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Nous populismes i “societat líquida”
Joan Albert Vicens
L’atractiu dels populistes radica en que donen
veu a la ira dels exclosos
Dani Rodrik

1. Els nous populismes
“El que veritablement importa no és quin
partit controla el nostre govern, sinó si
la gent controla o no el govern. El 20
de gener de 2017 serà recordat com el
dia en què el poble va tornar a governar
aquest país. Els homes i dones oblidats
del nostre país deixaran de ser oblidats”.
(Trump, 2017).

13% a les eleccions de 2017), Partit de la
llibertat d’Àustria (26% a les eleccions de
2017), Demòcrates de Suècia (17% a les
eleccions de 2018), o Vox (Espanya, 15%
a les eleccions de novembre de 2019),
per citar-ne alguns.

Aquestes paraules haurien semblat no fa
gaire les d’un líder esquerranós i gairebé
revolucionari, però pertanyen al discurs
de presa de possessió de Donald Trump
com a president dels Estats Units. El seu
ideari representa perfectament el que podem anomenar “nous populismes”1, les
fórmules polítiques nacionalistes d’extrema dreta que governen als Estats Units
(Trump), Regne Unit (Johnson), Brasil
(Bolsonaro), Itàlia (Bersani-Salvini, fins fa
poc), Hongria (Orban), Polònia (Kaczyski),
o que, sense haver arribat al govern, atrauen sectors considerables de la població
europea: Rassemblement National (antic
Front Nacional, França, 34% a les eleccions presidencials de 2017), Alternativa per Alemanya (12,6% a les eleccions
de 2017), Partit per la Llibertat (Holanda,

A més de prosperar pel seu compte, els
nous populismes condicionen el comportament dels partits i governs que s’hi
oposen però que, o bé han convertit els
partits populistes en els enemics a batre i
els esgrimeixen com a espantall als electors, o bé fan seus els temes de l’agenda
populista (emigració, Islam, patriotisme,
sobirania, proteccionisme, antieuropeisme) i fins i tot incorporen elements discursius i programàtics del populisme amb
l’objectiu de conservar una clientela seduïda pels líders populistes2.
D’una manera o altra, doncs, els nous
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populismes es troben avui al bell mig de
l’escenari polític i de la lluita ideològica.
Per mirar de caracteritzar-los assenyalarem breument alguns trets que trobarem
mutatis mutandis en tots ells3:

al qual apel·la el populisme és, en el fons,
la base popular de la nació, la nació per
excel·lència. “Som una sola nació, i el seu
patiment [el de les famílies treballadores]
és el nostre –deia Trump al seu discurs
d’investidura–. Els seus somnis són els
nostres somnis; i els seus triomfs seran
els nostres triomfs. Tenim un mateix cor,
una llar i un gloriós destí” (Trump, 2017).

1) L’apel·lació al “poble” com a subjecte
polític principal, identificant-lo amb una
“comunitat” (cultural, històrica, ètnica...) o
“nació” que es pretén “restaurar”, enaltir o
“fer gran”. Qui ha de conquerir la llibertat
plena és el “poble”, com a equivalent a
la “nació”. La idea rectora de tots els populismes és que el poble-nació ha perdut
la sobirania o ha deixat de ser la prioritat
de la política i es troba en una situació de
perill mortal, agònica, que reclama una
intervenció decisiva, salvadora. L’objectiu
és restaurar la nació. Així ho expressen
alguns lemes electorals dels principals
partits populistes: “Fem Amèrica gran”
(Trump), “Volem recuperar el nostre país”
(Farage), “Àustria Primer” (Strache), “España siempre” (Vox).

J. Arcenillas, Sleepers

“Els altres”, en canvi, són aliens o hostils a
la nació i als seus interessos, són els seus
enemics declarats dins i fora del país. Són
les minories que es poden considerar
“no nacionals”, els immigrants legals que
practiquen una cultura aliena, els migrants
il·legals i refugiats que “assetgen” les fronteres i que, suposadament, alimenten la
delinqüència i el terrorisme als països
d’acollida. Per extensió, el populisme veu
com a adversaris els països estrangers
cap a on van a parar les fàbriques deslocalitzades, d’on procedeixen les importacions més competitives, o d’on arriben els
immigrants i les bandes urbanes, les màfies o els terroristes que es vinculen amb

2) La reducció de tots els conflictes socials a dues tensions que no tenen una
sortida negociable: “nosaltres-els altres”,
“poble-elits”.
“Nosaltres” equival al “poble”, la “gent
senzilla”, “honrada” i “autèntica”, les famílies que volen prosperar i no poden, els
treballadors i emprenedors que es guanyen la vida amb penes i treballs i viuen
en la inseguretat i la incertesa, “la bona
gent” que manté viu el país i s’identifica
espontàniament amb la seva història i les
seves tradicions, “la gent d’aquí”. El poble
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ells. L’Islam, per als nous populismes de
dreta, representa l’alteritat majúscula: és
una “civilització” antagònica (Huntington),
habita entre nosaltres qüestionant la nostra identitat i, a sobre, ens ha declarat la
guerra (Al Qaeda, Estat Islàmic, Hezbolà,
Iran....). Els nous populismes donen ales
a la xenofòbia, al racisme i al supremacisme blanc i fins i tot al terrorisme racista
blanc, com està passant als Estats Units.

eficient i per gent que entén la naturalesa
humana”. I conclou Bannon. “La crisi porta al populisme, definitivament, perquè les
elits no tenen solucions” (Verdú, 2019).
3) Lligat a l’anterior, cal remarcar la simplificació populista dels problemes socials i la
corresponent simplificació de les propostes per resoldre’ls. Així veia Trump la situació del seu país: “Portem moltes dècades
enriquint la indústria estrangera a costa de
la indústria americana. Finançant els exèrcits d’altres països mentre permetíem el
trist desgast del nostre exèrcit. Hem defensat les fronteres d’altres països mentre que
ens negàvem a defensar les nostres. I hem
gastat bilions de dòlars a l’estranger mentre les infraestructures nacionals queien en
el deteriorament i l’abandonament. Hem
enriquit a d’altres països mentre la riquesa,
la fortalesa i la confiança del nostre país
desapareixien rere l’horitzó”. S’alimenta la
creença que hi ha una solució nacional, individual, a tots els problemes, inclosos els
problemes econòmics, migratoris o ambientals globals que en realitat només tenen
solucions globals, multilaterals. Als programes populistes, abunden els diagnòstics
superficials i molt sovint falsos que motiven propostes intel·ligibles per a tothom;
receptes simples per abordar assumptes
molt complexos: “Seguirem dues regles
molt senzilles –proposa Trump–: compra
nord-americà i contracta nord-americans”
(Trump, 2017). Aixecar murs a les fronteres
per aturar les migracions o pujar els aranzels als productes xinesos per protegir les
empreses nacionals són fórmules simples
que encarnen molt bé l’esperit demagògic

Però el poble pateix també a causa de la
traïció d’enemics interiors: “les elits”, “els
de dalt”. Es tracta de les elits econòmiques globalitzades, “la classe política tradicional”, els partits polítics que s’han alternat al poder (conxorxats amb els bancs
i les grans corporacions, supeditats a les
institucions supranacionals) i els seus
mitjans de comunicació afins i els tecnòcrates i assessors que justifiquen “científicament” les polítiques globalitzadores
i multiculturalistes. “No seguirem acceptant polítics que parlen molt però no fan
res -deia Trump-, que es queixen sense
parar, però que mai fan res al respecte.
Les paraules buides són cosa del passat.
Ha arribat l’hora d’actuar. Que ningú us
digui que no és possible” (Trump, 2017).
El gurú-ideòleg dels nous populismes
d’extrema dreta, Steve Bannon, sosté
que: “necessitem més cambrers i menys
advocats (...); si em deixa triar que em governi alguna de les primeres 100 persones
que apareguin en un míting de Vox a Espanya o bé un dels 100 polítics de major
nivell, em quedo amb els primers. Tindrà
un país gestionat de forma més correcta,
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del populisme. Per contra, la idea que tot
és molt complex i que no hi ha receptes ràpides per als grans problemes es presenta
com un tòpic dels “experts”, els manipuladors d’estadístiques, els assessors a sou
de les elits polítiques i econòmiques.

bi cada dia les seves bajanades a twitter
com qualsevol altre fanàtic de la xarxa. El
líder populista presenta trets autoritaris,
un cert caràcter messiànic, autosuficient,
voluntarista, es situa per sobre del partit
que l’avala, vol ser el capdavanter d’un
“moviment” nacional inserit en un moviment populista internacional.

