHUVSHFWLYLVPH�
GH�OD�YLYqQFLD�GHO�VXEMHFWH�P~OWLSOH�ILFFLRQDO��(O�PLWH�FDUWHVLj�GHO�VXEMHFWH�V¶KD�UHYHODW�
HQ�HO�PyQ�GH�OD�FRPSOH[LWDW�FRP�FRQVWUXFWH�GHO�SURSL�SHQVDPHQW�GHVDUUHODW�GH�OD�YLGD���

�
&RP�TXH�FDO�SHQVDU�HQ�HO�FRQHL[HPHQW�FRP�D�FRQHL[HPHQW�KROÂOtVWLF��QR�SRGHP�

REOLGDU�HO�SDSHU�GHO�FDRV��(OV�VLVWHPHV�FDzWLFV�VyQ�GHWHUPLQLVWHV��SHUz�LPSUHGLFWLEOHV��
3HWLWHV�YDULDFLRQV�HQ�OHV�FRQGLFLRQV�LQLFLDOV�JHQHUHQ�JUDQV�GLIHUqQFLHV�HQ�HOV�UHVXOWDWV��
(O�GHWHUPLQLVPH��GRQFV��QR�VLJQLILFD��GH�FDS�PDQHUD��SUHGLFFLy��1R�SRGHP�FRQqL[HU�HOV�
HUURUV�TXH�DIHFWDUDQ�HQ�JUDQ�PHVXUD�HOV�UHVXOWDWV�SRVWHULRUV��1RPpV�XQ�FRQHL[HPHQW�
LOÂOLPLWDW�SHU�SDUW�GH�O¶pVVHU�KXPj�SRGULD�SDOÂOLDU�DTXHVW�SUREOHPD��WDQPDWHL[��FRP�TXH�
O¶pVVHU� KXPj� pV� ILQLW�� DL[z� QR� pV� SRVVLEOH�� ,�� FRP� HQV� GLX� 3ULJRJLQH���� HVWHP�
FRQGHPQDWV�D�YHXUH�HO�PyQ�GHV�G¶XQD�ILQHVWUD�WHPSRUDO��eV�O¶KRULW]y�GH�SRVVLELOLWDWV� L�
GH� GHFLVLy� GH� FDGDVFXQ� GH� QRVDOWUHV� HQ� XQ� LQVWDQW� GHWHUPLQDW� HO� TXH� SRVD� PDUF� D�
DTXHVWD�ILQHVWUD�WHPSRUDO���

�
(O� FDRV�� SHUz�� Wp� FDUDFWHUtVWLTXHV� EHQ� FXULRVHV��3HU� XQD�EDQGD�� pV� QHFHVVDUL�

TXH�KL�KDJL�FDRV�SHU�DUULEDU�D�TXDOVHYRO�PHQD�G¶RUGUH��SHUTXq�FDO�GHVWDFDU�TXH�KL�KD�
RUGUH�HQ�HO� FDRV��'H� IHW�� O¶RUGUH�VRUJLW� GHO� FDRV�pV�XQD�GH� OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�GH� OD�
YLGD����'¶DOJXQD�PDQHUD�� HV�SRW� GLU� TXH� O¶DW]DU� Wp�XQD� IRUPD�TXH�HO� SUHFHGHL[� L� HO� ID�
RUGHQDW��(OV�DWUDFWRUV�FDzWLFV�SRGHQ�UHYHODU�QRV�XQ�FHUW�RUGUH�HQ�HVTXHPHV�SURSLV�GH�
OD� FRPSOH[LWDW� TXH�� HQ� HO� PDUF� GHO� PRGHO� UDFLRQDOLVWD�� KDXULHQ� HVWDW� QHJOLJLWV�� (OV�
IUDFWDOV�VyQ�OD�PDQLIHVWDFLy�G¶DTXHVWV�DWUDFWRUV�FDzWLFV�SHUTXq�DFRQVHJXHL[HQ�TXH�HOV�
FDQYLV�HV�PDQWLQJXLQ�GLQV�XQV�OtPLWV�ILQLWV�DO�OODUJ�GH�UHSHWLFLRQV�LQILQLWHV��3UHFLVDPHQW��
HOV� IUDFWDOV� HV� FRQVWUXHL[HQ� D� SDUWLU� G¶LQILQLWHV� UHSHWLFLRQV� G¶XQ� PDWHL[� SDWUy� FRP� VL�
IRUHQ�EXFOHV�UHFXUUHQWV�SHU�DUULEDU�D�JHQHUDU�IRUPHV�TXH�WUREHP�HQ�OD�QDWXUD���

�
(Q�DTXHVW�QRX�SDUDGLJPD��GRQFV��V¶LQFORX� O¶H[SHULqQFLD�KXPDQD� L� OD�YLGD��DL[t�

FRP� O¶DUD� L� O¶DTXt�� 7RW� DL[z� HUD� LPSHQVDEOH� HQ� O¶DQWHULRU� SDUDGLJPD� FDUWHVLj�� eV� SHU�
DTXHVW�PRWLX� TXH� OD� FRPSOH[LWDW� LPSOLFD� XQD� QRYD� IRUPD�GH� YHXUH� OD� UDFLRQDOLWDW� L� HO�
�������������������������������������������������
���9HXUH�99$$��6HOHFFLy�L�LQWURGXFFLy�GH�)HUQiQGH]�5DxDGD��$�����������
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�
SHQVDPHQW�� 1R� pV� IjFLO�� SHUz�� YHXUH� FRP� HO� SHQVDPHQW� GH� OD� FRPSOH[LWDW� HQV�
FRQGLFLRQD� HO� FRQHL[HPHQW�� (Q� DTXHVW� SXQW� GH� OD� FHUFD�� KHP� GH� FRQFUHWDU� L� HVFROOLU�
DOJXQ�VXSRUW�RQ�IHU�SUHVD�SHU�D�VHJXLU���

�
8QD� SRVVLELOLWDW� FRQVLVWLULD� HQ� UHODFLRQDU� HO� QRX� DUTXHWLSXV� DPE� OHV� QRYHV�

WHFQRORJLHV� SHU� D� DUULEDU� D� SDUODU� G¶XQ� HQWRUQ� FXOWXUDO� GLIHUHQW�� 6L� DTXHVW� QRX� HQWRUQ�
FXOWXUDO� ±TXH� &DVWHOOV� KD� DQRPHQDW� FXOWXUD� LQIRUPDFLRQDO�� FRPSRUWD� QRYHV� IRUPHV�
G¶H[SUHVVLy��GH�EHQ�VHJXU�TXH� O¶KLSHUWH[W�Q¶pV�XQD�G¶DTXHVWHV� IRUPHV�G¶H[SUHVVLy��6L�
HQV�IyUD�OtFLW�DVVLPLODU�KLSHUWH[W�D�XQ�OOHQJXDWJH�GLIHUHQW��DOHVKRUHV��FRP�TXH�GLIHUHQWV�
OOHQJXDWJHV� FRPSRUWHQ�GLVWLQWHV� IRUPHV�GH�SHQVDPHQW�� WLQGUtHP� MD�XQD� UHVSRVWD�D� OD�
QRVWUD�SUHJXQWD��7DQPDWHL[��HQV�KD�VHPEODW�TXH�DTXHVWD�OtQLD�pV�GLItFLO�GH�FRQFUHWDU�L��
D�PpV��HV�TXHGD�HQ�XQ�SOD�IRUoD�HVSHFXODWLX��3HU�DL[z�KHP�RSWDW�SHU�XQ�DOWUH�FDPt��

�
$L[t��GRQFV��SHU�D�DSUR[LPDU�QRV�D�OD�LGHD�GH�TXH�XQ�QRX�SDUDGLJPD�L�OHV�VHYHV�

PDQLIHVWDFLRQV� HQV� IDQ� UHFRQVLGHUDU� OD� PDQHUD� GH� SHQVDU�� LQWHQWDUHP�� VHJXLQW� DO�
SURIHVVRU� &DPSjV�� HVWDEOLU� XQ� SDUDOÂOHOLVPH� HQWUH� SDUDGLJPD� FDUWHVLj� L� OOLEUH� L� HQWUH�
SDUDGLJPD� GH� OD� FRPSOH[LWDW� L� KLSHUWH[W�� (QWHQHP� TXH�� DPE� DTXHVWD� FRPSDUDFLy��
SRGUHP�DUULEDU�D�GRQDU�XQD�UHVSRVWD�D�OD�SUHJXQWD�TXH�HQV�JXLD�HQ�DTXHVW�WUHEDOO���

�
��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���&DVWHOOV��0����������������
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µ3RGHX�GLU�PH�TXH�WRW�DL[z�DYXL�MD�V¶KD�DFDEDW�R�
pV�HQ�FDPt�G¶DFDEDU�VH��TXH�OD�SDUDXOD�GHO�ERLJ�
MD�QR�pV�D�O¶DOWUH�FRVWDW�GH�OD�SDUWLFLy��TXH�MD�QR�
PDQFD� GH� YDOLGHVD�� TXH�� EHQ� DO� FRQWUDUL�� HQV�
SRVD� D� O¶DJXDLW�� TXH� KL� EXVTXHP� XQ� VHQWLW�� R�
O¶HVEyV� R� OHV� UXwQHV� G¶XQD� REUD�� L� TXH� KHP�
DUULEDW� D� VRUSUHQGUH�OD�� DTXHVWD� SDUDXOD� GHO�
ERLJ��HQ�DOOz�TXH�QRVDOWUHV�PDWHL[RV�DUWLFXOHP��
HQ�DTXHVW�HVTXLQo�PLQ~VFXO�SHU�RQ�HQV� IXLJ�HO�
TXH�GLHP¶��

�
)RXFDXOW��

���3HQVDPHQW��OOHQJXDWJH�L�WH[W�
�
&RP�KHP�YLVW��HOV�GRV�SDUDGLJPHV�KDQ�VHUYLW��HQ�HO�VHX�PRPHQW��SHU�H[SOLFDU�HO�

PyQ�L�SHU�JXLDU�OHV�GHFLVLRQV�GH�OD�VRFLHWDW��GH�OD�SROtWLFD��GH�O¶DUW����$�FDGD�SDUDGLJPD�OL�
FRUUHVSRQHQ�XQD�PDQHUD�GH�IHU��GH�SHQVDU�L�G¶DFWXDU�TXH�KDQ�HVWDW�VXSHUDWV�HQ�HQWUDU�
O¶DOWUH�PRGHO�HQ�HOV�HVTXHPHV�GH�SHQVDPHQW�GHO�FRQMXQW�GH�OD�VRFLHWDW��

�
+L� KD� IRUoD� H[HPSOHV� TXH� HQV� VHUYLULHQ� SHU� PRVWUDU� HO� TXH� KHP� GLW� HQ� HO�

SDUjJUDI� DQWHULRU�� 1RPpV� HQ� YROHP� DSXQWDU� XQV� SRFV� SHU� DOV� QRVWUHV� SURSzVLWV�� � $O�
SDUDGLJPD� FDUWHVLj� OL� KD� FRUUHVSRVW� XQD� YLVLy� SROtWLFD� XQLWjULD� L� XQD� FRQFHSFLy� GH� OD�
FLYLOLW]DFLy� DEVROXWD� L� QR� SUHFLVDPHQW� WROHUDQW�� /¶DEVROXWLVPH� L� OHV� GLFWDGXUHV�� SHUz�
WDPEp� XQD� GHPRFUjFLD� TXH� KD� HVGHYLQJXW� OD� GLFWDGXUD� GH� OHV� PDMRULHV� VREUH� OHV�
PLQRULHV�� KDQ� HVWDW� HOV� VLVWHPHV� SROtWLFV� GH� O¶DUTXHWLSXV� FDUWHVLj�� 'H� PDQHUD� EHQ�
GLIHUHQW��HO�SDUDGLJPD�GH�OD�FRPSOH[LWDW�HQV�YD�SRUWDQW�FDS�D�XQ�VLVWHPD�SROtWLF�HQ�HO�
TXDO� KL� WHQHQ� FDEXGD� OHV� QDFLRQV�� OD� GHPRFUjFLD� SDUWLFLSDWLYD�� SHUz� WDPEp� HOV�
PRYLPHQWV� VRFLDOV�� OHV� 21*¶V�� OHV� FXOWXUHV�� OHV� GLVFUHSjQFLHV� L� OHV� GLIHUqQFLHV���� 1R�
HVWHP� IHQW� FDS� MXGLFL� GH� YDORU� QL� WDPSRF� YROHP� GLU� TXH� OHV� UHODFLRQV� VLJQLILTXLQ� FDS�
PLOORUD�HQ�WHUPHV�GH�SURJUpV��VLQy�TXH�pV�XQD�VLPSOH�DSUHFLDFLy�GHO�TXH�HVWj�SDVVDQW��
1RPpV� KHP� GH� UHFRUGDU� TXH�� HQ� DTXHVW� PDWHL[� SDUDGLJPD�� WDPEp� KL� Wp� FDEXGD� HO�
WHUURULVPH� LUUDFLRQDO�� (O� PRGHO� FDUWHVLj� pV� HO� TXH� FRUUHVSRQ� D� O¶LPSHULDOLVPH� L� DO�
FRORQLDOLVPH��1RPpV�pV�SRVVLEOH�SDUODU�GH�O¶DOWUH�D�FLYLOLW]DU�GHV�GHO�FRQYHQFLPHQW�GH�OD�
YHULWDW�DEVROXWD��$O�FRORQLDOLVPH��V¶KL�RSRVD� OD�PXOWLHWQLFLWDW� L� OD�PXOWLFXOWXUDOLWDW��1R�KL�
SRW� KDYHU� FDS� FXOWXUD� QL� FLYLOLW]DFLy� TXH� UHWRUQL� DO� IRQDPHQWDOLVPH� VHQVH� UHWRUQDU�� DO�
PDWHL[� WHPSV��DO�SDUDGLJPD�FDUWHVLj�R�D�TXHOFRP�FRQFHSWXDOPHQW�PROW�VHPEODQW��(Q�
OLWHUDWXUD�� OD� QRYHOÂOD�� TXH� Wp� OORF� HQ� XQ� HVSDL� PpV� R� PHQ\V� FRQWLQX�� SHUz� TXH� HV�
GHVHQYROXSD�DO�OODUJ�G¶XQ�WHPSV�PpV�R�PHQ\V�GLODWDW�L�IUDJPHQWDUL��pV�HO�TXH�FRUUHVSRQ�
DO�PRGHO�FDUWHVLj��(Q�OD�QRYHOÂOD�KL�KD�HO�QDUUDGRU�L�HO�UHFHSWRU�GH�OD�KLVWzULD��1R�KL�KD�
LQWHUDFFLy��L��SHU�FRQWUD��Vt�TXH�KL�KD�OLQHDOLWDW��(O�OOLEUH�pV�O¶LQVWUXPHQW�SHUIHFWH�SHU�D�OD�
QRYHOÂOD�� /D� ILFFLy� SUHQ� HO�PRYLPHQW� HQ� SRGHU� YDULDU� HO� WHPSV� GH� O¶REUD�� TXH� SRW� VHU�
FRSVDW�SHO�OHFWRU��(Q�HO�PDUF�GHO�PyQ�GH�OD�FRPSOH[LWDW��QR�pV�WDQ�LPSRUWDQW�TXH�YDULw�HO�
WHPSV��eV�O¶HVSDL�HO�TXH�HV�PRX�HQ�XQ�PRPHQW�GHWHUPLQDW��/D�QDUUDFLy�HV�FRQVWUXHL[�DO�
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UHFyUUHU�HOV�GLIHUHQWV�FDPLQV�TXH�HQV�SHUPHW�O¶DUEUH�QDUUDWLX�KLSHUWH[WXDO��3HU�DL[z�� OD�
ILFFLy� VHPEOD� PHQ\V� ILFFLy� DO� SHUPHWUH� OD� SDUWLFLSDFLy�� HQFDUD� TXH� VLJXL� PLQVD�� GHO�
OHFWRU�HVFULSWRU�� (Q� DUW�� OD� PLPHVL� DULVWRWqOLFD� TXH� SHUVHJXLD� OD� UHSUHVHQWDFLy� GH� OD�
YHULWDW�QRPpV�WHQLD�VHQWLW�HQ�HO�SDUDGLJPD�UDFLRQDOLVWD��/¶DUW�ILJXUDWLX�HUD�OD�SODVPDFLy�
GH�O¶REMHFWH��$PE�HO�PRGHO�GH�OD�FRPSOH[LWDW��V¶KDQ�REHUW�OHV�SRUWHV�D�GLYHUVHV�IRUPHV�
G¶DUW��1R�KL�KD�FjQRQ��OD�VROD�LGHD�pV�HVWUDQ\D�DO�SHQVDPHQW�FRPSOH[��,�HQ�OD�FHUFD�GH�
QRYHV� IRUPHV� G¶H[SUHVVLy� V¶KDQ� LQFRUSRUDW� FRQFHSWHV� FRP� HO� MRF�� O¶DW]DU�� HO� FDQYL��
O¶HVSRQWDQHwWDW����'¶DTXHVWD�PDQHUD��O¶DUW�SHUPHW�XQD�PXOWLSOLFLWDW�GH�SXQWV�GH�YLVWD�L�GH�
YLYqQFLHV�TXH�HO�IDQ�SURSL�GH�OD�FRPSOH[LWDW��

�
3RGUtHP� VHJXLU� DPE� HOV� SDUDOÂOHOLVPHV�� WDQPDWHL[�� HO� TXH� HQV� LQWHUHVVD� pV�

GHVWDFDU�TXH��VL�HQV�FHQWUHP�HQ�HO�WH[W�FRP�D�IRUPD�GH�OHFWXUD�HVFULSWXUD��WDPEp�KL�KD�
XQD�FHUWD�FRUUHVSRQGqQFLD�HQWUH�FDGDVFXQ�GHOV�SDUDGLJPHV�L�GLIHUHQWV�IRUPHV�GH�WH[W��
&RP�MD�KHP�DYDQoDW��HV�WUDFWD�GH�YHXUH�TXH�HO�OOLEUH�FRP�D�WH[W�FOjVVLF�FRQWp�HOV�WUHWV�
GHO�SDUDGLJPD�FDUWHVLj�L�O¶KLSHUWH[W�UHVSRQ�D�OHV�LGHHV�GH�O¶DUTXHWLSXV�GH�OD�FRPSOH[LWDW��
$L[z�pV�HO�TXH�HQV�SURSRVHP�H[SOLFDU�SHU�SRGHU�DQDU�GHVJUDQDQW� O¶DUJXPHQWDFLy�TXH�
HQV�KD�GH�GXU�D�UHVSRQGUH�OD�SUHJXQWD�LQLFLDO���

�
(VFROOLU� HO� WH[W� FRP� D� HOHPHQW� GH� FRPSDUDFLy� QR� pV� XQD� GHFLVLy� DOHDWzULD��

5HVSRQ�D�OD�LGHD�GH�TXH�HO�OOHQJXDWJH�pV�HO�YHKLFOH�TXH�QHFHVVLWHP�L�TXH�XWLOLW]HP�SHU�
D�OD�FRPSUHQVLy����(O�WH[W�pV��G¶DOJXQD�PDQHUD��OD�SODVPDFLy�GHO�OOHQJXDWJH�HQ�WDQW�TXH�
Q¶pV� XQD� GH� OHV� VHYHV� IRUPHV�� 7DPEp� pV� FHUW� TXH� HVFROOLU� XQD� GH� OHV� IRUPHV�
G¶H[SUHVVLy� GHO� OOHQJXDWJH� UHVSRQ� D� OHV� FRRUGHQDGHV� GH� OD� ILORVRILD� DFWXDO�� -D� KHP�
FRPHQWDW� TXH�HO� SHQVDPHQW� SRVWPRGHUQ� LGHQWLILFD� ILORVRILD�DPE�SUHVHQW�� /¶HVWXGL� GHO�
SUHVHQW�pV�O¶HVWXGL�GHO�GLVFXUV�L�GHO�VHX�FDQYL��&RP�SRGHP�OOHJLU���

�
µ(Q�VX�WUDQVIRUPDFLyQ�SRU�HIHFWR�GH�OD�UDGLFDOL]DFLyQ�QLHW]VFKHDQD��

OD� FUtWLFD� VH� YH� FRQGXFLGD�� GHVGH� HO� iPELWR� GH� ODV� FRQGLFLRQHV�
WUDVFHQGHQWDOHV� GH� ORV� FRQRFLPLHQWRV� DO� GH� ODV� FRQGLFLRQHV� KLVWyULFR�
HYHQWXDOHV�GH�ORV�GLVFXUVRV��HO�OHQJXDMH�HQ�VX�H[LVWHQFLD�HIHFWLYD�¶����

�
$TXHVW�pV�XQ�PRWLX�PpV�TXH�ID�TXH�HQV�FHQWUHP�HQ�HO�WH[W�SHU�DUULEDU�D�SDUODU�

GH�SHQVDPHQW�L�GH�FRPSUHQVLy���
�
�
� �
�

�������������������������������������������������
���*DGDPHU��*��������������
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��D�(O�OOLEUH�FRP�D�H[SUHVVLy�GHO�SDUDGLJPD�FDUWHVLj��

�
(O�OOLEUH�V¶KD�HVWDEOHUW�FRP�HO�PLWMj�LGRQL�SHU�D�OD�WUDQVPLVVLy�GH�VDEHUV��DOPHQ\V�

D� SDUWLU� GH� TXH� *XWHQEHUJ� FRPHQFpV� D� XWLOLW]DU� OD� LPSUHPWD�� 'H� IHW�� HO� OOLEUH� V¶KD�
FRQYHUWLW� HQ� HO� PLWMj� SHU� D� GRQDU� FHUWLILFDW� GH� YDOLGHVD� D� XQ� FRUSXV� FRQFHSWXDO�
GHWHUPLQDW�R�D�TXDOVHYRO�REUD�OLWHUjULD��3HU�DL[z��V¶KDQ�WUDQVYDORUDW��G¶DOJXQD�PDQHUD��
HOV�SULQFLSLV�L�KD�HVWDW�HO�FRQWLQHQW�HO�TXH�KD�GHWHUPLQDW�OD�YDOLGHVD�GHO�FRQWLQJXW��3HUz�
HO� FRQWLQHQW� OOLEUH� UHVSRQ� D� XQHV� LGHHV� TXH� QRPpV� DPE� OHV� QRYHV� WHFQRORJLHV� L� OHV�
QRYHV� IRUPHV� G¶HVFULSWXUD� V¶KDQ� SRJXW� YDORUDU� L� WUDQVFHQGLU� DO� SRGHU� YHXUH� OHV�
GLIHUqQFLHV��/¶RUGLQDGRU�HQV�KD�SRVVLELOLWDW�QRYHV�IRUPHV�G¶HVFULSWXUD�L�GH�UHODFLy�HQWUH�
HVFULSWRU�L�OHFWRU��'¶DTXt�TXH�V¶KDJL�FRPHQoDW�D�UHIOH[LRQDU�VREUH�HO�SDSHU�GHO�OOLEUH�HQ�
OD�WUDQVPLVVLy�GH�FRQHL[HPHQWV�L�HQ�OD�OLWHUDWXUD�HQ�HO�PRPHQW�HQ�TXq�KD�GHL[DW�GH�VHU�
HO�PLWMj�FDQzQLF�GH�WUDQVPLVVLy�GHOV�VDEHUV���

�
$� SDUWLU� GH� O¶DSDULFLy� GHO� OOLEUH� FRP� HO� FRQHL[HP� DYXL�� O¶HVFULSWXUD� QR� pV� OD�

WUDQVFULSFLy�GH�OD�SDUOD��VLQy�TXH�FRQVWLWXHL[�TXHOFRP�QRX��(Q�O¶HVFULSWXUD�QR�V¶KL�SRGHQ�
UHFROOLU� FHUWHV� DFFLRQV� TXH� WHQHQ� OORF� HQ� O¶RUDOLWDW�� FRP� DUD� OHV� JHVWLFXODFLRQV� L� HOV�
FRQWH[WRV��SHUz��SHU�DOWUD�EDQGD��O¶HVFULSWXUD�pV�XQ�PRGHO�HQ�HO�TXDO�HQFDL[HP�OD�SDUOD�
L�� G¶DTXHVWD�PDQHUD�� FRQGLFLRQD� OD� SDUOD�PpV� TXH� QR� pV� FRQGLFLRQDGD� SHU� DTXHVWD��
3RGHP� GLU� TXH� OD� QRUPDWLYLWDW� YH� SHU� OD� EDQGD� GH� O¶HVFULSWXUD�� PDOJUDW� TXH� HO�
FRQHL[HPHQW� HVWj� PHGLDW� SHO� OOHQJXDWJH� L� QR� QRPpV� SHU� O¶HVFULSWXUD�� $� PpV� G¶DL[z��
O¶HVFULSWXUD� UHVSRQ�D�SULQFLSLV�FRQFHSWXDOV� L�QR�YD� LQGHSHQGHQWPHQW�GHO�TXH�KRP�YRO�
H[SUHVVDU�DPE�OD�IRUPD��6HULD�XQD�HTXLYRFDFLy�FRQIRQGUH�HOV�PLWMDQV�GH�FRPXQLFDFLy�
DPE� HO� PLVVDWJH� TXH� HV� FRPXQLFD�� 7DQPDWHL[�� FDO� VHU� FRQVFLHQWV� TXH� O¶HVFULSWXUD�
IRQqWLFD�HV�RPQLSUHVHQW�DO� OODUJ�GH� OHV�QRVWUHV�YLGHV� L�GLULJHL[� OD�FXOWXUD�GHOV�QRVWUHV�
WHPSV���� 0DOJUDW� TXH� QR� WRWKRP� HVWLJXL� G¶DFRUG� HQ� HVWDEOLU� XQD� UHODFLy� FODUD� HQWUH�
HVFULSWXUD� L� SHQVDPHQW���� Vt� TXH� SRGHP� GLU� TXH� O¶HVFULSWXUD� SURSRUFLRQD� XQ� PRGHO�
OLQJ�tVWLF� SHU� DO� FRQHL[HPHQW� L�� WDPEp�� SHU� D� OD� SDUOD�� &RQVHJ�HQWPHQW�� GLIHUHQWV�
PqWRGHV� G¶HVFULSWXUD� KDXUDQ� G¶RIHULU� GLVWLQWHV� SHUVSHFWLYHV� GH� VLJQLILFDW� GHV� GH� OHV�
TXDOV�HO�FRQHL[HPHQW�SUHQGUj�QRYHV�WRQDOLWDWV���

�
8Q� WH[W� HVWj� IRUPDW� SHU� XQ� FRQMXQW� G¶HQXQFLDWV� TXH� YROHQ� H[SUHVVDU� XQ�

FRQWLQJXW�� 3HU� WDO� TXH� DTXHVW� WH[W� WLQJXL� VHQWLW�� FDO� TXH� KL� KDJL� XQD� FRPXQLWDW�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���9HXUH�O¶HVWXGL�SUHOLPLQDU�GH�)RXFDXOW��0���������;;9,����&DO�UHFRUGDU�TXH�HO�VLVWHPD�G¶HVFULSWXUD��GH�IHW��Vt�TXH�Wp�UHODFLy�DPE�OHV�QRVWUHV�FDSDFLWDWV�FRJQLWLYHV��
(Q�OD�VHJ�HQW�FLWD��;DYLHU�'XUDQ�HQV�KR�GHL[D�EHQ�FODU��µ6L�XQD�OOHQJXD�FRPSOH[D��FRP�HO�MDSRQqV��FUHD�
XQ�FHUYHOO�GH�FDUDFWHUtVWLTXHV�GHWHUPLQDGHV�±MD�KHP�GLW�TXH�QL�PLOORU�QL�SLWMRU��VLQy�GLIHUHQW����HVWtPXOV�
GLYHUVRV� HQ�XQ� FHUYHOO� MRYH�SRGHQ�DMXGDU�D� FRQIRUPDU�XQV�FLUFXLWV� YjOLGV�SHU�D�FHUWHV� IXQFLRQV��PpV�R�
PHQ\V� XVXDOV�� (Q� GHILQLWLYD�� VHULD� VRWPHWUH� HO� FHUYHOO� GHO� QHQ� GXUDQW� HOV� VHXV� SULPHUV� DQ\V� GH� YLGD� ±
VREUHWRW�HOV�WUHV�SULPHUV�±�D�XQV�HVWtPXOV�GLIHUHQWV��SHU�DIDYRULU�OD�IRUPDFLy�GH�FRQQH[LRQV¶��'XUDQ��;���
�������������
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�
GHWHUPLQDGD�TXH�VLJXL�FDSDo�GH�FRSVDU�QH�HO�VLJQLILFDW��3HU�D�SRGHU�HQWHQGUH�XQ�WH[W��
QR�Q¶KL�KD�SURX�GH�WHQLU�KDELOLWDWV�OHFWRUHV�OLPLWDGHV��+RP�KD�GH�FRQqL[HU�OD�VLPERORJLD�
GH�UHSUHVHQWDFLy�WH[WXDO�L�IHU�VH�OD�VHYD��FDO�GRPLQDU�OD�VHPLRORJLD�WH[WXDO�SHU�D�SRGHU�
HQIURQWDU�VH�DPE�XQ�WH[W�DPE�WRWHV�OHV�HLQHV�QHFHVVjULHV��/D�FXOWXUD�LPSUHVD��GRQFV��
ID�TXH�HO�PDUF�GHO�WH[W�HVWUXFWXUL�HO�VLJQLILFDW�L�HO�FRQGLFLRQL���

�
(O� WH[W�PpV�SUHXDW�GH� OD�QRVWUD�FXOWXUD��FRP�MD�KHP�GLW��pV�HO� OOLEUH��$O� OOLEUH�KL�

SRGHP�DSOLFDU� WRWHV� OHV�H[SOLFDFLRQV�DSRUWDGHV�HQ�HOV�SDUjJUDIV�DQWHULRUV��$UD�WDPEp�
SRGHP�YHXUH�FRP�DTXHVW�UHFXOO�HOV�SRVWXODWV�GHO�SDUDGLJPD�FDUWHVLj��(O� OOLEUH�pV�XQD�
REUD�DPE�XQ�SULQFLSL� L�XQ�ILQDO�TXH�Wp�SUHWHQVLy�GH�VHU�DFDEDGD��1R�pV�OtFLW�SHQVDU�HQ�
XQ�OOLEUH�FOjVVLF�HGLWDW�D�PLJ�IHU��QL�DPE�SHQVDPHQWV�IUDJPHQWDULV��QL�DPE�UHIHUqQFLHV�
FUHXDGHV�HQ�HO�Vt�GHO�PDWHL[�WH[W�R�HQ�UHODFLy�D�DOWUHV�WH[WRV��eV�XQD�XQLWDW�OLQJ�tVWLFD�
WDQFDGD�VREUH�HOOD�PDWHL[D�DPE�SUHWHQVLy�GH�YHULWDW��/¶DXWRU�pV�TXL�Wp�HO�FRQHL[HPHQW�
TXH�YRO�WUDQVPHWUH�L�HO�OHFWRU�V¶KD�GH�OLPLWDU�D�FRSVDU�HO�TXH�O¶DXWRU�YRO�GLU��/D�GLVWULEXFLy�
GHO�WH[W�pV�OLQHDO�L�VHT�HQFLDO��GH�PDQHUD�TXH�Wp�XQD�RUJDQLW]DFLy�HQ�FDStWROV�R�DSDUWDWV�
TXH�KDQ�GH�UHVSRQGUH�D�XQLWDWV� WDPEp�WDQFDGHV��+L�KD��GRQFV��XQD� OHFWXUD�FRUUHFWD� L�
OHFWXUHV� LQFRUUHFWHV��+L� KD� OLQHDOLWDW� L� YHULWDW�� FRP�HQ�HO� SDUDGLJPD�FDUWHVLj��(O� OOLEUH��
GRQFV�� UHVSRQ� D� XQ� SHQVDPHQW� OLQHDO� L� HVTXHPDWLW]DQW� TXH� IRUoD� HO� FRQHL[HPHQW� D�
HQWUDU� HQ� OHV� QRUPDWLYHV� TXH� GHILQHL[� HO�PDWHL[� OOLEUH��'¶DTXHVWD�PDQHUD�� FRP�HQ� OD�
FRPSDUDFLy�DPE�HO�PRGHO�GH�OD�FRPSOH[LWDW�TXH�IqLHP�HQ�O¶DSDUWDW�DQWHULRU��HQ�HO�OOLEUH�
HV�SHUGHQ�SDUW�GH� OHV�SRVVLELOLWDWV�GH�FRQHL[HPHQW��/¶LQVWUXPHQW� OOLEUH�pV��GRQFV��GHV�
G¶DTXHVW�SXQW�GH�YLVWD��XQ�UHIOH[�GH�OHV�LGHHV�H[SRVDGHV�SHU�OD�PRGHUQLWDW�L�XQD�PRVWUD�
GH�VLPSOLILFDFLy��

�
1DWXUDOPHQW��DTXHVW� LQVWUXPHQW�G¶HVFULSWXUD� MD�HV�YD�PRVWUDU�FRP�D�LQVXILFLHQW�

HQ�DOJXQV�DXWRUV�TXH�YROLHQ�H[SRVDU�SHQVDPHQWV�TXH�DQDYHQ�PpV�HQOOj�GH�OD�OLQHDOLWDW�
FDUWHVLDQD��3RWVHU�HO�PDWHL[�1LHW]VFKH�MD�YD�HVFULXUH�DIRULVPHV�SHUTXq�OL�KDJXHUD�HVWDW�
GLItFLO�WUDQVPHWUH�HOV�VHXV�SHQVDPHQWV�IUDJPHQWDULV�HQ�XQ�GLVFXUV�FRPSOHWDPHQW�HQILODW�
L� OLQHDO��+RP�KD�OOHJLW�TXH�OD�FDXVD�GH�O¶HVFULSWXUD�IUDJPHQWDULD�HQ�1LHW]VFKH�HUHQ�OHV�
VHYHV� FRQWLQXDGHV� PLJUDQ\HV���� WDQPDWHL[�� VHPEOD� IRUoD� REYL� TXH� HO� SHQVDPHQW�
G¶DTXHVW�DXWRU�KDJXHUD�HVWDW�GLIHUHQW�VL�QR�KDJXpV�HVFULW�GH�PDQHUD�IUDJPHQWjULD��0pV�
WDUG�� YD� VHU�:LWWJHQVWHLQ� TXL� WLQJXp�GLILFXOWDWV� SHU� D� SRVDU� HQ� FODU� OHV� VHYHV� LGHHV� D�
WUDYpV� GHO� OOLEUH�� /D� VHT�HQFLDOLWDW� OL� LPSHGLD� H[SRVDU� HO� VHXV� UDRQDPHQWV�� (Q� HO�
7UDFWDWXV�YD�KDYHU�GH�UHFyUUHU�D�OD�QXPHUDFLy�MHUDUTXLW]DGD�SHU�D�SRGHU�HVWDEOLU�OOLJDPV�
HQWUH�GLYHUVHV�SDUWV�GHO�OOLEUH��1RPpV�DL[t�YD�UHHL[LU�D�HVFULXUH�XQ�WH[W��SHU�DOWUD�EDQGD�
IUDJPHQWDUL� L� IUDJPHQWDW� TXH�� SDUDGR[DOPHQW�� HUD� XQD� DSRULD� WH[WXDO�� � (Q� OHV�
,QYHVWLJDFLRQV�ILORVzILTXHV�DTXHVW�DXWRU�HV�YD�WUREDU�DPE�HO�SUREOHPD�TXH�HO�PDUF�GHO�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���9HXUH�6REUH�O¶HVFULSWXUD�±6HPLQDUL�±GHEDW�+LSHUWH[W�±�-RDQ�&DPSjV���DEULO�������SjJ����

&RPHQWDULR��6HPLRORJLD��
&LqQFLD�TXH�HVWXGLD�HOV�VHQ\DOV�>�R�
HOV�VtPSWRPHV@�OLQJ�tVWLFV��(QV�
LQWHUHVVD�UHFRUGDU�TXH�WDPEp�ID�
UHIHUqQFLD�DOV�VtPSWRPHV��0pV�
HQOOj�KR�SRGUHP�DSOLFDU�D�
VtPSWRPHV�G¶XQ�GLVFXUV�
GHWHUPLQDW���

&RPHQWDULR��3RGUtHP�OOLJDU�
DTXHVWD�DSRULD�WH[WXDO�DPE�O¶DQjOLVL�
GH�O¶DSRULD�TXH�ID�'HUULGD���
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OOLEUH� FOjVVLF� OLPLWDYD� HO� TXH� HOO� YROLD� H[SUHVVDU�� (O� IRUoDYD� D� FRQGXLU� HOV� VHXV�
SHQVDPHQWV�HQ�XQD�GLUHFFLy�TXDQ�HOO�KDXULD�YROJXW�HVFULXUH�TXHOFRP�PXOWLGLUHFFLRQDO��
(O�TXH�SDVVD�pV�TXH�HOV�SHQVDPHQWV�QR�VyQ�OLQHDOV�TXDQ�V¶KD�WUDVSDVVDW�HO�SDUDGLJPD�
FDUWHVLj��&RP�GLX�:LWWJHQVWHLQ�VREUH�DTXHVW�VHJRQ�OOLEUH�VHX��µ$L[t��GRQFV��DTXHVW�OOLEUH�
SUzSLDPHQW�QRPpV�pV�XQ�jOEXP¶����,�VHULD�EHQ�HVWUDQ\�TXH�HQ�XQ�jOEXP�GH�IUDJPHQWV�
V¶KL�SXJXL�FRSVDU�XQ�WRW�RUJDQLW]DW��VL�QR�UHODFLRQpVVLP�DTXHVWD�HVFULSWXUD�DPE�HO�PyQ�
GH�OD�FRPSOH[LWDW���

�
&HUWDPHQW��SRGHP�SDUODU�GH� OHFWXUHV� LQWHUWH[WXDOV�TXH� WDPEp�HV�SRGHQ�GRQDU�

HQ�HOV�WH[WRV�FOjVVLFV��VL�HO�OHFWRU�HVWDEOHL[�OHV�UHODFLRQV�HQWUH�WH[WRV�SUqYLDPHQW�OOHJLWV��
7DQPDWHL[�� OD� LQWHUWH[WXDOLWDW� YH� LPSOtFLWD�HQ�TXDOVHYRO� OHFWXUD��1R�HV�SRW� OOHJLU� VHQVH�
UHFXSHUDU�OHV�SUzSLHV�OHFWXUHV�GH�PDQHUD�PpV�R�PHQ\V�FRQVFLHQW�L�GH�PDQHUD�PpV�R�
PHQ\V� DFODULGRUD�� /D� SRVWPRGHUQLWDW�� FRP� MD� KHP� SRJXW� LQWXLU� HQ� O¶DSDUWDW� DQWHULRU��
H[WUDSROD� OHV�GLILFXOWDWV�PRVWUDGHV�SHU�:LWWJHQVWHLQ� L� UHSHQVD�HO� WH[W��GH�PDQHUD�TXH��
VHJXLQW�'HUULGD��GLX�TXH�IRUD�GHO�OOHQJXDWJH�QR�KL�KD�VLJQLILFDW��6L�HO�GLVFXUV�±HQWqV�FRP�
XQD�UHDOLWDW�QLHW]VFKLDQD��SHUG�HOV�UHIHUHQWV��VLJQLILFD�TXH�HO�VLJQLILFDW�G¶DTXHVW�GLVFXUV�
HVGHYp� FDQYLDQW�� IOXFWXDQW� L� IUDJPHQWDUL�� (O� WH[W� SRVWPRGHUQ�� GRQFV�� UHFROOLUj� OD�
SUREOHPjWLFD� G¶DOJXQV� GHOV� SHQVDGRUV� SHU� D� LQWURGXLU� HO� GLVFXUV� FLUFXODU� L�
PXOWLVLJQLILFDQW��,�DPE�DTXHVW�GLVFXUV��PROWV�OtPLWV�FDUWHVLDQV�GHL[HQ�GH�WHQLU�VHQWLW��

�
µ/D� ³YHUGDG´� QLHW]VFKHDQD� FRPR� PHUD� ³VROLGLILFDFLyQ� GH� ODV� YLHMDV�

PHWiIRUDV´�VyOR�HVWi�D�XQ�SDVR�GHO�PXQGR�GH� WH[WXDOLGDG�FRQWLQJHQWH�SURSXHVWR�
SRU� 'HUULGD�� /RV� OtPLWHV� HQWUH� HO� FRQRFLPLHQWR� \� HO� PXQGR� R� HO� WH[WR� \� OD�
LQWHUSUHWDFLyQ� \D� QR� H[LVWHQ�� OD� PHQWH� HVWi� UHQRYDQGR� \� UHGHILQLHQGR�
FRQVWDQWHPHQWH�ORV�WH[WRV�TXH�WUDWD�GH�FRQWHQHU¶�����

�
(O� SDUDGLJPD� GH� OD� FRPSOH[LWDW� UHTXHUHL[� XQD�PDQHUD� GLIHUHQW� GH� UHFROOLU� HOV�

SHQVDPHQWV�� /¶KLSHUWH[W� SRW� VHU� DTXHVWD� QRYD� IRUPD�TXH� KDQ� IHW� SRVVLEOH� OHV� QRYHV�
WHFQRORJLHV���

�
�

�
�
��E�'HO�WH[W�D�O¶KLSHUWH[W��
�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���9HXUH�3DXO�-DQ]��&����������)ULHGULFK�1LHW]VFKH����YROV��0DGULG��$OLDQ]D�����:LWWJHQVWHLQ��/���������������/\RQ��'�������������
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(O�WH[W�FOjVVLF�KD�DQDW�VHJXLQW�HO�VHX�FDPt��GH�PDQHUD�TXH�OD�TXDQWLWDW�GH�OOLEUHV�
KD�FUHVFXW�H[SRQHQFLDOPHQW��&DGD�YHJDGD�PpV��XQV�OOLEUHV�KDQ�IHW�UHIHUqQFLD�D�DOWUHV�
DPE� OD�PHWRGRORJLD� FOjVVLFD��'HV�GH� FLWDFLRQV�� QRWHV� D� SHX� GH�SODQD�� R� UHIHUqQFLHV�
VLPSOHPHQW�GH�FRQWLQJXW��VHQVH�HVWDU�H[SOLFLWDGHV��$TXHVWD�PHWRGRORJLD�GH�FLWDFLRQV�L�
UHIHUqQFLHV�V¶KD�FRQYHUWLW�HQ�XQ�LPSRUWDQW�FDPS�G¶HVWXGL��/D�FRQVWUXFFLy�GHO�WH[W�FOjVVLF�
FRP� D� OOLEUH� KD� VXSRVDW� MD� HVWDEOLU� QH[HV� H[SOtFLWV� R� LPSOtFLWV� TXH� KDQ� SRUWDW� OD�
FRPSOH[LWDW� D� OD� OHFWXUD� VHT�HQFLDO�� /D� TXDQWLWDW� GH� WH[WRV� KD� JHQHUDW� GLIHUqQFLHV�
TXDOLWDWLYHV� D� O¶KRUD� GH� WUHEDOODU� DPE� DTXHVWV� WH[WRV�� 7RWD� OHFWXUD� V¶KD� FRQYHUWLW� HQ�
LQWHUWH[WXDO��SHUz� OD� LQWHUWH[WXDOLWDW�pV��DUD��YDULDEOH� L�GLIHUHQW�SHU�DOV�GLIHUHQWV� OHFWRUV�
GHO�WH[W�FOjVVLF��+RP�SRW�UHIHULU�HO�PRW�SDSDOORQD�D�OD�WHRULD�GHO�FDRV��SHUz�WDPEp�D�OD�
ELRORJLD�L�D�XQ�FRUSXV�WH[WXDO�FRPSOHWDPHQW�GLVWLQW�GHO�SULPHU��(V�SRGULD�SHQVDU�HQ�XQD�
KHUPHQqXWLFD�WH[WXDO�TXH�GRQDULD�VHQWLW�DO�FRQMXQW�GH�OHFWXUHV�GH�GLVWLQWV� OOLEUHV��3HUz�
OHV� FDSDFLWDWV� KXPDQHV� VyQ� OLPLWDGHV�� 3HU� DTXHVW� PRWLX�� OHV� UHODFLRQV� KLSHUWH[WXDOV�
V¶KDQ�FRQYHUWLW�HQ�QHFHVVjULHV�HQ�HO�Vt�GH�OHV�OHFWXUHV�FOjVVLTXHV���

�
3DUDOÂOHODPHQW��V¶KD�HVWDW�HVWXGLDQW�FRP�DVVRFLDU�GRFXPHQWDFLy�SHU�D�SRGHU�OD�

WUREDU� GH� PDQHUD� IjFLO�� /D� WHFQRORJLD� LQIRUPjWLFD� KD� SHUPqV� TXH�� HQ� GLJLWDOLW]DU� HOV�
GRFXPHQWV��HV�SXJXLQ� WUDFWDU�FRP�D� LQIRUPDFLy�GH�PDQHUD�VHSDUDGD�GHO�VHX�VXSRUW��
&RP� D� LQIRUPDFLy� SRGHP� UHODFLRQDU� HOV� WH[WRV� L� HOV� GRFXPHQWV� GH�PDQHUD� GLYHUVD� L�
LOÂOLPLWDGD��$L[z�VLJQLILFD�TXH�SRGHP�HQOODoDU�LQIRUPDFLy�GH�PDQHUD�KLSHUWH[WXDO��OD�TXDO�
FRVD�HQV�SHUPHW�FUHDU�XQ�PpV�JUDQ�LQWHUWH[W��$O�VHX�WRUQ��SHUz��VLJQLILFD�TXH�HOV�WH[WRV�L�
HOV�GRFXPHQWV�VyQ�FDQYLDQWV�L�LQHVWDEOHV��/D�LQHVWDELOLWDW�HQV�JHQHUD�LQVHJXUHWDW��SHUz�
HQV�SHUPHW�PDQHJDU� OD�FRPSOH[LWDW�TXH��HQ�HO�PDUF�GHO� WH[W�FOjVVLF��V¶KDYLD�FRQYHUWLW�
HQ� LQDEDVWDEOH��1R�HQV�KD�G¶HVWUDQ\DU� OD� LQVHJXUHWDW�FRJQRVFLWLYD�TXH�HQV�JHQHUD� OD�
LQHVWDELOLWDW�WH[WXDO��'XUNKHLP���MD�YD�GLU�TXH��SHU�D�H[SUHVVDU�OHV�QRVWUHV�LGHHV��WHQLP�
QHFHVVLWDW�GH�IL[DU�OHV�VREUH�FRVHV�PDWHULDOV�TXH�OHV�VLPEROLW]LQ��(O�OOLEUH�HUD�XQD�FRVD�
PDWHULDO� HQ� WHUPHV� GH� 'XUNKHLP�� � $UD� FDOGUj� YHXUH� VL� O¶KLSHUWH[W� SUHQ� FRUSRUHwWDW��
HQFDUD�TXH�VLJXL�YLUWXDO��R�HVGHYp�IRQW�SHUPDQHQW�G¶LQVHJXUHWDW�FRJQRVFLWLYD���

�
(Q� O¶DSDUWDW� VREUH� OD� FRPSOH[LWDW� KHP� YLVW� FRP� OD� SRVWPRGHUQLWDW� KD� HQWUDW� D�

IRUPDU�SDUW�GHO�EDJDWJH�FXOWXUDO�G¶DTXHVWV�WHPSV��$� OD�SRVWPRGHUQLWDW� OL�FRUUHVSRQ�XQ�
FRQFHSWH� GH� WH[W� TXH� QR� HQFDL[D� DPE� HO� OOLEUH� FOjVVLF� L� TXH� Wp� PROW� HQ� FRP~� DPE�
O¶KLSHUWH[W�� &DO�� SHUz�� GLIHUHQFLDU� HO� FRQFHSWH� GH� WH[W� SRVWPRGHUQ� GHO� FRQFHSWH�
G¶KLSHUWH[W�� 0DOJUDW� TXH�� DO� ILQDO�� HV� WURELQ�� QR� WHQHQ� HO� PDWHL[� RULJHQ�� (O� WH[W�
SRVWPRGHUQ�SURYp�GHO�SHQVDPHQW�ILORVzILF�L�FRQWp�OHV�H[SOLFDFLRQV�TXH�HQV�VHUYLUDQ�SHU�
D�FRPSUHQGUH�HO�UHUDIRQV�GH�O¶KLSHUWH[W��/¶DOWUH��O¶KLSHUWH[W��FRQFHSWXDOPHQW�YH�GHO�FDPS�
GHO�SHQVDPHQW�WHFQROzJLF�L�FLHQWtILF�TXH��MXQWDPHQW�DPE�OHV�SRVVLELOLWDWV�WHFQROzJLTXHV��
�������������������������������������������������
���'XUNKHLP��(���0DXVV��0��������������
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O¶KDQ�DQDW�IHQW�SRVVLEOH��0DOJUDW�TXH�KHP�GH�WHQLU�SUHVHQW�TXH�O¶KLSHUWH[W�DYXL�HQFDUD�
QR�pV�XQD�UHDOLWDW�VRFLDOPHQW�XWLOLW]DGD��FRP�YHXUHP�PpV�WDUG���
�

$EDQV�GH�UHODFLRQDU�O¶KLSHUWH[W�DPE�HO�PRGHO�GH�OD�FRPSOH[LWDW�YROGUtHP�H[SOLFDU�
DOJXQHV�GH�OHV�LGHHV�TXH�KL�KD�GDUUHUD�HO�WH[W�SRVWPRGHUQ�L�H[SOLFDU��WDPEp��EUHXPHQW�
HO�EDFNJURXQG�GH�SHQVDPHQW��PpV�OOLJDW�D�OD�FLqQFLD��HQFDUD�TXH�D�XQD�FLqQFLD�TXH�KD�
HVGHYLQJXW� DPE� HO� WHPSV� FLqQFLD� GH� OD� VLPXODFLy�� TXH� KL� KD� GDUUHUD� O¶KLSHUWH[W�� (QV�
VHPEOD� TXH� QR� SDUODU�� HQFDUD� TXH� VLJXL� EUHXPHQW�� GH� O¶HYROXFLy� GH� O¶KLSHUWH[W�
VLJQLILFDULD� GLU� TXHOFRP� FRP� TXH� O¶KLSHUWH[W� UHVSRQ� QRPpV� D� OHV� SRVVLELOLWDWV�
WHFQROzJLTXHV�L�QR�D�FDS�SODQLILFDFLy�SUqYLD���
�

��
��E�D�(O�WH[W�SRVWPRGHUQ�
�

(O� WH[W� SRVWPRGHUQ� UHVSRQ� DO� SDUDGLJPD� GH� OD� FRPSOH[LWDW� L�� FRP� YHXUHP��
HQFDL[D� DPE� O¶KLSHUWH[W�� 'H� IHW�� WDQW� VH� YDO� VL� O¶KLSHUWH[W� pV� OD� SODVPDFLy� HO� WH[W�
SRVWPRGHUQ� R� HO� WH[W� SRVWPRGHUQ� UHVSRQ� D� OHV� SRVVLELOLWDWV� GH� O¶KLSHUWH[W�� (O� TXH�
UHDOPHQW�pV�VLJQLILFDWLX�pV�TXH�DPEGyV�� WH[W� L�HLQD��HLQD� L� WH[W�� FRQFHSWH�R�SURGXFWH��
GRQHQ� YLD� DO� SDUDGLJPD� GH� OD� FRPSOH[LWDW� L� SHUPHWHQ� HL[DPSODU� HO� SHQVDPHQW�� FRP�
SUHWHQHP�H[SOLFDU�PpV�WDUG���

�
(O� WH[W� SRVWPRGHUQ�� SHUz�� Wp� WDPEp�PROW� GH� FRQFHSWXDO� L� ILORVzILF�� 'HUULGD� KD�

SHQVDW�PROW�VREUH�HO�WH[W�SRVWPRGHUQ�L�HQV�KD�HQVHQ\DW�OD�GHFRQVWUXFFLy�FRP�D�IRUPD�
GH�OOHJLU�L�UHVFULXUH�XQ�WH[W��eV�HO�VLVWHPD�GH�VLJQHV�HO�TXH�GyQD�VLJQLILFDW�D�DOOz�TXH�SRW�
VHU� FRPSUqV�� 3HU� DL[z� pV� WDQ� LPSRUWDQW� DGRQDU�VH� TXH� HO� WH[W� SRVWPRGHUQ� Wp�
FDUDFWHUtVWLTXHV�GLVWLQWHV� L�SHFXOLDUV��'H�IHW��DTXHVW�PDWHL[�DXWRU�YD�GLU�TXH�HO�WH[W�QR�
HVWj� VXERUGLQDW� D� OD� SDUOD�� 3HU� HOO�� HO� PyQ� pV� XQ� WH[W� TXH� PDL� V¶DFDED� L� TXH�� FRP�
O¶KLSHUWH[W��FDO�DQDU�UHLQWHUSUHWDQW���&RP�TXH�HO�WH[W�pV�FDQYLDQW�L�OD�FRPSUHQVLy�HV�ID�D�
SDUWLU�GHO�WH[W��DTXHVW�DXWRU�GyQD�PpV�SHV�D�OHV�UHODFLRQV�LQWHUWH[WXDOV�TXH�DO�SURSL�WH[W��
eV� HO� FRQFHSWH� TXH� HOO� DQRPHQD� GLIIpUDQFH� DPE� HO� TXDO� YRO� UHPDUFDU� TXH� HO�
FRQHL[HPHQW� HVWj� HQ� OD� GLIHUqQFLD� WH[WXDO�� 7DQPDWHL[�� DPE� DTXHVW� QHRORJLVPH�� D�
EDQGD�GH�OD�GLIHUqQFLD�HQWUH�WH[WRV��WDPEp�YRO�UHPDUFDU�XQ�DOWUH�DVSHFWH��eV�O¶DVSHFWH�
GH� UHWDUG� WHPSRUDO��/D�FRPSUHQVLy�HV� ID�VHPSUH�GHV�GHO�SUHVHQW� L�� FRQVHJ�HQWPHQW��
VLJQLILFD�XQ�UHWDUG�HQ�UHODFLy�DO�PRPHQW�RULJLQDO�GH�O¶HVFULSWXUD��(O�VLJQLILFDW��GRQFV��SRW�
KDYHU�FDQYLDW�L�DL[z�VLJQLILFD�TXH��HQ�HO�PRPHQW�GH�FRPSUHQVLy��KL�KD�XQD�DEVqQFLD�±�R�
QR� KL� KD� XQD� SUHVqQFLD�� GH� VLJQLILFDW�� 7DQPDWHL[�� HO� WUHW� LPSRUWDQW� D� GHVWDFDU� SHU�
QRVDOWUHV� pV� TXH� HO� VLJQLILFDW� P~OWLSOH� GHOV� WH[WRV� L� WDPEp� GH� OD� FRPSUHQVLy� VHJRQV�
'HUULGD��YH�GH� OHV� LQWHUDFFLRQV� LQWHUWH[WXDOV� L�SRWVHU�KLSHUWH[WXDOV��/D�GLIHUqQFLD�GyQD�
VLJQLILFDW��L�QR�OD�XQLWDW�FDUWHVLDQD��9DO�D�GLU��WDPEp��TXH�DTXHVW�DXWRU�SRVD�O¶qPIDVL�GH�

&RPHQWDULR��/D�GHFRQVWUXFFLy�
GHUULGLDQD�HQV�VHPEOD�FRP�OD�
PDQHUD�GH�WUREDU�HOV�GLIHUHQWV�
SXQWV�GH�YLVWD�G¶XQ�WH[W��&RP�D�
PqWRGH��V¶DVVHPEOD�DO�PqWRGH�
JHQHDOzJLF�TXH�MD�YD�HQFHWDU�
1LHW]VFKH��/D�GLIHUqQFLD��VHJRQV�HO�
QRVWUH�SDUHU��pV�TXH�OD�JHQHDORJLD�
ID�UHIHUqQFLD�D�OD�PDQHUD�GH�
FRQVWUXLU�OHV�LGHHV��/D�
GHFRQVWUXFFLy�ID�UHIHUqQFLD�D�OD�
PDQHUD�GH�FRQVWUXLU�HOV�WH[WRV�SHU�D�
SRVDU�OHV�LGHHV�DO�GHVFREHUW���
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OD�FRPSUHQVLy�HQ�O¶HVFULSWXUD�L�QR�HQ�OD�SDUOD��/D�OOHQJXD�FRP�D�YHKLFOH�GH�FRPSUHQVLy�
KD� G¶LQFORXUH� WRWHV� OHV� VHYHV�PDQLIHVWDFLRQV��(Q� HO�PyQ� GH� OD� FRPSOH[LWDW� QR� KL� SRW�
WHQLU� FDEXGD� OD� GLVWLQFLy� HQWUH� SDUOD� FRP� D� PDQLIHVWDFLy� LQWHULRU� L� HVFULSWXUD� FRP� D�
PDQLIHVWDFLy�H[WHULRU��(O�IHQRPHQ�GH�OD�FRPSUHQVLy�pV�RPQLSUHVHQW��'H�IHW��KL�KD�OtQLHV�
GH�FHUFD�TXH�HQWHQHQ�HO� OOHQJXDWJH�FRP�D�VHSDUDW�GH� OHV� IXQFLRQV�FRJQLWLYHV� L�DOWUHV�
TXH�GHIHQVHQ�HO� OOHQJXDWJH�FRP�D� IRQDPHQW�GHO�SHQVDPHQW��'DQLHO�&��'HQQHWW� �FRP�
*DGDPHU� R� HO�PDWHL[� 'HUULGD�� HVWj� HQWUH� HOV� GDUUHUV���� 1RVDOWUHV�� HQ� DTXHVW� WUHEDOO��
WDPEp�HQV�DSXQWHP�D�DTXHVWD�GDUUHUD�OtQLD�GH�SHQVDPHQW��7DQPDWHL[��SHU�DFDEDU�GH�
GRQDU� UHFRO]DPHQW�D� OD� SURSRVWD�GH�'HUULGD�GH�EDVDU�QRV�HQ� O¶HVFULSWXUD�D� O¶KRUD�GH�
SHQVDU�HO�SHQVDPHQW��YROHP�FRPHQWDU�PROW�EUHXPHQW�TXH�KL�KD�HVWXGLV�HQ�HOV�TXDOV�HV�
GHPRVWUD�TXH�HOV�pVVHUV�KXPDQV�VRP�FDSDoRV�GH�FRPSUHQGUH�SDUDXOHV�HVFULWHV�TXH�
FRSVHP�GH�PDQHUD�LQFRQVFLHQW�L�G¶DFWXDU�HQ�IXQFLy�G¶DTXHVWD�IRUPD�GH�FRPSUHQGUH����
'¶DTXHVWD�PDQHUD��SRGHP�SUHVVXSRVDU� L�GRQDU�SHU�ERQD� OD� LGHD�TXH�KL�KD�FRQQH[Ly�
GLUHFWD�HQWUH�FRPSUHQVLy�L�HVFULSWXUD�VHQVH�FDS�PHQD�G¶LQWHUPHGLDFLy�GH�OD�SDUOD���

�
6LJXL� FRP� VLJXL�� HO� FHUW� pV� TXH� 'HUULGD� HQV� PRVWUD� FRP� HOV� VLJQLILFDWV� GH�

O¶HVFULSWXUD� V¶HQWUHFUHXHQ� GH� PDQHUD� LQILQLWD� SHU� D� DQDU� REULQW� SRUWHV� D� QRYHV�
SRVVLELOLWDWV�GH�FRQVWUXFFLy�VLJQLILFDWLYD�L�GH�GHFRQVWUXFFLy�L�SRVWHULRU�UHFRQVWUXFFLy��/D�
GHFRQVWUXFFLy�HV�YD�REULU�SDV�HQ�HO�PRPHQW�HQ�TXq�HO�VLJQLILFDW� �YD�SDVVDU�D�VHU�XQ�
DOWUH� VLJQLILFDQW� SHU� D� SHUPHWUH� FRQVWUXLU� GH� PDQHUD� LQILQLWD� VLJQLILFDWV� D� SDUWLU� GH�
VLJQLILFDQWV��(Q�HO�VHX� OOLEUH� µ'DU� �HO�� WLHPSR¶���SRGHP�WUREDU�KL�XQD� OOLoy�PDJLVWUDO�GH�
FRP��D�SDUWLU�G¶XQD�IUDVH�DSDUHQWPHQW�LQQRFHQW��O¶DXWRU�SRW�GHVFDEGHOODU�HO�FDEGHOO�SHU�
D� IHU� FUpL[HU� HOV� VLJQLILFDWV� GHOV�PRWV� GH�PDQHUD� LQILQLWD�� $� QRVDOWUHV� HQV� LQWHUHVVD��
SHUz��UHPDUFDU�OD�VHYD�LGHD�GHO�FHUFOH�KHUPHQqXWLF�LPSRVVLEOH�SHUTXq�PpV�WDUG�YROHP�
SDUODU�G¶KHUPHQqXWLFD�ILORVzILFD�L�HSLVWHPROzJLFD��WRW�DJDIDQW�HO�ILO�GH�*DGDPHU��6L��FRP�
ID�'HUULGD�HQ�DTXHVW�WH[W����DVVLPLOHP�KHUPHQqXWLFD�D�FHUFOH��HQV�WUREDUtHP�TXH�VHULD�
LPSRVVLEOH�OD�FRPSUHQVLy�GH�FDS�WH[W�SRVWPRGHUQ��&RP�TXH�HO�WH[W�pV�FDQYLDQW��QR�KL�
KD�SRVVLELOLWDWV�GH�UHWRUQDU�VREUH�HO�PDWHL[�SURGXFWH��+HP�GH�FDQYLDU�OD�ILJXUD�L�SHQVDU�
HQ�XQ�HSLFLFOH�R�HQ�XQD�HVSLUDO�TXH�UHWRUQD�L�YD�R�HQ�TXDOVHYRO�ILJXUD�TXH�FRQWLQJXL�OD�
LGHD� GH� EXFOH� LWHUDQW�� DOWUDPHQW�� HO� WH[W� SRVWPRGHUQ� QR� VHULD� FRPSUHQVLEOH�� 6L� D�
O¶KHUPHQqXWLFD� ILORVzILFD� L� HSLVWHPROzJLFD�KL� DIHJLP�DTXHVW�PRYLPHQW�GLQjPLF�� SRWVHU�
SRGUHP�HQWHQGUH�HO�PHFDQLVPH�GH�FRPSUHQVLy�KLSHUWH[WXDO���

�

�������������������������������������������������
���9HXUH�-lJHU�/XGZLJ�D�0HQWH�\�&HUHEUR�QR������DUW�WULPHVWUH�������SjJ����������9HXUH�5RONH�%HWWLQD�D�0HQWH�\�&HUHEUR�QR������DUW�WULPHVWUH�������SjJ�����L�VV������'HUULGD��-����������'DU��HO��WLHPSR��/D�PRQHGD�IDOVD��%DUFHORQD��3DLGRV������'HUULGD��-�������������

&RPHQWDULR��(OV�VLJQLILFDQWV�
SDVVHQ�D�GHQRWDU�DOWUHV�VLJQLILFDQWV�
GH�GLIHUHQWV�VLJQLILFDWV���
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8QD� DOWUD� FDUDFWHUtVWLFD� GHO� WH[W� SRVWPRGHUQ� pV� TXH� FRQWUDGLX� OD� QDYDOOD�
G¶2FFDP�� 6HJRQV� %DUWKHV���� HO� WH[W� SRVWPRGHUQ� pV� XQ� WH[W� TXH� LQFUHPHQWD� OD�
LQIRUPDFLy�L��DPE�DL[z��O¶DPELJ�LWDW�GHO�PLVVDWJH��8Q�WH[W�SRVWPRGHUQ��GRQFV��KD�GH�VHU�
DPELJX�L�HTXtYRF�VL�QR�YRO�TXHGDU�REVROHW�GH�PDQHUD�LPPHGLDWD�L�VXSHUDW�HQ�HO�UHPROt�
GHO�PHUFDW�FRQVXPLVWD��/D�FDSDFLWDW�GH�JHQHUDU�PpV�LQIRUPDFLy�pV�XQD�FDUDFWHUtVWLFD�
GHILQLWzULD� G¶DTXHVW� WLSXV� GH� WH[W�� (O� WH[W� SRVWPRGHUQ� KD� GH� GHPDQDU� OD� FUtWLFD� L� OD�
UHOHFWXUD� SHU� D� FUHDU� XQ� FRUSXV� LQWHUWH[WXDO� TXH� OL� GRQL� FRQVLVWqQFLD�� /D� LQIRUPDFLy�
VREUH�HO�WH[W�pV�WDQ�LPSRUWDQW�FRP�HO�PDWHL[�WH[W��)LQV�L�WRW�SRW�GRQDU�VH�TXH�JHQHUL�PpV�
LQWHUqV� OD� LQIRUPDFLy� DIHJLGD� TXH� OD� SULPjULD�� 3HU� D� SRGHU� DIHJLU� LQIRUPDFLy� VyQ�
QHFHVVjULHV� OHV�UHOHFWXUHV��TXH�HV�FRQYHUWHL[HQ�HQ�XQ�MRF�TXH�GyQD�PpV�SOXUDOLWDW�GH�
VLJQLILFDWV�DO�WH[W��/¶H[FpV�G¶LQIRUPDFLy�pV�YLVW��DL[t��FRP�D�TXHOFRP�SRVLWLX��1RPpV�HQ�
OD� LQIR[LFDFLy� KL� SRW� KDYHU� PXOWLSOLFLWDW� GH� VLJQLILFDWV�� 1RPpV� DPE� HO� FUHL[HPHQW� GH�
O¶HQWURSLD�KL�KD�PpV�GHVRUGUH�L��SHU�WDQW��PpV�FRPSOH[LWDW��$PE�PpV�FRPSOH[LWDW�KL�KD�
PpV�SHUVSHFWLYLVPH�QLHW]VFKLj�L�PpV�UHODWLYLVPH�HSLVWHPROzJLF��(O�WH[W�SRVWPRGHUQ�pV�
HO�WH[W�GHO�SDUDGLJPD�GH�OD�FRPSOH[LWDW�TXH��FRP�YHXUHP��HV�PDWHULDOLW]D�HQ�O¶KLSHUWH[W��

��
(O� WH[W� SRVWPRGHUQ�� GRQFV�� QR� Wp� SULQFLSL� QL� ILQDO�� FRP� WHQLD� HO� WH[W� FOjVVLF��

7DPSRF�pV�OLQHDO��VLQy�TXH�pV�IUDFWDO��HQ�HO�VHQWLW�TXH�SRW�VHU�LQILQLW�D�PLGD�TXH�HV�YD�
GHVHQYROXSDQW��3HUTXq�DUD�HO� WH[W� MD�QR�pV�XQ�SURGXFWH�VLQy�TXH�pV�XQD�SURGXFFLy�� ,�
FRP�TXH�pV�XQD�SURGXFFLy��QR�Wp�DXWRU�QL�OHFWRU��pV�FDQYLDQW�HQ�FDGD�HVFHQDUL�GLIHUHQW��
3RUWD� LPSOtFLWD� OD� LQWHUWH[WXDOLWDW�� HQ� HO� VHQWLW� TXH� VHQVH� OD� LQWHUWH[WXDOLWDW� QR� VHULD�
SRVVLEOH� QL� VHJXLU� QL� HVFULXUH� HO� WH[W�� /D� IUDJPHQWDFLy� pV� OD� SODVPDFLy� GH� OD�
LQWHUWH[WXDOLWDW�� 3HUz� DPEGXHV� FDUDFWHUtVWLTXHV� IDQ� TXH� VHPSUH� TXHGLQ� OHFWXUHV�
GLIHUHQWV���

�
(O�WH[W�SRVWPRGHUQ�QRPpV�pV�SRVVLEOH�SHUTXq�HO�PRGHO�GH�OD�FRPSOH[LWDW�OL�GyQD�

VXSRUW�FRQFHSWXDO��/¶KROÂOLVPH�VLJQLILFDQW�GyQD�HVWUXFWXUD�DO�WH[W�GH�PDQHUD�FDzWLFD��HQ�
WDQW� TXH� pV� FDQYLDQW�� 3HUz�� SHU� D� SRGHU� LQVWUXPHQWDOLW]DU� HO� WH[W� IUDJPHQWDUL�
SRVWPRGHUQ��KD�HVWDW� LPSUHVFLQGLEOH�HO� VXSRUW� WHFQROzJLF��/¶KLSHUWH[W�HQV�KD�DMXGDW�D�
FRSVDU� HO� VLJQLILFDW� IUDJPHQWDUL� GH� O¶HVFULSWXUD� SHUTXq�� DOKRUD�� O¶KD� IHW� SRVVLEOH�� � (O�
FRQFHSWH� GH� WH[W� SRVWPRGHUQ� L� O¶KLSHUWH[W� HV� UHODFLRQHQ� VHQVH� TXH� VLJXL� SRVVLEOH�
VHSDUDU�ORV��

�
�

�
��E�E�*HQHDORJLD�GH�O¶KLSHUWH[W�
�
�������������������������������������������������
���9HXUH�&DPSjV��-���(VWXGLV�VREUH�OD�SRVWPRGHUQLWDW���
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&RP� KHP� DSXQWDW� DQWHULRUPHQW�� O¶KLSHUWH[W� QR� pV� SURGXFWH� QRPpV� GH� OD�
WHFQRORJLD��/¶HYROXFLy�WHFQROzJLFD�GH�OHV�HLQHV�GH�OD�LQIRUPDFLy�L�OD�FRPXQLFDFLy�HV�YD�
DMXVWDU�� HQ� FHUWD� PHVXUD�� D� OHV� GHPDQGHV� L� UHTXHULPHQWV� WHzULFV� GHO� FRQFHSWH�
G¶KLSHUWH[W�� 2�� DPE� DOWUHV�PRWV�� O¶KLSHUWH[W� L� OHV� FLqQFLHV� GH� OD� FRPSXWDFLy� KDQ� DQDW�
DYDQoDQW�HQ�SDUDOÂOHO�SHU�DUULEDU�D�OD�VLWXDFLy�DFWXDO���

�
'HV� G¶XQ� SXQW� GH� YLVWD� REHUW�� TXDOVHYRO� ELEOLRWHFD� pV� XQ� JUDQ� KLSHUWH[W� VL� HO�

OHFWRU� Wp� OD� LQIRUPDFLy� VXILFLHQW� SHU� D�HVWDEOLU� OOLJDPV�HQWUH�HOV� FRQWLQJXWV�TXH� FHUFD��
/HV�DMXGHV�D� OD�FHUFD�G¶LQIRUPDFLy�HV�SRGHQ�DVVLPLODU�DOV� OLQNV�KLSHUWH[WXDOV��7DPEp�
O¶HQFLFORSHGLVPH� WHQLD� DOJXQ� SDUDOÂOHOLVPH� DPE� O¶KLSHUWH[W�� /D� SUHWHQVLy� G¶DEDVWDU� XQ�
DPSOL�FRUSXV�GRFXPHQWDO�UHODFLRQDW�GH�PDQHUD�TXH�IRV�SRVVLEOH�FHUFDU� LQIRUPDFLy�GH�
IRUPD�FRKHUHQW�pV�XQD�FDUDFWHUtVWLFD�TXH�FRPSDUWHL[�DPE� O¶KLSHUWH[W��$L[z�HQV�KD�GH�
UHFRUGDU�TXH�O¶KLSHUWH[W�QR�pV�XQ�FRQFHSWH�OOLJDW�D�OD�WHFQRORJLD��VLQy�TXH�pV�XQD�LGHD�
TXH�Wp�D�YHXUH�DPE�OD�FHUFD�L�UHODFLy�G¶LQIRUPDFLy���

�
-D� DO� ������ MXVW� GHVSUpV� GH� OD� 6HJRQD� *XHUUD� PXQGLDO�� 9DQQHYDU� %XVK� YD�

GHVFULXUH� XQ� GLVSRVLWLX� TXH� DQRPHQj� 0HPH[� ±0(0RU\� (;WHQGHU�� L� TXH� SUHWHQLD�
HVWDEOLU� OOLJDPV� L� PHFDQLW]DU� OD� FHUFD� G¶LQIRUPDFLy� SHU� D� GHVFDUUHJDU� OD� PHPzULD�
KXPDQD��$TXHVW�PDWHPjWLF�SURSRVDYD��HQ�HO�VHX�DUWLFOH�µ$V�:H�0D\�7KLQN¶��RUJDQLW]DU�
OD� LQIRUPDFLy� GH�PDQHUD� DVVRFLDWLYD� HQ� OORF� GH� IHU� VHUYLU� FODVVLILFDGRUV�� (OV� OOLJDPV��
GRQFV��HV�FUHDYHQ�D�PLGD�GH�FDGD�XVXDUL�L�VHJRQV�HOV�VHXV�FULWHULV��'¶DTXHVWD�PDQHUD��
O¶DFFpV� D� JUDQV� TXDQWLWDWV� G¶LQIRUPDFLy� HV� FRQYHUWLULD� HQ� XQD� WDVFD� PpV� UjSLGD� L�
LQWXwWLYD��(O� VLVWHPD�HV�EDVDYD�HQ� OD�SRVVLELOLWDW�G¶XQ�DFFpV� UjSLG�D� OD� LQIRUPDFLy��HQ�
HVWDEOLU� UHODFLRQV� HQWUH� LQIRUPDFLRQV�� HQ� SRGHU� JXDUGDU� FDPLQV� MD� UHFRUUHJXWV�� HQ�
SHUPHWUH� DQRWDFLRQV� HQ� HOV� SURFHVVRV� GH� FHUFD���� &RP� YHLHP�� � DTXHVWD� DSRUWDFLy�
WHzULFD� FRPSDUWHL[� HOV� WUHWV� EjVLFV� GH� O¶KLSHUWH[W� G¶DYXL� GLD�� � 0DODXUDGDPHQW�� OD�
WHFQRORJLD�GH� O¶qSRFD�QR�YD�SHUPHWUH�TXH�DTXHVW�GLVSRVLWLX�HV�GXJXpV�D� OD�SUjFWLFD��
&RQWHQLD�� SHUz�� XQD� FDUDFWHUtVWLFD�PROW� LPSRUWDQW�� )XQFLRQDYD�GH� OD�PDWHL[D�PDQHUD�
FRP�DYXL�HV�FUHX�TXH�IXQFLRQD�OD�PHQW�KXPDQD�SHU�D�UHODFLRQDU�L�FHUFDU�LQIRUPDFLy���

�
$PE� OD� FLqQFLD� GH� OD� FRPSXWDFLy� HV� YDQ� REULU� QRYHV� SRVVLELOLWDWV� L� QRXV�

SUREOHPHV�HQ� OD�FHUFD� L�DVVRFLDFLy�G¶LQIRUPDFLy��'RXJODV�(QJHOEDUW� YD� UHSUHQGUH� OHV�
LGHHV� GH� %XVK� L� YD� GHVHQYROXSDU� XQ� VLVWHPD� TXH� KDYLD� GH� SHUPHWUH� DXJPHQWDU� OHV�
SRVVLELOLWDWV�GH�O¶LQWHOÂOHFWH�KXPj��(OV�VLVWHPHV�1/6�$XJPHQW�YDQ�HVWDU�YLJHQWV�HQWUH�HO�
����� L�HO������ L� YDQ�VHUYLU�SHU�D� IDFLOLWDU� OD� WDVFD�GHOV�SURJUDPDGRUV� LQIRUPjWLFV��(OV�
SHUPHWLD�HVWDEOLU�UHODFLRQV�HQWUH�WH[WRV��HQWUH� OOLEUHULHV�GH�GRFXPHQWV�� LQWHUFRQQHFWDU�
VH� DPE�PLVVDWJHV� HOHFWUzQLFV���� 7RW� DL[z� KR� GXLHQ� D� WHUPH� SHU�PLWMj� G¶XQD� EDVH� GH�
GDGHV� MHUjUTXLFD� L� GH� OD� SURJUDPDFLy� DGLHQW�� GH� PDQHUD� TXH� HOV� SHUPHWLD� PDQHJDU�
JUDQV� TXDQWLWDWV� G¶LQIRUPDFLy� RUJDQLW]DGD� GH� PDQHUD� FRPSOH[D�� (UD� XQ� VLVWHPD�
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PXOWLXVXDUL� TXH� MD� LQFRUSRUDYD� HO� UDWROt� L� TXH� YD� VHU� FRQVLGHUDW� HO� SULPHU� VLVWHPD�
LQIRUPjWLF�KLSHUWH[WXDO���

�
3DUDOÂOHODPHQW�D�(QJHOEDUW��7HG�1HOVRQ��HO�������YD�FRPHQoDU�D�WUHEDOODU�HQ�XQ�

SURMHFWH� TXH� OL� SHUPHWpV� FUHDU� GRFXPHQWV� D� SDUWLU� G¶LGHHV� UHFROOLGHV� GH� PDQHUD� QR�
KRPRJqQLD�� QR� HVWUXFWXUDGD�� QR� VHT�HQFLDO� L� UHFROOLGHV� HQ� GLIHUHQWV� VXSRUWV�� 9D�
SURSRVDU�HO�SURMHFWH�;DQDG~��TXH�KDYLD�GH�FRQYHUWLU�VH�HQ�XQD�EDVH�GH�GDGHV�OLWHUjULD�
JOREDO�� &XULRVDPHQW�� 1HOVRQ� GHILQLD� O¶KLSHUWH[W� FRP� O¶HVFULSWXUD� QR� VHT�HQFLDO�� 'HLD�
TXH�OD�VHT�HQFLDOLWDW�SRVD�OtPLWV�DO�SHQVDPHQW�L�D�OD�OHFWXUD��/¶HVWUXFWXUD�GH�OHV�LGHHV�
QR� pV� VHT�HQFLDO�� QR� pV� OLQHDO�� '¶DTXt� OD� GLILFXOWDW� SHU� H[SOLFDU� DOJXQV� FRQFHSWHV��
1DWXUDOPHQW��HQ�DTXHOOD�qSRFD��DL[z�HUD�TXHOFRP�HVWUDQ\�DOV�XOOV�GH�OHV�SUHWHQVLRQV�GH�
OHV� JUDQV� FRPSDQ\LHV� LQIRUPjWLTXHV�� (O� FRQFHSWH� IRQDPHQWDO� HQ� OD� LQIRUPjWLFD� HUD�
PHFDQLW]DU� L� VLVWHPDWLW]DU� OD� LQIRUPDFLy�� GH� PDQHUD� TXH� OHV� SUHWHQVLRQV� GH� 1HOVRQ�
VHPEODYHQ� DOLHQHV� DO� JUXL[� GHO� SHQVDPHQW� LQIRUPjWLF�� ;DQDG~� HUD�� GRQFV�� FRQFHEXW�
FRP� XQ� GLVSRVLWLX� TXH� KDYLD� GH� SHUPHWUH� LQWHUDFFLRQDU� DPE� HOV� FRQHL[HPHQWV� GH�
PDQHUD� SHUVRQDOLW]DGD� HQ� IXQFLy� GH� O¶HVWUXFWXUD� FRJQLWLYD� FUHDGD� D� SDUWLU� GH� OHV�
GLIHUHQWV�H[SHULqQFLHV���

�
/HV� GLIHUHQWV� DSUR[LPDFLRQV� DO� FRQFHSWH� G¶KLSHUWH[W� G¶DTXHVWV� SHUVRQDWJHV�

YDUHQ�SHUPHWUH�TXH��DO�ILQDO��O¶KLSHUWH[W�DUULEpV�D�OHV�OODUV�DPE�OD�FUHDFLy�GH�O¶RUGLQDGRU�
SHUVRQDO�� 9D� VHU� $SSHO� TXL� SULPHU� YD� IHU� VHUYLU� HO� VLVWHPD� G¶LFRQHV� L� ILQHVWUHV�� $PE�
DTXHVWV�RUGLQDGRUV�KL�KDYLD�O¶+LSHUFDUG��TXH�YD�VHU�XQ�GHOV�SULPHUV�SURJUDPDULV�TXH�YD�
IDFLOLWDW�O¶DFFpV�GHO�S~EOLF�D�TXHOFRP�VHPEODQW�D�XQ�KLSHUWH[W���

�
$�SDUWLU�GH�TXH�O¶KLSHUWH[W�YD�VHU�FRQHJXW�SHO�JUDQ�S~EOLF��HV�YDQ��GHVHQYROXSDU�

GLIHUHQWV� JHQHUDFLRQV� G¶KLSHUWH[WRV� TXH� KDQ� DQDW� HYROXFLRQDQW� HQ� IXQFLy� GHO� TXH�
SHUPHWLD�OD�WHFQRORJLD�ILQV�DUULEDU�DOV�QRVWUHV�GLHV��9DO�D�GLU��SHUz��TXH�FRQVWDQWPHQW�KL�
KD� IzUXPV�� FRQJUHVVRV���� YLUWXDOV� R� UHDOV� SHU� DQDU� GHVHQYROXSDQW� HO� FRQFHSWH�
G¶KLSHUWH[W� TXH�� SHU� D�PROWV�� HV� FRQIRQ�DPE� OD�ZZZ�� WRW� L� TXH�QR�pV�� FRP� MD�SRGHP�
LQWXLU��H[DFWDPHQW�HO�PDWHL[���

�
(QV� KD� VHPEODW� QHFHVVDUL� ±L� SHU� DL[z� KR� UHPDUTXHP�� H[SOLFDU� EUHXPHQW� TXH�

O¶KLSHUWH[W�QR�pV�XQD�LGHD�TXH�KD�VRUJLW�D�SDUWLU�GH�OHV�SRVVLELOLWDWV�WHFQROzJLTXHV��VLQy�
TXH�� PpV� DYLDW�� YD� VRUWLU� GH� OD� QHFHVVLWDW� GH� PDQHJDU� OD� FRPSOH[LWDW�� &XULRVDPHQW��
SHUz��DTXHVWD�LGHD�YD�VRUWLW�GHOV�jPELWV�HQ�HOV�TXDOV�OD�PDWHPDWLW]DFLy�L�HO�SRVLWLYLVPH�
HUHQ�PpV�SUHVHQWV���

�
/¶KLSHUWH[W�� GRQFV�� KD� DFDEDW� SODVPDQW�VH� HQ� XQD� HLQD� WHFQROzJLFD� TXH�� FRP�

KHP�YLVW��YD�DSDUqL[HU�SHU�D�IDFLOLWDU�O¶~V�G¶LQIRUPDFLy�TXH�FUHL[�GH�PDQHUD�H[SRQHQFLDO��
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�
/D� FRPSOH[LWDW� LQIRUPDFLRQDO� L� OHV� SRVVLELOLWDWV� GH� OHV� WHFQRORJLHV� GH� OD� FRPXQLFDFLy��
MXQWDPHQW�DPE�HOV�SULQFLSLV�WHzULFV�TXH�HOV�JXLDUHQ��DQDUHQ�GRQDQW�IRUPD�D�O¶KLSHUWH[W��
/HV� SULQFLSDOV� FDUDFWHUtVWLTXHV� TXH� HV� GHPDQHQ� D� XQ� KLSHUWH[W�� VHJRQV� 3DUNHU� L�
-RUGDQ����VyQ��

�
�
•� ,QWHJUDFLy� HQWUH� WHFQRORJLD� L� IRUPHV� G¶H[SUHVVLy� GLYHUVHV� SHU� D�

FRQVWUXLU�XQD�QRYD�YLD�G¶H[SUHVVLy��
•� ,QWHUDFWLYLWDW� HQWUH� XVXDUL� L� WHFQRORJLD�� TXH� GRQL� D� O¶XVXDUL� OD�

SRVVLELOLWDW�GH�SDUWLFLSDU�HQ�OHV�H[SHULqQFLHV�KLSHUWH[WXDOV��,QWHUDFWLYLWDW�
SHU�D�SRGHU�VH�FRPXQLFDU�HQWUH�XVXDULV�XWLOLW]DQW�HO�PDWHL[�KLSHUWH[W��

•� 3RVVLELOLWDW�G¶LQWHUFRQQHFWDU�KLSHUPLWMDQV�FRPXQLFDFLRQDOV�L�PHGLjWLFV�
HQ�O¶KLSHUWH[W��

•� &DSDFLWDW� SHU� D� HQWUDU� HQ� XQ� HQWRUQ� WULGLPHQVLRQDO� GH� VLPXODFLRQV� L��
G¶DTXHVWD�PDQHUD��VXEPHUJLU�VH�HQ�XQ�HQWRUQ�YLUWXDO���

•� +D� GH� SHUPHWUH� OD�QDUUDWLYLWDW�� DL[z� pV�� OD� FDSDFLWDW� G¶H[SUHVVDU� GH�
PDQHUD� QR� OLQHDO� WRW� HO� TXH� HV� SXJXL� FUHDU� D� SDUWLU� GH� OHV�
FDUDFWHUtVWLTXHV�DQWHULRUV���

�
6L�DWHQHP�D�DTXHVWHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�KHP�GH�GLU�TXH��GH�IHW��,QWHUQHW�QR�pV�XQ�

KLSHUWH[W��/HV�HLQHV�PXOWLPqGLD�VHJXHL[HQ�DFWXDQW�HQ�XQD�VROD�GLUHFFLy�L�QR�RIHUHL[HQ�
SRVVLELOLWDWV� LQWHUDFWLYHV�� 0DOJUDW� WRW�� KL� KD� H[SHULqQFLHV� KLSHUWH[WXDOV� TXH� V¶DSURSHQ�
PpV�DO�FRQFHSWH�LQLFLDO�R��ILQV�L�WRW��HO�VXSHUHQ��+RP�SRW�WUREDU�IzUXPV�HVSHFLDOLW]DWV�HQ�
HOV�TXDOV�OD�SDUWLFLSDFLy�pV�HQ�WHPSV�UHDO�L�V¶DFWXD�VREUH�XQ�HVFHQDUL�GHILQLW�TXH�HV�SRW�
DQDU�FDQYLDQW�D�PLGD�TXH�HYROXFLRQD�HO�IzUXP��6yQ�XQD�PHQD�GH�MRFV�GH�URO�DSOLFDWV�D�
,QWHUQHW�TXH�SHUPHWHQ�IRUPHV�GH�UHODFLy�LQIRUPDOV��SHUz�HQ�OHV�TXDOV��D�GLIHUqQFLD�GHOV�
[DWV�QRUPDOV��V¶KL�GHILQHL[�HO�FRQWH[W�YLUWXDO�GHVLWMDW��6¶DQRPHQHQ�022V�±08'�2EMHFW�
2ULHQWHG�� RQ� 08'� pV� 0XOWL� 8VHU� 'LPHQVLRQ�'XQJHRQ�� L� DFWXDOPHQW� HQFDUD� VyQ�
WH[WXDOV��WRW�L�TXH�V¶KL�YDQ�LQFRUSRUDQW�FDGD�YHJDGD�PpV�HOV�FRPSRQHQWV�PXOWLPqGLD����
(Q�DTXHVW�SXQW��SHUz��QR�HQV�LQWHUHVVD�WDQW�SDUODU�GH�OD�GLVWLQFLy�HQWUH�DOOz�TXH�WHQLP�
LPPHUV�HQ�OHV�QRVWUHV�YLGHV��TXH�pV�,QWHUQHW��L�XQ�KLSHUWH[W�FRQFHSWXDOPHQW�LPPDFXODW��
VLQy� TXH� YROHP� UHPDUFDU� OHV� FDUDFWHUtVWLTXHV� TXH� HQV� SRGHQ� SHUPHWUH� DVVLPLODU� HO�
FRQFHSWH�G¶KLSHUWH[W�HQ�VHQWLW�jPSOL�DO�QRX�SDUDGLJPD���

�
3RGHP� GLU�� GRQFV�� TXH� ,QWHUQHW�� DPE� O¶HVWUXFWXUD� ZZZ� TXH� FRQHL[HP��

FRPSDUWHL[�IRUoD�WUHWV�LPSRUWDQWV�DPE�O¶KLSHUWH[W��(VWj�FRQILJXUDGD�SHU�QRGHV�L�OLQNV��GH�
�������������������������������������������������
���&DVWHOOV��0�����������������9HXUH�&DPSjV�0RQWDQHU��-���+LSHUWH[W�L�OLWHUDWXUD��$SUR[LPDFLy�D�OD�OLWHUDWXUD�GLJLWDO��
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�
PDQHUD� TXH� HO� SHV� GHO� VLJQLILFDW� QR� HVWj� QRPpV� HQ� HOV� QRGHV�� VLQy� TXH� UHFDX� GH�
PDQHUD� LPSRUWDQW� HQ� HOV� OLQNV�� eV� DTXHVWD� SDUWLFXODULWDW� OD� TXH� SHUPHW� UHFRUUHJXWV�
GLIHUHQWV� HQ� GLIHUHQWV� PRPHQWV� L� SHU� GLVWLQWHV� SHUVRQHV�� '¶DTXHVWD� PDQHUD�� FDGD�
OHFWXUD�GH� O¶KLSHUWH[W�pV�FRQILJXUDFLy�G¶XQ�QRX�WH[W��3HU�DOWUD�EDQGD�� OHV�UHODFLRQV�TXH�
V¶HVWDEOHL[HQ� HQWUH� QRGHV� G¶XQ� KLSHUWH[W� QR� VyQ� SHUPDQHQWV� QL� IL[HV�� (VGHYHQHQ�
FUHL[HQWV�L�FDQYLDQWV�D�PLGD�TXH�KRP�SDVVD�G¶XQ�QRGH�D�O¶DOWUH��$L[t�PDWHL[��HV�SRW�DQDU�
FRQVWUXLQW�XQ�FDPt�TXH�SRW�DVVLPLODU�VH�D�XQ�IUDFWDO�L�TXH�QR�pV�QL�ILQLW�QL�HVWDEOH���

�
&RP� TXH� O¶KLSHUWH[W� LQFORX� GLIHUHQWV� UHVXOWDWV� HQ� IXQFLy� GH� OHV� GLIHUHQWV�

DSUR[LPDFLRQV�pV��FODUDPHQW��XQ�WH[W�PXOWLVLJQLILFDQW���7DPEp�pV�XQ�WH[W�LQWHUWH[WXDO��/D�
LQWHUWH[WXDOLWDW��HQ�DTXHVW�FDV��QR�YH�QRPpV�GHO�SRWHQFLDO�GH�OD�PHQW�KXPDQD��VLQy�TXH�
HVWj� LQFORVD�HQ�HO�PLWMj�G¶HVFULSWXUD�OHFWXUD��8Q�KLSHUWH[W�pV� LQWHUWH[WXDO�SHU�GHILQLFLy��
(OV� OLQNV� VyQ� OHV� DVVRFLDFLRQV� LQWHUWH[WXDOV� TXH�� GH� QR� H[LVWLU�� DQXOÂOHQ� HO� PDWHL[�
FRQFHSWH� G¶KLSHUWH[W�� 3HU� DOWUD� EDQGD�� FRP� TXH� OHV� DVVRFLDFLRQV� VyQ� FDQYLDQWV� GHV�
G¶LQGUHWV� GLIHUHQWV� L�� HQ� HO� FDV� GH� O¶KLSHUWH[W� FRQFHSWXDOPHQW� SXU�� GHV� GH� OHFWRUV�
GLIHUHQWV� HQ�HO�PDWHL[�PRPHQW�� HO� VLJQLILFDW� QR�SRW� VHU� IL[DW� SHU� GHILQLFLy�� /¶KLSHUWH[W��
GRQFV�� LQFORX�HOV�FRQFHSWHV�G¶DOHDWRULHWDW�GHV�GHO�SXQW�GH�YLVWD�QR�KROÂOtVWLF�G¶XQ�GHOV�
PHPEUHV� LQWHUDFWXDQWV��7DPEp� LQFORX�HOV�FRQFHSWHV�G¶LQIRUPDFLy�ERUURVD� L�FDQYLDQW� L�
GH�VLJQLILFDW�YDULDQW�L�P~OWLSOH���

�
9DO� D� GLU� TXH�� FRP� TXH� HOV� QRGHV� KLSHUWH[WXDOV� SRGHQ� LQFORXUH� HOHPHQWV�

PXOWLPqGLD�� WDPEp� FDO� GLU� TXH� O¶KLSHUWH[W� HL[DPSOD� HO� FRQFHSWH� GH� WH[W� HQ� LQFORXUH� HO�
OOHQJXDWJH�GH� OHV� LPDWJHV��HO� OOHQJXDWJH�PXVLFDO� L�DOWUHV�JUDILVPHV� L�VLPEROLVPHV�TXH�
QR�HUHQ�SURSLV�GH�O¶HVFULSWXUD�DOIDEqWLFD�FOjVVLFD��&XULRVDPHQW��HQ�DTXHVW�SXQW��DO�TXDO�
UHWRUQDUHP�GH�PDQHUD� LQGLUHFWD�DO� ILQDO� G¶DTXHVW� WH[W�� HQV� FDOGULD�DFODULU� VL� OD� OHFWXUD�
SDVVD� D� FRQHL[HPHQW� SHU�PLWMj� GHO� OOHQJXDWJH� GH�PDQHUD� GLIHUHQW� D� FRP� KR� IDQ� OHV�
LPDWJHV� R�� DO� ILQDO�� OD� WUDGXFFLy� OLQJ�tVWLFD� TXH� FDO� SHU� D� JHQHUDU� SHQVDPHQW� pV�
VHPEODQW� HQ� HO� FDV� GHO� WH[W� HVFULW� TXH� HQ� HO� FDV� GH� OHV� LPDWJHV�� (Q� TXDOVHYRO� FDV��
O¶KLSHUWH[W�FRQWp�XQD�H[SDQVLy�GH� OHV�SRVVLELOLWDWV�GHO� WH[W�FOjVVLF�TXH��GH�EHQ�VHJXU��
KDQ�GH�GRQDU�QRYHV�WRQDOLWDWV�DO�SHQVDPHQW��FRP�DSXQWjYHP�WRW�SDUODQW�GHO�OOLEUH���

�
&RP�TXH�TXDOVHYRO�H[FpV�G¶LQIRUPDFLy�JHQHUD�GHVLQIRUPDFLy��R�LQIR[LFDFLy�FRP�

MD� O¶KHP�DQRPHQDW�HQ�DOWUHV�SDUWV� ��� WDPEp�V¶KD�DSXQWDW�TXH� O¶KLSHUWH[W�FRPSRUWD�XQD�
FjUUHJD� FRJQLWLYD�� YLVWD� FRP� D� QHJDWLYD�� HQ� IRUPD� GH� GHVRULHQWDFLy�� 1RPpV� SRGUHP�
DFFHSWDU� DVVRFLDU� XQD� FjUUHJD� FRJQLWLYD� D� XQ� HOHPHQW� WHFQROzJLF� VL� DGPHWHP� TXH�
DTXHVW� SRW� PRGLILFDU� HO� SHQVDPHQW�� )LQV� HQ� HO� FDV� TXH� QR� DGPHWHP� TXH� O¶KLSHUWH[W�
FDQYLD�OHV�FRQGLFLRQV�GH�SHQVDPHQW��KDXUHP�G¶DGPHWUH�TXH��FRP�TXH�LQWUXPHQWDOLW]D�
OD� FRPSOH[LWDW�� H[HPSOLILFD� QRYHV� SRVVLELOLWDWV� FRJQLWLYHV� TXH�� GH� FDS� PDQHUD�� HUHQ�
SUHVHQWV� HQ� HO� SDUDGLJPD� FDUWHVLj�� 2�� GLW� G¶XQD� DOWUD� PDQHUD�� VL� WUHEDOOHP� DPE�
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KLSHUWH[W��QR�SRGHP�VHJXLU�PDQWHQLQW�HOV�SDUjPHWUHV�FDUWHVLDQV��3RVVLEOHPHQW��SRGHP�
HVFULXUH� WH[WRV� FOjVVLFV� WHQLQW� SUHVHQW� O¶DUTXHWLSXV� GH� OD� FRPSOH[LWDW�� 1DWXUDOPHQW��
WDPEp� SRGHP� WUHEDOODU� DPE� WH[WRV� FOjVVLFV� VHJXLQW� DPE� HOV� HVTXHPHV� PHQWDOV� GHO�
SDUDGLJPD�FDUWHVLj��3HUz�D�FDS�KLSHUWH[W�QR�SRGHP�HQFDL[DU�KL�XQ�SHQVDPHQW�FDUWHVLj��
VLPSOHPHQW�SHUTXq�HO�PLWMj�GHVPHQWLULD�HO�PLVVDWJH��,�DUD�Vt�TXH�SRGUtHP�SHQVDU�TXH��
HQFDUD� TXH� HO� PLWMj� QR� pV� HO� PLVVDWJH�� DPEGyV� HVWDQ� FDGD� YHJDGD� PpV�
LQWHUUHODFLRQDWV��

�
�

�
��F�+LSHUWH[W�FRP�D�H[SUHVVLy�GHO�SDUDGLJPD�GH�OD�FRPSOH[LWDW��

�
$�DTXHVWHV�DOoDGHV��KDXUtHP�GH�WHQLU�FODU�TXH�O¶KLSHUWH[W�UHVSRQ�DO�SHQVDPHQW�

GH� OD� FRPSOH[LWDW�� (YLGHQWPHQW�� O¶KLSHUWH[W� QHFHVVLWD� GH� OD� LQWHUDFWLYLWDW�� SHU� WDQW��
QHFHVVLWD�L�UHVSRQ�D�OD�YLGD��6HQVH�YLGD�L�LQWHQFLRQDOLWDW�O¶KLSHUWH[W�QR�H[LVWHL[��&RP�TXH�
pV�TXHOFRP�TXH�HV�YD�FRQVWUXLQW�L�GHFRQVWUXLQW�D�FDGD�PRPHQW��pV��FRP�XQ�pVVHU�YLX�
TXH� HQFDUQD� OD� YLGD� GHOV� HOHPHQWV� TXH� OD� LQWHJUHQ�� 3RGHP� LPDJLQDU�QRV� HO� FRQHJXW�
H[HPSOH� GHO� FRPSRUWDPHQW� GH� OHV� IRUPLJXHV�� GH� PDQHUD� TXH� HO� FRPSRUWDPHQW� GH�
FDGDVFXQD�G¶HOOHV�GyQD�IRUPD�D�TXHOFRP�TXH��D�QLYHOO�KROÂOtVWLF��Wp�YLGD�SUzSLD��6HJXLQW�
DPE� O¶H[HPSOH�� O¶KLSHUWH[W� pV�� WDPEp�� FDzWLF�� /D� FRQVWUXFFLy� YLUWXDO� L� FRQFHSWXDO� GH�
O¶KLSHUWH[W� WHQGHL[� YHUV� GLIHUHQWV� DWUDFWRUV� FDzWLFV� TXH� YDQ� HYROXFLRQDQW� DO� OODUJ� GHO�
WHPSV��/¶HYROXFLy�YH�GRQDGD�SHU� OHV�LQWHUDFFLRQV�LQWHUVXEMHFWLYHV�TXH�WHQGHL[HQ��FRP�
HQ� XQ� IUDFWDO�� FDS� DO� GHWHUPLQLVPH� LPSUHGLFWLEOH� FDzWLF�� /D� PDWHL[D� FRQVWUXFFLy�
G¶,QWHUQHW�pV�XQ�ERQ�H[HPSOH�GH�FRP�IXQFLRQD�XQ�KLSHUWH[W�HQ�DTXHVW�QLYHOO�� ,QWHUQHW��
FRP� HQV� H[SOLFD� &DVWHOOV���� HV� YD� FRQVWUXLU� D� SDUWLU� GH� TXDWUH� FXOWXUHV� GLIHUHQWV� GH�
PDQHUD� DOHDWzULD�� (Q� OD� FUHDFLy� G¶,QWHUQHW� KL� LQWHUYLQJXHUHQ� OD� FXOWXUD�
WHFQRPHULWRFUjWLFD� GH� OHV� XQLYHUVLWDWV�� OD� FXOWXUD� GHOV� KDFNHUV�� OD� FXOWXUD� GH� OHV�
FRPXQLWDWV� YLUWXDOV� L� OD� FXOWXUD� GHOV� HPSUHQHGRUV� GHO� FDSLWDO� ULVF�� 1R� pV� HO� OORF� QL� HO�
PRPHQW� SHU� D� H[SRVDU� OHV� FDUDFWHUtVWLTXHV� GH� OD� FUHDFLy� G¶,QWHUQHW�� SHUz� Vt� TXH� OD�
IRUPD� LQWHUVXEMHFWLYD��DOHDWzULD�� LQFRQIHVVDGD����FDzWLFD��HQV�VHUYHL[�SHU�D�H[SOLFDU�GH�
PDQHUD�FRPSDUDWLYD�HO�IXQFLRQDPHQW�GH�O¶KLSHUWH[W��3HU�DOWUD�EDQGD��O¶KLSHUWH[W�HVWj�HQ�
HO�PyQ�GH�OD�YLUWXDOLWDW��/D�UHDOLWDW�QR�H[LVWHL[�GH�PDQHUD�FRP�V¶HQWHQLD�HQ�HO�SDUDGLJPD�
FDUWHVLj�� (O� PRGHO� GH� OD� FRPSOH[LWDW� UHFRQILJXUD� OD� UHDOLWDW� DPE� HO� UHODWLYLVPH�
HSLVWHPROzJLF�� SRGUtHP�GLU� TXH� UHDOLWDW� pV� YLGD� SHUTXq� OD� VLPXODFLy� QR� pV� QL� IDOVD� QL�
ILQJLGD����SHUz�OD�YLGD�DPE�O¶KLSHUWH[W�pV��WDPEp��YLUWXDOLWDW��'¶DTXHVWD�PDQHUD�QR�KL�KD�
IURQWHUHV�QtWLGHV�HQWUH�UHDOLWDW�QL�YLUWXDOLWDW��HQWUH�VLPXODFLy�L�YLYqQFLD��$O�FDS�L�D�OD�IL��OD�
�������������������������������������������������
���&DVWHOOV��0���������������/\RQ��'������������
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�
YLYqQFLD� GH� OHV� VLPXODFLRQV� pV�� WDPEp�� YLYqQFLD�� 0DOJUDW� TXH�� FRP� GLX� /\RQ�� µ/D�
UHDOLGDG� VH� QLHJD� D� GHVDSDUHFHU�� LQFOXVR� FXDQGR� OD� DWPyVIHUD� HV� GHQVDPHQWH�
SRVWPRGHUQD¶����1DWXUDOPHQW��HQ� O¶HQWRUQ�KLSHUWH[WXDO�QR�KL�KD�VXEMHFWH�FDUWHVLj��(O� MR�
LQWHQFLRQDO� ±OHFWRU� L� HVFULSWRU� DOKRUD�� IRUPD� SDUW� G¶DOOz� TXH� HV� YRO� FRPSUHQGUH��
/¶LQGLYLGXDO�pV�DO�PDWHL[�WHPSV�O¶XQLYHUVDO�SHUTXq�VHQVH�HPSDWLD�QR�KL�KD�SRVVLELOLWDWV�
G¶LQWHUDFWXDU� L� GH� FRPXQLFDFLy��&RP�HQ�XQ� IUDFWDO�� OD� UHSHWLFLy�GH�SDWURQV� LQGLYLGXDOV�
HQV�PHQD�YHUV�XQ�DWUDFWRU�FDzWLF��/¶KLSHUWH[W�pV�HQ�OD�PHVXUD�TXH�DTXHVW�MR�LQWHQFLRQDO�
LQWHUDFWXD��6¶KD�LGHQWLILFDW�HO�MR�LQWHQFLRQDO�DPE�HO�FLERUJ��eV�FODU�TXH�OD�YLUWXDOLWDW�QR�pV�
PpV�TXH�XQ�GHOV�PROWV�DVSHFWHV�TXH�SRGHQ�FRPSOHPHQWDU�HO�FRV�H[WHQV�DO�TXDO�HQV�
SRUWD�OD�SRVWPRGHUQLWDW��/¶KLSHUWH[W��GRQFV��pV�O¶HVSDL�WHPSV�HQ�HO�TXDO�SRGHQ�WHQLU�OORF�
OHV�FLEHUDFWLYLWDWV�G¶DTXHVW�FLERUJ��1R�KL�KD�VXEMHFWH��VLQy�FRPSOH[LWDW�SHU�D�GHILQLU�TXL�
DFWXD� L� FRP� DFWXD�� 1RPpV� OD� FRPSOH[LWDW� SRW� GRQDU� FDEXGD� D� DTXHVWHV� VLWXDFLRQV��
1DWXUDOPHQW��HQ�DTXHVW� OORF�YLUWXDO�QR�KL�SRW�KDYHU�DEVWUDFFLy�FDUWHVLDQD��/D�YLUWXDOLWDW�
pV��FRP�MD�KHP�DSXQWDW��YLYqQFLD�GH�OD�VLPXODFLy��SHUz�YLYqQFLD�DO�FDSGDYDOO��,�YLYqQFLD�
L�DEVWUDFFLy�QR�SRGHQ�FRPSDUWLU�WDXOHU�GH�MRF��)LQDOPHQW��KHP�GH�YHXUH�O¶KLSHUWH[W�FRP�
XQ� JUXS� G¶LQWHUFRQQH[LRQV� LOÂOLPLWDW�� )RUoRVDPHQW�� GRQFV�� KHP�GH� FRQWHPSODU� OD� YLVLy�
KROÂOLVWD� TXH� FRUUHVSRQ� DO� SDUDGLJPD� GH� OD� FRPSOH[LWDW�� eV� LPSRVVLEOH� IHU� XQ� HVWXGL�
DQDOtWLF�G¶XQ�GHOV�QRGHV�GH�O¶KLSHUWH[W�QHJOLJLQW�OHV�FRQQH[LRQV��)LQV�HO�PDWHL[�FRQWLQJXW�
GHO�QRGH�SRGULD�FDQYLDU�WRW�IHQW�O¶HVWXGL�DQDOtWLF��/¶DSUR[LPDFLy�D�O¶KLSHUWH[W�pV�VHPSUH�
KROÂOtVWLFD��HQFDUD�TXH�OD�OLPLWDFLy�GH�OD�PHQW�L�OHV�SRVVLELOLWDWV�KXPDQHV�SXJXLQ�REOLJDU�
QRV� D� FRQFUHWDU� HQ� XQ� PRPHQW� GHWHUPLQDW�� 'H� IHW�� pV� HO� VHJRQ� SULQFLSL� GH� OD�
WHUPRGLQjPLFD�HO�TXH�HQV�REOLJD�D�GHFLGLU�L�FRQFUHWDU��1R�KL�KD�OORF�SHU�D�UHFXODU�HQ�HO�
WHPSV�� HUJR�� OD� FRQVWUXFFLy� IUDFWDO� KLSHUWH[WXDO� HV� FRQILJXUD� D� SDUWLU� GH� OHV�
PLFURGHFLVLRQV�LQWHQFLRQDOV�GHOV�GLIHUHQWV�LQWHUDFWXDQWV��$TXHVWD�T�HVWLy��SHUz��TXHGD�
SHU�XQ�DOWUH�WUHEDOO���
�

�������������������������������������������������
���/\RQ��'������������
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µ&RQIXVL�H�HVWXSLGL�� ����QRQ�VR�FRPSUHQGHUH� WDO�
QRYLWj¶��

� � � � � � � � � *DOLOHR�*DOLOHL�
�
���(QV�ID�UHFRQVLGHUDU�O¶KLSHUWH[W�OD�PDQHUD�GH�SHQVDU"�

�
$UD��SRWVHU��HVWDUtHP�HQ�VLWXDFLy�GH�SHQVDU�L�DSXQWDU�XQD�SRVVLEOH�UHVSRVWD�D�OD�

SUHJXQWD�TXH�HQV�KD�HVWDW�HO�V�� ILO�V��FRQGXFWRU�V��G¶DTXHVW� WUHEDOO��)RUoRVDPHQW��HQV�
KHP�G¶HQTXLELU� HQ� DOJXQD� GH� OHV� FRUUHQWV� GH� SHQVDPHQW� TXH� HQV� KDXUDQ� G¶DMXGDU� D�
UHOOLJDU� XQD� SRVVLEOH� UHVSRVWD�� &RP� MD� KHP� DSXQWDW� DGpV�� HQV� KD� VHPEODW� TXH�
*DGDPHU�HQV�SRGLD�JXLDU�HQ�DTXHVW�DSDUWDW�GHO�WUHEDOO��3HU�XQD�EDQGD��pV�XQ�DXWRU�TXH�
HVWj�HQWUH�PRGHUQLWDW�L�SRVWPRGHUQLWDW��GH�PDQHUD�TXH�PDQWp�XQD�FHUWD�HTXLGLVWjQFLD�L�
QR� VH¶O� SRW� LGHQWLILFDU� DPE� DXWRUV� TXH�� FRP� GLX� /DWRXU�� V¶LQVWDOÂOHQ� HQ� OD� SDUjOLVL�
SRVWPRGHUQD��3HU�DOWUD��HQV�SHUPHW�UHODFLRQDU�WH[W��OOHQJXDWJH�L�SHQVDPHQW�GH�PDQHUD�
ILORVzILFDPHQW� ULJRURVD�� 3HU� WDQW�� SHQVDUHP� OD� SUHJXQWD� GHV� GH� O¶KHUPHQqXWLFD�
ILORVzILFD�����

�
*DGDPHU�pV�XQ�GHOV�VHJXLGRUV�GH�O¶HVFROD�ILORVzILFD�TXH�HQJOREDULD�1LHW]VFKH��

+HLGHJJHU����SDVVDQW�SHU�6FKOHLHUPDFKHU�R�'LOWKH\��eV�XQD�HVFROD�DPE�SRFD�XQLWDW�GH�
WHVLV� L� PqWRGHV� SUHFLVDPHQW� SHUTXq� pV� UHQRYDGRUD� L� UXSWXULVWD�� 'H� IHW�� FRP� GLX�
9DWWLPR����QRPpV�SRGHP�HQWHQGUH�O¶KHUPHQqXWLFD�FRP�D�RULHQWDFLy�ILORVzILFD�D�SDUWLU�GH�
+HLGHJJHU��$TXHVWD�GLVSHUVLy��SHUz��pV�EHQ�SUzSLD�GH�OHV�WHVLV�SRVWPRGHUQLVWHV�L�VHULD�
EHQ�SDUDGR[DO� TXH�QR�SRJXpVVLP�VHJXLU� XQD�GHWHUPLQDGD� OtQLD�GH�SHQVDPHQW��HQ�HO�
WHPD�HQ�HO�TXH�HQV�PRYHP���SUHFLVDPHQW�SHU�OD�VHYD�GLVSHUVLy���

�
6HJRQV�DTXHVWD�OtQLD�GH�SHQVDPHQW��WRWD�FRPSUHQVLy�L�WRW�SHQVDU�HV�ID�GHV�GHO�

OOHQJXDWJH�� (O� OOHQJXDWJH� pV� HO� OORF� RQ� HV� WUREHQ� HO� PyQ� L� HO� MR�� ,�� SHO� IHW� GH� VHU�
LQWHUSUHWDFLy� OLQJ�tVWLFD�� pV� LQWHUSUHWDFLy� HVSHFXODWLYD���� &HUWDPHQW�� *DGDPHU� SDUWHL[�
GH�OD�FRPSUHQVLy�FRP�D�FRQGLFLy�GHO�SHQVDU��DPE�OD�LGHD�TXH�pV�HO�WH[W�HO�TXH�FRQWp�OD�
OODYRU� GHO� VLJQLILFDW���� 1R� pV� DTXHVWD�� FRP� KHP� YLVW�� OD� LGHD� GH� WH[W� SRVWPRGHUQ��
7DQPDWHL[��HO�TXH�HQV�LQWHUHVVD�GHO�SHQVDPHQW�KHUPHQqXWLF�pV�OD�IRUPD�GH�FRSVDU�HO�
FRQHL[HPHQW�L�OD�LGHD�TXH�OD�FRPSUHQVLy�QR�pV�XQLYHUVDO�±�QR�SRW�VHU�KR�GHVSUpV�GH�OD�
FUtWLFD�DO�SDUDGLJPD�UDFLRQDOLVWD��SHUz�HO�IHW�GH�FRPSUHQGUH�GHV�GH�OD�YLGD�Vt�TXH�KR�pV��
3HUTXq��FRP�GLX�*DGDPHU�����YLGD�L�GLVFXUV�QR�HVWDQ�WDQ�OOXQ\��VLQy�TXH�VyQ�HO�PDWHL[��

�
�������������������������������������������������
���9DWWLPR��*�����������������*DGDPHU��*����������������*DGDPHU��*��������������
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7DPSRF�WRWHV�OHV�GHILQLFLRQV�G¶KLSHUWH[W�HQFDL[HQ�DPE�OD�SUHVHQWDFLy�KLVWzULFD�L�
FRQFHSWXDO�TXH�Q¶KHP�IHW��9ROHP�UHFyUUHU�D�OD�VHJ�HQW�GHILQLFLy�GHO�SURIHVVRU�&DVWHOOV�
SHU�D�SHUPHWUH¶QV�DVVRFLDU�KHUPHQqXWLFD�ILORVzILFD� L�KLSHUWH[W��*DGDPHU�V¶DFRVWD�D� OD�
FRPSUHQVLy� GHOV� WH[WRV� GHV� GH� OD� YLGD� L� HOV� ID� SHQVDPHQW�� /¶KLSHUWH[W�� HQ� DTXHVWD�
GHILQLFLy��V¶DFRVWD�DO�MR�TXH�FRPSUqQ�L��SHU�WDQW��WDPEp�D�OD�YLGD��&DVWHOOV�GLX��

�
µ6RQ� QXHVWUDV� PHQWHV� ±\� QR� QXHVWUDV� PiTXLQDV�� ODV� TXH� SURFHVDQ� OD�

FXOWXUD��VREUH�OD�EDVH�GH�QXHVWUD�SURSLD�H[LVWHQFLD��/D�FXOWXUD�KXPDQD�VyOR�H[LVWH�
HQ�\�SRU�ODV�PHQWHV�KXPDQDV��JHQHUDOPHQWH�FRQHFWDGDV�D�ORV�FXHUSRV�KXPDQRV��
3RU�WDQWR��VL�QXHVWUDV�PHQWHV�WLHQHQ�OD�FDSDFLGDG�PDWHULDO�SDUD�DFFHGHU�DO�iPELWR�
JOREDO�GH� ODV�H[SUHVLRQHV�FXOWXUDOHV��VHOHFFLRQDUODV�\�UHFRPELQDUODV��HQWRQFHV�Vt�
SRGHPRV� GHFLU� TXH� H[LVWH� HO� KLSHUWH[WR�� HO� KLSHUWH[WR� HVWi� GHQWUR� GH� QRVRWURV�
PLVPRV¶����

�
/¶KLSHUWH[W��GRQFV��WDPEp�HVWj�HQ�OHV�QRVWUHV�PHQWV�L��GH�IHW��FRP�KHP�GLW��QR�pV�

QL� PpV� QL� PHQ\V� TXH� O¶DSOLFDFLy� GHO� IXQFLRQDPHQW� DVVRFLDWLX� TXH� ID� VHUYLU� HO� FHUYHOO�
KXPj�SHU�D� UHODFLRQDU� LQIRUPDFLy� L�JHQHUDU�FRPSUHQVLy��6HJRQV�&DVWHOOV���� O¶KLSHUWH[W�
pV�±D�PpV�GH�O¶KLSHUWH[W�WHzULF��TXHOFRP�TXH�QRVDOWUHV�FUHHP�TXDQ�XWLOLW]HP�,QWHUQHW�L�
LQWHJUHP� OHV� H[SUHVVLRQV� TXH� WUREHP� HQ� OD� [DU[D� GH� [DU[HV�� 1R� pV� TXH� HQV� VHPEOL�
QHFHVVDUL�LQLFLDU�FDS�FRQWURYqUVLD�VREUH�TXLQ�pV�HO�YHUWDGHU�KLSHUWH[W��SHUz�HQV�VHPEOD�
VLJQLILFDWLX� TXH� SXJXHP� SDUODU� G¶KLSHUWH[W�� VHJRQV� &DVWHOOV�� VL� DVVRFLHP� OD� PHQW�
KXPDQD�DPE�,QWHUQHW����

�
/¶KLSHUWH[W�� SHU� WDQW�� FRP�D� LGHD�� HLQD� R�SURGXFWH�� WDQW� VH� YDO�� HVWj� OOLJDW� D� OD�

PDQHUD�GH�SHQVDU��3HUz��VHJXLQW�*DGDPHU��SHU�D�SRGHU�GXU�D�WHUPH�FDS�FRPSUHQVLy�
QHFHVVLWHP�HOV�SUHMXGLFLV�L�O¶H[SHULqQFLD��/HV�WHRULHV�L�HOV�SDUDGLJPHV�HV�FRQVWUXHL[HQ�L�
HV�PRGLILTXHQ�D�SDUWLU� GH� OHV�H[SHULqQFLHV����3HUz� OD�QRVWUD� �H[SHULqQFLD�GHO�PyQ�HV�
GyQD��SDUWLU�GHO�TXH�*DGDPHU�HQ�GLX�HO�µFHQWUR�GH�OHQJXDMH¶���L��SHU�WDQW��pV�D�SDUWLU�GH�
O¶H[SHULqQFLD� TXH� FRPSUHQHP���� &RP� TXH�� HQ� O¶H[SHULqQFLD�� WDPEp� KL� LQWHUYp� HO�
OOHQJXDWJH��IRUoRVDPHQW�HO�OOHQJXDWJH�FRQWULEXHL[�D�PRGXODU�HO�QRVWUH�FRPSRUWDPHQW�HQ�
HO� PyQ���� 1RPpV� pV� SRVVLEOH� DFFHSWDU� DTXHVW� FHUFOH� FRJQRVFLWLX� SHUTXq� HO� MR�
FRPSUHQVLX�IRUPD�SDUW�G¶DOOz�D�FRPSUHQGUH��3UHFLVDPHQW�*DGDPHU�GHL[D�EHQ�FODU�TXH�
DTXHVWD� pV� XQD� GH� OHV� GLIHUqQFLHV� TXH� OD� FLqQFLD�� TXH� HOO� HQ� GLX� PRGHUQD�� QR� SRW�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���3HU�DPSOLDU�DTXHVWD�LGHD��YHXUH�*DGDPHU��*��������������&DVWHOOV��0���������������������&DVWHOOV��0�����������������*DGDPHU��*�����������������*DGDPHU��*�����������������'H�IHW��DTXHVWD�WHVL�Wp�HO�VHX�SDUDOÂOHOLVPH�HQ�OD�KLSzWHVL�GH�6DSLU�:KRUI�TXH�HV�UHDILUPD�HQ�OD�
LQWHUUHODFLy�HQWUH�H[SHULqQFLD�L�OOHQJXDWJH�SHUTXq�HQV�GLX�TXH�OD�OOHQJXD�FODVVLILFD�L�RUJDQLW]D�
O¶H[SHULqQFLD�GHOV�SDUODQWV�ILQV�DO�SXQW�GH�GHWHUPLQDU�OD�����*DGDPHU��*��������������
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FRSVDU��3HU�DL[z��HO�PqWRGH�GH�O¶KHUPHQqXWLFD�ILORVzILFD�pV�IjFLOPHQW�DSOLFDW�L�GLItFLOPHQW�
GHVFULW�� 4XDOVHYRO� H[SOLFDFLy� GHO� PqWRGH� KDXULD� GH� FRQWHQLU� HO� SURSL� PqWRGH� HQ� XQ�
FHUFOH� WDQFDW��$QWHULRUPHQW� MD�KHP�FRPHQWDW�TXH�'HUULGD� MD�HQV�KD�GLW�TXH�XQ�FHUFOH�
FRPSOHWDPHQW� WDQFDW� pV� LPSRVVLEOH�� � eV� XQD� FRPSUHQVLy� RPQLSUHVHQW� PHGLDGD� SHO�
OOHQJXDWJH�HQ�OD�TXDO�VyQ�PpV�LPSRUWDQWV�OHV�UHODFLRQV�L� OD� LQWHUUHODFLy�GHO�WRW�TXH�OHV�
SDUWV����&XULRVDPHQW��DTXHVWV�WHUPHV�HVWDQ�PROW�SURSHUV�DO�PRGHO�GH�OD�FRPSOH[LWDW��DO�
WH[W�SRVWPRGHUQ�L�D�O¶KLSHUWH[W���

�
/D� FRPSUHQVLy� KHUPHQqXWLFD�� SHUz�� QR� HV� OLPLWD� DO� WH[W�� VLQy� TXH� HQV� H[SOLFD�

TXH� HO� OOHQJXDWJH� QRPpV� pV� SRVVLEOH� GH� PDQHUD� LQWHUVXEMHFWLYD�� (O� VLJQLILFDW� pV� XQ�
FRQVHQV� LQWHUVXEMHFWLX� TXH� SUHQ� IRUPD�SHU�PLWMj� GHO� MRF� GHO� OOHQJXDWJH��6yQ� DTXHVWV�
MRFV�GHO�OOHQJXDWJH�HOV�TXH��GH�PDQHUD�FHUWDPHQW�GLQDPLFR�GLDOqFWLFD��GRQHQ�OD�IXQFLy�
DOV�PRWV��

�
�µHV�FRPR�GHFLU��VHxDOD�:LWWJHQVWHLQ��TXH�VyOR�HQ�HO�XVR�VH�SXHGH�GHFLU�TXH�

XQD�EDUUD�VHD�XQD�SDODQFD¶�����
�
eV�FRP�DGRQDU�VH�TXH�QRPpV�HQ�O¶DFFLy�KL�KD�FRQHL[HPHQW��3HUz��SUHFLVDPHQW�

DL[z�pV�HO�TXH�HQV�H[SOLFD�*DGDPHU�TXDQ�GLX�TXH�HO�FRQHL[HPHQW�YH�GH�O¶H[SHULqQFLD�
PHGLDGD� SHO� OOHQJXDWJH�� 1RPpV� HQ� O¶DFFLy� DSDUHL[� O¶pVVHU� G¶DOOz� YLVFXW�� QRPpV� HQ�
O¶H[SHULqQFLD� DSDUHL[� HO� VLJQLILFDW� SHUTXq� QRPpV� HO� OOHQJXDWJH� SRW� DFWXDU� G¶HOHPHQW�
FRPSUHQVLX�HQ�HO�PRPHQW�HQ�TXq�V¶DSOLFD��3HUz� O¶DFFLy�QR�SRW�VHU�YLVWD�FRP�D�DFFLy�
SXQWXDO�� LQVWDQWjQLD� L� GHVOOLJDGD�� 6L� DSOLTXpVVLP� DTXHVWV� FULWHULV�� HQ� FHUWD� PDQHUD�
HVWDUtHP�HQ�HO�SHQVDPHQW�FDUWHVLj��/¶DFFLy�V¶KD�G¶HPPDUFDU�HQ�HO�Vt�GH�O¶H[SHULqQFLD��
GH� OD�PDWHL[D�PDQHUD�TXH� O¶H[SHULqQFLD�V¶KD�G¶LQFORXUH�HQ�HO�FXUV�G¶XQD�YLGD��3HUTXq�
H[LVWHL[��WDPEp��XQD�PHQD�G¶KHUPHQqXWLFD�YLWDO�HQ�OD�TXDO�HO�QH[H�HVWUXFWXUDO�GH�OD�YLGD�
GyQD� VLJQLILFDW� ±VHQVH� DWULEXLU� D� DTXHVW� VLJQLILFDW� FDS� FjUUHJD�PRUDO�� D� OHV� GLVWLQWHV�
DFFLRQV�� '¶DTXHVWD�PDQHUD�� OHV� DFFLRQV� L� OHV� H[SHULqQFLHV� YLVFXGHV� HVWDEOHL[HQ� XQD�
UHODFLy�QR�FDXVDO��VLQy�VHPEODQW�D�OHV�UHODFLRQV�GH�VLJQLILFDW�KLSHUWH[WXDOV��GH�PDQHUD�
TXH� HO� WRW� GyQD� VLJQLILFDW� D� OHV� SDUWV�� 1DWXUDOPHQW�� DTXHVW� QH[H� HVWUXFWXUDO� YLWDO� HV�
FRQVWUXHL[��FRP�KHP�YLVW��GH�PDQHUD�LQWHUVXEMHFWLYD�L�SRVVLELOLWD��DO�PDWHL[�WHPSV�TXH�
FRQGLFLRQD�� HO� IHQRPHQ� GH� OD� FRPSUHQVLy�� /¶KLSHUWH[W�� GRQFV�� KD� GH� YHXUH¶V�
FRPSOHPHQWDW� SHU� O¶LQWHUWH[W� D� O¶KRUD� GH� FRSVDU� VLJQLILFDWV� SHUTXq� QRPpV� DPE� HO�
OOHQJXDWJH� TXH� KDXUj� IXQFLRQDW� GH� PDQHUD� LQWHUWH[WXDO�� KDXUHP� SRJXW� FRSVDU� OHV�
H[SHULqQFLHV�TXH�HQV�SHUPHWUDQ�OD�SRVVLEOH�FRPSUHQVLy�KLSHUWH[WXDO���

�

�������������������������������������������������
���*DGDPHU��*�����������������.HQQ\��$��������������

&RPHQWDULR��3HUTXq�HVVqQFLD�L�
SUHVqQFLD��GH�IHW��HV�SRGHQ�
LQWHUFDQYLDU��-D�KHP�GLW�TXH�QR�HV�
WUDFWD�GH�SHQVDU�DOOz�TXH�QR�SDVVD�±
O¶pVVHU��VLQy�DOOz�TXH�SDVVD�±HO�
SUHVHQW���SHUz�QR�KL�KD�HVVqQFLD�
VHQVH�SUHVqQFLD��HUJR�SUHVqQFLD�
LPSOLFD��WDPEp��HVVqQFLD����
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6L�DUD�WRUQHP�D�OD�LQWHUWH[WXDOLWDW�SRWVHU�SRGUHP�YHXUH�FRP�&DVWHOOV�SRW�SDUODU�
G¶XQ� KLSHUWH[W� HQ� OHV� QRVWUHV�PHQWV�� 'HV� GHO�PRPHQW� HQ� HO� TXq� HO� SDUDGLJPD� GH� OD�
FRPSOH[LWDW� VH¶QV� KD� IHW� SUHVHQW�� QR� SRGHP� VHJXLU� DQDOLW]DQW� HOV� WH[WRV� QL� HOV�
HVGHYHQLPHQWV�GHV�GHO�SXQW�GH�YLVWD�FDUWHVLj��&DVWHOOV��GRQFV��KD�GH�UHFROOLU�HO�IHW�TXH��
HQ�HO�SHQVDPHQW��KL�KD�LQWHUDFFLy�IOXFWXDQW�L�TXH�HOV�OOLJDPV�TXH�V¶HVWDEOHL[HQ�HQ�WRWD�
PHQW�VyQ��GH�IHW��VHPEODQWV�D�O¶KLSHUWH[W���(O�QXFOL�GH�OD�T�HVWLy�UDX�HQ�HO�VHOHFFLRQDU�L�
UHFRPELQDU� OHV� H[SUHVVLRQV� FXOWXUDOV� GH� OHV� TXDOV� SDUOD� &DVWHOOV�� 3HUTXq� DQDOLW]DU�
DTXHVW� VHOHFFLRQDU� L� UHFRPELQDU� VLJQLILFDULD� HQWUDU� HQ� O¶HVWXGL� GH� FRP� HVWDEOLP� HOV�
OOLJDPV� FRQFHSWXDOV� TXH� O¶KLSHUWH[W� HQV� H[SOLFLWD� HQ� OD� VHYD� HVWUXFWXUD� GHILQLWzULD��
$TXHVW�HVWXGL��SHUz��KD�GH�TXHGDU�SHU�XQ�DOWUH�PRPHQW������

�
&RP� KHP� YLVW� HQ� O¶DSDUWDW� DQWHULRU�� HO� WH[W� SRVWPRGHUQ� pV� FDQYLDQW� L�

LQDSUHKHQVLEOH��(V�FRQVWUXHL[�D�PHVXUD�TXH�V¶HVFULX�L�D�PHVXUD�TXH�HV�OOHJHL[��7DPEp�
KHP�YLVW�TXH�HQV�pV�OtFLW�UHODFLRQDU�GLUHFWDPHQW�WH[W�DPE�FRQHL[HPHQW�L�TXH�QR�FDO�TXH�
KL� KDJL� PHGLDFLy� GH� OD� SDUOD�� (O� VLJQLILFDW� QR� pV� HVWDEOH� L�� FRQVHJ�HQWPHQW�� JHQHUD�
LQVHJXUHWDW�FRJQLWLYD��6L�DVVRFLHP�DTXHVWV� WUHWV�GH� O¶KLSHUWH[W� L�GHO� WH[W�SRVWPRGHUQ�D�
OHV� WHRULHV� GH� *DGDPHU� TXH� DFDEHP� G¶H[SRVDU� EUHXPHQW� L� DOV� SXQWV� GH� YLVWD� GHO�
SURIHVVRU� &DVWHOOV�� HQV� VHPEOD� TXH� Ep� SRGHP� DFDEDU� UHODFLRQDQW� KLSHUWH[W� DPE�
SHQVDPHQW�� GH� PDQHUD� TXH� KDXUtHP� GH� GLU� TXH�� HIHFWLYDPHQW�� O¶KLSHUWH[W� HQV� ID�
UHFRQVLGHUDU� OD� PDQHUD� GH� SHQVDU�� (O� OOHQJXDWJH� HQV� SHUPHW� SHQVDU� D� SDUWLU� GH�
O¶H[SHULqQFLD��3HUz�OD�QRVWUD�H[SHULqQFLD�HVGHYp�SHQVDPHQW�D�SDUWLU�GHO�OOHQJXDWJH��6L�
O¶KLSHUWH[W� UHFXOO� HO� OOHQJXDWJH� GH� OD� SRVWPRGHUQLWDW� L� pV� VHPSUH� FDQYLDQW�� LQHVWDEOH��
FDzWLF���� HQV� KD� GH� IHU� UHFRQVLGHUDU� OD� PDQHUD� GH� FRSVDU� OHV� H[SHULqQFLHV� D� SDUWLU�
G¶DTXHVW�OOHQJXDWJH�FHUWDPHQW�GLIHUHQW��,��FRP�TXH�HO�SHQVDU�pV�SRVVLEOH�D�SDUWLU�GH�OHV�
H[SHULqQFLHV�� DTXHVW� SHQVDU� HVWj�� WDPEp� UHFRQILJXUDW� SHU� O¶KLSHUWH[W� SRVWPRGHUQ�� 6L�
O¶KLSHUWH[W�L�HO�WH[W�SRVWPRGHUQ�VyQ�FDQYLDQWV�L�LQHVWDEOHV��WDPSRF�SRW�VHU�HVWDEOH�HO�MR�
TXH�FRPSUqQ��'H�IHW��HO�MR�KD�HVWDW�VHPSUH�FDQYLDQW�DO�OODUJ�GHO�WHPSV�L�QRPpV�HO�QH[H�
HVWUXFWXUDO�GHO�TXDO�SDUOD�*DGDPHU�SRW�GRQDU� OORF�D�FHUWD�XQLWDW��1R�SRGULD�VHU�G¶DOWUD�
PDQHUD�TXDQ��MD�HQ�DOWUHV�FRQWH[WRV��OD�LGHQWLWDW�LQGLYLGXDO�KD�HVWDW�SHQVDGD�HQ�WHUPHV�
VLPLODUV���

�
µ¢<� HQ� XQ�PLVPR� LQGLYLGXR"�&XDQGR� XQR� UHOHH� FRVDV� TXH� HVFULELy� SRFRV�

DxRV�DWUiV��SLHQVD�³TXp�PDOR�HV�HVWR´��\�OH�VRQUtH�GLYHUWLGR�D�OD�SHUVRQD�TXH�XQR�
IXH�HQWRQFHV��0XFKR�SHRU�HV�FXDQGR�XQR�KDFH�OR�PLVPR�FRQ�UHVSHFWR�D�XQD�FRVD�
HVFULWD� KDFH� FLQFR�PLQXWRV��4XH� HVWR� RFXUUD� GHPXHVWUD� TXH� XQR� QR� FRPSUHQGH�
SRU� FRPSOHWR� D� OD� SHUVRQD� TXH� VH� HUD� PLQXWRV� DWUiV�� (O� LVRPRUILVPR� HQWUH� HO�
FHUHEUR�GH�DKRUD�\�HO�FHUHEUR�GH�HQWRQFHV�HV�LPSHUIHFWR��¢4Xp�SDVDUi��SXHV��FRQ�
ORV�LVRPRUILVPRV�HQWUH�SHUVRQDV�GLVWLQWDV��HQWUH�HVSHFLHV�GLVWLQWDV���"��¶���

�������������������������������������������������
���+RIVWDGWHU��'�5���������������
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�
�7DQPDWHL[��VL�SHQVHP�HQ�HO�PHFDQLVPH�GH� O¶KHUPHQqXWLFD� ILORVzILFD��DTXHVWD�

FRQFOXVLy�QR�HQV�KDXULD�G¶HVWUDQ\DU�JDLUH��(O�TXH�HQV�KDXULD�GH�VRUSUHQGUH�pV�FRP�KD�
HVWDW�SRVVLEOH�TXH�HO�SHQVDPHQW�FDUWHVLj�KDJL�HVWDW� IRQW�GH�WDQWHV�WUREDOOHV��+DXUtHP�
GH� UHIOH[LRQDU�VREUH�HO�FRQMXQW�G¶HLQHV�FRQFHSWXDOV�TXH�KHP�DQDW�FRQVWUXLQW�VREUH�HO�
SDUDGLJPD� FDUWHVLj�� 3HUTXq� DUD�� FRP� D� SRF�� KHP� GH� GHFRQVWUXLU� PROWHV� G¶DTXHVWHV�
HLQHV�VL�QR�YROHP�REWHQLU�UHVXOWDWV�UHGXFFLRQLVWHV���

�
'H�IHW��DOPHQ\V�KL�KD�XQ�DOWUH�IDFWRU�TXH�FDO�WHQLU�HQ�FRPSWH�D�O¶KRUD�GH�FRSVDU�

HO�PRGHO�GH� OD�FRPSOH[LWDW�� ,�DTXHVW� IDFWRU�QR�pV�QL�PpV�QL�PHQ\V�TXH� O¶pVVHU�KXPj��
/HV�FDSDFLWDWV�GH�O¶pVVHU�KXPj�V¶KDQ�FRQYHUWLW��FRP�GLX�&DPSjV����HQ�HO�FROO�G¶DPSROOD�
TXH� OLPLWD� OHV�SRVVLELOLWDWV�G¶DEVRUELU� L�PDQHJDU� LQIRUPDFLy� L� FRQHL[HPHQW��3HUz�� FRP�
TXH�HO�FUHL[HPHQW�GH�OHV�SRVVLELOLWDWV�KLSHUWH[WXDOV�pV�LOÂOLPLWDW�L�HO�OOHQJXDWJH�pV�HO�TXH�
HQV�SHUPHW�HO�FRQHL[HPHQW��UHVXOWD�TXH�KHP�HQWUDW�HQ�XQD�HVSLUDO�FXULRVD�GH�FUHDFLy�
GH�VLJQLILFDWV�SURSLV��1R�pV�TXH�SXJXL�H[LVWLU�FDS�OOHQJXDWJH�SULYDW��DL[z�MD�KR�YD�GHL[DU�
FODU�:LWJJHQVWHLQ��3HUz��FRP�HQV�H[SOLFD�&DVWHOOV��O¶KLSHUWH[W�UHFRQILJXUD�HOV�SURWRFROV�
GH�VLJQLILFDW����/¶HQRUPLWDW�GH�VLJQLILFDWV�GHO�WH[W�SRVWPRGHUQ�L�GH�O¶KLSHUWH[W�ID�TXH��HQ�
UHFRQILJXUDU�HOV�SURWRFROV�GH�VLJQLILFDW��KL�KDJL�HO�SHULOO�TXH��

�
µHQ� XQD� HVWUXFWXUD� VRFLDO� ±OD� VRFLHGDG� UHG�� TXH� LQGXFH� DO� LQGLYLGXDOLVPR�

HVWUXFWXUDO�\�D�H[SHULHQFLDV�VRFLDOHV�FDGD�YH]�PiV�GLIHUHQFLDGDV��VH�SLHUGH�SDUWH�
GH� HVWH� VLJQLILFDGR� FRPSDUWLGR� D� WUDYpV� GH� OD� SUiFWLFD�� FRQ� OR� TXH� ODV� iUHDV� GH�
GLVRQDQFLD� FRJQLWLYD� SXHGHQ� FUHFHU� SURSRUFLRQDOPHQWH� KDVWD� GHULYDU� HQ� OD�
FRQWUXFFLyQ�SHUVRQDO�GH�VLJQLILFDGR¶����

�
/D� LGHQWLWDW� HV� IUDJPHQWD� DPE� HO� SRVWPRGHUQLVPH� L� O¶KLSHUWH[W�� 1R� pV� IUtYRO�

UHFRUGDU� TXH� V¶KD� GLW� TXH� OD� PLOORU� PHWjIRUD� GH� OD� FRQGLFLy� SRVWPRGHUQD� pV�
O¶HVTXL]RIUqQLD����3HUz�QR�pV�SRVVLEOH� YLXUH�HQ�XQD�SHUPDQHQW� IUDJPHQWDFLy��6HPEOD�
FRP� VL� HQ\RUpVVLP� OD� VHJXUHWDW� FDUWHVLDQD�� /D� SOXUDOLWDW� G¶LGHQWLWDWV� ±TXH�� FRP� KHP�
YLVW�� HVWDULD� UHODFLRQDGD�DPE� OD� SOXUDOLWDW� GH� VLJQLILFDWV� TXH�SRW� DMXGDU� D� FUHDU�� HQWUH�
DOWUHV�FRVHV�� O¶KLSHUWH[W��JHQHUD�WHQVLRQV�LQGLYLGXDOV�L�VRFLDOV��SHUTXq�OD�LGHQWLWDW�GyQD�
VHQWLW� D� O¶DFWXDU�� /D� LGHQWLWDW� VHULD� FRP� O¶DWUDFWRU� FDzWLF� ±DOPHQ\V� HQ� O¶HQWRUQ�
SRVWPRGHUQ�� GH� OD� YROXQWDW�� 3HUz�� FRP� TXH� FDO� DFWXDU�� HV� JHQHUHQ� WHQVLRQV� HQWUH� HO�
VHQWLW�GH�O¶DWUDFFLy�GH�OD�YROXQWDW�L�OHV�SUzSLHV�DFWXDFLRQV��6¶KD�DSXQWDW�TXH��SHU�D�VRUWLU�
G¶DTXHVW�HQWUHEDQF��HO�TXH�SDVVD�pV�TXH�V¶DFDED�RUJDQLW]DQW�HO�VHQWLW�GH�OD�YLGD�HQWRUQ�

�������������������������������������������������
���9HXUH�&DPSjV��-��(VWXGLV�VREUH�OD�SRVWPRGHUQLWDW�����&DVWHOOV��0�����������������&DVWHOOV��0�����������������:RROOH\��%��������������
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G¶XQD�LGHQWLWDW�SULPjULD���R�SULQFLSDO��&XULRVDPHQW��HQ�O¶HQWRUQ�IUDJPHQWDW�SRVWPRGHUQ��
VHPEOD�TXH�OD�LGHQWLWDW�PpV�LPSRUWDQW�pV�OD�LGHQWLWDW�GH�UHVLVWqQFLD��3RW�VHU�TXH�WDPEp�
KL�KDJL�UHVLVWqQFLD�D�OD�PRGLILFDFLy�GHO�SHQVDPHQW�D�SDUWLU�GH�O¶KLSHUWH[W"�

�
3RGHP� DSXQWDU� EUHXPHQW� XQD� DOWUD� OtQLD� TXH� HQV� SHUPHWULD�� WDPEp�� GRQDU�

UHVSRVWD� D� OD� SUHJXQWD� TXH� HQV� IRUPXOjYHP� LQLFLDOPHQW�� eV� OD� OtQLD� TXH� SDVVD� SHU�
LGHQWLILFDU�KLSHUWH[W�DPE�HO�VXSRUW�WHFQROzJLF�TXH�O¶KD�IHW�SRVVLEOH��DPE�HO�SDUDGLJPD�GH�
OD�WHFQRORJLD�GH�OD�LQIRUPDFLy�GHO�TXDO�HQV�SDUOD�&DVWHOOV�D�EDVWDPHQW�����

�
3HU� XQD� EDQGD�� SRGHP� LGHQWLILFDU� WHFQRORJLD� DPE� XQD� IRUoD� TXH�� FRP� GLX�

&DVWHOOV��µSHQHWUD�HQ�HO�Q~FOHR�GH�OD�YLGD�\�GH�OD�PHQWH¶����6L�OD�WHFQRORJLD�pV�FDSDo�GH�
FUHDU� QRYHV� IRUPHV� GH� SHQVDPHQW�� QDWXUDOPHQW� O¶KLSHUWH[W�� DPE� OD� WHFQRORJLD�
DVVRFLDGD�TXH�OL�pV�SUzSLD��WDPEp�HQV�KD�GH�FDQYLDU�OHV�IRUPHV�GH�SHQVDPHQW���

�
3HUz� DTXHVWD� DVVRFLDFLy� UjSLGD� SRW� WHQLU� XQD� H[SOLFDFLy� XQD� PLFD� PpV�

HODERUDGD� VL� SHQVHP� HQ� WHUPHV� GH� FXOWXUD�� (IHFWLYDPHQW�� VL� DVVRFLHP� FXOWXUD� D�
GLIHUHQWV�SURFHVVRV�GH�FRPXQLFDFLy� L�HQWHQHP�TXH�HOV�VLVWHPHV�GH�FRPXQLFDFLy�VyQ�
VLPEzOLFV�� FRP� MD� KHP� FRPHQWDW� WRW� SDUODQW� GH� %DUWKHV�� SRGHP� GLU� TXH� DTXHVW�
SDUDGLJPD�GH� OD� WHFQRORJLD�GH� OD� LQIRUPDFLy�HQV�KD�SRUWDW�D�XQD�QRYD�FXOWXUD��eV�HO�
TXH�V¶KD�DQRPHQDW� OD�FXOWXUD�GH� OD�YLUWXDOLWDW� UHDO����1R�pV�HO� OORF�QL�HO�PRPHQW�SHU�D�
SRVDU�QRV�D�GHVJUDQDU�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�G¶DTXHVWD�QRYD�FXOWXUD��SHUz�VL�TXH�SRGHP�
YHXUH�TXH�KL�KD�DOJXQHV�OtQLHV�GH�UHFHUFD�TXH�HQV�SHUPHWULHQ�UHODFLRQDU�FDQYL�FXOWXUDO�
DPE�QRYHV�IRUPHV�GH�SHQVDPHQW��&DOGUj��SHUz��HVWDU�G¶DFRUG�HQ�TXH�DTXHVWD�FXOWXUD�
GH�OD�YLUWXDOLWDW�UHDO�SDVVD�SHU�,QWHUQHW�FRP�D�JUDQ�KLSHUWH[W��

�
6L�DFFHSWHP�HOV�SRVWXODWV�DQWHULRUV��SRGHP�UHODFLRQDU�FUHDFLy�FXOWXUDO�DPE�HOV�

PHPHV�FRP�D�SDWURQV�GH�GLIXVLy�FXOWXUDO�TXH�IXQFLRQHQ�SHU�PLPHVL��3HU�D�SRGHU�SDUODU�
GH�QRYD�FXOWXUD��IRUoRVDPHQW�KHP�GH�SDUODU�GH�PRGLILFDFLRQV�GHOV�SDWURQV�R�PHPHV��,�
DL[z� QRPpV� HV� SRW� GRQDU� VL� KL� KD�PRGLILFDFLRQV� HQ� OD� QRVWUD� IRUPD� GH� SHQVDU��2�� D�
O¶LQUHYpV�� QRPpV� FDQYLDQW� ±GH� PDQHUD� LQWHUDFWLYD�� OD� IRUPD� GH� SHQVDU� KHP� SRJXW�
DUULEDU�D�O¶KLSHUWH[W��3HUTXq�XQD�QRYD�FXOWXUD�VLJQLILFD�XQD�PDQHUD�GLIHUHQW�GH�YLXUH��,��

�
µ/D� PD\RULD� >GH� PHPHV@� FRQIRUPD� HO� PDWHULDO� FODYH� GH� QXHVWUDV�

YLGDV��LQFOXLGRV�HO�OHQJXDMH��HO�VLVWHPD�SROtWLFR��ODV�LQVWLWXFLRQHV�ILQDQFLHUDV��
OD� HGXFDFLyQ�� OD� FLHQFLD� \� OD� WpFQLFD�� 7RGR� HVWR� VRQ�PHPHV� �R� JUXSRV� GH�

�������������������������������������������������
���&DVWHOOV��0���������YRO�����������9HXUH�&DVWHOOV��0���������YRO��������L�VV�����&DVWHOOV��0���������YRO����������������&DVWHOOV��0���������YRO��������L�VV��
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PHPHV��� TXH� SDVDQ� SRU� LPLWDFLyQ� GH� XQ� LQGLYLGXR� D� RWUR� \� SXJQDQ� SRU�
VXEVLVWLU�HQ�HO�OLPLWDGR�HVSDFLR�GH�OD�PHPRULD�\�OD�FXOWXUD¶������

�
8QD�DOWUD�YHJDGD�WUREHP�UHODFLy�HQWUH�OD�SUHJXQWD�LQLFLDO�L�OD�ILORVRILD�GH�OD�PHQW��

3HUTXq��VHJXUDPHQW��HO�SUREOHPD�GH�VL�O¶KLSHUWH[W�HQV�REOLJD�D�UHFRQVLGHUDU�OD�PDQHUD�
GH�SHQVDU�pV�XQD�SDUW�G¶XQ�SUREOHPD�PpV�JUDQ�TXH�QR�KHP�SRJXW�WHQLU�HQ�FRPSWH�SHO�
PDUF� GHO� WUHEDOO�� +HP� YROJXW�� SHUz�� DSRUWDU�� GH�PDQHUD� WDQJHQFLDO�� XQ� DOWUH� SXQW� GH�
YLVWD�SHU�PRVWUDU�FRP��DO�GHFLGLU�DXWROLPLWDU�QRV�D�KLSHUWH[W�L�SHQVDPHQW��KHP�DGRSWDW��
HQ�FHUWD�PDQHUD��HO�SXQW�GH�YLVWD�FDUWHVLj�G¶HVWXGLDU�OHV�SDUWV�L�REOLGDU�HO�FRQMXQW��$WqV�
HO�SURSzVLW�G¶DTXHVW�WUHEDOO�QR�SRGLD�VHU�G¶DOWUD�PDQHUD��

�

�������������������������������������������������
��� 3HU�PpV� LQIRUPDFLy�� YHXUH�%ODFNPRUH�� 6��� ©(O� SRGHU� GH� ORV�PHPHVª�� ,QYHVWLJDFLyQ� \�&LHQFLD�� Q~P��
�����������SjJ���������,�WDPEp�HO�OOLEUH�GH�'DQLHO�'HQQHWW��'DUZLQ¶V�'DQJHRURXV�,GHD��GHO�TXH�KL�KD�XQD�
EUHX�UHVVHQ\D�D�XQD�GH�OHV�UHIHUqQFLHV�HOHFWUzQLTXHV�GH�OD�ELEOLRJUDILD���
�
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�

µ&XDQGR� XQR� OOHYD� GHPDVLDGR� OHMRV� HO� DGRUQR��
VH�DJRWD�HO�p[LWR��3RU�HVR�VLJXH�OXHJR�HO�VLJQR��
/D� 'HVLQWHJUDFLyQ�� 'HVLQWHJUDFLyQ� VLJQLILFD�
UXLQD¶�� � � � � � � � �

� � � � � � � � � ,�&KLQJ��
�
�
���&UtWLFD��FRPHQWDULV�L�SRVVLEOHV�OtQLHV�GH�FRQWLQXDFLy�GHO�WUHEDOO�
�

(V� SRW� SHQVDU� OD� FRPSOH[LWDW� DPE� XQ� SHQVDPHQW� OLQHDO"� $TXHVWD� pV�� FRP�
UHVXOWD� REYL�� XQD� SUHJXQWD� LQWHQFLRQDGD� ±XQD� SUHJXQWD� IHWD� DPE� OD� LQWHQFLy� GH�
WHPSWHMDU�FDPLQV�HVTXtYROV���D�DTXHVWHV�DOoDGHV�GHO� WH[W��1DWXUDOPHQW��VL� OD�UHVSRVWD�
IyUD� QHJDWLYD�� G¶DOJXQD� PDQHUD� LQYDOLGDUtHP� WRW� HO� GLW� ILQV� DTXt�� 7DQPDWHL[�� VL� OD�
UHVSRVWD�pV�SRVLWLYD��HVWHP��WDPEp��HQWUDQW�HQ�FRQWUDGLFFLy��SHUTXq�KHP�DVVLPLODW�OOLEUH�
R�WH[W�VHT�HQFLDO�DO�SDUDGLJPD�FDUWHVLj��'¶DOJXQD�PDQHUD��GRQFV��HOV�PHFDQLVPHV�GHO�
PRGHO�FDUWHVLj�HQV�KDXULHQ�SHUPqV�H[SOLFDU�HO�SDUDGLJPD�GH� OD�FRPSOH[LWDW��$�SULRUL��
VHPEODULD� OOHXJHUDPHQW�SDUDGR[DO��SHUz� MD�KHP�GLW�HQ�XQ�DOWUH� LQGUHW�GHO� WH[W�TXH�HQV�
VHPEODYD� TXH� DL[z� HUD� SRVVLEOH�� /¶KLSHUWH[W�� IRUoRVDPHQW�� H[HPSOLILFD� HO� PyQ� GH� OD�
FRPSOH[LWDW��SHUz�QR�QHFHVVjULDPHQW�FDO� O¶KLSHUWH[W�SHU�D�H[SOLFDU�DTXHVWV�FRQFHSWHV��
1DWXUDOPHQW��SHUz��VHPEOD�LPSRVVLEOH��GHVSUpV�GH�WRW�HO�GLW�ILQV�DTXt��QR�DGPHWUH�TXH�
HO� IRUPDW� VHT�HQFLDO� G¶DTXHVW� WH[W� VXSRVD� XQD� PDQHUD� UHGXFFLRQLVWD� G¶H[SRVDU�
DTXHVWHV� LGHHV�� 1RPpV� XQ� HVIRUo� GH� FRPSUHQVLy� L� G¶LQWHUWH[WXDOLWDW� SRGULHQ� VXSOLU�
O¶HVWUXFWXUD�OLQHDO�L�VHT�HQFLDO���

�
+HP� YLVW� FRP� DOJXQV� DXWRUV� MD� WLQJXHUHQ� GLILFXOWDWV� SHU� H[SRVDU� HOV� VHXV�

SHQVDPHQWV� DPE� HO� IRUPDW� FOjVVLF� GH� WH[W�� 7DQW� :LWJJHQVWHLQ� FRP� 1LHW]VFKH� KR�
DUUDQMDUHQ�IUDJPHQWDQW�HO�WH[W��eV�SRVVLEOH�TXH�VLJXL�GLItFLO�QR�H[SRVDU�OHV�LGHHV�IRUoD�
G¶DTXHVWD� DUJXPHQWDFLy� VHQVH� TXH� HO� WH[W� VHPEOL� XQ� FRQMXQW� GH� IUDJPHQWV� DPE�XQD�
UHODFLy�DSDUHQWPHQW�IUjJLO��1RPpV�HV�SRW�VXSOHPHQWDU�OD�IUDJLOLWDW�GH�OHV�UHODFLRQV�DPE�
XQ�H[HUFLFL� G¶LQWHUWH[WXDOLWDW�R�G¶KLSHUWH[WXDOLWDW�HQ� OD�PHQW�� FRP�HQV�H[SOLFD�&DVWHOOV��
3HUz�FRP�TXH�DTXHVW�WH[W�KDXULD�GH�TXHGDU�REHUW�L�KDXULD�GH�SHUPHWUH�OD�LQWHUDFFLy�L�OD�
FRSDUWLFLSDFLy�HQ�O¶HVFULSWXUD��QDWXUDOPHQW�TXHGD�PXWLODW�GHV�GHO�SXQW�GH�YLVWD�GHO�WH[W�
SRVWPRGHUQ�L�GH�O¶KLSHUWH[W���

�
6L�SHQVHP��SHUz��HQ�OD�PDQHUD�FRP�KD�HVWDW�HODERUDW�DTXHVW�PDWHL[�GRFXPHQW��

SRWVHU�YHXUHP�PpV�FODUDPHQW�TXH��GH�IHW��UHVSRQ�HQ�FHUWD�PHVXUD�DO�SDUDGLJPD�GH�OD�
FRPSOH[LWDW�� 1RPpV� KD� HVWDW� SRVVLEOH� FRQVWUXLU� ±DUD� TXHGD� GHFRQVWUXLU�OR�� DTXHVW�
WUHEDOO��HVWDEOLQW�UHODFLRQV�FDQYLDQWV�HQWUH�GLIHUHQWV�LQIRUPDFLRQV�TXH�KDQ�HVWDW�DFWXDQW�
FRP� D� QRGHV� G¶XQ� KLSHUWH[W�� $TXHVWHV� LQIRUPDFLRQV� KDQ� VRUWLW� GH� GLYHUVHV� OHFWXUHV� L�
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�
DOJXQHV� FRQVXOWHV� KLSHUWH[WXDOV�� SHUz� KD� HVWDW� QHFHVVDUL� XQ� SURFpV� GH� VHGLPHQWDFLy�
SHU� D� SRGHU� HVWDEOLU� FHUWHV� UHODFLRQV�� 1RPpV� DPE� O¶DMXGD� G¶DQRWDFLRQV�� VXEUDWOODWV� L�
DPE�OD�WULD��VHOHFFLy�L�SRVWHULRU�UHFRQILJXUDFLy��KD�HVWDW�SRVVLEOH�DUULEDU�D�TXHOFRP�TXH�
V¶KD�TXHGDW�TXLHW��SHUz�GH�FDS�PDQHUD�DFDEDW��'H�IHW��V¶KD�TXHGDW�TXLHW�SHU�LPSHUDWLXV�
DFDGqPLFV� PpV� TXH� SHU� DOWUD� FRVD�� (O� VtPLO� TXH� HQV� VHPEOD� DGLHQW� SHU� D� H[SOLFDU�
DTXHVW�PHFDQLVPH� pV� HO� G¶XQD�PRGHVWD� WHUDQ\LQD�� HOV� ILOV� GH� OD� TXDO� DFWXHQ� FRP� D�
UHODFLRQV�HQWUH�GLIHUHQWV�FRQFHSWHV�L�TXH��HQ�DQDU�VDOWDQW�GH�QRGH�HQ�QRGH�±pV�D�GLU��
GH�FRQFHSWH�HQ�FRQFHSWH���HQV�REOLJD�D�FDQYLDU�DOJXQV�G¶DTXHVWV�ILOV�SHU�D�DQFRUDU�ORV�
HQ� DOWUHV� SRVLFLRQV�� eV� LPSHQVDEOH� FDS� UHOHFWXUD� G¶DTXHVW� WH[W� TXH� QR� HQV� SRUWpV� D�
QRYHV�UHODFLRQV�L�D�HVWDEOLU�OOLJDPV�GLIHUHQWV���

�
1R�SRGHP�SDV�GLU��SHUz��TXH�DTXHVWD�PDQHUD�GH�WUHEDOODU�VLJXL�TXHOFRP�HVWUDQ\�

D� OHV�FLqQFLHV�KXPDQHV��-D�/pYL�6WUDXVV�� WRW� LQWHQWDQW�FODVVLILFDU�HOV�VHXV�HVWXGLV��YD�
SDUODU� G¶XQD� PDQHUD� PHWRGROzJLFD� GH� WUHEDOODU� TXH� YD� DQRPHQDU� EULFRODJH���� (OO� KR�
UHPHW�D�XQD�PDQHUD�GH� WUHEDOODU�EDVDGD�HQ� OD� UHIOH[Ly�PtWLFD�PpV�TXH�HQ�HO�PqWRGH�
FLHQWtILF�� 1R� SRGHP� REOLGDU�� SHUz�� TXH� DTXHVW� DXWRU� HVWDYD� FRQYHQoXW� TXH� µ7RWD�
FODVVLILFDFLy�pV�VXSHULRU�DO� FDRV¶��� L� TXH��SHU� WDQW��pV�SXUDPHQW� UDFLRQDOLVWD��(O�TXH� OL�
SDVVD��SRWVHU��pV�TXH�YD�HQWUHYHXUH�OD�GLILFXOWDW�GH�IHU�VHUYLU�XQ�PqWRGH�FRQYHQFLRQDO�
SHU�WUHEDOODU�HQ�DOJXQV�GHOV�VHXV�LQWHUHVVRV��7DQPDWHL[��QR�GXEWD�SDV�GH�TXDOLILFDU�GH�
FRQHL[HPHQW�FLHQWtILF�HO�FRQHL[HPHQW�DGTXLULW�DPE�DTXHVW�PqWRGH�EULFRODJH���

�
/¶HVFULSWXUD�GHO�WUHEDOO�UHVSRQ��PDOJUDW�WRW��D�PROWV�WLFV�GHO�SDUDGLJPD�FDUWHVLj��

1R�pV� IjFLO� ±L� SRWVHU�QL� WDQW� VROV�SRVVLEOH�� FDQYLDU�HOV�KjELWV��(VWj�SOH�GH�QH[HV�TXH�
GHQRWHQ�FDXVDOLWDW�TXDQ�QRUPDOPHQW� OD�SUHWHQVLy�GH� O¶HVFULSWXUD�QR�VHULD� OD�G¶HVWDEOLU�
FDS�UHODFLy�FDXVDO��7UREHP�HQ�IRUoD�RFDVLRQV�H[SUHVVLRQV�FRP�DUD�µFRQVHJ�HQWPHQW¶��
µSHU� WDQW¶�� µDL[t�GRQFV¶����TXH�VHJXHL[HQ� O¶HVTXHPD� µLI���WKHQ¶� L�QR�HQV�SHUPHWHQ�FRSVDU�
UHODFLRQV�PLPqWLTXHV�R�G¶DOWUHV�WLSXV��(OV�FRQGLFLRQDOV�GRQHQ�DXWRULWDW�D�O¶H[SOLFDFLy�GH�
PDQHUD�EHQ�DUWLILFLRVD�L�EDQDO�VL�VRP�FDSDoRV�GH�UHODFLRQDU�ORV�DPE�HO�SDUDGLJPD�GH�
OD�FRPSOH[LWDW��(O�TXH�IDQ��SUHFLVDPHQW��pV�DMXGDU�D�WHL[LU�XQ�ILO�±XQ�GH�VRO��R�O¶DSDUHQoD�
G¶XQ�GH�VRO��SHU�FRQYHUWLU�HO�WH[W�HQ�VHT�HQFLDO�L�OLQHDO���:LWWJHQVWHLQ�YD�GLU�TXH� µ7RW�HO�
TXH� HV� SRW� GLU� HV� SRW� GLU� FODUDPHQW� L� GHO� TXH� QR� HV� SRW� GLU� YDO� PpV� QR� SDUODU�QH¶��
WDQPDWHL[��KR�YD�GLU�WRW�SDUODQW�SUHFLVDPHQW�GHO�TXH�QR�HV�SRW�GLU��1RVDOWUHV�HQ�DTXHVW�
HVFULW�� HQV� KHP� YLVW� REOLJDWV� D� IHU� VHUYLU� O¶HVWUXFWXUD� µ,I���� WKHQ¶� SHU� D� H[SOLFDU� TXH� HV�
SRGHQ�HVWDEOLU� UHODFLRQV�G¶DOWUD�PHQD��PpV�PXOWLODWHUDOV��QR�FDXVDOV��QR�FDUWHVLDQHV����
WRW�HQWUDQW�HQ�HO�MRF�GH�O¶DSRULD�GHO�OOHQJXDWJH��4XL�VDS�VL�DTXHVWHV�HVWUXFWXUHV�µLI���WKHQ¶�
QR� HVWDQ� FRQWLQJXGHV�� SUHFLVDPHQW�� HQ� HOV� OLQNV� GH� O¶KLSHUWH[W� TXH�� HQ� SRGHU� VHU�
PDQHJDWV�SHO�OHFWRU��GHL[HQ�GH�WHQLU�OD�ULJLGHVD�GHO�WH[W�FOjVVLF"�
�������������������������������������������������
���9HXUH�/pYL�6WUDXVV��&������������L�VV��
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�
(O�TXH�SDVVD��SHUz��pV�TXH�HOV�OLQNV�TXH��HQ�O¶KLSHUWH[W��VyQ�YLVLEOHV�L�XWLOLW]DEOHV��

HQ� O¶HVFULSWXUD� OLQHDO��PDOJUDW� OD� LQWHUWH[WXDOLWDW��TXHGHQ�DPDJDWV��1RPpV�XQ� OHFWRU�DIt�
SRW� FRSVDU� DTXHVWHV� UHODFLRQV�� 3RWVHU� OD� QRVWUD� QHFHVVLWDW� GH� VHJXUHWDW�� OD� PDWHL[D�
VHJXUHWDW�TXH�HQV�GRQDYD� O¶HVTXHPDWLW]DFLy� UDFLRQDOLVWD�� ID�TXH�HO� FRQWURO�TXH� WHQLP�
VREUH�HOV� OLQNV�KLSHUWH[WXDOV�HQV� IDFLQ�GRQDU�PpV�FUHGLELOLWDW�D�XQ�KLSHUWH[W�TXH�D�XQ�
WH[W�IUDJPHQWDUL��SHUz�SUHVHQWDW�FRP�D�WH[W�FOjVVLF��/D�IUDJPHQWDFLy�QR�HQFDL[D�DPE�HO�
WH[W� FOjVVLF�� SHU� WDQW�� XQ� WH[W� FRQVWUXwW� D� SDUWLU� GH� IODVKRV� L� G¶LGHHV� IUDJPHQWDULHV�
OOLXUHPHQW�DVVRFLDGHV�Wp�XQ�IRUPDW�TXH�QR�OL�SHUPHW�OD�FUHGLELOLWDW�TXH�GRQHQ��SHU�XQD�
EDQGD�� OD� OLQHDOLWDW� VHT�HQFLDO� R�� SHU� DOWUD�� HOV� OLQNV� KLSHUWH[WXDOV�� 3RGULD� VHU� TXH�
DTXHVWD� IyUD� XQD� GH� OHV� FDXVHV� TXH� HV� WDUGpV� WDQW� HQ� HQWHQGUH� HO� SHQVDPHQW� GH�
1LHW]VFKH�HQ�WRWD�OD�VHYD�SURIXQGLWDW�������

�
$OWUDPHQW��YROHP�HVPHQWDU�TXH��VL�QR�HQV�KDJXpVVLP�DSXQWDW�D�OD�OtQLD�G¶HVWXGL�

TXH�SDUWHL[�GH�TXH�HO�SHQVDPHQW�pV�OOHQJXDWJH�L�GH�TXH�HO�OOHQJXDWJH�pV�SHQVDPHQW��HO�
WUHEDOO� QR� KDJXHUD� HVWDW� SRVVLEOH�� 2�� DOPHQ\V�� QR� KDJXHUD� SRJXW� QL� WHQLU� DTXHVW�
DVSHFWH�� QL� DUULEDU� D� OHV� PDWHL[HV� UHVSRVWHV� SHU� OHV� PDWHL[HV� YLHV�� 3HUTXq� YjUHP�
SUHQGUH�DTXHVWD�GHFLVLy�HQV�KD�HVWDW�OtFLW�VHJXLU�*DGDPHU��TXH�pV�TXL�GHL[D�FODU�TXH��
SHU� D� HOO� µ(O� VHU� TXH� SXHGH� VHU� FRPSUHQGLGR� HV� OHQJXDMH¶���� � 6L�� FRQWUjULDPHQW�� HQV�
KDJXpVVLP� GHFLGLW� SHU� DOWUHV� SHQVDGRUV�� FRP�� SHU� H[HPSOH�� &KRPVN\�� R� SHO� ILOzVRI�
-HUU\�$��)URGRU��KDXUtHP�KDJXW�GH�VHJXLU�DOWUHV�FDPLQV��$TXHVWV�SHQVDGRUV�FUHXHQ�TXH�
OOHQJXDWJH� L�SHQVDPHQW�YDQ�SHU�FDPLQV�GLIHUHQWV��VyQ� IXQFLRQV�PHQWDOV�VHSDUDGHV����
eV� XQ� FDPt� EHQ� LQWHUHVVDQW� GH� UHFHUFD� TXH� TXHGD� REHUW� HQ� DTXHVW� WH[W�� SHUz� TXH�
HQWHQHP�TXH�VHULD�EHQ�SURILWyV��&HUWDPHQW��pV�XQ�FDPt�TXH�HQV�SRUWDULD�D�OD�ILORVRILD�
GH� OD� PHQW�� 3HUz�� WDPEp�� HOV� ILOzVRIV� TXH� KHP� FRPHQWDW� HQ� DTXHVW� WUHEDOO� HVWDYHQ�
SUHRFXSDWV�SHU�DTXHVWHV�T�HVWLRQV���

�
(O� TXH� HQV� SDVVDULD�� HQ� FDV� GH� FRPSDUWLU� OD� OtQLD� GH� � UHFHUFD� TXH� GHVOOLJD�

SHQVDPHQW� GH� OOHQJXDWJH�� pV� TXH� SRGUtHP� YHXUH� HO� OOHQJXDWJH� FRP� D� HLQD�
UHGXFFLRQLVWD� HQ� OD�PDWHL[D�PDQHUD�TXH�KR�pV� HO� SDUDGLJPD�FDUWHVLj��(O� OOHQJXDWJH��
VHJRQV� DTXHVWD� OtQLD�� DMXGD� D� FDWHJRULW]DU� HO� PyQ� L� D� UHGXLU� OD� FRPSOH[LWDW� GH� OHV�
HVWUXFWXUHV� FRQFHSWXDOV� D� XQD� HVFDOD�PDQHMDEOH���� 3HUTXq� pV� XQ� FRQVWUXFWH� TXH� VH�
VLWXD�HQWUH�SHQVDPHQW�L�YLGD�L��SHU�WDQW��HQV�ILOWUD�L�HVTXHPDWLW]D�OHV�YLYqQFLHV��'H�IHW��
FRP�GLX�9DWWLPR����WRW�OOHQJXDWJH�pV�PHWDIzULF�L�QR�Wp�UHODFLy�GH�QHFHVVLWDW�DPE�DOOz�TXH�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���/pYL�6WUDXVV��&����������������*DGDPHU��*�����������������9HXUH�-lJHU�/XGZLJ�D�0HQWH�\�&HUHEUR�QR������DUW�WULPHVWUH�������SjJ���������9HXUH�99$$��©(O�OHQJXDMH�KXPDQRª��,QYHVWLJDFLyQ�\�&LHQFLD��9ROXP�PRQRJUjILF��7HPDV����������
SjJ���������9DWWLPR��*�������������
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GHQRWD�� eV� O¶~V� L� OD� VRFLHWDW� TXL� DFFHSWD� S~EOLFDPHQW� HO� VLVWHPD� PHWDIzULF� TXH�� DO�
FDSGDYDOO��QR�pV�PpV�TXH�XQD�DOWUD�PDQHUD�GH�PHQWLU��

�
6L� GHVOOLJXHP�SHQVDPHQW�GH� OOHQJXDWJH�� DTXHVW� TXHGD�GH�PDQHUD�QtWLGD� FRP�

XQD� GH� OHV� WHFQRORJLHV� TXH� GLIHUHQFLHQ� O¶pVVHU� KXPj�� 3RWVHU� OD� PpV� LPSRUWDQW�
G¶DTXHVWHV� WHFQRORJLHV�� 7DQPDWHL[�� SHOV� ILOzVRIV� GH� OD� FLqQFLD�� OD� WHFQRORJLD� pV��
SUHFLVDPHQW�� DOOz� TXH� GLVWLQJHL[� O¶pVVHU� KXPj� GHOV� DQLPDOV�� 0ROW� SHU� GDPXQW� GH� OD�
UDFLRQDOLWDW�FDUWHVLDQD��TXH� MD�KHP�FRPHQWDW�D�EDVWDPHQW��/D�GLIHUqQFLD�QR�UDX�HQ� OD�
LQVWUXPHQWDOLWDW�� VLQy�HQ� OD�FDSDFLWDW�GH�FRQVWUXLU� FRPSRVLFLRQV�GH�VHJRQ�RUGUH��$L[z�
VLJQLILFD� TXH� FDO� FUHDU� WHFQRORJLD� SHU� D� IHU�PpV� WHFQRORJLD�� FRVD� TXH� UHVSRQ� D� XQD�
UDFLRQDOLWDW� LQVWUXPHQWDO� FRPSOH[D� TXH�� VHJXUDPHQW�� VL� SRJXpVVLP� HVWXGLDU� D� IRQV��
HQFDL[DULD� HQ� HO� QRX� DUTXHWLSXV� H[SOLFDW� HQ� DTXHVW� WUHEDOO�� 3HU� WDQW�� DFFHSWDU� HO�
OOHQJXDWJH� FRP� OD� PpV� LPSRUWDQW� GH� OHV� FUHDFLRQV� WHFQROzJLTXHV� KXPDQHV� VLJQLILFD�
SHQVDU� OD�WHFQRORJLD�FRP�DOOz�TXH�YHUWDGHUDPHQW�HQV�ID�VHU�HO�TXH�VRP��/D�FDSDFLWDW�
WHFQROzJLFD� UHTXHUHL[� UDFLRQDOLWDW� HVWUDWqJLFD� R� DQWLFLSDWzULD�� HQFDUD� TXH� DTXHVWD�
FDSDFLWDW� QR� pV� H[FOXVLYD� GH� OHV� DSOLFDFLRQV� WHFQROzJLTXHV�� 3RGHU� GXU� D� WHUPH� OD�
UDFLRQDOLWDW� HVWUDWqJLFD� VLJQLILFD�SRGHU�DFWXDU� FRP�D� MR� LQWHQFLRQDO�SHUTXq�HO� IXWXU�QR�
HVWj� HVFULW� L�� FRQVHJ�HQWPHQW�� HO� GHWHUPLQLVPH� QR� H[LVWHL[�� (VWXGLDU� FRP� Wp� OORF�
DTXHVWD�FDSDFLWDW�DQWLFLSDWzULD�D� O¶KRUD�GH�GHFLGLU�VHULD�XQ�DOWUH�FDPt�EHQ� LQWHUHVVDQW�
SHU�GHVHQYROXSDU�HQ�WUHEDOOV�IXWXUV��(Q�DTXHVW�FDV�SRGUtHP�UHFROOLU�HO�VXJJHULPHQW�GH�
+RUNKHLPHU�L�$GRUQR�TXDQ�HQV�GLXHQ��

�
µ(O�DELVPR�TXH�VH�DEULy�FRQ�HVWD�VHSDUDFLyQ�>�HV�UHIHUHL[HQ�D�OD�VHSDUDFLy�

HQWUH�VLJQH�L�LPDWJH@�OR�KD�YLVWR�OD�ILORVRItD�HQ�OD�UHODFLyQ�HQWUH�LQWXLFLyQ�\�FRQFHSWR��
\� KD� LQWHQWDGR� XQD� \� RWUD� YH]�� DXQTXH� HQ� YDQR�� FHUUDUOR�� HOOD� HV� GHILQLGD�
MXVWDPHQWH�SRU�HVWH�LQWHQWR¶������

�
,�� WRW�VHJXLQW�DTXHVW�VXJJHULPHQW��SURSRVDU�XQD�QRYD� OtQLD�G¶HVWXGL�TXH�WDPEp�

SDVVDULD� WDQJHQFLDOPHQW� SHU� DTXHVW� WUHEDOO�� (V� WUDFWDULD� G¶HVWXGLDU� HO� SDSHU� GH� OD�
LQWXwFLy� HQ� HO� FRQHL[HPHQW�� &DOGULD� HVWXGLDU� ILQV� D� TXL� SXQW� OD� LQWXwFLy� SRGULD� HVWDU�
PHGLDGD�SHU�OD�WqFQLFD�R�FRQGLFLRQDGD�SHOV�LQVWUXPHQWV�L�HOV�SDUDGLJPHV��WDO�FRP�KHP�
LQWHQWDW�IHU�WRW�SDUODQW�GH�WH[W�L�G¶KLSHUWH[W���

�
)LQV�L�WRW�SRGUtHP�UHWRUQDU�D�O¶KLSHUWH[W�SHU�D�YHXUH�VL�OHV�GHFLVLRQV�DO�VHJXLU�HOV�

FDPLQV�TXH�HQV�RIHUHL[�HV�WULHQ�GH�PDQHUD�LQWXwWLYD��'H�IHW��3LHUUH�/pYL�GHILQHL[�OD�LFRQD�
FRP� HO� VLJQH� TXH� UHSUHVHQWD� GH�PDQHUD� LQWXwWLYD� UHODFLRQV�� DFFLRQV���� ,�� VL� DTXHVWHV�
HVWDQ�HQ�XQ�HQWRUQ�RQ�VLJXL�SRVVLEOH�OD�LQWHUDFFLy��OD�QDYHJDELOLWDW��OD�FLQHPjWLFD����GH�OD�
�������������������������������������������������
���+RUNKHLPHU��0���$GRUQR��7�������������
�
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�
FRPXQLFDFLy��DOJXQV�DXWRUV�DFFHSWDULHQ�TXH��HQ�DTXHVW�HQWRUQ��HV�SRGHQ�GHVHQYROXSDU�
UDRQDPHQWV�PpV�R�PHQ\V�FOjVVLFV�HQ�OD�QDYHJDFLy�KLSHUWH[WXDO����6HPEOD��GRQFV��TXH�
HO� SODQWHMDPHQW� IHW� HQ� DTXHVW� WUHEDOO� D� O¶KRUD�G¶HVWXGLDU� VL� OD�PDQHUD�GH�SHQVDU� HVWj�
FRQGLFLRQDGD� SHU� OD�PDQHUD� GH� OOHJLU� L� HVFULXUH�� HV� SRGULD� H[WUDSRODU� D� O¶HVWXGL� GH� OD�
LQWXwFLy�� ,� DL[z�� WDQW� VL� SDUWLP� GH� TXq� SHQVDPHQW� L� OOHQJXDWJH� IXQFLRQHQ� GH� PDQHUD�
VHSDUDGD�FRP�VL�QR���

�
&XULRVDPHQW��DPEGyV�FRQFHSWHV��LQWXwFLy�L�GHFLVLy��HVWDQ�SRF�HVWXGLDWV��$OJXQV�

SHQVDGRUV��FRP�'DQLHO�&��'HQQHWW��GH�TXL�KHP�SDUODW�DUD�L�DGpV��KDQ�WUHEDOODW�GH�YDOHQW�
HQ� O¶HVWXGL� GH� OD� LQWXwFLy� GLQV� OD� ILORVRILD� GH� OD� PHQW�� &DOGULD� UHOOLJDU� DTXHVWV�
FRQHL[HPHQWV�DPE�O¶LQVWDQW�GH�GHFLVLy��OD�TXDO�FRVD�VHPEOD�IRUoD�FRPSOLFDGD��6REUHWRW�
VL�HO�VHQWLW�TXH�OL�GRQHP�V¶DSURSD�DO�VHJ�HQW���

�
µHQ� HO� VHQWLGR�HQ�TXH�.LHUNHJDDUG�GLFH�TXH�HO� LQVWDQWH�SDUDGyJLFR�

GH�OD�GHFLVLyQ�HV�OD�ORFXUD¶����
�
�

�

�������������������������������������������������
���9HXUH�-RDQ�&DPSjV���+LSHUWH[W�L�OLWHUDWXUD��$SUR[LPDFLy�D�OD�OLWHUDWXUD�GLJLWDO��SjJ���������'HUULGD��-�������������
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�
���%LEOLRJUDILD�

�
•� %DWDLOOH��*����������6REUH�1LHW]VFKH��0DGULG��7DXUXV��
•� %HQJRD� 5Xt]� GH� $]XD�� -�� �������� 'H� +HLGHJJHU� D� +DEHUPDV�� %DUFHORQD��

+HUGHU��
•� %HUJHU��$��$����������3RUWDEOH�3RVWPRGHUQLVP��2[IRUG��$OWD0LUD�3UHVV���
•� &DVWHOOV��0����������/D�HUD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��0DGULG��$OLDQ]D�(GLWRULDO���
•� &DVWHOOV��0����������/D�JDOD[LD�LQWHUQHW��%DUFHORQD��3OD]D�	�-DQpV��
•� &KDWHOHW��)����������8QD�KLVWRULD�GH�OD�UD]yQ��9DOqQFLD��3UH�7H[WRV��
•� &LRUDQ��(��0����������'HO�LQFRQYHQLHQWH�GH�KDEHU�QDFLGR��0DGULG��7DXUXV��
•� &ROOL��*����������)LORVRItD�GH�OD�H[SUHVLyQ��0DGULG��6LUXHOD��
•� &ROOL��*����������'HVSXpV�GH�1LHW]VFKH��%DUFHORQD��$QDJUDPD��
•� &ROOLQV��+��3LQFK��7����������(O�JyOHP��/R�TXH�WRGRV�GHEHUtDPRV�VDEHU�DFHUFD�

GH�OD�FLHQFLD��%DUFHORQD��*ULMDOER��
•� 'DPDVLR��$�5����������(O�HUURU�GH�'HVFDUWHV��%DUFHORQD��*ULMDOER��
•� 'HOHX]H��*����������1LHW]VFKH�\�OD�ILORVRItD��%DUFHORQD��$QDJUDPD��
•� 'HUULGD��)����������'DU��HO��WLHPSR��,�/D�PRQHGD�IDOVD��%DUFHORQD��3DLGyV��
•� 'HUULGD��-����������$SRUtDV��%DUFHORQD�3DLGyV��
•� 'XUDQ�;����������(O�FHUYHOO�SROLqGULF��%DUFHORQD��&ROXPQD�%URPHUD��
•� 'XUNKHLP�� (��� 0DXVV�� 0�� �������� ,QVWLWXFLyQ� \� FXOWR�� 5HSUHVHQWDFLRQHV�

FROHFWLYDV�\�GLYHUVLGDG�GH�FLYLOL]DFLRQHV��%DUFHORQD��%DUUDO���
•� (FKHYHUUtD�� -�� �������� ,QWURGXFFLyQ� D� OD� PHWRGRORJtD� GH� OD� FLHQFLD�� 0DGULG��

&iWHGUD��
•� )HUUDWHU�0RUD��-����������'LFFLRQDULR�GH�ILORVRILD��%DUFHORQD��$ULHO��
•� )RXFDXOW��0����������6REUH�OD�,OXVWDFLyQ��0DGULG��7HFQRV��
•� )RXFDXOW��0����������/¶RUGUH�GHO�GLVFXUV��%DUFHORQD��/DLD��
•� )RXFDXOW��0����������9LJLODU�\�FDVWLJDU��0DGULG��6LJOR�;;,��
•� *DGDPHU��+��*�����������9HUGDG�\�0pWRGR�,��0DGULG��6tJXHPH���
•� *DGDPHU��+��*�����������9HUGDG�\�0pWRGR�,,��0DGULG��6tJXHPH���
•� *|GHO��.XUW���������(QVD\RV�LQpGLWRV��%DUFHORQD��*ULMDOER��
•� +DEHUPDV��-����������$VVDLJV�ILORVzILFV��%DUFHORQD��/DLD��
•� +HLGHJJHU��0����������1LHW]VFKH��%DUFHORQD��'HVWLQR��
•� +HLGHJJHU��0����������7LHPSR�\�VHU��0DGULG��7HFQRV���
•� +RIVWDGWHU�� '�5�� �������� *|GHO� (VFKHU�� %DFK�� 8Q� (WHUQR� \� *UiFLO� %XFOH��

%DUFHORQD��7XVTXHWV��
•� +RSHQKD\Q�� 0DUWLQ� ��������'HVSXpV� GHO� QLKLOLVPR�� 'H� 1LHW]VFKH� D� )RXFDXOW��

%DUFHORQD��$QGUpV�%HOOR��
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•� +RUNKHLPHU��0��,�$GRUQR��7�:����������'LDOpFWLFD�H�OD�LOXVWUDFLyQ��0DGULG��7URWWD��
•� /HYL�6WUDXVV��&����������(O�SHQVDPHQW�VDOYDWJH��%DUFHORQD��(GLFLRQV�����
•� /\RQ��'����������3RVWPRGHUQLGDG��0DGULG��$OLDQ]D�(GLWRULDO��
•� 1HJURSRQWH��1���������9LXUH�HQ�GLJLWDO��%DUFHORQD��0ROO��
•� 1LHW]VFKH��)����������(O�$QWLFULVWR��0DGULG��$OLDQ]D�(GLWRULDO��
•� 3HQURVH��5����������/D�QXHYD�PHQWH�GHO�HPSHUDGRU��0DGULG��*ULMDOER��
•� 3HQURVH��5����������/DV�VRPEUDV�GH�OD�PHQWH��%DUFHORQD��*ULMDOER��
•� 3LDWWHOOL�3DOPDULQL��0����������/DV�JDQDV�GH�HVWXGLDU��%DUFHORQD��*ULMDOER��
•� 3LDWWHOOL�3DOPDULQL��0����������/RV�W~QHOHV�GH�OD�PHQWH��%DUFHORQD��*ULMDOER���
•� 5LINLQ��-���������/D�HUD�GHO�DFFHVR��%DUFHORQD��3DLGyV�,EpULFD��
•� 5XVVHOO��%����������(O�FRQHL[HPHQW�KXPj��%DUFHORQD��(GLFLRQV�����
•� �6DIUDQVNL��5����������8Q�PDHVWUR�GH�$OHPDQLD��0DUWLQ�+HLGHJJHU�\�VX�WLHPSR��

%DUFHORQD��7XVTXHWV��
•� 6DIUDQVNL��5����������1LHW]VFKH��%DUFHORQD��7XVTXHWV��
•� 6DYDWHU��)����������1LKLOLVPR�\�DFFLyQ��/D�ILORVRItD�WDFKDGD��0DGULG��7DXUXV��
•� 6DYDWHU��)����������(QVD\R�VREUH�&LRUDQ��0DGULG��7DXUXV��
•� 6FKU|GLQJHU��(����������4Xq�pV�OD�YLGD"��%DUFHORQD��(GLFLRQV������
•� 6ORWHUGLMN��3����������(O�SHQVDGRU�HQ�HVFHQD��9DOqQFLD��3UH�7H[WRV��
•� 9DWWLPR��*����������,QWURGXFFLyQ�D�+HLGHJJHU��%DUFHORQD��*HGLVD��
•� 9DWWLPR��*����������,QWURGXFFLyQ�D�1LHW]VFKH��%DUFHORQD��3HQtQVXOD��
•� 9DWWLPR��*����������/DV�DYHQWXUDV�GH�OD�GLIHUHQFLD��%DUFHORQD��3HQtQVXOD��
•� 99$$����������3RVWPRGHUQLWDW��%DUFHORQD��/D�%XVFD��
•� 99$$��6HOHFFLy�L� LQWURGXFFLy�GH�)HUQiQGH]�5DxDGD��$����������2UGHQ�\�&DRV��

%DUFHORQD��3UHQVD�FLHQWtILFD��
•� 99$$�� 6HOHFFLy� L� LQWURGXFFLy� GH� 0RUJDGR� %HUQDO�� ,�� �������� 3VLFRORJtD�

ILVLROyJLFD��%DUFHORQD��3UHQVD�FLHQWtILFD��
•� :DJHQVEHUJ�� -�� �������� ,GHDV� SDUD� OD� LPDJLQDFLyQ� LPSXUD�� %DUFHORQD��

7XVTXHWV��
•� :LWWJHQVWHLQ��/����������,QYHVWLJDFLRQV�ILORVzILTXHV��%DUFHORQD��/DLD��
•� :LWWJHQVWHLQ��/����������7UDFWDWXV�ORJLFR�SKLORVRSKLFXV��%DUFHORQD��/DLD���
•� :ROSHUW��/HZLV���������/D�QDWXUDOH]D�QR�QDWXUDO�GH�OD�FLHQFLD��0DGULG��$FHQWR��
•� :RROOH\��%����������(O�XQLYHUVR�YLUWXDO��0DGULG��$FHQWR����

�
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�
�
$UWLFOHV�L�PRQRJUDILHV�
�

•� %HNHQVWHLQ��-��'���©/D�LQIRUPDFLyQ�HQ�HO�XQLYHUVR�KRORJUiILFRª��,QYHVWLJDFLyQ�\�
&LHQFLD��Q~P�������������SjJ���������

•� %ODFNPRUH��6��� ©(O� SRGHU�GH� ORV�PHPHVª�� ,QYHVWLJDFLyQ�\�&LHQFLD�� Q~P�������
������SjJ���������

•� 'DZVRQ�� -RKQ� :�� -U��� ©*|GHO� \� ORV� OtPLWHV� GH� OD� OyJLFDª�� ,QYHVWLJDFLyQ� \�
&LHQFLD��Q~P�������������SjJ���������

•� *UHJRU\� -�� &KDLWLQ�� ©2UGHQDGRUHV�� SDUDGRMDV� \� IXQGDPHQWRV� GH� ODV�
PDWHPiWLFDVª��,QYHVWLJDFLyQ�\�&LHQFLD��Q~P�������������SjJ���������

•� 99$$�� ©/D� FRQVFLHQFLDª�� ,QYHVWLJDFLyQ� \� &LHQFLD�� 9ROXP�PRQRJUjILF�� 7HPDV�
�����������

•� 99$$�� ©(O� OHQJXDMH� KXPDQRª�� ,QYHVWLJDFLyQ� \� &LHQFLD�� 9ROXP� PRQRJUjILF��
7HPDV����������

�
�
$UWLFOHV�HQ�OtQLD�
�
�

•� 'HQQHWW��'��&����������³6LVWHPDV�,QWHQFLRQDOHV´��FRPSLODW�SHU�&ODXGLR�*XWLpUUH]�
>DUWLFOH�HQ�OtQLD@��81('�L�)XQGDFLyQ�2PDU�'HQJR��6�G��
�'LVSRQLEOH�D��
��KWWS���FODXGLRJXWLHUUH]�FRP�ELG�IRG�XQHG�'HQQHWWB6LVWHPDV�KWPO!�

•� *DOODJKHU�� 6�� �������� ³8QGHUVWDQGLQJ� XQGHUVWDQGLQJ�� 7KH� FRQWULEXWLRQV� RI�
KHUPHQHXWLFV�DQG� WKH�FRJQLWLYH�VFLHQFHV´��3KLORVRSK\�DQG�&RJQLWLYH�6FLHQFHV�
>DUWLFOH�HQ�OtQLD@��&DQLVLXV�&ROOHJH���
�'LVSRQLEOH�D���KWWS���JRUW�FDQLVLXV�HGX�aJDOODJKU�DOEHUWD�KWPO!�

•� 6FKLHQVWRFN�� *��%HFKPDQQ�� *�� L� )UHGHULFKV�� )�� �������� ³,QIRUPDWLRQ� 6RFLHW\��
:RUN� DQG� WKH�*HQHUDWLRQ�RI�1HZ�)RUPV�RI�6RFLDO�([FOXVLRQ� �62:,1*�� �� WKH�
7KHRUHWLFDO�$SSURDFK´�>DUWLFOH�HQ�OtQLD@��,7$6��
�'LVSRQLEOH�D���KWWS���ZZZ�LWDV�I]N�GH�GHX�WDGQ�WDGQ����VFXD��D�KWP!�

•� 6KHULQ��%����������³&RPPRQ�VHQVH�FODULILHG��,QWXLWLYH�NQRZOHGJH�DQG�LWV�UROH�LQ�
SK\VLFV� H[SHUWLVH´�� 1$567� $QQXDO0HHWLQJ�� ����� >DUWLFOH� HQ� OtQLD@��
1RUWKVZHVWHUQ�8QLYHUVLW\���
�'LVSRQLEOH�D����KWWS���ZZZ�HGXF�VIX�FD�QDUVWVLWH�FRQIHUHQFH�VKHULQ�VKHULQ�KWPO!�
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•� :HJQHU��'����������³7KH�,OOXVLRQ�RI�&RQVFLRXV�:LOO��0DNLQJ�RXUVHOYHV�DW�KRPH�
LQ�RXU�PDFKLQHV´���>%RRN�UHYLHZ�HQ�OtQLD@��0,7��
'LVSRQLEOH�D���KWWS���DVH�WXIWV�HGX�FRJVWXG�SDSHUV�ZDJQHUUHYLHZ�KWP!�

�
�
0DWHULDOV�DSRUWDWV�SHO�FRQVXOWRU�PHWRGROzJLF�L�PDWHULDOV�GH�OD�82&�
�

•� &DPSjV�0RQWDQHU��-��(VWXGLV�VREUH�OD�SRVWPRGHUQLWDW��*UXS�,�3$'��,1���82&��
•� &DPSjV�0RQWDQHU��-��(VWXGLV�VREUH�OD�WHRULD�GHO�FDRV��*UXS�,�3$'��,1���82&��
•� &DPSjV�0RQWDQHU�� -��+LSHUWH[W� L� FRPSOH[LWDW�� 0DWHULDO� GH� O¶DVVLJQDWXUD� GH� OD�

82&�³+LSHUWH[W�HQ�OHV�+XPDQLWDWV´��
•� &DPSjV�0RQWDQHU�� -��+LSHUWH[W� L� OLWHUDWXUD�� $SUR[LPDFLy� D� OD� OLWHUDWXUD� GLJLWDO��

,1���82&��
•� 99$$� ��������/¶KLSHUWH[W� D� OHV�KXPDQLWDWV��'RFXPHQWV�GH� OHFWXUD��%DUFHORQD��

)82&��5HI��83����������������
�
�
(QOODoRV�UHODFLRQDWV�
�
�

�&RPHQWDULHV�RQ�3KLORVRK\��7UDQVFULSWLRQV�RI�FRPPHQWDULHV�E\�*UHJRU\�
.RXNO�IURP�WKH�UDGLR�EURDGFDVW�6WDQG�WR�5HDVRQ�>HQ�OtQLD@��������6WDQG�WR�5HDVRQ�
$55��/DVW�8SGDWHG�������������

'LVSRQLEOH�D���KWWS���ZZZ�VWU�RUJ�IUHH�FRPPHQWDULHV�SKLORVRSK\�!�
�+LVWRU\� RI� K\SHUWH[W� DQG� K\SHUPHGLD� >HQ� OtQLD@�� ,167,787(� IRU�

,1)250$7,21�SURFHVVLQJ�DQG�&20387(5�VXSSRUWHG�QHZ�0(',$��/DVW�PRGLILHG�
�������������

'LVSRQLEOH� D��
�KWWS���ZZZ�LLFP�HGX�OLEHUDWLRQ�OLEUDU\�UHSRUWV�USBIHHGEDFN�Q���Q��!�

�0HPH[� DQG� %H\RQG� ZHE� VLWH� >ZHE� HQ� OtQLD@�� 7KH� ZHE� VLWH� LV� DQ�
RXWJURZWK�RI�WKH������%URZQ�0,7�%XVK�6\PSRVLXP���

'LVSRQLEOH�D���KWWS���ZZZ�FV�EURZQ�HGX�PHPH[�!�
�6LWH�ZHE�GH�%UXQR�/DWRXU�>ZHE�HQ�OtQLD@��%UXQR�/DWRXU��5HVSRQVDEOH�GH�

OD�ZHE��
'LVSRQLEOH�D����KWWS���ZZZ�HQVPS�IU�aODWRXU�!�

�7KH� 3UREOHPV� RI� 3KLORVRSK\�� 21� ,178,7,9(� .12:/('*(�� 3RSXODU�
6FLHQFH��1HW��>HQ�OtQLD@��&RS\ULJWK�������,Q�DVRFLDWLRQ�ZLWK�$PD]RQ�FRP��

'LVSRQLEOH�D���KWWS���ZZZ�SRSXODU�VFLHQFH�QHW�ERRNV�UXVVHOO�FKDSWHU���KWPO!�
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�7XIWV�8QLYHUVLW\�&HQWHU�IRU�&RJQLWLYH�6WXGLHV�PDLQ�SDJH�>ZHE�HQ�OtQLD@���
'DQLHO�&��'HQQHWW��'LUHFWRU��

'LVSRQLEOH�D���KWWS���DVH�WXIWV�HGX�FRJVWXG�!�
�
�

�
�
3(3;�������������������������������������SHS[#[XFOD�HV��������������������������2ORW����0DLJ�-XQ\������

�



Imatges i comentaris

 

 

VISIÓ DEL CAOS AL SEGLE XVIII

El caos segons un gravat de Bernard Picart de 1731.

 

 

 

 

VISIÓ DEL CAOS AL SEGLE XXI
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Imatges i comentaris

Fractal de Mandelbrot

 

 

 

 

 

REALITAT VIRTUAL

S'està parlant de l'univers virtual com a expansió de la qüotidianeitat, no com a quelcom més enllà 
d'aquesta. És, d'alguna manera, un fragment de realitat que anirà formant part, cada vegada més, de 

les nostres vides. 
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SOCIETAT XARXA O BUCLE SENSE FI?

Com en un bucle sens fi, les interaccions van creant el futur en cada instant. La limitació de la 
direcció del temps pot ser una condició inicial. Tanmateix, va implícita en la vida. És com la música 

dels planetes?
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HIPERTEXT COM A COSMOVISIÓ

Potser algunes cultures amb una cosmovisió diferent a la nostra ja associaven text i imatges en els 
esdeveniments del dia a dia. Podríem dir que, d'alguna manera, pensaven en imatges, text i so a l'hora 

de copsar la seva realitat. Té això alguna cosa a veure amb el concepte hipertextual tecnològic 
d'occident?

