
La Loteria, com la ruleta russa 
 
Els dies de desembre van passant i s'apropa el sorteig de la grossa de la Loteria 
de Nadal, bon moment per compartir unes reflexions al respecte: 
 
Impost voluntari regressiu 
 
- Un dels principals objectius d’una activitat com la loteria, normalment gestionada 
per alguna administració, en aquest cas l'Estat espanyol, és l'obtenció d'ingressos. 
De fet, està escrit que la Loteria de Nadal va sorgir l'any 1812 amb aquest precís 
propòsit, com un mitjà per a augmentar els ingressos de l'erari públic sense que els 
contribuents es queixessin. Aquest objectiu s'ha mantingut al llarg dels anys fins 
avui en dia i, concretament, a l'any 2012, dels 3.600 milions d'euros que s’emeten 
de la Loteria de Nadal, només el 70% són destinats a premis, cosa que significa 
que els aproximadament 1.080 milions d'euros restants en gran part van per 
ingressos de l'Estat (descomptant una part que va al pagament de comissions als 
punts de venda i a despeses d'administració). El problema d'aquest "impost 
voluntari" és que és del tot regressiu, i principalment el paguem les classes 
populars. Un primer argument per qüestionar-nos si volem contribuir-hi. 
 
Matemàticament no favorable 
 
- El fet que un 30% no es destini a premis i que sigui un joc totalment d'atzar, és a 
dir, que tu no pots jugar intel·ligentment les teves cartes per incrementar les 
possibilitats d'èxit, fa que matemàticament jugar a la loteria no ens sigui favorable. I 
és que de fet, com més bitllets es compren, menys possibilitats tens de sortir-hi 
guanyant. Considerant un cas extrem, si compréssim tots els les bitllets hi perdríem 
segur. Hem de pensar que tota loteria està pensada per beneficiar econòmicament 
qui l'ha creada. Tendim a sobrevalorar les possibilitats d'èxit emmirallats pels 
primers premis. Això ens ve amplificat pels mitjans de comunicació que només ens 
mostren els pocs guanyadors a través dels shows mediàtics a què ens tenen 
acostumats cada any. 
 
Via d'escapament 
 
- Ens trobem en una sistema capitalista basat en les desigualtats socials, i més en 
aquest període de profunda crisi econòmica, amb 3 milions de pobres, 1,7 milions 
d'aturats i 150.000 desnonats en 5 anys als Països Catalans. La loteria és una 
falsa via d'escapament per milers de persones que somien en la possibilitat 
d'obtenir un premi que els hi millori radicalment les condicions de vida d'un dia per 
l'altre. Les vies d'escapament serveixen per contribuir a adormir la població quan 
només l’organització, mobilització i lluita ens pot ajudar a transformar 
col·lectivament la societat i el sistema actual en benefici de totes i tots. 
 
Foment del capitalisme 
 
- Per aconseguir més justícia social caldria trobar els mecanismes per tal que les 
grans fortunes que han acumulat uns pocs es repartissin entre el conjunt de la 



societat per millorar les condicions de vida de les classes populars. El que fa la 
Loteria és just el contrari, milions de persones aporten diners comprant loteria 
perquè uns pocs s'enriqueixin molt, de manera que estem contribuint a perpetuar el 
model capitalista aprofundint les desigualtats socials. 
 
Individualisme i egoisme 
 
- Un dels pilars bàsics del capitalisme és el foment de l'individualisme. Se'ns fa 
creure que els problemes de la societat són individuals enlloc de col·lectius i que, 
per tant, si una persona no té oportunitats és perquè no s'hi ha esforçat prou, quan 
el que cal és trobar solucions col·lectives a les desigualtats inherents a aquest 
sistema. La loteria contribueix a fomentar aquest individualisme i alhora l'enveja 
entre companys i coneguts. Fixem-nos en el típic comentari "i si a l'altre gent li toca 
i a mi no?" o en el conegut eslògan de la Loteria "I si cau aquí?" per fomentar 
aquest mateix sentiment entre la població. 
 
Especulació 
 
- Fins i tot en el cas que a una zona més o menys petita hi toquin molts premis, 
com va passar a Osona l'any 2005, no podem dir que la comarca en sortís 
beneficiada ja que això va suposar una important especulació immobiliària i un 
increment en els preus de manera que la majoria de persones del territori es van 
veure clarament perjudicades. 
 
Cal remarcar, ja per acabar, que moltes entitats i col·lectius utilitzen la loteria com 
a font d'ingressos i que gràcies a això poden tirar endavant la seva activitat diària. 
Això és positiu però ens hauríem d’esforçar a trobar altres sistemes de finançament 
i ser conscients de quins models estem recolzant. Només treballant col·lectivament 
podrem transformar la societat. No deixem el nostre futur en mans de l'atzar, 
guanyem-lo! 
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