4) El populisme es basa en lideratges carismàtics que aposten per la defensa a
ultrança dels interessos del “poble”: “Lluitaré per vosaltres fins a l’últim alè, i mai,
mai, us abandonaré. Amèrica tornarà a
triomfar, com mai abans (...) Mai tornareu
a ser ignorats. La vostra veu, les vostres
esperances i els vostres somnis definiran el nostre destí com a nació”, prometia Trump en la seva presa de possessió
(Trump, 2017). El líder populista crida als
quatre vents que sintonitza amb les veritables necessitats del poble, parla el “llenguatge de la gent”, s’allunya del “llenguatge políticament correcte”, diu “allò que
tots pensen” però no s’atreveixen a dir
per temor a la “cultura progresista” que
ho domina tot. Es dirigeix directament a la
gent mitjançant les xarxes socials, no necessita intermediaris: resulta espectacular que tot un president americà esbom-

5) El populisme qüestiona (amb la varietat
de tons que vulgueu) la institucionalitat i la
legalitat democràtiques en nom d’una “veritable democràcia” nacional on s’executi
“directament” la voluntat popular. Abona
el desencís vers la democràcia liberal i les
seves mediacions: els partits polítics, el
parlament o el sistema judicial. El populisme es presenta com un reformisme radical que vol canviar la societat en l’aspecte
polític, institucional, econòmic, educatiu i
cultural; per això, l’arribada al poder de
partits populistes significa reformes legals
dràstiques que posen en quarantena les
institucions o els hàbits democràtics tal i
com s’han entès fins al moment. Els líders
populistes prescindeixen sovint de les formalitats democràtiques i menyspreen les
institucions, voregen les lleis, s’enfronten
al Parlament (Johnson, Trump...) i, si cal,
als jutges o la premsa lliure: tot això conforma el “tinglado” que cal remoure per
satisfer les demandes populars. Contraposen d’una manera permanent la democràcia nacional i els òrgans multinacionals
de cooperació, que creuen dominats per
la “ideologia de la globalització”. El populisme promet una estricta obediència
dels governs als interessos particulars de
la nació a base d’ignorar tant com calgui

J. Arcenillas, Sleepers
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els de la resta de països; bandeja la part
de la nació que no combrega amb les seves polítiques i amenaça els drets de les
minories, els col·lectius que protesten, les
ONGs dels drets humans, etc.

desmentir-los, o inventar-ne de nous totalment falsos (“fets alternatius”)5. Tots els
elements que configuren el sistema de la
postveritat es posen al servei de les polítiques populistes: la publicitat i el màrqueting electoral, la manipulació subreptícia
de l’electorat a les xarxes socials, els recursos de la manipulació psicològica de
les masses, l’exaltació d’una “cultura nacional” en front de la cultura progressista i
del multiculturalisme anti-nacional6. Entretant, els “intel·lectuals”, els “experts”, els
“tecnòcrates”, les institucions de recerca
científica o la premsa d’investigació són
presentats com a manipuladors interessats de l’opinió pública: “Us convido a
desconfiar de les caricatures vehiculades
pels periodistes, sovint hostils a les idees
que defenso”, demanava Marine Le Pen a
l’auditori de la Fundació Spinoza (Le Pen,
Discours a la Fondation Spinoza, 2019).

6) Si la demagògia acompanya habitualment la política, es podria dir que en el
populisme política i demagògia s’identifiquen absolutament. El populisme viu de
l’adulació de la “gent senzilla” i de l’enfervoriment constant de les emocions
populars: n’estimula aquelles de més
negatives a base d’exagerar els aspectes més foscos de la realitat social i política i de renunciar a una anàlisi racional
i objectiva de les situacions; s’abona al
llenguatge maniqueu i a les dicotomies
sense alternatives: hi ha bons i dolents,
amics i enemics, patriotes i traïdors, els
de dalt i els de baix.
Per tot això, no és estrany que els populismes s’instal·lin decididament en el
“sistema de la postveritat” (Vicens, 2018),
que fan servir com una arma política de
primera magnitud: més que els fets, el
que importa és allò que volen traslladar
com a missatge polític, allò que cal que la
gent cregui a cada moment: “És que [les
falsedats atribuïdes al president] són més
importants que les moltes coses que diu
que són veritat i que estan canviant la vida
de la gent?”, interrogava als periodistes
de la Casa Blanca l’assessora de Trump
Kellyanne Conway 4. Les creences desitjables dels votants s’han de produir al cost
que sigui: tant se val si cal ignorar els fets,
exagerar-los, tergiversar-los, oblidar-los,

2. Populisme i feixisme
Sovintegen les veus que es refereixen als
nous populismes com a “nous feixismes”
o, senzillament, com el rostre actual del
feixisme del segle XX. Sami Nair parla
sense embuts d’un “nou feixisme europeu”, que es fonamenta en una “concepció pura de la nació” i en el rebuig
del mestissatge i dels immigrants (Nair,
2018). A la premsa digital podem trobar
dotzenes d’articles i pàgines dedicats a
relacionar populisme i feixisme. A Espanya, Iñaki Gabilondo assegura que “Vox
és el franquisme, exactament el que ens
vam voler treure de sobre”. A Catalunya,
Gabriel Rufián (ERC), amb motiu de les
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eleccions generals d’abril de 2019, cridava a “alçar un mur contra el feixisme
de Vox”. Bolsonaro ha estat qualificat
com “el Hitler brasiler”; Trump ha estat
acusat repetidament de ser feixista7 i la
mateixa imputació s’ha dirigit contra el
FN (o RN) francès o altres partits populistes. En canvi Marine Le Pen sempre
amenaça de portar davant dels tribunals
a qui la tracti de feixista.

ciutadania “només” als immigrants il·legals o als refugiats. Els nous populismes
de dreta radical (almenys de moment)
no pretenen instaurar un règim totalitari
de partit únic, suprimir el debat polític o
empresonar els dissidents, sinó “retornar
el poder al poble”. Volen tensar el debat
polític, deslegitimar retòricament els seus
antagonistes (són, diuen, “anti-nacionals”) i derrotar-los electoralment a base
d’imposar la seva agenda i de prometre
la restauració nacional. No trobem clarament en el populisme actual l’exaltació de
la violència i l’heroisme, l’irracionalisme, el
culte a l’acció per l’acció o el bel·licisme
molt característics dels antics feixismes,
trets que Umberto Eco incloïa al seu perfil
del feixisme prototípic.8

El fet és que alguns polítics o militants populistes han manifestat ocasionalment el
seu respecte per Hitler, Mussolini o Franco, o com a mínim s’han negat a condemnar-los taxativament. És cert també
que grups d’extrema dreta nostàlgics
dels antics feixismes se senten còmodes dins dels partits populistes. El mateix Trump va anomenar “bona gent” als
supremacistes i neonazis blancs que es
van enfrontar a manifestants antifeixistes
a Charlotesville a l’agost de 2017, causant un mort i 20 ferits.

Algú dirà, com apunta el mateix Eco, que
amb la presència d’un de sol d’aquells
ingredients (ell en fa una llista de 16) ja
n’hi ha prou per justificar l’acusació de
feixisme, però aleshores correm el perill
de banalitzar l’ús del terme i de restar-li
precisió històrica, i també de malentendre la naturalesa específica dels populismes actuals. S’ha de tenir en compte

A primera vista, es podrien assenyalar alguns punts de contacte entre els feixismes del període d’entreguerres i els nous
populismes: l’omnipresència d’un líder
carismàtic, el tradicionalisme, el nacionalisme radical o els aires racistes, però
les diferències entre els nous populismes
i els vells feixismes són prou notables
com per no caure en la simplificació: els
primers no es declaren contraris a la democràcia liberal, com ho feien de manera
molt explícita els segons, sinó que volen
recuperar la sobirania nacional i el poder
de la “nació pura”, restringint els drets de

J. Arcenillas, Sleepers

24

Perifèria. Cristianisme, Postmodernitat, Globalització 6/2019
que les idees i propostes populistes, que
molta gent sensata accepta fàcilment, es
formulen en un llenguatge força homologable dins el debat polític actual, lluny
de la retòrica encarcarada dels feixismes
del segle passat. Equiparar simplement
el populisme d’extrema dreta amb el feixisme pot tenir l’efecte contraproduent
d’estalviar-nos la discussió dels arguments i les propostes populistes, perquè se suposa que els feixistes s’han de
combatre de moltes maneres però no
s’hi ha de perdre el temps discutint.

depressió, gràcies al poder difusor d’internet i les xarxes socials i amb el suport de Rússia, que conspira contra la
UE i contra la vella aliança USA-Europa.
D’acord amb aquest enfocament, el nou
populisme seria un neofeixisme oportunista i en tot cas un anacronisme.
Per part nostra, volem mostrar que els
nous populismes no són una moda antiga
que es torna a imposar, sinó un fenomen
“molt segle XXI”: estem parlant de quelcom que respon perfectament a les coordenades que defineixen el nostre moment històric. No són idees velles per a
un temps nou, sinó idees “adequades” al
nostre temps, perfectament “contemporànies”, que encaixen amb les expectatives de sectors importants de la població i
que, per tant, tenen “alguna raó”.