 

 

L'HIPERTEXT MAL ENTÈS
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És aquesta la imatge que tenim de l'hipertext? En aquest cas, serà millor que tornem a començar.

 

 

 

LA MIRADA CANVIADA

Com en el film de Buñuel, si acceptem el canvi de paradigma en tota la seva radicalitat, ens caldrà 
canviar la mirada.
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Comentaris i opinions

 

Podeu enviar qualsevol comentari, suggeriment, informació... a partir d'aquest formulari o 
directament per mail. 
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L'associació entre els nodes d'aquest hipertext  segueix, a grans trets, 
l'esquema següent:

És, doncs, un esquema arborescent que, de fet, recorda els capítols dels 
llibres i l'organització seqüencial del text clàssic. La lectura ha de ser 

seqüencial i, per tant, està encorsetat al format cartesià. Naturalment, es 
podria obrir el text incorporant enllaços externs i establint relacions dins del 
propi text que li donarien un altre caire i el convertirien en un esquema com 

següeix:
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Això, però, ens sembla que cal deixar-ho per una altra ocasió.
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Crítiques al paradigma racionalista des de l’irracionalisme

2.- Racionalitat

 'No hi ha fets, només interpretacions'

F. Nietszche

El paradigma 
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Deconstrucció del 
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Deconstrucció des del 
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 2.2.- Crítiques al paradigma racionalista des de l'irracionalisme

Amb Nietzsche s’encetaren noves vies de coneixement. Ja amb ell, però també amb els seus 
seguidors, anà agafant més pes el relativisme epistemològic. Naturalment, en aquest nou marc 
conceptual, el paradigma racionalista quedava tocat de mort en no haver-hi veritat a la qual 
perseguir. Aquesta és, potser, la més directa de les crítiques que els irracionalistes feren a 
l’arquetipus anterior. En estudiar la genealogia de les idees i dels absoluts, Nietzsche posava en 
entredit aquestes suposades veritats i encetava el perspectivisme. El punt de vista canviava i ara ja 
no era possible copsar l’objecte, sinó que s’acabava la possibilitat de copsar res que no fóra mediat 
pel subjecte. L’absolut hauria mort en la cèlebre frase de Nietzsche: ‘Déu ha mort’. I, així, s’iniciaria 
un període en el qual la vessant dionisíaca de la vida seria possible també des del punt de vista del 
coneixement. La tragèdia, doncs, no només existia, sinó que tenia lloc en la filosofia. En mots dels 
mateixos irracionalistes: 

 ‘Es necesario estar desilusionado y, sin embargo, apasionadamente enamorado de la vida, aun cuando 

se haya descubierto su gran futilidad’[1]. 

 Pels irracionalistes, la raó és vista com a ‘deliri despòtic’[2] que ens portaria a la salvació de no se 
sap ben bé què. En el fons, una continuació de la moral cristiana de ramat que, tot disciplinant 
l’ànima, limita l’home. També és vista com la característica principal de la cultura socràtica. El 
socratisme fonamentà el racionalisme, tot cercant la veritat més enllà de l’home, i conformà les arrels 
de la cultura occidental. Èticament, la racionalitat socràtica lliga justícia amb bon comportament i amb 
protecció envers el destí. Conceptualment, el lligam racional obliga a un esquema definit i previ; 
determinista i determinat que, com dèiem, nega la possibilitat de tragèdia[3]. Nega, al cap i a la fi, la 
vida tal com és. La raó, doncs, va començar a ser replantejada, de manera que es posà èmfasi en la 
voluntat i en la vida. La raó cartesiana, des d’aquest punt de vista, és, doncs, una esquematització de 
la vida que no pot substituir-la. Tanmateix, la comoditat de conèixer els esquemes pot portar a una 
certa rutinització de la conducta que facilita l’existència. No podem, però, confondre esquema amb 
vida. Precisament, pels irracionalistes, la falla entre raó i vida, entre atzar i necessitat, entre esquema 
i acció, entre planificació i vivència... és el que fa que la raó sigui limitant i limitada i que la llibertat 
existeixi. Si hi ha llibertat ha d’haver-hi diferència entre vivència i esquema. La raó, doncs, no pot ser 
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determinant ni determinada; és la vida que configura la raó, no a l’inrevés. Cal, doncs, partir de 
l’individual, de l’ara i l’aquí, de l’instant viscut i de l’instant que permet el futur i que el construeix, però 
que no el condiciona sinó que li dóna les condicions de possibilitat[4]. L’etern retorn no és la sublim 
acceptació absoluta de l’instant. L’aleatorietat que ve donada per aquesta falla entre raó i vida ens ha 
de permetre acollir la vessant dionisíaca sense renunciar a la praxi que no és més que la 
interpretació de la pròpia vida en el sentit de que interpretar és la manera d’arribar a l’ésser. Igual 
que una partitura no és si no és interpretada, podrem dir que una vida no és si no és viscuda. 

 Una altra oposició entre el pensament irracionalista i el mètode cartesià és la que fa referència a les 
condicions per a copsar el pensament vertader. El mètode racional ens convida a fer tabula rasa i 
pensar sense prejudicis; els prejudicis, ens diu, són font d’engany i de torbació. D’aquí el dubte 
metòdic com a punt de partença de qualsevol reflexió filosòfica. Els irracionalistes, contràriament, 
parteixen de l’acció. Només a partir de l’acció podrem arribar a un cert coneixement. Savater, tot 
glossant Cioran, ens parla de la lucidesa com el moment en què hom pot discórrer amb claredat. És, 
doncs, el moment de gestació de coneixement. És el moment de desvetllar un significat en el més 
pur sentit del mot άλήθεια. Però parlem d’un significat i no de la veritat en els termes grecs. 
Curiosament, aquest desvetllar podria estar relacionat, segons el nostre parer, amb la intuïció. La 
lucidesa de Sabater no és acumulació pedagògica de coneixements; és consciència de la 
consciència i no només consciència o coneixement d’allò altre. La lucidesa es dóna, segons Savater, 
quan més enllà de l’engany dels mots hom s’enfronta a la vida[5]. En algun moment de la seva tesi, 
Savater oposa llenguatge a coneixement; segurament Gadamer i l’hermenèutica filosòfica actual no 
estarien d’acord amb aquesta diferenciació. A nosaltres, però, ens serveix per a resituar el 
pensament en la vida i canviar, així, el punt de vista de la racionalitat de l’època moderna. La 
lucidesa, per altra banda, està renyida amb l’esperança i amb el desig. Com diu Cioran: ‘Quan més 
s’és, menys es vol’[6]. I la racionalitat és una voluntat condicionada i redirigida perquè és desig de 
finitud i de transcendència; la racionalitat cartesiana i il·lustrada només és possible perquè pretén ser 
l’absolut del coneixement i, per tant, està en permanent cerca del fi absolut. Si no fóra així, ja no seria 
il·lustració; no seria raó cartesiana. Contràriament, la lucidesa i, amb aquesta, la possibilitat de 
coneixement, no nega l’acció, sinó que es veu obligada a l’acceptació desil·lusionada de l’acció. 
Estem condemnats a l’acció perquè la vida és actuar. Fins estem immersos en el projectar en tant 
que projectar el futur forma part de l’essència humana. Cal, però, no confondre projectar amb veritat 
ni amb realitat. 

 

[1] Safranski, R., 2001:110. 

[2] Veure Hopenhayn, M.,1997:68 

[3] Conceptes explicats a Vattimo, G.,1987:26 i ss 

[4] Gadamer, G.,2003:263 
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[6] Veure Savater, F.,1980:115 
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'El órgano del sí mismo para superar aventuras, para perderse a fin de 
encontrarse, es la astucia'.

                                                 Horkheimer & Adorno
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  2.3.- Deconstrucció del racionalisme des del propi racionalisme

Les línies de pensament racionalistes s’agruparen, a la primera meitat del segle XX, entorn de l’Escola de 
Frankfurt. Podem considerar que eren els seguidors de Hegel, Marx i Engels, entre altres. Pretenien 
desenvolupar els pensaments d’aquests grans filòsofs, tots ells representants de grans sistemes filosòfics 
que no dubtaven dels postulats bàsics del paradigma cartesià. Cercaven l’absolut en un final unitari i 
alliberador en la seva fe en la raó. El final de la història per a uns, el final del capitalisme per a altres... però, 
al capdavall idees semblants a les de Sant Agustí quan cercava la Ciutat de Déu i el final del temps[1].  És la 
filosofia de la societat,  la filosofia de la història i la filosofia dels pobles per damunt la filosofia de l’individu. 
L’individu només es pot realitzar per mitjà del poble i de l’estat. El progrés, ajudat per la il·lustració, condueix 
la humanitat vers un fi i un final que han de ser alliberadors. Efectivament, era l’època del les ideologies. 

Mentre aquests pensadors parlaven de societat i de política, tingué lloc un esdeveniment vergonyant pel 
conjunt de la humanitat: l’holocaust nazi. Malauradament, és convertiren en reals els mots de Nietzsche 
quan advertia que hi havia una perillosa connivència entre una potent racionalitat analítica i el més obtús 
dels irracionalismes[2]. Les bases del pensament de l’Escola de Frankfurt varen trontollar i Horkheimer i 
Adorno, esfereïts pel que havia succeït, varen escriure un llibre, la Dialèctica de la Il·lustració, que ha 
suposat una via diferent de pensament crític envers la racionalitat des de la pròpia racionalitat. És un text 
que s’ha situat en el centre del debat entre modernitat i postmodernitat i en el qual es qüestiona el conjunt 
de la cultura occidental, així com el concepte de racionalitat entès fins aquell moment.  

Certament, aquests autors i aquest text parlen, fonamentalment, de la Il·lustració. No podem dir que el 
model cartesià sigui exactament el mateix que la Il·lustració, bàsicament perquè la Il·lustració engloba força 
més coses. De fet, la Il·lustració pot ser considerada, amb Kant, com el punt de partida per a reflexionar 
sobre els límits de la raó. El lema de la Il·lustració, l’atreveix-te a pensar –el sapere aude!-, comporta una 
voluntat de llibertat, però també comporta una autolimitació de l’ús de la raó. Tornar a la minoria d’edat 
anterior a la Il·lustració significa tornar al dogmatisme, però precisament això és, com veurem, el que va 
passar amb la pròpia Il·lustració. Tanmateix, en el rerafons de la Il·lustració es van seguir mantenint els 
mateixos principis del paradigma cartesià. Per aquest motiu, farem nostres les crítiques a la Il·lustració com 
si es tractés de reflexions sobre aquest arquetipus. 

 La més ferma crítica a la Il·lustració va ser que la realitat havia contradit a bastament el progrés. Amb els 
postulats racionalistes no només no havíem avançat envers una millor i més racional organització social, 
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sinó que havíem retrocedit a la barbàrie més espantosa dels darrers temps. Òbviament, el projecte il·lustrat 
s’havia revelat com un fracàs. Malgrat això, Horkheimer i Adorno pretenien salvar el projecte racional tot 
repensant-lo. 

El seu diagnòstic deia que el saber cartesià significava, en la seva aplicabilitat, poder. És la mateixa tesi de 
Bacon quan deia que saber és poder[3]. I el poder, que no coneix límits, s’ha dedicat a dominar sobre la 
natura. En aquest domini s’ha oblidat de tenir en compte aspectes com l’activitat, les passions, l’ésser, 
l’existència... La Il·lustració cartesiana és, com no podia ser d’altra manera, totalitària perquè només admet 
allò que pot ser reduït als principis de la ciència, al càlcul i a la utilitat. La calculabilitat és el seu dogma. A 
diferència del mite clàssic, la Il·lustració no pretén explicar, representar, conservar, narrar, exposar... sinó 
englobar o excloure. La pretensió d’unitat va fer que tot el que no podia ser estudiat pel positivisme quedés 
relegat a aparença; a literatura. 

D’aquesta manera, el mite va quedar englobat en la Il·lustració i la natura només és en la mesura en què 
s’ha objectivat. El poder sobre la natura també va significar estranyament envers aquesta. Perquè qualsevol 
altra forma d’aproximació a la realitat va quedar fora del paradigma; ni la màgia, ni la religió, ni les relacions 
de semblança, ni les aproximacions discursives... tenien un lloc en el paradigma il·lustrat. Només la dualitat 
subjecte-objecte i l’objectivisme cientificitzant eren recollits en aquest model. Les aproximacions mimètiques 
eren màgiques i es basaven en la proximitat; consegüentment, no tenien cabuda en el món de la raó 
absoluta. La pretensió de domini del racionalisme és, al seu torn, paradigmàtica. 

 Tanmateix, Horkeimer i Adorno, s’adonaren de que la ciència positivista es basa en la creença en la 
repetició mimètica dels esdeveniments per a poder-los predir i estudiar. La repetició immanent està, doncs, 
entre els supòsits del racionalisme il·lustrat. Però, com a repetició mimètica, no és més que el principi que 
sustenta els mites clàssics. La pretensió totalitzadora de la Il·lustració i del racionalisme resulta que li ve del 
principi que de cap manera volia assimilar amb el seu mètode[4]. Aquesta troballa va permetre a aquest 
autors dir que la Il·lustració racionalista és, al final, més mite que ciència. Més mimesi que positivisme. 

 La uniformització nega l’individu en el col·lectiu i l’individu ho accepta per minimitzar la por a allò 
desconegut. Només l’antropocentrisme conceptual permet creure en el paradigma cartesià. En mots dels 
autors de la Dialèctica de la Il·lustració, podem llegir: 

 ‘El hombre cree estar libre del terror cuando ya no existe nada desconocido. Lo cual determina el curso de la 
desmitologización, de la Ilustración, que identifica lo viviente con lo no viviente, del mismo modo que el mito 
identifica lo no viviente con lo viviente. La ilustración es el temor mítico hecho radical. La pura inmanencia del 
positivismo, su último producto, no es más que un tabú en cierto modo universal’[5]. 

 La necessitat de l’ésser humà, per tant, dóna carta de ciutadania a la ciència neopositivista, però aquesta 
esdevé un conjunt de signes aïllat que es pretén tancat en ell mateix. Pretensió, però, vana, com veurem en 
el següent apartat. 

 El paradigma de la racionalitat hauria arribat, segons els pensadors de la Teoria Crítica, a postular una 
forma de racionalitat que oblidaria el pensament. És la racionalitat instrumental o el pensament rarificat, que 
es concreta en les matemàtiques, l’organització racionalitzada, les màquines i la tècnica. Amb l’adjectivació 
de la racionalitat s’enceten noves possibilitats per a la filosofia. Perquè, si hi ha racionalitat instrumental, 
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significa que també hi ha altres formes de pensament –racionals, segons els seguidors de la Teoria Crítica- 
que són pròpies de la filosofia i que permeten copsar veritats que s’escapen a les ciències i, 
consegüentment, al que ens permet copsar el mètode cartesià. Les ciències socials i l’humanisme 
segueixen tenint sentit sense que sigui imprescindible aplicar els mètodes racionalistes. Ulisses, el ningú, 
no s’hauria deixat intimidar per Newton, que tenia pretensió d’universalitat; caldrà tenir-ho present.

 

[1] Châtelet, F.,1998: 183.

[2] Sloterdijk, P.,2000: 12.

[3] Veure Bacon, F.,1987

[4] Veure  Horkheimer, M., Adorno, T., 2003: 67.

[5] Horkheimer, M., Adorno, T., 2003: 70.
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2.- Racionalitat

  ‘«Coneixement», tal com hem vist, és un terme que no pot posseir cap precisió. Tot 
coneixement és dubtós en un grau o altre, i no podem pas dir quin grau de dubte fa que 
deixi de ser coneixement, de la mateixa manera que tampoc no podem pas dir quanta 
pèrdua de cabell fa que un home sigui calb’.

                                                                                               Bertran Rusell

El paradigma 
racionalista 

Crítiques al paradigma 
racionalista des de 

l’irracionalisme

Deconstrucció del 
racionalisme des del propi 

racionalisme

Deconstrucció des 
del positivisme i la 

ciència

 2.4.- Deconstrucció des del positivisme i la ciència 

També la ciència ajudà a deconstruir el paradigma cartesià. Potser va ser, paradoxalment, la fe en la mateixa 
ciència el que més va esquerdar la fe en el model racionalista. El segon principi de la termodinàmica ens diu 
que l’entropia ha de créixer forçosament. Boltzman així ho va demostrar. Recordem que, en el moviment dels 
àtoms d’un gas, es va d’un estat menys desordenat a un estat més desordenat i, per tant, no és possible que 
el moviment sigui reversible en el temps. El creixement inescrutable de l’entropia, d’alguna manera, marca 
una direcció inversa a un progrés organitzat i a cap aproximació asintòtica vers la veritat o la raó universal. El 
temps té una sola direcció. Al cap i a la fi, resulta que el mateix mètode científic ens diu que el desordre, tan 
temut pels racionalistes, és part integrant de les lleis físiques. La mecànica quàntica, per la seva banda, va 
capgirar tots els principis deterministes. Un bon exemple el tenim en l’enorme resistència que tenia Einstein a 
acceptar els principis de la mecànica quàntica, que ell mateix havia contribuït a desenvolupar. La sentència 
coneguda a bastament, en la que deia que ‘Déu no juga als daus’, exemplifica clarament el seu punt de vista. 
Rebutjava l’atzar. Tanmateix, amb el pas del temps la mecànica quàntica ha anat consolidant les seves 
posicions. D’aquesta manera, el principi d’incertesa de Heisenberg i la probabilitat han guanyat el terreny al 
determinisme. 

A més dels resultats purament científics, també hi ha hagut grans canvis en la filosofia de la ciència. Canvis 
que, de fet, no fan més que recollir la fi del paradigma racionalista. Només volem apuntar breument dos 
aspectes. El falsacionisme de Popper ja deixa clar que no és possible cercar cap veritat, sinó que cal apuntar 
les condicions de falsabilitat per a mantenir una perspectiva determinada. Més enllà d’aquest autor, Khun 
parla de paradigma canviant i controvertit. Per tant, ens diu que el marc del coneixement és històric i, 
consegüentment, no absolut. També ens diu que és impossible crear enunciats a partir de l’observació que 
no tinguin una càrrega conceptual subjectiva associada. Dues breus mostres més de que el paradigma 
cartesià s’estava esquerdant.. 

 A banda de la física, també la matemàtica va girar l’esquena al mètode racionalista. Els positivistes varen 
intentar fonamentar la matemàtica en la lògica. Tanmateix, Russell es va trobar, en la seva cèlebre paradoxa, 
amb que això no era possible: Mai podrem decidir si el conjunt de tots els conjunts que no són un element de 
sí mateix és o no un element d’aquest conjunt. No és més que l’aporia del mentider portada al terreny de la 
teoria de conjunts. Hilbert va voler trobar solució a aquesta qüestió tancant la matemàtica en un tot formalitzat 
i creant, així la metamatemàtica. Línia d’estudi que s’hauria d’ocupar de veure què pot aconseguir la 
matemàtica i què queda fora de les seves possibilitats. En aquest hipotètic marc, qualsevol demostració 
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podria ser analitzada de manera procedimental i veure, consegüentment, si és o no vertadera. La matemàtica 
hauria de ser, doncs, decidible en el sentit que un conjunt formal de regles s’haurien d’ocupar, de manera 
mecànica, de decidir. Ara ja sabem que Gödel va demostra la indecibilitat de la matemàtica. Qualsevol 
sistema formal ha de ser forçosament incomplert i, per tant, és impossible que hi hagi decibilitat mecànica. 
Curiosament, ens sembla interessant apuntar que la demostració de Gödel es basa en la paradoxa russeliana
[1] i en l’aplicació de la recursivitat. Ambdós aspectes estan en el nucli del que a nosaltres ens sembla que es 
podria veure com un model de la metaracionalitat. Això, però, queda per un altre treball. A la indecibilitat i la 
incompletitut dels sistemes lògics i formals va seguir un altre concepte important per a ajudar a dinamitar el 
paradigma racionalista. Alan Turing el 1936 va descobrir la no-computabilitat. Això significa que va demostrar 
que una màquina de Turing –o quelcom molt semblant al que avui coneixem com a ordinador- no és capaç 
de resoldre tots els problemes. No és capaç de decidir a priori si un programa d’ordinador trobarà una solució 
i es pararà o no arribarà mai a cap solució. Curiosament, hem passat de la ciència i la matemàtica a quelcom 
lleugerament diferent; a la ciència de la computació, que no és ni ciència clàssica ni tècnica, sinó quelcom 
que s’ha anomenat ciència de la simulació perquè treballa sobre models. Precisament, aquests models seran 
els que ens portaran a la realitat virtual i a noves portes de coneixement. Posteriorment, Chaitin va relacionar 
complexitat amb entropia. I va definir, en el marc formal, complexitat com a la quantitat d’informació 
necessària per a que un ordinador faci una tasca determinada. Mesurava, doncs, la complexitat per la mida 
del mínim programa a subministrar a un ordinador per a calcular una cosa determinada. Però no és possible 
de cap manera estar segurs de que tenim el mínim programa. D’aquesta manera, Chaitin va arribar a la 
intuïció matemàtica que l’aleatorietat forma part indestriable de la matemàtica pura i que el teorema de Gödel 
es pot explicar, precisament, per aquesta aleatorietat. En mots del mateix autor, podem llegir: 

 ‘En la práctica, hay un vasto mundo de verdades matemáticas –una cantidad infinita de información- mientras 
que, por otra parte, cualquier conjunto dado de axiomas solamente abarca una cantidad finita, diminuta, de esa 
información. Tal es la razón, en pocas palabras, de que el teorema de incompletitud de Gödel sea, no 
misterioso y complicado, sino natural e inevitable’[2]. 

Qualsevol explicació exhaustiva d’aquestes idees supera amb escreix el marc d’aquest treball. Tanmateix, 
ens sembla important remarcar que l’aleatorietat està en el nucli del coneixement formal i allunya qualsevol 
possibilitat de retornar al paradigma cartesià. 

[1] Gödel parteix de l’asseveració “Sóc indemostrable!’ per aconseguir una aporia com la de Russell. Veure Gregory J. Chaitin, 
«Ordenadores, paradojas y fundamentos de las matemáticas», Investigación y Ciencia, núm. 322, 2003, pàg. 28-35. 

[2] Gregory J. Chaitin, «Ordenadores, paradojas y fundamentos de las matemáticas», Investigación y Ciencia, núm. 322, 2003, pàg. 
35.   
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3.- Complexitat

'El estado estético tiene una sobreabundancia de medios de 
comunicación, junto con una extremada receptividad a los 
estímulos y a los signos. Es la cima de la comunicatividad y 
de la traductibilidad entre seres vivientes -es la fuente de las 
lenguas'. 

                                                             F. Nietzsche

Postmodernitat Paradigma de la complexitat

3.2.- Paradigma de la complexitat

El postmodernisme ha permès, doncs, que l’arquetipus de la complexitat no es quedi a nivell 
de crítica i d’estudi, sinó que abasti tots els àmbits de la vida. Anem a desgranar els trets més 
significatius d’aquest paradigma, que s’oposa de manera clara i frontal a l’anterior paradigma 
de la racionalitat i a qualsevol determinisme simple. 

La vida és complexa. No és possible abastar la majoria de fenòmens que ens passen des del 
pensament lineal i ben trenat. Com ja hem vist, la probabilitat, la incertesa, l’atzar... formen 
part del corpus de coneixement actual. La complexitat no pot ser expressada, doncs, des de 
lleis úniques o idees simples.  Per a aproximar-nos al coneixement, no només ho hem de fer 
des de la reducció analítica. En aquest paradigma, l’hol·lisme és la forma de copsar els 
fenòmens en la seva globalitat. L’esquematització racionalista és reduccionista i insuficient. 
Si analitzem el coneixement per parts, el que fem és que ens estem deixant les relacions 
entre aquestes parts. Les relacions que establim són, al cap i a la fi, tan importants com les 
dades que simbolitzem en les parts analitzades. L’hol·lisme, doncs, s’oposa al 
reduccionisme. 

 Per altra banda, tot procés ha de ser vist des de la vida i, per tant, hem d’oblidar 
l’abstracció cartesiana. Com a procés està immers en l’esdevenir i està influenciat per 
múltiples interaccions. Les interaccions són constants i s’influeixen mútuament; de fet, cal 
veure els processos com a sistemes circulars que actuen a base de diferents bucles. I, a 
més, en qualsevol procés hi ha un factor d’aleatorietat que es pot exemplificar en soroll que li 
ve de l’exterior. 

La distinció entre subjecte i objecte no té cabuda en el model de la complexitat. No hi pot 
haver dualisme, sinó que hi ha multilateralisme. Tot ha de ser vist com interactiu. No podem 
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copsar res des de posicions no implicades directament en el procés de coneixement. Tota 
acció de coneixement implica pertorbar allò que anem a conèixer. Per això, el coneixement 
és canviant i fragmentari. De fet, en el paradigma de la complexitat no hi ha coneixement en 
majúscules, sinó perspectivisme de la vivència del subjecte múltiple ficcional. El mite cartesià 
del subjecte s’ha revelat en el món de la complexitat com constructe del propi pensament 
desarrelat de la vida. 

Com que cal pensar en el coneixement com a coneixement hol·lístic, no podem oblidar el 
paper del caos. Els sistemes caòtics són deterministes, però impredictibles. Petites 
variacions en les condicions inicials generen grans diferències en els resultats. El 
determinisme, doncs, no significa, de cap manera, predicció. No podem conèixer els errors 
que afectaran en gran mesura els resultats posteriors. Només un coneixement il·limitat per 
part de l’ésser humà podria pal·liar aquest problema; tanmateix, com que l’ésser humà és 
finit, això no és possible. I, com ens diu Prigogine[1], estem condemnats a veure el món des 
d’una finestra temporal. És l’horitzó de possibilitats i de decisió de cadascun de nosaltres en 
un instant determinat el que posa marc a aquesta finestra temporal. 

El caos, però, té característiques ben curioses. Per una banda, és necessari que hi hagi caos 
per arribar a qualsevol mena d’ordre, perquè cal destacar que hi ha ordre en el caos. De fet, 
l’ordre sorgit del caos és una de les característiques de la vida[2]. D’alguna manera, es pot dir 
que l’atzar té una forma que el precedeix i el fa ordenat. Els atractors caòtics poden revelar-
nos un cert ordre en esquemes propis de la complexitat que, en el marc del model 
racionalista, haurien estat negligits. Els fractals són la manifestació d’aquests atractors 
caòtics perquè aconsegueixen que els canvis es mantinguin dins uns límits finits al llarg de 
repeticions infinites. Precisament, els fractals es construeixen a partir d’infinites repeticions 
d’un mateix patró com si foren bucles recurrents per arribar a generar formes que trobem en 
la natura. 

En aquest nou paradigma, doncs, s’inclou l’experiència humana i la vida, així com l’ara i 
l’aquí. Tot això era impensable en l’anterior paradigma cartesià. És per aquest motiu que la 
complexitat implica una nova forma de veure la racionalitat i el pensament. No és fàcil, però, 
veure com el pensament de la complexitat ens condiciona el coneixement. En aquest punt de 
la cerca, hem de concretar i escollir algun suport on fer presa per a seguir. 

Una possibilitat consistiria en relacionar el nou arquetipus amb les noves tecnologies per a 
arribar a parlar d’un entorn cultural diferent. Si aquest nou entorn cultural –que Castells ha 
anomenat cultura informacional- comporta noves formes d’expressió, de ben segur que 
l’hipertext n’és una d’aquestes formes d’expressió. Si ens fóra lícit assimilar hipertext a un 
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llenguatge diferent, aleshores, com que diferents llenguatges comporten distintes formes de 
pensament, tindríem ja una resposta a la nostra pregunta. Tanmateix, ens ha semblat que 
aquesta línia és difícil de concretar i, a més, es queda en un pla força especulatiu. Per això 
hem optat per un altre camí. 

 Així, doncs, per a aproximar-nos a la idea de que un nou paradigma i les seves 
manifestacions ens fan reconsiderar la manera de pensar, intentarem, seguint al professor 
Campàs, establir un paral·lelisme entre paradigma cartesià i llibre i entre paradigma de la 
complexitat i hipertext. Entenem que, amb aquesta comparació, podrem arribar a donar una 
resposta a la pregunta que ens guia en aquest treball.

 

[1] Veure VVAA. Selecció i introducció de Fernández-Rañada, A.,1994: 8.

[2] Castells, M., 1997: 1-109.
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El llibre com a expressió del paradigma cartesià.

4.- Pensament, llenguatge i text

‘Podeu dir-me que tot això avui ja s’ha acabat o és en camí d’acabar-se; que la 
paraula del boig ja no és a l’altre costat de la partició; que ja no manca de 
validesa; que, ben al contrari, ens posa a l’aguait; que hi busquem un sentit, o 
l’esbós o les ruïnes d’una obra; i que hem arribat a sorprendre-la, aquesta 
paraula del boig, en allò que nosaltres mateixos articulem, en aquest esquinç 
minúscul per on ens fuig el que diem’.  

                                                              Foucault   
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Del text a 
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4.1.- El llibre com a expressió del paradigma cartesià

El llibre s’ha establert com el mitjà idoni per a la transmissió de sabers, almenys a partir 
de que Gutenberg comencés a utilitzar la impremta. De fet, el llibre s’ha convertit en el 
mitjà per a donar certificat de validesa a un corpus conceptual determinat o a qualsevol 
obra literària. Per això, s’han transvalorat, d’alguna manera, els principis i ha estat el 
continent el que ha determinat la validesa del contingut. Però el continent llibre respon a 
unes idees que només amb les noves tecnologies i les noves formes d’escriptura s’han 
pogut valorar i transcendir al poder veure les diferències. L’ordinador ens ha possibilitat 
noves formes d’escriptura i de relació entre escriptor i lector. D’aquí que s’hagi començat 
a reflexionar sobre el paper del llibre en la transmissió de coneixements i en la literatura 
en el moment en què ha deixat de ser el mitjà canònic de transmissió dels sabers. 

A partir de l’aparició del llibre com el coneixem avui, l’escriptura no és la transcripció de la 
parla, sinó que constitueix quelcom nou. En l’escriptura no s’hi poden recollir certes 
accions que tenen lloc en l’oralitat, com ara les gesticulacions i els contextos, però, per 
altra banda, l’escriptura és un model en el qual encaixem la parla i, d’aquesta manera, 
condiciona la parla més que no és condicionada per aquesta. Podem dir que la 
normativitat ve per la banda de l’escriptura, malgrat que el coneixement està mediat pel 
llenguatge i no només per l’escriptura. A més d’això, l’escriptura respon a principis 
conceptuals i no va independentment del que hom vol expressar amb la forma. Seria una 
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equivocació confondre els mitjans de comunicació amb el missatge que es comunica. 
Tanmateix, cal ser conscients que l’escriptura fonètica es omnipresent al llarg de les 
nostres vides i dirigeix la cultura dels nostres temps[1]. Malgrat que no tothom estigui 
d’acord en establir una relació clara entre escriptura i pensament[2], sí que podem dir que 
l’escriptura proporciona un model lingüístic per al coneixement i, també, per a la parla. 
Consegüentment, diferents mètodes d’escriptura hauran d’oferir distintes perspectives de 
significat des de les quals el coneixement prendrà noves tonalitats. 

 Un text està format per un conjunt d’enunciats que volen expressar un contingut. Per tal 
que aquest text tingui sentit, cal que hi hagi una comunitat determinada que sigui capaç 
de copsar-ne el significat. Per a poder entendre un text, no n’hi ha prou de tenir habilitats 
lectores limitades. Hom ha de conèixer la simbologia de representació textual i fer-se-la 
seva; cal dominar la semiologia [p1]textual per a poder enfrontar-se amb un text amb totes 
les eines necessàries. La cultura impresa, doncs, fa que el marc del text estructuri el 
significat i el condicioni. 

