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durant els últims anys, dubai s’ha convertit en una de les icones del segle xxi, gràcies a un espectacular 
desenvolupament arquitectònic, als seus centres comercials de luxe i a una sèrie d’equipaments turís-
tics molt ambiciosos, com hotels exòtics o illes i pistes d’esquí artificials. l’èxit d’aquesta empresa es 
deu en part a l’ambició del seu governant, el xeic muhammad, que ha sabut col·locar el seu país al cim 
del món de les finances i el turisme, ha atret inversors d’arreu del món i ha convertit la ciutat en una 
icona del capitalisme i la modernitat arquitectònica al bell mig del golf Pèrsic. 

tanmateix, alhora que la crisi global s’ha fet notar a través de la reducció de les inversions i dels in-
gressos, les visions crítiques del «miracle de dubai» han anat guanyant força. així, s’han aixecat les 
veus contra el maltractament dels treballadors immigrants i el secretisme de les seves institucions 
financeres, i han aparegut també acusacions de tolerància als diners provinents de la droga i el crim 
internacional. 

Fred Halliday, director de la sèrie de debats sobre ciutats del Pròxim Orient
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PrOjeCCiÓ  Slumdogs and Millionaires (regne unit, 2009, fragment de 15’, VOSC)

aquest documental de la bbC mostra les pèssimes condicions de vida i de treball dels operaris de la 
construcció immigrants que fan possible el desenvolupament arquitectònic de dubai.

debat  Dubai: un somni embargat?

amb la participació de:

Christopher Davidson. Professor a l’escola de Govern i relacions internacionals de la universitat de 
durham (regne unit), expert en els països del golf Pèrsic i autor de Dubai. The Vulnerability of Success 
(Columbia university Press, 2008).

Fred Halliday. Professor de recerca iCrea a l’ibei i autor de 100 mitos sobre Oriente Próximo (Global 
rhythm, 2007).
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