A nosaltres, més que aturar-nos a debatre sobre el referents ideològics passats
dels populismes actuals, ens interessa
en aquest article aportar algunes reflexions sobre els seus orígens i les raons
que expliquen la seva emergència en el
nostre temps.

La imprescindible lluita política contra els
populismes en totes les seves expressions només serà eficaç si n’assumim la
seva actualitat i reconeixem la seva radicació plena en les nostres societats tal i
com són avui. Que siguin rebutjables no
vol dir que no siguin explicables; i explicar-los no equival a justificar-los. Tractar
els populismes dretans de neo-feixistes,
neo-nazis o neo-franquistes, rebutjar-los
sense més i quedar-nos tan amples ens
allunya de comprendre’ls i ens fa més
difícil contrarestar-los perquè no haurem
identificat correctament les claus del seu
èxit. En canvi, vincular-los al present i no
al passat ens pot ajudar a entendre els
qui són seduïts per la seva propaganda i
a dialogar amb ells, i ens obliga a cercar

Existeix al voltant dels nous populismes
de dreta un cert sentiment d’estranyesa.
L’esmentada tendència a associar-los
al feixisme o a remarcar-ne els trets ultra-nacionalistes i racistes abona la sensació que representen quelcom anacrònic i artificiós, un ideari polític superat fa
dècades que ara reviscola de manera
sorprenent aprofitant-se del fracàs de la
majoria dels governs democràtics en la
gestió de la gran crisi de 2008. Es suggereix una analogia entre la depressió
de 1929 i l’emergència dels feixismes i
la crisi de 2008 i l’aparició de nous populismes “neofeixistes”. Un cos d’idees
caduques cercarien una nova oportunitat amb el vent favorable d’una altra gran
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alternatives més viables, justes i democràtiques que els programes populistes.

“La fluïdesa és la metàfora regent de
l’actual etapa de la societat moderna”
(Bauman, 2000, pos. Kindle 43). El que
fa “líquid” el nostre temps és el fet que
s’han “liquat” al llarg de la segona meitat
del segle XX i fins avui les bases “sòlides”
sobre les quals s’assentaven, primer la
societat tradicional (la religió, l’església, la
monarquia, la nissaga, la vida comunitària...), i després la societat moderna (l’Estat-nació, la classe social, les empreses,
el treball, la família, la propietat...). Tota referència sòlida orientadora de la vida individual i social ha perdut consistència. Les
instàncies tradicionals o modernes dotades d’autoritat i permanència, que fixaven
el marc estable de l’existència personal
i mereixien la lleialtat i la confiança de la
gent, s’han tornat inconsistents, variables, febles, no fiables: “sortim de l’època
dels ‘grups de referència’ preassignats i
ens desplacem cap a una era de ‘comparació universal’ on el destí de la tasca de
construcció individual roman endèmica
i irremeiablement indefinit, no donat per
endavant, i tendeix a passar per nombrosos i profunds canvis” (Bauman, 2000,
pos. Kindle 163). Les conseqüències per
a les persones han estat la privatització
de la vida (tot el que faig, tot el que em
passa, “és cosa meva”...), la desorientació, la incertesa, la inseguretat i l’escepticisme en relació al que és comú.

No anirem enlloc –o més aviat anirem a
pitjor– si ens limitem a una autosatisfeta
condemna dels líders i els partits populistes d’extrema dreta des d’un sentiment de
superioritat moral que no s’interessa per la
situació que viuen els seus votants, la immensa majoria dels quals no són de cap
manera uns feixistes nostàlgics i obsolets.

J. Arcenillas, Sleepers

3. La “societat líquida”
Per a posar en relleu l’actualitat radical del
populisme ens semblen útils les reflexions
de Zygmund Bauman sobre la societat
actual, que ell ha caracteritzat amb els
conceptes de “modernitat líquida” o “societat líquida”. No tenim espai aquí per a
desgranar amb detall tot el que impliquen
aquestes nocions; tan sols les esbossarem i assenyalarem després per què tenen una especial rellevància en l’emergència del populisme.

Una societat així, “líquida”, ha estat el terreny més propici per al desplegament del
capitalisme del consum, que ha substituït
el capitalisme (fordista) centrat en la producció i el “benestar”. Als individus com-

26

Perifèria. Cristianisme, Postmodernitat, Globalització 6/2019
pletament “alliberats” de referents socials
i culturals “pesats”, l’únic que els queda
és saltar d’una cosa a una altra, provar-ho
tot, experimentar i continuar sempre buscant una nova oferta, instal·lar-se en la cadena interminable dels desitjos. Quan no
hi ha metes majors legitimades per grans
ideals (Justícia, Igualtat, Socialisme, etc.),
només resten els objectius menors i particulars, que es poden adquirir al comptat o
a crèdit. El diner ha esdevingut la base de
l’existència. “Per sort”, el capitalisme posa
a la nostra disposició infinites possibilitats
de consum que no tenen en compte les
nostres necessitats reals, sinó els nostres
desitjos, que brollen sense aturador. Les
persones viuen abocades a una perpètua inquietud perquè mai no se satisfan
amb allò que aviat es torna obsolet, que
és efímer i inconsistent. “Perquè les possibilitats segueixin sent infinites –escriu
Bauman–, no s’ha de permetre que cap
d’elles es petrifiqui cobrant realitat eternament”; “la incertesa està condemnada
a convertir-se en una permanent mosca
a la sopa de la lliure elecció”. (Bauman,
2000, pos. Kindle 1373 i 1992).

L’altre tret que defineix la societat líquida
en la modernitat tardana és l’autonomització del poder econòmic en relació a
qualsevol territori propiciada per les tecnologies de la informació i els actuals mitjans de transport. D’això se’n deriva el
que Bauman considera una característica
fonamental del nostre temps: el divorci
entre el poder real i la política.
El poder econòmic s’ha tornat extraterritorial, és nòmada, es mou a tota velocitat
per tot el planeta, d’un node comercial o
financer a un altre; aprofita internet com
a recurs per a la gestió dels seus actius a
tot arreu a través d’una xarxa mundial física i virtual per on flueixen els negocis, les
inversions, els actius financers, la informació i les decisions econòmiques i comercials. “En l’actualitat –diu Bauman–, el capital viatja lleuger, amb equipatge de mà,
un simple portafolis, un telèfon mòbil i un
ordinador portàtil. Pot fer escala a gairebé
qualsevol lloc, i enlloc s’atura més temps
del necessari” (Bauman, 2000, pos. Kindle 1926). Aquesta facilitat de moviments
del capital i el comerç camina del bracet
amb el consumisme sense límits, perquè
ens facilita l’accés a productes de qualsevol lloc del món a preus baixos.

Societat líquida i consumisme són, doncs,
les dues cares de la mateixa moneda;
l’alliberament dels individus en relació a
qualsevol patró estable els ha abocat a la
vida sense nord dels tastaolletes9. Per a
vendre-ho tot a qualsevol persona, el capitalisme necessita “liquar-ho” tot; li calen
individus més que ciutadans, vol gent permanentment desorientada i insatisfeta.