 El text més preuat de la nostra cultura, com ja hem dit, és el llibre. Al llibre hi podem 
aplicar totes les explicacions aportades en els paràgrafs anteriors. Ara també podem 
veure com aquest recull els postulats del paradigma cartesià. El llibre és una obra amb un 
principi i un final que té pretensió de ser acabada. No és lícit pensar en un llibre clàssic 
editat a mig fer, ni amb pensaments fragmentaris, ni amb referències creuades en el sí del 
mateix text o en relació a altres textos. És una unitat lingüística tancada sobre ella 
mateixa amb pretensió de veritat. L’autor és qui té el coneixement que vol transmetre i el 
lector s’ha de limitar a copsar el que l’autor vol dir. La distribució del text és lineal i 
seqüencial, de manera que té una organització en capítols o apartats que han de 
respondre a unitats també tancades. Hi ha, doncs, una lectura correcta i lectures 
incorrectes. Hi ha linealitat i veritat, com en el paradigma cartesià. El llibre, doncs, respon 
a un pensament lineal i esquematitzant que força el coneixement a entrar en les 
normatives que defineix el mateix llibre. D’aquesta manera, com en la comparació amb el 
model de la complexitat que fèiem en l’apartat anterior, en el llibre es perden part de les 
possibilitats de coneixement. L’instrument llibre és, doncs, des d’aquest punt de vista, un 
reflex de les idees exposades per la modernitat i una mostra de simplificació. 

 Naturalment, aquest instrument d’escriptura ja es va mostrar com a insuficient en alguns 
autors que volien exposar pensaments que anaven més enllà de la linealitat cartesiana. 
Potser el mateix Nietzsche ja va escriure aforismes perquè li haguera estat difícil 
transmetre els seus pensaments fragmentaris en un discurs completament enfilat i lineal. 
Hom ha llegit que la causa de l’escriptura fragmentaria en Nietzsche eren les seves 
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continuades migranyes[3], tanmateix, sembla força obvi que el pensament d’aquest autor 
haguera estat diferent si no hagués escrit de manera fragmentària. Més tard, va ser 
Wittgenstein qui tingué dificultats per a posar en clar les seves idees a través del llibre. La 
seqüencialitat li impedia exposar el seus raonaments. En el Tractatus va haver de recórrer 
a la numeració jerarquitzada per a poder establir lligams entre diverses parts del llibre. 
Només així va reeixir a escriure un text, per altra banda fragmentari i fragmentat que, 
paradoxalment, era una aporia [p2]textual.  En les Investigacions filosòfiques aquest autor 
es va trobar amb el problema que el marc del llibre clàssic limitava el que ell volia 
expressar. El forçava a conduir els seus pensaments en una direcció quan ell hauria 
volgut escriure quelcom multidireccional. El que passa és que els pensaments no són 
lineals quan s’ha traspassat el paradigma cartesià. Com diu Wittgenstein sobre aquest 
segon llibre seu: ‘Així, doncs, aquest llibre pròpiament només és un àlbum’[4]. I seria ben 
estrany que en un àlbum de fragments s’hi pugui copsar un tot organitzat, si no 
relacionéssim aquesta escriptura amb el món de la complexitat. 

Certament, podem parlar de lectures intertextuals que també es poden donar en els textos 
clàssics, si el lector estableix les relacions entre textos prèviament llegits. Tanmateix, la 
intertextualitat ve implícita en qualsevol lectura. No es pot llegir sense recuperar les 
pròpies lectures de manera més o menys conscient i de manera més o menys aclaridora. 
La postmodernitat, com ja hem pogut intuir en l’apartat anterior, extrapola les dificultats 
mostrades per Wittgenstein i repensa el text, de manera que, seguint Derrida, diu que fora 
del llenguatge no hi ha significat. Si el discurs –entès com una realitat nietzschiana- perd 
els referents, significa que el significat d’aquest discurs esdevé canviant, fluctuant i 
fragmentari. El text postmodern, doncs, recollirà la problemàtica d’alguns dels pensadors 
per a introduir el discurs circular i multisignificant. I amb aquest discurs, molts límits 
cartesians deixen de tenir sentit:

 ‘La “verdad” nietzscheana como mera “solidificación de las viejas metáforas” sólo está a un 
paso del mundo de textualidad contingente propuesto por Derrida. Los límites entre el 
conocimiento y el mundo o el texto y la interpretación ya no existen; la mente está 
renovando y redefiniendo constantemente los textos que trata de contener’[5]. 

 El paradigma de la complexitat requereix una manera diferent de recollir els pensaments. 
L’hipertext pot ser aquesta nova forma que han fet possible les noves tecnologies. 
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[1] Cal recordar que el sistema d’escriptura, de fet, sí que té relació amb les nostres capacitats cognitives. En la següent cita, Xavier 
Duran ens ho deixa ben clar: ‘Si una llengua complexa, com el japonès, crea un cervell de característiques determinades –ja hem 
dit que ni millor ni pitjor, sinó diferent -, estímuls diversos en un cervell jove poden ajudar a conformar uns circuits vàlids per a 
certes funcions, més o menys usuals. En definitiva, seria sotmetre el cervell del nen durant els seus primers anys de vida –sobretot 
els tres primers – a uns estímuls diferents, per afavorir la formació de connexions’ (Duran, X., 1996: 69).  

[2] Veure Sobre l’escriptura –Seminari –debat Hipertext – Joan Campàs / abril 2003, pàg. 7 

[3] Veure Paul Janz, C. (1981), Friedrich Nietzsche. 4 vols. Madrid: Alianza.

[4] Wittgenstein, L.,1983: 49.

[5] Lyon, D., 2000: 39.

 [p1]Semiologia: Ciència que estudia els senyals [ o els símptomes] lingüístics. Ens interessa recordar que també fa referència als 
símptomes. Més enllà ho podrem aplicar a símptomes d’un discurs determinat.

 [p2]Podríem lligar aquesta aporia textual amb l’anàlisi de l’aporia que fa Derrida.
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4.-Pensament, llenguatge i text

Hi ha dues coses que ensenya l'experiència: primer, que caldria corregir 
moltes coses; segon, que val més no corregir-ne gaires'.  
 

Eugène Delacroix   
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4.2.- Del text a l’hipertext

 El text clàssic ha anat seguint el seu camí, de manera que la quantitat de llibres ha 
crescut exponencialment. Cada vegada més, uns llibres han fet referència a altres amb la 
metodologia clàssica. Des de citacions, notes a peu de plana, o referències simplement 
de contingut, sense estar explicitades. Aquesta metodologia de citacions i referències s’ha 
convertit en un important camp d’estudi. La construcció del text clàssic com a llibre ha 
suposat ja establir nexes explícits o implícits que han portat la complexitat a la lectura 
seqüencial. La quantitat de textos ha generat diferències qualitatives a l’hora de treballar 
amb aquests textos. Tota lectura s’ha convertit en intertextual, però la intertextualitat és, 
ara, variable i diferent per als diferents lectors del text clàssic. Hom pot referir el mot 
papallona a la teoria del caos, però també a la biologia i a un corpus textual completament 
distint del primer. Es podria pensar en una hermenèutica textual que donaria sentit al 
conjunt de lectures de distints llibres. Però les capacitats humanes són limitades. Per 
aquest motiu, les relacions hipertextuals s’han convertit en necessàries en el sí de les 
lectures clàssiques. 

 Paral·lelament, s’ha estat estudiant com associar documentació per a poder-la trobar de 
manera fàcil. La tecnologia informàtica ha permès que, en digitalitzar els documents, es 
puguin tractar com a informació de manera separada del seu suport. Com a informació 
podem relacionar els textos i els documents de manera diversa i il·limitada. Això significa 
que podem enllaçar informació de manera hipertextual, la qual cosa ens permet crear un 
més gran intertext. Al seu torn, però, significa que els textos i els documents són 
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canviants i inestables. La inestabilitat ens genera inseguretat, però ens permet manegar la 
complexitat que, en el marc del text clàssic, s’havia convertit en inabastable. No ens ha 
d’estranyar la inseguretat cognoscitiva que ens genera la inestabilitat textual. Durkheim[1] 
ja va dir que, per a expressar les nostres idees, tenim necessitat de fixar-les sobre coses 
materials que les simbolitzin. El llibre era una cosa material en termes de Durkheim.  Ara 
caldrà veure si l’hipertext pren corporeïtat, encara que sigui virtual, o esdevé font 
permanent d’inseguretat cognoscitiva. 

 En l’apartat sobre la complexitat hem vist com la postmodernitat ha entrat a formar part 
del bagatge cultural d’aquests temps. A la postmodernitat li correspon un concepte de text 
que no encaixa amb el llibre clàssic i que té molt en comú amb l’hipertext. Cal, però, 
diferenciar el concepte de text postmodern del concepte d’hipertext. Malgrat que, al final, 
es trobin, no tenen el mateix origen. El text postmodern prové del pensament filosòfic i 
conté les explicacions que ens serviran per a comprendre el rerafons de l’hipertext. L’altre, 
l’hipertext, conceptualment ve del camp del pensament tecnològic i científic que, 
juntament amb les possibilitats tecnològiques, l’han anat fent possible. Malgrat que hem 
de tenir present que l’hipertext avui encara no és una realitat socialment utilitzada, com 
veurem més tard.

 Abans de relacionar l’hipertext amb el model de la complexitat voldríem explicar algunes 
de les idees que hi ha darrera el text postmodern i explicar, també, breument el 
background de pensament -més lligat a la ciència, encara que a una ciència que ha 
esdevingut amb el temps ciència de la simulació- que hi ha darrera l’hipertext. Ens sembla 
que no parlar, encara que sigui breument, de l’evolució de l’hipertext significaria dir 
quelcom com que l’hipertext respon només a les possibilitats tecnològiques i no a cap 
planificació prèvia. 

 

[1] Durkheim, E.; Mauss, M., 1971: 237.

El text postmodern Genealogia de l’hipertext 
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4.- Pensament, llenguatge i text

'((La intuïció, una excusa innecessària))'. 

                                   Wittgenstein 
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4.3.-Hipertext com a expressió del paradigma de la complexitat

A aquestes alçades, hauríem de tenir clar que l’hipertext respon al pensament de la complexitat. 
Evidentment, l’hipertext necessita de la interactivitat; per tant, necessita i respon a la vida. Sense 
vida i intencionalitat l’hipertext no existeix. Com que és quelcom que es va construint i deconstruint a 
cada moment, és, com un ésser viu que encarna la vida dels elements que la integren. Podem 
imaginar-nos el conegut exemple del comportament de les formigues, de manera que el 
comportament de cadascuna d’elles dóna forma a quelcom que, a nivell hol·lístic, té vida pròpia. 
Seguint amb l’exemple, l’hipertext és, també, caòtic. La construcció virtual i conceptual de l’hipertext 
tendeix vers diferents atractors caòtics que van evolucionant al llarg del temps. L’evolució ve donada 
per les interaccions intersubjectives que tendeixen, com en un fractal, cap al determinisme 
impredictible caòtic. La mateixa construcció d’Internet és un bon exemple de com funciona un 
hipertext en aquest nivell. Internet, com ens explica Castells[1], es va construir a partir de quatre 
cultures diferents de manera aleatòria. En la creació d’Internet hi intervingueren la cultura 
tecnomeritocràtica de les universitats, la cultura dels hackers, la cultura de les comunitats virtuals i la 
cultura dels emprenedors del capital risc. No és el lloc ni el moment per a exposar les 
característiques de la creació d’Internet, però sí que la forma intersubjectiva, aleatòria, 
inconfessada... caòtica, ens serveix per a explicar de manera comparativa el funcionament de 
l’hipertext. Per altra banda, l’hipertext està en el món de la virtualitat. La realitat no existeix de 
manera com s’entenia en el paradigma cartesià. El model de la complexitat reconfigura la realitat 
amb el relativisme epistemològic; podríem dir que realitat és vida perquè la simulació no és ni falsa 
ni fingida[2], però la vida amb l’hipertext és, també, virtualitat. D’aquesta manera no hi ha fronteres 
nítides entre realitat ni virtualitat, entre simulació i vivència. Al cap i a la fi, la vivència de les 
simulacions és, també, vivència. Malgrat que, com diu Lyon: ‘La realidad se niega a desaparecer, 
incluso cuando la atmósfera es densamente postmoderna’[3]. Naturalment, en l’entorn hipertextual 

http://www.pepxucla.info/pepx/Pensament,%20llenguatge%20i%20text3.htm (1 de 2) [11/12/2009 13:30:44]



Hipertext com a expressió del paradigma de la complexitat

no hi ha subjecte cartesià. El jo intencional –lector i escriptor alhora- forma part d’allò que es vol 
comprendre. L’individual és al mateix temps l’universal perquè sense empatia no hi ha possibilitats 
d’interactuar i de comunicació. Com en un fractal, la repetició de patrons individuals ens mena vers 
un atractor caòtic. L’hipertext és en la mesura que aquest jo intencional interactua. S’ha identificat el 
jo intencional amb el ciborg. És clar que la virtualitat no és més que un dels molts aspectes que 
poden complementar el cos extens al qual ens porta la postmodernitat. L’hipertext, doncs, és l’espai-
temps en el qual poden tenir lloc les ciberactivitats d’aquest ciborg. No hi ha subjecte, sinó 
complexitat per a definir qui actua i com actua. Només la complexitat pot donar cabuda a aquestes 
situacions. Naturalment, en aquest lloc virtual no hi pot haver abstracció cartesiana. La virtualitat és, 
com ja hem apuntat, vivència de la simulació, però vivència al capdavall. I vivència i abstracció no 
poden compartir tauler de joc. Finalment, hem de veure l’hipertext com un grup d’interconnexions 
il·limitat. Forçosament, doncs, hem de contemplar la visió hol·lista que correspon al paradigma de la 
complexitat. És impossible fer un estudi analític d’un dels nodes de l’hipertext negligint les 
connexions. Fins el mateix contingut del node podria canviar tot fent l’estudi analític. L’aproximació a 
l’hipertext és sempre hol·lística, encara que la limitació de la ment i les possibilitats humanes puguin 
obligar-nos a concretar en un moment determinat. De fet, és el segon principi de la termodinàmica el 
que ens obliga a decidir i concretar. No hi ha lloc per a recular en el temps; ergo, la construcció 
fractal hipertextual es configura a partir de les microdecisions intencionals dels diferents 
interactuants. Aquesta qüestió, però, queda per un altre treball. 

 

[1] Castells, M.,2002: 51.

[2] Lyon, D.,2000: 42.

[3] Lyon, D.,2000: 11.
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'...las obsesiones de cada cual se orientan como ellas quieren, no como 
desearía quien las padece'.

                                                                     Savater
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4.2.- Del text a l'hipertext

El text postmodern Genealogia de l’hipertext 

4.2.1.- El text postmodern

 El text postmodern respon al paradigma de la complexitat i, com veurem, encaixa amb l’hipertext. De 
fet, tant se val si l’hipertext és la plasmació el text postmodern o el text postmodern respon a les 
possibilitats de l’hipertext. El que realment és significatiu és que ambdós, text i eina, eina i text, concepte 
o producte, donen via al paradigma de la complexitat i permeten eixamplar el pensament, com pretenem 
explicar més tard. 

 El text postmodern, però, té també molt de conceptual i filosòfic. Derrida ha pensat molt sobre el text 
postmodern i ens ha ensenyat la deconstrucció com a forma de llegir i rescriure un text. És el sistema de 
signes el que dóna significat a allò que pot ser comprès. Per això és tan important adonar-se que el text 
postmodern té característiques distintes i peculiars. De fet, aquest mateix autor va dir que el text no està 
subordinat a la parla. Per ell, el món és un text que mai s’acaba i que, com l’hipertext, cal anar 
reinterpretant.  Com que el text és canviant i la comprensió es fa a partir del text, aquest autor dóna més 
pes a les relacions intertextuals que al propi text. És el concepte que ell anomena différance amb el qual 
vol remarcar que el coneixement està en la diferència textual. Tanmateix, amb aquest neologisme, a 
banda de la diferència entre textos, també vol remarcar un altre aspecte. És l’aspecte de retard 
temporal. La comprensió es fa sempre des del present i, consegüentment, significa un retard en relació 
al moment original de l’escriptura. El significat, doncs, pot haver canviat i això significa que, en el 
moment de comprensió, hi ha una absència – o no hi ha una presència- de significat. Tanmateix, el tret 
important a destacar per nosaltres és que el significat múltiple dels textos i també de la comprensió 
segons Derrida, ve de les interaccions intertextuals i potser hipertextuals. La diferència dóna significat, i 
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no la unitat cartesiana. Val a dir, també, que aquest autor posa l’èmfasi de la comprensió en l’escriptura i 
no en la parla. La llengua com a vehicle de comprensió ha d’incloure totes les seves manifestacions. En 
el món de la complexitat no hi pot tenir cabuda la distinció entre parla com a manifestació interior i 
escriptura com a manifestació exterior. El fenomen de la comprensió és omnipresent. De fet, hi ha línies 
de cerca que entenen el llenguatge com a separat de les funcions cognitives i altres que defensen el 
llenguatge com a fonament del pensament. Daniel C. Dennett -com Gadamer o el mateix Derrida- està 
entre els darrers[1]. Nosaltres, en aquest treball, també ens apuntem a aquesta darrera línia de 
pensament. Tanmateix, per acabar de donar recolzament a la proposta de Derrida de basar-nos en 
l’escriptura a l’hora de pensar el pensament, volem comentar molt breument que hi ha estudis en els 
quals es demostra que els éssers humans som capaços de comprendre paraules escrites que copsem 
de manera inconscient i d’actuar en funció d’aquesta forma de comprendre[2]. D’aquesta manera, podem 
pressuposar i donar per bona la idea que hi ha connexió directa entre comprensió i escriptura sense cap 
mena d’intermediació de la parla. 

 Sigui com sigui, el cert és que Derrida ens mostra com els significats de l’escriptura s’entrecreuen de 
manera infinita per a anar obrint portes a noves possibilitats de construcció significativa i de 
deconstrucció i posterior reconstrucció. La deconstrucció es va obrir pas en el moment en què el 
significat  va passar a ser un altre significant per a permetre construir de manera infinita significats a 
partir de significants. En el seu llibre ‘Dar (el) tiempo’[3] podem trobar-hi una lliçó magistral de com, a 
partir d’una frase aparentment innocent, l’autor pot descabdellar el cabdell per a fer créixer els significats 
dels mots de manera infinita. A nosaltres ens interessa, però, remarcar la seva idea del cercle 
hermenèutic impossible perquè més tard volem parlar d’hermenèutica filosòfica i epistemològica, tot 
agafant el fil de Gadamer. Si, com fa Derrida en aquest text[4], assimilem hermenèutica a cercle, ens 
trobaríem que seria impossible la comprensió de cap text postmodern. Com que el text és canviant, no 
hi ha possibilitats de retornar sobre el mateix producte. Hem de canviar la figura i pensar en un epicicle o 
en una espiral que retorna i va o en qualsevol figura que contingui la idea de bucle iterant; altrament, el 
text postmodern no seria comprensible. Si a l’hermenèutica filosòfica i epistemològica hi afegim aquest 
moviment dinàmic, potser podrem entendre el mecanisme de comprensió hipertextual. 

Una altra característica del text postmodern és que contradiu la navalla d’Occam. Segons Barthes[5], el 
text postmodern és un text que incrementa la informació i, amb això, l’ambigüitat del missatge. Un text 
postmodern, doncs, ha de ser ambigu i equívoc si no vol quedar obsolet de manera immediata i superat 
en el remolí del mercat consumista. La capacitat de generar més informació és una característica 
definitòria d’aquest tipus de text. El text postmodern ha de demanar la crítica i la relectura per a crear un 
corpus intertextual que li doni consistència. La informació sobre el text és tan important com el mateix 
text. Fins i tot pot donar-se que generi més interès la informació afegida que la primària. Per a poder 
afegir informació són necessàries les relectures, que es converteixen en un joc que dóna més pluralitat 
de significats al text. L’excés d’informació és vist, així, com a quelcom positiu. Només en la infoxicació hi 
pot haver multiplicitat de significats. Només amb el creixement de l’entropia hi ha més desordre i, per 
tant, més complexitat. Amb més complexitat hi ha més perspectivisme nietzschià i més relativisme 
epistemològic. El text postmodern és el text del paradigma de la complexitat que, com veurem, es 
materialitza en l’hipertext. 
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 El text postmodern, doncs, no té principi ni final, com tenia el text clàssic. Tampoc és lineal, sinó que és 
fractal, en el sentit que pot ser infinit a mida que es va desenvolupant. Perquè ara el text ja no és un 
producte sinó que és una producció. I com que és una producció, no té autor ni lector; és canviant en 
cada escenari diferent. Porta implícita la intertextualitat, en el sentit que sense la intertextualitat no seria 
possible ni seguir ni escriure el text. La fragmentació és la plasmació de la intertextualitat. Però ambdues 
característiques fan que sempre quedin lectures diferents.  

El text postmodern només és possible perquè el model de la complexitat li dóna suport conceptual. 
L’hol·lisme significant dóna estructura al text de manera caòtica, en tant que és canviant. Però, per a 
poder instrumentalitzar el text fragmentari postmodern, ha estat imprescindible el suport tecnològic. 
L’hipertext ens ha ajudat a copsar el significat fragmentari de l’escriptura perquè, alhora, l’ha fet 
possible.  El concepte de text postmodern i l’hipertext es relacionen sense que sigui possible separar-los.

 

[1] Veure Jäger Ludwig a Mente y Cerebro no. 51 4art trimestre 2003, pàg. 18. 

[2] Veure Rolke Bettina a Mente y Cerebro no. 51 4art trimestre 2003, pàg. 36 i ss. 

[3] Derrida, J. (1995), Dar (el) tiempo. La moneda falsa. Barcelona: Paidos. 

[4] Derrida, J., 1995: 19.

[5] Veure Campàs, J., Estudis sobre la postmodernitat.
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4.- Pensament, llenguatge i text

'La consciència mai no s'experimenta en plural, únicament en 
singular'.

E. Schrödinger   
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Hipertext com a 
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complexitat

4.2.- Del text a l'hipertext

El text postmodern Genealogia de l’hipertext 

4.2.2.- Genealogia de l’hipertext 

Com hem apuntat anteriorment, l’hipertext no és producte només de la tecnologia. L’evolució 
tecnològica de les eines de la informació i la comunicació es va ajustar, en certa mesura, a 
les demandes i requeriments teòrics del concepte d’hipertext. O, amb altres mots, l’hipertext i 
les ciències de la computació han anat avançant en paral·lel per arribar a la situació actual.

 Ja al 1945, just després de la Segona Guerra mundial, Vannevar Bush va descriure un 
dispositiu que anomenà Memex –MEMory EXtender- i que pretenia establir lligams i 
mecanitzar la cerca d’informació per a descarregar la memòria humana. Aquest matemàtic 
proposava, en el seu article ‘As We May Think’, organitzar la informació de manera 
associativa en lloc de fer servir classificadors. Els lligams, doncs, es creaven a mida de cada 
usuari i segons els seus criteris. D’aquesta manera, l’accés a grans quantitats d’informació es 
convertiria en una tasca més ràpida i intuïtiva. El sistema es basava en la possibilitat d’un 
accés ràpid a la informació, en establir relacions entre informacions, en poder guardar camins 
ja recorreguts, en permetre anotacions en els processos de cerca... Com veiem,  aquesta 
aportació teòrica comparteix els trets bàsics de l’hipertext d’avui dia.  Malauradament, la 
tecnologia de l’època no va permetre que aquest dispositiu es dugués a la pràctica. Contenia, 

http://www.pepxucla.info/pepx/Pensament,%20llenguatge%20i%20text2-2.htm (1 de 5) [11/12/2009 13:30:53]

http://www.iicm.edu/liberation/library/reports/rp_feedback/n39/n41


Genealogia de l’hipertext

però, una característica molt important. Funcionava de la mateixa manera com avui es creu 
que funciona la ment humana per a relacionar i cercar informació. 

 Amb la ciència de la computació es van obrir noves possibilitats i nous problemes en la 
cerca i associació d’informació. Douglas Engelbart va reprendre les idees de Bush i va 
desenvolupar un sistema que havia de permetre augmentar les possibilitats de l’intel·lecte 
humà. Els sistemes NLS/Augment van estar vigents entre el 1968 i el 1975 i van servir per a 
facilitar la tasca dels programadors informàtics. Els permetia establir relacions entre textos, 
entre llibreries de documents, interconnectar-se amb missatges electrònics... Tot això ho 
duien a terme per mitjà d’una base de dades jeràrquica i de la programació adient, de 
manera que els permetia manegar grans quantitats d’informació organitzada de manera 
complexa. Era un sistema multiusuari que ja incorporava el ratolí i que va ser considerat el 
primer sistema informàtic hipertextual. 

 Paral·lelament a Engelbart, Ted Nelson, el 1965, va començar a treballar en un projecte que 
li permetés crear documents a partir d’idees recollides de manera no homogènia, no 
estructurada, no seqüencial i recollides en diferents suports. Va proposar el projecte Xanadú, 
que havia de convertir-se en una base de dades literària global. Curiosament, Nelson definia 
l’hipertext com l’escriptura no seqüencial. Deia que la seqüencialitat posa límits al pensament 
i a la lectura. L’estructura de les idees no és seqüencial, no és lineal. D’aquí la dificultat per 
explicar alguns conceptes. Naturalment, en aquella època, això era quelcom estrany als ulls 
de les pretensions de les grans companyies informàtiques. El concepte fonamental en la 
informàtica era mecanitzar i sistematitzar la informació, de manera que les pretensions de 
Nelson semblaven alienes al gruix del pensament informàtic. Xanadú era, doncs, concebut 
com un dispositiu que havia de permetre interaccionar amb els coneixements de manera 
personalitzada en funció de l’estructura cognitiva creada a partir de les diferents 
experiències. 

 Les diferents aproximacions al concepte d’hipertext d’aquests personatges varen permetre 
que, al final, l’hipertext arribés a les llars amb la creació de l’ordinador personal. Va ser Appel 
qui primer va fer servir el sistema d’icones i finestres. Amb aquests ordinadors hi havia 
l’Hipercard, que va ser un dels primers programaris que va facilitat l’accés del públic a 
quelcom semblant a un hipertext. 

 A partir de que l’hipertext va ser conegut pel gran públic, es van  desenvolupar diferents 
generacions d’hipertextos que han anat evolucionant en funció del que permetia la tecnologia 
fins arribar als nostres dies. Val a dir, però, que constantment hi ha fòrums, congressos... 
virtuals o reals per anar desenvolupant el concepte d’hipertext que, per a molts, es confon 
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amb la www, tot i que no és, com ja podem intuir, exactament el mateix.

 Ens ha semblat necessari –i per això ho remarquem- explicar breument que l’hipertext no és 
una idea que ha sorgit a partir de les possibilitats tecnològiques, sinó que, més aviat, va sortir 
de la necessitat de manegar la complexitat. Curiosament, però, aquesta idea va sortit dels 
àmbits en els quals la matematització i el positivisme eren més presents. 

 L’hipertext, doncs, ha acabat plasmant-se en una eina tecnològica que, com hem vist, va 
aparèixer per a facilitar l’ús d’informació que creix de manera exponencial. La complexitat 
informacional i les possibilitats de les tecnologies de la comunicació, juntament amb els 
principis teòrics que els guiaren, anaren donant forma a l’hipertext. Les principals 
característiques que es demanen a un hipertext, segons Parker i Jordan[1], són:   

•                           Integració entre tecnologia i formes d’expressió diverses per a 
construir una nova via d’expressió. 

•                           Interactivitat entre usuari i tecnologia, que doni a l’usuari la 
possibilitat de participar en les experiències hipertextuals. Interactivitat per a 
poder-se comunicar entre usuaris utilitzant el mateix hipertext. 

•                           Possibilitat d’interconnectar hipermitjans comunicacionals i 
mediàtics en l’hipertext. 

•                           Capacitat per a entrar en un entorn tridimensional de simulacions 
i, d’aquesta manera, submergir-se en un entorn virtual. 

•                           Ha de permetre la narrativitat; això és, la capacitat d’expressar 
de manera no lineal tot el que es pugui crear a partir de les característiques 
anteriors.   

Si atenem a aquestes característiques hem de dir que, de fet, Internet no és un hipertext. Les 
eines multimèdia segueixen actuant en una sola direcció i no ofereixen possibilitats 
interactives. Malgrat tot, hi ha experiències hipertextuals que s’apropen més al concepte 
inicial o, fins i tot, el superen. Hom pot trobar fòrums especialitzats en els quals la participació 
és en temps real i s’actua sobre un escenari definit que es pot anar canviant a mida que 
evoluciona el fòrum. Són una mena de jocs de rol aplicats a Internet que permeten formes de 
relació informals, però en les quals, a diferència dels xats normals, s’hi defineix el context 
virtual desitjat. S’anomenen MOOs –MUD Object Oriented, on MUD és Multi User Dimension/
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Dungeon- i actualment encara són textuals, tot i que s’hi van incorporant cada vegada més 
els components multimèdia[2]. En aquest punt, però, no ens interessa tant parlar de la 
distinció entre allò que tenim immers en les nostres vides, que és Internet, i un hipertext 
conceptualment immaculat, sinó que volem remarcar les característiques que ens poden 
permetre assimilar el concepte d’hipertext en sentit àmpli al nou paradigma. 

 Podem dir, doncs, que Internet, amb l’estructura www que coneixem, comparteix força trets 
importants amb l’hipertext. Està configurada per nodes i links, de manera que el pes del 
significat no està només en els nodes, sinó que recau de manera important en els links. És 
aquesta particularitat la que permet recorreguts diferents en diferents moments i per distintes 
persones. D’aquesta manera, cada lectura de l’hipertext és configuració d’un nou text. Per 
altra banda, les relacions que s’estableixen entre nodes d’un hipertext no són permanents ni 
fixes. Esdevenen creixents i canviants a mida que hom passa d’un node a l’altre. Així mateix, 
es pot anar construint un camí que pot assimilar-se a un fractal i que no és ni finit ni estable. 

 Com que l’hipertext inclou diferents resultats en funció de les diferents aproximacions és, 
clarament, un text multisignificant.  També és un text intertextual. La intertextualitat, en 
aquest cas, no ve només del potencial de la ment humana, sinó que està inclosa en el mitjà 
d’escriptura-lectura. Un hipertext és intertextual per definició. Els links són les associacions 
intertextuals que, de no existir, anul·len el mateix concepte d’hipertext. Per altra banda, com 
que les associacions són canviants des d’indrets diferents i, en el cas de l’hipertext 
conceptualment pur, des de lectors diferents en el mateix moment, el significat no pot ser 
fixat per definició. L’hipertext, doncs, inclou els conceptes d’aleatorietat des del punt de vista 
no hol·lístic d’un dels membres interactuants. També inclou els conceptes d’informació 
borrosa i canviant i de significat variant i múltiple.

 Val a dir que, com que els nodes hipertextuals poden incloure elements multimèdia, també 
cal dir que l’hipertext eixampla el concepte de text en incloure el llenguatge de les imatges, el 
llenguatge musical i altres grafismes i simbolismes que no eren propis de l’escriptura 
alfabètica clàssica. Curiosament, en aquest punt, al qual retornarem de manera indirecta al 
final d’aquest text, ens caldria aclarir si la lectura passa a coneixement per mitjà del 
llenguatge de manera diferent a com ho fan les imatges o, al final, la traducció lingüística que 
cal per a generar pensament és semblant en el cas del text escrit que en el cas de les 
imatges. En qualsevol cas, l’hipertext conté una expansió de les possibilitats del text clàssic 
que, de ben segur, han de donar noves tonalitats al pensament, com apuntàvem tot parlant 
del llibre. 

 Com que qualsevol excés d’informació genera desinformació -o infoxicació com ja l’hem 
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anomenat en altres parts -, també s’ha apuntat que l’hipertext comporta una càrrega 
cognitiva, vista com a negativa, en forma de desorientació. Només podrem acceptar associar 
una càrrega cognitiva a un element tecnològic si admetem que aquest pot modificar el 
pensament. Fins en el cas que no admetem que l’hipertext canvia les condicions de 
pensament, haurem d’admetre que, com que intrumentalitza la complexitat, exemplifica 
noves possibilitats cognitives que, de cap manera, eren presents en el paradigma cartesià. O, 
dit d’una altra manera, si treballem amb hipertext, no podem seguir mantenint els paràmetres 
cartesians. Possiblement, podem escriure textos clàssics tenint present l’arquetipus de la 
complexitat. Naturalment, també podem treballar amb textos clàssics seguint amb els 
esquemes mentals del paradigma cartesià. Però a cap hipertext no podem encaixar-hi un 
pensament cartesià, simplement perquè el mitjà desmentiria el missatge. I ara sí que podríem 
pensar que, encara que el mitjà no és el missatge, ambdós estan cada vegada més 
interrelacionats.   

 

[1] Castells, M., 2001: 228.

[2] Veure Campàs Montaner, J., Hipertext i literatura. Aproximació a la literatura digital.
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