Mentre els capitals i els seus gestors campen pel món sense impediments, els treballadors encara es mantenen molt majoritàriament lligats a un territori. “El Treball
[en referència als treballadors] segueix tan
immobilitzat com en el passat, però el lloc
on abans estava fixat ha perdut solidesa;
buscant en va un fons ferm, les àncores
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cauen tothora sobre una sorra que no les
reté” (Bauman, 2000, pos. Kindle 1926).
Els diners es mouen ràpidament cap allà
on calgui, però els treballadors es queden
on són: hi ha una molt clara “asimetria entre la naturalesa extraterritorial del poder i
la territorialitat de la vida” (Bauman, 1999,
pos. Kindle 175). Tanmateix, a diferència
dels treballadors, que no van on volen, el
treball com a activitat productiva no queda fixat a cap territori en particular. No
costa gens traslladar el conreu d’un producte a un altre lloc on resulti més barat o
moure una fàbrica a l’altra punta del món
a la cerca de salaris més baixos, costos
socials reduïts i un govern que “faciliti” les
inversions amb una menor càrrega impositiva. L’escenari on tot això és produeix
és el “món global”.

que ha fet créixer la desigualtat i la injustícia, la incertesa i el sentiment de desprotecció de les persones i ha donat lloc a
una societat mundial oberta que “evoca
en la majoria de les ments l’experiència
aterridora d’unes poblacions heterònomes i vulnerables, aclaparades per forces
que no poden controlar ni comprendre
plenament, horroritzades davant la seva
pròpia indefensió i obsessionades amb la
seguretat de les fronteres (...) atès que és
precisament aquesta seguretat fronterera i intrafronterera la que escapa al seu
control i sembla estar destinada a quedar
fora del seu abast per sempre” (Bauman,
2007, pos. Kindle 125).

Així, doncs, la “globalització” consumada
al final del segle XX ha fet possible la mobilitat sense límits temporals o espacials del
capital i ha afluixat els vincles territorials
del treball, mentre els treballadors, molt
majoritàriament, no es mouen de lloc. La
velocitat de moviments determina una
nova distribució del poder: “Les persones
que es mouen i actuen més ràpid, les que
més s’acosten a la instantaneïtat del moviment, són ara les persones dominants. I
les persones que no es poden moure tan
ràpid, i especialment les persones que no
poden deixar el seu lloc a voluntat, són les
dominades” (Bauman, 2000, pos. Kindle
2683). En això rau el caràcter “negatiu”
de la globalització. Vist com ha anat tot
plegat, Bauman no dubta de parlar d’una
“globalització completament negativa”

J. Arcenillas, Sleepers

La liqüefacció o més aviat liquidació dels
referents socials i culturals tradicionals o
moderns i la mobilitat sense límits espacials i temporals del poder econòmic en el
món globalitat són, segons Bauman, les
notes constitutives de la societat líquida.
Els seus productes majors són la desigualtat creixent arreu del món i “la desaparició de la política tal i com la coneixem,
la Política amb majúscules, l’activitat en-
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carregada de traduir els problemes privats
en temes públics (i viceversa)” (Bauman,
2000, pos. Kindle 1539). Els nous populismes, com veurem tot seguit, resulten
ser un subproducte de la globalització negativa en l’època de la modernitat fluïda.

tal. “Ara s’obre una bretxa entre política
i economia” que sembla insalvable (Bauman, 1999, pos. Kindle 965). “El capital
s’ha tornat extraterritorial, lleuger, deslligat i desarrelat a nivells inaudits, i la seva
recentment adquirida capacitat de mobilitat espacial arriba, en la majoria dels
casos, per extorsionar els agents locals
de la política i obligar-los a accedir a les
seves demandes” (Bauman, 2000, pos.
Kindle 3390).

4. De la “societat líquida” als nous
populismes.
Hi ha aspectes de la societat líquida que
guarden funcionalitat amb els nous populismes. Volem mostrar que els nous
populismes, lluny de significar un anacronisme polític, estan en continuïtat
amb el nostre moment històric i canalitzen a la seva manera les queixes i les necessitats d’una bona part de la població
de les societats democràtiques, per molt
que ho facin d’una manera lamentable10.
Aplicarem aquí el principi heurístic de
T.H. Marshall, citat per Bauman, que si
trobem molta gent que corre alhora en la
mateixa direcció, cal que ens formulem
dues preguntes: Darrera de qui corren?
De què fugen?.

Els estats pateixen el xantatge de les empreses que amenacen contínuament amb
traslladar les fàbriques on les condicions
els resultin més favorables: salaris més
baixos, contractes precaris, baixa protecció social, impostos reduïts. Per això
proven de “donar confiança als mercats”
i “encoratjar les inversions” a base del
control de la despesa pública, la reducció impositiva, la reforma del sistema de
protecció social o l’eliminació de “les rigideses del mercat de treball”. L’expressió
que ho resumeix tot és “racionalització de
l’economia” (Bauman, 1999, pos. Kindle
1145-1897). Entren en joc els tòpics de la
dogmàtica neoliberal associada a la globalització.

Ja sabem prou bé darrere qui corren els
votants del populisme; ara cal abundar en
la segona qüestió: ja és pot besllumar que
ha de ser prou espantós allò que fa fugir
la gent perquè per s’acabi encomanant a
personatges tan lamentables com Trump,
Bolsonaro, Salvini, Duterte i companyia.

Les conseqüències de l’aplicació d’aquesta ideologia són el creixement de la desigualtat entre la població assalariada,
territorialitzada, i les elits globalitzades,
l’afebliment de la capacitat negociadora
dels treballadors i dels sindicats, i la disminució dels recursos públics procedents
via impostos de l’activitat empresarial,
amb la conseqüent afectació als serveis

a) L’afebliment de l’estat protector
La mobilitat extrema del capital en el
món global ha desarborat el poder esta-
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públics. “Tots som conscients que la globalització ha enriquit algunes empreses
que han sabut produir allà on el treball és
gratuït i vendre allà on el poder de compra és elevat, arruïnant territoris, creant
milions d’aturats i destruint les classes
mitjanes, és a dir, el pilar de les nostres
democràcies” (Le Pen, 2019).

a les polítiques ultra-liberalitzadores. “En
el món de les finances globals, la tasca
que s’assigna als governs estatals és poc
més que la de ser grans comissàries”
(Bauman, 1999, pos. Kindle 2079).
Els països tenen fronteres poroses per
als moviments financers, ja no controlen
la seva moneda, es dilueix la seva cultura
“nacional”, els seus exèrcits no salvaguarden les fronteres i, el més greu, han perdut capacitat de servir els ciutadans: els
serveis públics s´han deteriorat, la protecció dels treballadors disminueix, els sistemes de pensions ja no estan assegurats.
“L’estat social” fa figa i això indueix en
els ciutadans un sentiment creixent d’incertesa i desprotecció i, en molts casos,
d’abandonament. La gent en culpa els
partits “tradicionals” que s’han anat alternant al govern. Ni els partits de dreta liberal que sempre han cantat les glòries de la
globalització, ni una socialdemocràcia incapaç de plantar cara als mercats, poden
oferir alternatives creïbles. En aquestes
circumstàncies, molta gent esdevé sensible a la promesa que el país recobrarà el
control del seu destí: els líders populistes
apareixen en l’escenari apel·lant a la sobirania popular contra els mercats, les megaempreses o els bancs, mentre blasmen
“la ideologia de la globalització”.

J. Arcenillas, Sleepers

A l’època del capitalisme modern, els
estats complementaven els sous privats
amb serveis públics per a tothom (sanitat,
educació, pensions, assegurança d’atur) i
les empreses romanien més fidels als territoris on els estats tenien cura dels seus
treballadors. Avui, al capitalisme globalitzat postmodern, la mobilitat extrema
del capital ha reduït al mínim la capacitat
de maniobra dels estats, els quals, pressionats per les empreses i els mercats,
s’han de fer càrrec en solitari de les conseqüències de les deslocalitzacions, les
regulacions de plantilles o les recessions.
Els governs actuen aleshores com a “servei de seguretat de les megaempreses”
(Bauman, 1999, pos. Kindle 1153), mantenint a ratlla les classes treballadores
amb el discurs que “no hi ha alternativa”

L’alternativa populista es presenta com
la via perquè els estats i “els pobles” recuperin la sobirania i la llibertat davant la
dictadura dels mercats globalitzats i les
seves institucions.
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Així ho expressa M. Le Pen: “No accepto
que els diners siguin l’únic principi polític
de la societat, el que dóna accés al poder, al discurs, a la informació, a la relació. (...) L’afirmació “no hi ha alternativa”
és la mateixa negació de la política. Si hi
ha política i, per tant, la llibertat dels pobles per autodeterminar-se, sempre hi ha
una alternativa. I veiem en l’hegemonia
d’aquells que pretenen sotmetre el debat
polític a la ciència econòmica, una nova
religió i un nou fonamentalisme. Aquest liberalisme equivocat és el pitjor enemic de
la democràcia” (Le Pen, 2019).

blació que directament o indirecta pateix
els efectes de la globalització negativa.
b) La vida en precari
La imposició a ultrança de la flexibilitat
laboral es tradueix en precarietat, incertesa, inseguretat i por en els treballadors.
Els assalariats, els emprenedors, les classes mitjanes, fins i tot aquells que no han
patit directament els efectes de la crisi,
es trobem inquiets: veuen que la seva
formació es queda obsoleta a causa dels
constants canvis tecnològics, la robotització els resta oportunitats, les empreses
es reestructuren contínuament, els sous
són baixos, l’estalvi és menor, l’habitatge és car, la protecció estatal minva, les
perspectives són incertes. Tenir feina ja
no garanteix una vida digna ni dona gaire
seguretat. Molta gent no sap fins quan li
durarà la feina o si en tindrà d’aquí uns
mesos, si li pujaran el sou, si podrà pagar la hipoteca o el lloguer, si els seus fills
joves treballaran i s’emanciparan, o si els
seus llocs de treball i els seus negocis
seran externalitzats a la Xina o l’Índia, o
els ocuparan immigrants disposats a treballar 12 hores diàries11.

Als mals de la globalització s’hi oposen
la intervenció estatal en l’economia i sobretot el nacionalisme econòmic. L’any
2014, la mateixa Marine Le Pen assegurava al seu compte de Twitter (7-12-2014)
que “La globalització és una barbaritat, i
correspon a l’estat nacional limitar-ne els
abusos i regular-los”. Segons Steve Bannon, darrera el “moviment” populista tan
sols hi ha una idea: “Només es tracta de
sobirania, de fer-te càrrec del teu destí” (Verdú, 2019). Trump va expressar el
mateix objectiu en termes anàlegs el primer dia de la seva presidència: “A partir
d’aquest dia, una nova visió governarà
el nostre país. A partir d’aquest moment,
serà Amèrica primer. Cada decisió sobre
temes de comerç, impostos, immigració,
assumptes exteriors, es prendrà en benefici dels treballadors i les famílies americanes” (Trump, 2017).

En realitat, aquesta precarietat en què viu
la població treballadora persegueix la finalitat de fer-la dòcil, que accepti qualsevol contracte, qualsevol sou o comanda,
sense protestes: “El treball veritablement
flexible –diu Bauman– només es concep
si els empleats actuals i del futur pròxim
perden els seus arrelats hàbits de treballar tots els dies, per torns, en un lloc

Ningú no es pot estranyar que missatges
d’aquest estil trobin audiència entre la po-
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amb els mateixos companys de feina; si
no s’habituen a cap treball i, sobretot, si
s’abstenen (o si es veuen impedits) de desenvolupar actituds vocacionals cap a la
feina actual i abandonen aquesta tendència malaltissa a fer-se fantasies sobre els
drets i les responsabilitats de la patronal”
(Bauman, 1999, pos. Kindle 1940).

servei de les persones i no les persones
al servei de l’economia. “Davant d’aquest
Txernòbil econòmic i social, demogràfic i
identitari –proclamava, Marine Le Pen l’1
de Maig de 2019–, el nostre projecte és
una revolució. Una revolució pacífica i democràtica, però una revolució, la del sentit comú. ( ...) l’economia està al servei de
l’home i del benestar dels pobles i no a
l’inrevés” (Le Pen, 2019b). “Volem alliberar
Europa –continuem citant Le Pen– d’una
nova forma de dogmatisme, imposat en
nom d’una pretesa ciència econòmica
de dret diví” (Le Pen, 2019). Es tracta, en
definitiva, de retornar a la gent el control
de la seva vida com a recepta contra la
inseguretat i la desprotecció : “Els detalls
canvien a cada país –declara Bannon–,
però la filosofia [del moviment populista]
és la mateixa: portar la presa de decisions
a prop de la gent, sobiranisme, seguretat i
economia” (Verdú, 2019).

Són ben coneguts els mecanismes psicològics que es disparen en aquells que
pateixen una situació d’incertesa i inseguretat: victimització, mal humor, hipersensibilitat, por i agressivitat, “una agressivitat
engendrada per la insuportable sensació d’humiliació i menysteniment, o per
l’igualment inaguantable terror a la degradació i l’exclusió socials” (Bauman, 2017,
pos. Kindle 605). Hi ha molta ira continguda o desfermada que és oli en un llum pel
populisme: “No hi ha una millor manera
d’assegurar l’èxit dels populistes que posar al foc i fer bullir permanentment l’olla
de la ira –avisa Bauman–: la ira dels exclosos i els abandonats és una veta excepcionalment fructífera de la qual extreure
carretades i carretades de capital polític”
(Bauman, 2017, pos. Kindle 1132).
“La inseguretat real (molt real) incorporada
a la condició existencial de sectors cada
vegada més amplis de la població és una
ajuda per als polítics a la qual aquests no
fan fàstics” (Bauman, 2016, pág. 32). El
populisme sap extreure capital polític de
la inquietud o la ira de la població treballadora, desculpabilitza els treballadors i
empresaris del país, i proposa un canvi radical que molts signaríem: l’economia als

J. Arcenillas, Sleepers

L’oferta populista, cal dir-ho, té trampa:
Bauman denuncia que es fonamenta en
la pràctica del que ell anomena la “securització” (Securitization), és a dir, crear la
sensació que es dona seguretat a una
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ciutadania inquieta a base de centrar-se
en assumptes sobre els quals l’estat
manté un cert control, ocultant altres factors més rellevants sobre els quals l’estat
ja no té una gran influència: els mercats
financers, les grans corporacions transnacionals. És així com l’emigració, el terrorisme, la identitat o la lluita cultural es
situen en les primeres línies de l’agenda
política (Bauman, 2016, pág. 33).

Per al populisme, la resposta a tot això
és obvia: la híper-regulació de la immigració o directament el rebuig, l’exclusió o l’exigència de retorn dels migrats
il·legals i dels refugiats als seus països
d’origen. “Els esforços per mantenir a
distància ‘l’altre’, el diferent, l’estrany,
l’estranger –reflexiona Bauman–, la decisió d’excloure la necessitat de comunicació, negociació i compromís mutu, no
només són concebibles sinó que apareixen com la resposta esperable a la incertesa existencial causada per la nova
fragilitat i la fluïdesa dels vincles socials”
(Bauman, 2000, pos. Kindle 2437).

c) Els immigrants en qüestió
Ja hem dit que per al nou populisme els
enemics de la nació són les elits, els partits
tradicionals, les corporacions globalitzades
i les institucions supranacionals, però dues
de cada tres vegades el seu discurs apunta als immigrants Aquests es converteixen
en el blanc de les majors acusacions. Es
tracta dels migrants legals però sobretot
dels il·legals i els refugiats. Ells representen en carn viva, dins les nostres societats,
la realitat de la globalització. La immigració és l’obsessió del populisme, que vincula essencialment onades migratòries
i globalització. Així ho expressava Marin
Le Pen en el seu discurs del passat 1 de
maig: “Aquest moviment de competència
global globalitzada ha estat acompanyat
d’una immigració massiva per reduir els
salaris i les proteccions socials en nom de
la competitivitat. El resultat és una economia col·lapsada i classes petites i mitjanes
laminades, deixant als nostres fills només
la perspectiva de la desocupació massiva,
la precarietat, el col·lapse dels nostres serveis públics, la inseguretat social i la incertesa davant el futur “ (Le Pen, 2019).

De manera paradigmática, Trump, en les
seves diatribes del passat juliol a Twitter
contra quatre congressistes no blanques,
uneix el rebuig racista dels “altres” i el
menyspreu envers els seus països d’origen: “Què interessant veure les congressistes demòcrates ‘progressistes’, que
procedeixen de països on els governs
són una completa i total catàstrofe, i els
pitjors, els més corruptes i ineptes del
món (ni tan sols funcionen), dir en veu
alta i amb menyspreu al poble dels Estats
Units, la nació més gran i poderosa sobre
la Terra, com conduir el govern. Per què
no tornen als seus països i ajuden a arreglar-los, que estan totalment trencats i
infectats de crim? Llavors que tornin aquí
i ens diguin com es fa”.
Un cop els “altres” són assenyalats, cal
buscar les proves que en justifiquen el rebuig, i no al revés. “Tant bon punt s’estipula la divisió entre «nosaltres» i «ells»
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conforme a determinades regles, el propòsit de qualsevol encontre entre els antagonistes deixa de ser l’atenuació de
l’antagonisme: del que es tracta a partir d’aleshores és d›adquirir / crear més
proves si és possible que tal atenuació
és contrària a la raó i està totalment fora
de lloc” (Bauman, 2017, pos. Kindle 833).
Als immigrants se’ls atribueixen tots els
mals: la pressió a la baixa dels salaris,
l’ocupació de llocs de treballs que s’haurien de reservar als nacionals, la saturació
i degradació de l’educació i la sanitat públiques, l’acaparament de les ajudes socials, la inseguretat als carrers i fins i tot el
terrorisme. La seva culpabilitat precedeix
qualsevol delicte real que puguin cometre
(Bauman, 2016, pág. 43). “Tots els terroristes són migrants”, repeteix Víctor Orban, i Trump insisteix sempre en la mateixa idea. Els líders populistes amb els seus
mitjans de comunicació afins i les xarxes
socials abonen la histèria anti-immigració,
però l’obsessió amb els immigrants s’alimenta del ressort psicològic que secularment mou les persones a trobar en el
foraster el causant dels seus problemes.

(Bauman, 1999, págs. Kindle 1322-27).
Sosté que l’immigrant qüestiona amb la
seva sola presència el nostre estil de vida,
és culturalment inassimilable, amenaça el
nostre treball i el nostre benestar, procedeix dels països cap a on es deslocalitzen
les nostres empreses i a sobre desinverteix en al nostre país quan envia remeses
als seus familiars. A més, nodreix les màfies, les bandes urbanes, la delinqüència,
el narcotràfic o el terrorisme.

J. Arcenillas, Sleepers

Els veritables causants del retrocés de
l’estat social, de la desigualtat o de la incertesa econòmica romanen en una nebulosa per a la majoria de la població:
els mercats, els fons d’inversió, les grans
transnacionals formen un formidable entramat de poder malèfic però difús, abstracte, difícil d’ubicar, llunyà; ningú l’encarna clarament a prop nostre.

D’altra banda, com que l’emigració hauria de semblar a qualsevol persona assenyada com l’alternativa lògica i èticament
justificada dels qui deixen la seva terra
fugint de la pobresa o la violència per cercar un futur millor per les seves famílies,
el discurs populista ha de justificar el rebuig a l’immigrant divulgant estereotips
(“retrats d’inhumanitat”) “que enforteixen
la resolució de refusar l’immigrant, la qual
manca d’arguments racionals i ètics”

Es crida als quatre vents qualsevol delicte comès per un immigrant o un refugiat,
però Bauman diu amb raó que costa molt
de distingir l’activitat legal de la il·legal dels
actors més poderosos de la globalització:
“els actes il·legals comesos al ‘cim’ són
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molt difícils de separar de la densa xarxa
de transaccions empresarials”. El discurs
econòmic amaga els veritables delictes i
els més grans delinqüents. “Despullar una
nació dels seus recursos –denuncia Bauman– es diu ‘foment del lliure comerç’;
robar a famílies i comunitats senceres els
seus mitjans de vida es diu ‘reducció de
personal’ o ‘racionalització’. Mai aquestes
dues accions han aparegut a la llista d’actes delictius i punibles” (Bauman, 1999,
pos. Kindle 2129-32).

Nick Griffin, reconeixia els beneficis electorals de la sintonia amb les reticències
dels britànics blancs en relació als immigrants asiàtics: “ens hem beneficiat del
creixent disgust dels blancs britànics amb
la discriminació a favor dels asiàtics. Els
blancs de les àrees industrials deprimides
són tan pobres com els pakistanesos,
però gaudeixen de molts menys beneficis
socials perquè tenen menys fills i no entren dins el joc de l’economia submergida, amb treballs no declarats. Els blancs
del Regne Unit estem farts de la correcció
política i de la discriminació a favor dels
immigrants”12.

Als immigrants, a diferència dels mercats
i les empreses globalitzades, els trobem
cada dia al bus o al metro i els diumenges a les nostres places, fan cua al metge
i als altres serveis públics, ocupen llocs
de treball que podrien ser per a “la gent
d’aquí”. Són a tocar nostre, tenen rostre, els podem identificar. No podem fer
fora de casa els “mercats” o les grans
corporacions perquè aquests ja són “a
fora” sempre i des de fora ens dominen,
però sí que podem fer fora els immigrants
il·legals o els refugiats, o com a mínim reduir-ne l’entrada.

d) De la decadència nacional a la
restauració nacional
El capitalisme de consum global ha desballestat les identitats majors: nacionals,
culturals o religioses. A molts els costa saber on són i qui són perquè el món
que habiten és un poti-poti de productes i
formes de vida procedents dels cinc continents, on hi ha la pizza, el ioga, l’Iphone,
el suhshi, les sèries de Netflix, el súper
dels pakis obert 20 hores cada dia o el
perruquer xinès de la cantonada.

El populisme s’alimenta de la xenofòbia,
contribueix a fer-la créixer amb una retòrica racista i l’usa contínuament com a reclam electoral, donant a entendre que la
solució als nostres problemes passa per la
duresa sense pietat amb els immigrants.
“Cridar a la nació a les armes contra un
enemic designat confereix un benefici addicional als polítics que van a la recerca
desesperada de votants” (Bauman, 2016,
pág. 36). L’eurodiputat populista britànic

La societat de consum, líquida i global,
ha desnacionalitzat les nostres formes de
vida. Les identitats fortes tradicionals o
modernes basades en fonaments sòlids
(una religió, una nació, una classe social,
una ideologia política, un ideal moral,...)
s’han esvaït i tothom mira de d’adoptar-ne alguna de més lleugera i portable
amb els recursos de la societat de con-
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sum. Les persones necessitem autoidentificar-nos per a ordenar i orientar la
nostra existència i situar-nos en el món.
Per això ens dotem almenys d’identitats
febles i canviants: som d’Android o d’OS,
Apple o Samsung, Zara o H&M, vestim
esportiu, executiu, hippy o hipster, preferim Joc de trons o La casa de papel,
som del Barça, el Madrid o la Juventus.
“La recerca d’identitat –diu Bauman– és
la lluita constant per aturar el flux, per solidificar el fluid, per donar forma a l’informe” (Bauman, 2000, pos. Kindle 1809).

que nosaltres i veiem com les noves tecnologies amenacen molts llocs de treballs
i poden transformar de manera inquietant
la pròpia naturalesa humana (transhumanisme). Per acabar-ho d’espatllar, el canvi
climàtic i la desfeta ecològica es deixaran notar clamorosament en les properes
dècades i no falta qui recomani que ens
busquem un altre planeta on viure. En la
“societat del rendiment”, diu Bauman, tothom pateix per no ser rendible, “deficient,
inepte i ineficaç” i no estar a l’alçada del
món que arriba (Bauman, 2016, pág. 58).
Mirar el present, doncs, ens desanima i
mirar el futur ens espanta.
Arribats a aquest punt, sembla que només resta mirar cap al passat, per aclarir
el que som i trobar la força que ens cal
per a viure amb esperança. Els francesos
–assegura Marine Le Pen– “hem après
de la història del nostre país i del nostre
poble que només als homes els correspon trencar la cadena pretesament inflexible dels esdeveniments” (Le Pen, 2019).
Quan perdem tota referència sòlida, quan
el present ens desespera i el futur no ens
il·lusiona, la inspiració ha de venir del passat. I què hi podem trobar, al passat? Una
comunitat, un poble, una nació fent història. “El comunitarisme és una reacció
previsible a l’accelerada ‘liqüefacció’ de la
vida moderna” (Bauman, 2000, pos. Kindle 3882). Bauman cita a Miroslaw Hroch
quan diu: “Quan la societat s’enfonsa, la
nació apareix com a garantia final” (Bauman, 2016, pág. 61).

J. Arcenillas, Sleepers

La convicció que podem fer junts un futur
millor ha estat un dels recursos moderns
d’estructuració de les identitats. Imbuïts
de la idea de progrés, els occidentals hem
viscut un parell de segles convençuts que
un present ben conduït ens durà a un
demà millor per a nosaltres, pels nostres
fills i per les generacions futures, però la
desesperança postmoderna en relació al
futur ha deixat sense fonament la creença que estiguem preparant un futur que
valgui la pena. Més aviat esperem la propera crisi, potser pitjor que l’anterior, ens
temem que els nostres fills viuran pitjor
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Arribats aquí, només es tracta d’endolcir
tant com es pugui la idea de la nació històrica, fer-la amable, convertir-la en una
comunitat de valors, de tradicions, gestes
memorables i projectes agosarats, en una
font de confiança i seguretat. Per sort, el
passat és deixa “interpretar”; la història de
qualsevol país és prou fosca, complexa i
ambigua com perquè qualsevol en destaqui allò més li plagui. “A mesura que les
esperances de progrés s’esvaeixen –diu
Bauman–, l’herència històrica ens porta
el consol de la tradició” (Bauman, 2017,
pos. Kindle 958).

alguna cosa que recorda vagament una
“comunitat nacional”, determinant així
una de les poques tasques que els governs actuals són capaços de dur a terme” (Bauman, 2000, pos. Kindle 2457).
El rebuig dels immigrants és una estratègia de cohesió nacional que el populisme
explota tant com pot i que constitueix el
primer punt del seu programa polític un
cop arriba al govern. Bauman concedeix
un valor paradigmàtic al que apareix en
boca d’un polític populista italià en la novel·la Dead Lagoon, de Michael Dibdin:
“No hi pot haver veritables amics sense
veritables enemics. Llevat que odiem el
que no som, no podem estimar el que
som. Aquestes són les velles veritats que
anem descobrint de nou dolorosament
després de més d’un segle d’hipocresia
sentimental. ‘Els qui les neguen, neguen
la seva família, la seva herència, la seva
cultura, el seu patrimoni i a si mateixos!
No se’ls perdonarà fàcilment” (Bauman,
Retrotopia, 2017, pos. Kindle 2608).

Sentir-se part d’una nació valenta, viva
i en marxa, ens permet saber qui som i
on som, ens dota d’identitat, ens omple
d’orgull, ens vincula a d’altres ciutadans
que sentim com a semblants, compatriotes, ens dóna energia per lluitar contra
una realitat opressora i depriment. “La
Bíblia ens diu: Que bo i plaent és que
el poble de Déu visqui unit!”, recordava
Trump al seu discurs de presa de possessió (Trump, 2017).

Enfortir el “nosaltres”, la comunitat nacional, és el mitjà i la finalitat de la política populista.

I no hi ha res que cohesioni més un grup
que fer-li creure que viu sota una amenaça que només podrà combatre si roman
unit. Però, qui posa en perill el poble? Els
“altres”, com hem dit; els que no són dels
nostres, els qui amb la seva presència
propera ens qüestionen i ens debiliten,
però així ens confirmen també com a comunitat: “Aquest front unit d’immigrants”,
l’encarnació més tangible de la “alteritat”,
està destinat a reunir la difusa varietat
d’individus temorosos i desorientats en

N’és el mitjà, perquè renacionalitzar la
gent la dota d’autoconfiança i la il·lusiona en relació al futur. La renacionalització té un caràcter protector, terapèutic i
mobilitzador. Això no és cosa d’avui, sinó
quelcom molt experimentat en la història
moderna. Bauman ho subratlla citant Richard Sennett: “El ‘nosaltres’[...] és un acte
de autoprotecció. El desig de pertànyer a
una comunitat és defensiu [...] Per cert, és
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gairebé una llei universal que el ‹nosaltres›
pot usar-se com a defensa contra la
confusió i el caos” (Bauman, 2000, pos.
Kindle 4084).

torni a ser rica. Farem que Amèrica torni a
estar orgullosa. Farem que Amèrica torni
a ser segura. I junts, farem que Amèrica
torni a ser gran” (Trump, 2017).

I n’és una finalitat, perquè la política populista aspira efectivament a la restauració de la nació. Diu Bauman que la
“retrotopia” (“mons ideals ubicats en un
passat perdut / robat / abandonat que,
tot i així, s’ha resistit a morir”) ha substituït la utopia. El segle XX va néixer amb
la il·lusió de la utopia i va concloure “submergit en la nostàlgia”; “de dipositar les
esperances generals de millora en un
futur incert i manifestament poc fiable,
[la gent del segle XX] va passar a dipositar-les en un passat de vague record,
valorat per la seva presumpta estabilitat i
(per tant) també per la seva presumpta fiabilitat” (Bauman, 2017, pos. Kindle 95 i
116). “La visió de la comunitat és una illa
de càlida i domèstica tranquil·litat enmig
d’un mar inhòspit i turbulent” (Bauman,
2000, pos. Kindle 4116).

J. Arcenillas, Sleepers

6. Conclusió
La reducció del paper protector de l’estat,
la precarització del treball i de la vida personal, el sentiment de viure amenaçats
per uns “mercats” que no se sap qui controla i per onades de migrants i de refugiats, el disgust amb el present i el temor
davant d’un futur ple d’interrogants, o la
desfeta de les identitats sòlides, han abonat a l’època de la modernitat fluïda la terra on havia de germinar la llavor dels nous
populismes d’extrema dreta. Aquí els tenim, doncs. Era “lògic” que arribessin. No
són el passat que torna sinó el present
dramàtic que ens interpel·la. Al darrera no
hi ha tan sols gent que s’ha begut l’enteniment, sinó una bona part de la població
de les nostres democràcies que viu amb
inquietud el present i pateix pel seu futur i
el dels seus fills13.

Trump, lamentem dir-ho, és magistral un
altre cop a l’hora d’unir les dues funcions
–mitjà i finalitat– del nacionalisme populista: “Amèrica tornarà a triomfar, com mai
abans. Recuperarem la nostra ocupació.
Recuperarem les nostres fronteres. Recuperarem la nostra riquesa. I recuperarem
els nostres somnis. La base de la nostra
política serà una fidelitat total als Estats
Units d’Amèrica, i, a través de la lleialtat al
nostre país, redescobrirem la lleialtat entre nosaltres (...) Junts farem que l’Amèrica torni a ser forta. Farem que Amèrica
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El proteccionisme econòmic, la promesa
de seguretat davant dels enemics interiors i exteriors, i la retrotopia de la restauració d’una comunitat nacional forta són
els ingredients del menú polític populista. No ens ha d’estranyar que molts s’hi
sentin atrets.

l’adiaforització de l’immigrant que inclouen les polítiques populistes: el despullen
de la seva humanitat, ja no el veuen com
a objecte moral ni creuen que allò que
li puguin fer mereixi cap valoració moral
(Bauman, 2016, pág. 36).
I, en fi, sabem que el nacionalisme mític i
exacerbat dels nous populismes esvaeix
el sentiment de fraternitat humana i atia
la insolidaritat cap a la majoria de víctimes de les polítiques neoliberals, que es
troben sobretot als països empobrits. A
més, els nous populismes d’Occident
apunten contra un enemic comú: la Unió
Europea, un projecte democràtic de pau
i lliure comerç que reuneix, amb totes
les dificultats i defectes que es vulguin,
a més de 500 milions de persones de
28 països en l’escenari de dues Guerres
Mundials devastadores.

Avui ja sabem que el populisme combina
un proteccionisme contraproduent amb
un liberalisme radical dins del país que
enriqueix més a les classes privilegiades.
Pensem que l’alternativa a la “globalització negativa” no vindrà del proteccionisme, el liberalisme radical o del nacionalisme econòmic, sinó d’una “globalització
positiva” on s’ordenin el mercat global de
les finances i el comerç d’acord amb regles justes i principis ecològics, i que democratitzi la societat mundial dotant-la
d’institucions que cerquin solucions globals a problemes globals.

Veurem quina és la resposta de l’electorat dels Estats Units i d’altres països amb
governs populistes davant dels resultats
de les polítiques populistes ja implementades. Els problemes als quals diu respondre el populisme són greus i supuren
en la vida de moltíssima gent i molts hi
confien. Caldria oposar-hi no només declaracions de principis, sinó polítiques
econòmiques centrades en les necessitats dels ciutadans i no exclusivament en
els beneficis dels accionistes; polítiques
comercials que propiciïn intercanvis més
justos i regulin els mercats financers. Cal,
certament, una redefinició del paper de
les institucions supranacionals que regulen la economia i el comerç i una reforma

Sabem també que la política populista
de seguretat exterior incentiva la despesa
militar i la de seguretat interior fomenta la
marginació de l’immigrant, la xenofòbia,
el racisme i, finalment, el supremacisme i
el terrorisme blancs. El populisme ignora
deliberadament la història de les migracions humanes, nega els vincles reals entre les poblacions que habiten el planeta, sembla que aspira a una societat de
castes impermeables i no vol reconèixer
l’aportació dels emigrants a les societats
d’acollida, ni vol veure que l’envelliment
dels països més desenvolupats farà desitjable l’arribada de milions d’immigrats
joves i ben formats. Bauman denuncia
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democràtica de la UE que garanteixi les
funcions socials dels estats i doni seguretat als ciutadans, que tingui en compte
la diversitat de comunitats nacionals que
la formen (amb estat o sense) però alhora
l’alliberi de la dinàmica egoista dels interessos estatals.
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Notes:

detallada dels “nous populismes” de dreta renunciant a una
definició aplicable a qualsevol partit o moviment populista.

1
Parlem de “nous populismes” per referir-nos als
moviments populistes de dreta que guanyen posicions a
l’escenari mundial, per diferenciar-los dels populismes més
moderats d’esquerra (Podemos, Moviment Cinc Estrelles,
Syriza) i dels vells populismes radicals llatinoamericans.
Aquests darrers apel·laven al “poble” com a subjecte polític, l’identificaven clarament amb les “classes oprimides”
(obrers, camperols, joves, dones) i pretenien dur a terme un
programa revolucionari socialista i antiimperialista. Les oligarquies nacionals, les companyies multinacionals, l’FMI i,
sobretot, els Estats Units eren denunciats com a responsables dels patiments del poble. Castro, Ortega, Chávez han
estat exemples d’aquest populisme d’esquerres llatinoamericà.

4

Cf. “¿Por qué Trump y la Casa Blanca dicen cosas
falsas?”, Redacció, Hufftington Post, 8-2-2017?”.

5

Resulta especialment alliçonador el cas de Polònia: “Existe una discrepancia sorprendente entre la valoración de las condiciones de vida personales por parte de
la ciudadanía polaca y sus opiniones sobre la política y las
condiciones económicas en general. Los polacos consideran que estas últimas son malas año tras año desde 1989
(con escasas excepciones), pero creen que sus condiciones
de vida personales han mejorado. Ley y Justicia ha capitalizado esta discordancia en su carrera de fondo hacia el
poder. Construyó la narrativa de «Polonia en ruinas» (en contraste con los eslóganes electorales de la Plataforma Cívica:
«Isla verde» y «Polonia en construcción»), centrándose en
las percepciones negativas subjetivas de la vida pública y en
las expectativas insatisfechas de algunos grupos. Al mismo
tiempo, esta narrativa omitió hechos como la mejora de los
indicadores socioeconómicos y propuso explicaciones alternativas de la realidad, a la manera de la posverdad. El caso
polaco ilustra cómo el aumento de la prosperidad por sí solo
no es necesariamente el antídoto para la retórica autoritaria
populista. Fueron precisamente un liderazgo político inteligente y una retórica bien afinada lo que parece haber sido
decisivo en la victoria del partido Ley y Justicia” (Owczarek,
4/ 2017, págs. 39-43).

2
La política espanyola exhibeix totes les variants
esmentades. Vox seria el partit “populista” per excel·lència,
equivalent als seus homòlegs estrangers. Els partits d’esquerra, PSOE o Unidas Podemos, han usat l’anti-populisme
com a poderosa arma electoral, provocant una gran mobilització dels seus votants a les eleccions de 2019. PP i
Ciudadanos han fet seva l’agenda populista i fins i tot han
incorporat algunes de les seves propostes als programes
dels governs de coalició que han pactat amb Vox, a Andalusia, Madrid o Múrcia. Ciudadanos també esgrimeix idees
populistes en el seu argumentari nacionalista radical espanyol: Espanya com a nació viu assetjada pels nacionalismes
perifèrics (Catalunya i el País Basc) i s’ha d’alliberar del mal
govern dels partits de la “vella política”. Unidas Podemos
basava fins fa poc el seu discurs d’esquerra radical en l’oposició populista “els de dalt” vs. “els de baix”. I, en fi, el moviment independentista català en alguns dels seus corrents
també reprodueix alguns dels tòpics del nacionalista populista.

6

Per aprofundir en els diferents mecanismes del
sistema de la postveritat resulta molt recomanable la lectura
de Joan Garcia del Muro, Good bye, veritat, Lleida: Pagés
Ed., 2018.

7

Com a exemple, la catedràtica de la UNAM Ana
Teresa Gutiérrez del Cid assegura que “Trump está tratando de desarrollar un movimiento fascista estadounidense”,
Vg. (Gutiérrez del Cid, 2-2019). Darrerament, la congressista
musulmana Omar l’ha titllat de “feixista” com a resposta a
les recriminacions del president, que li deia que tornés “al
seu país”.

3

Al magnífic llibre de F. Sáez, Populisme. El llenguatge de l’adulació de les masses s’opta per una definició extensa de populisme que s’aplica als populismes vells i
nous, de dreta i esquerra: “Entendrem el populisme com un
llenguatge pseudo programàtic i pseudoideològic centrat en
un subjecte concret anomenat “poble”, que es contraposa
a unes elits igualment indefinides. En la modulació d’aquest
antagonisme, el referent de la racionalitat política sol quedar
en un segon pla, i és substituït sovint per consideracions de
caràcter emocional en el context de la cultura de masses”
(Saez, 2018, pág. 29).

8

Per a calibrar el caràcter feixista o no dels nous
populismes és útil prendre com a referència el conegut escrit
d’Umberto Eco, Il fascismo eterno (Milà: La nave di Teseo
Editiore, 2018), on enumera les que considera 16 característiques més rellevant del difús ideari feixista advertint alhora,
amb una certa exageració (potser com a estratègia preventiva), que “n’hi ha prou amb què una d’elles estigui present
per fer coagular una nebulosa feixista”.

A la revista CIDOB Report, nº 1, dedicada als populisme,
s’opera també amb una definició minimalista de populisme
que Diego Muro pren de Cas Mudde a Populist Radical Right
Parties in Europe, Cambridge University Press, 2007, p. 23:
“El populismo es una ideología delgada que considera que
la sociedad se divide, en última instancia, en dos grupos homogéneos y antagónicos, ‘la gente pura’ y ‘la élite corrupta’;
y que argumenta que la política debería ser una expresión
de la volonté générale (voluntad general) de la gente» (Muro,
2017 ).

9

Com que molts individus se senten “buits”... compren qualsevol cosa que “els vingui de gust”, s’omplen el
pap de productes de consum associats a “desitjos”, “il·lusions” i “experiències” fins que, un cop els han assaborit i
engolit, els expulsen i en cerquen de nous. “La desdicha
de los consumidores deriva del exceso, no de la escasez
de opciones” (Bauman, Z. (2000) Modernidad líquida, Pos

Al nostre article, ens decantem per una caracterització més
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Kindle 1390).
10
En una línia semblant, el sociòleg Pascal Perrinau al seu llibre La France au Front (Paris: Fayard, 2014)
esmenta les “fractures” socials que han alimentat el Front
National francès, avui Reagrupament Nacional: la fractura
econòmica que separa els guanyadors de la nova economia
globalitzada i els que en resten exclosos, la fractura entre
els que aposten que una societat oberta al món i una societat autocentrada, protegida i regulada per l’estat, amb
un fort control de la immigració, la fractura cultural entre els
que aposten pel multiculturalisme i els que en són contraris
i hi oposen la cultura nacional, i la fractura política entre la
“política tradicional” i la nova política i els anti-sistema. Es
pot veure una conferència de presentació del llibre a https://
www.dailymotion.com/video/x1evhmc

11
Vg. per exemple l’article de Anton Costas, “Clase
media jibarizada y estresada”, La Vanguardia, 12/06/2019.
12

Citat a (Casals, 2015).

13
En la mateixa línea apuntada en el nostre article,
es mou Diego Muro quan diu: “Cada vez son más los votantes desilusionados con el funcionamiento del libre mercado
y de la democracia liberal y que están legítimamente preocupados por la desigualdad, el desempleo, la inmigración,
la desconfianza política, la disminución de los ingresos per
cápita, etc. Es urgente comprender los temores, las preocupaciones y las respuestas emocionales de ciertos subgrupos y aceptar que, de vez en cuando, los populistas sueltan
la verdad” (Muro, 2017 ).
14
En aquest sentit, trobem lamentable que Pedro
Sánchez, al seu debat d’investidura de juny de 2019, no
hagi dedicat un minut a respondre els arguments del portantveu de Vox i s’hagi dedicat simplement a censurar que
els altres partits de la dreta dialoguin i pactin qualsevol cosa
amb la formació d’extrema-dreta.
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