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Entre racionalitat i populisme

Òscar Ribas Reig

En ensorrar-se la Unió Soviètica al co-
mençament de la dècada dels anys 90 
del segle passat aflora, en el món occi-
dental, una manca de confiança esta-
ble entre els electors i els polítics. Fins 
aleshores es veia el comunisme com 
una amenaça per Occident, i la majo-
ria de electors de cadascun dels estats 
s’identificava amb un partit marxista o 
amb algun altre que se li oposava, i li 
romania fidel a l’hora de donar-li suport 
electoral. Avui, diluïda pràcticament la 
ideologia marxista i amb l’afebliment de 
les ideologies històriques, cada vegada 
són més nombrosos els votants que en 
cada elecció canvien el seu vot. Les en-
questes d’opinió demostren l’increment 
del nombre de persones que refusen 
identificar-se amb un partit en concret. 

Aquesta desafecció es fa encara més 
evident estudiant les xifres dels afiliats. 
Segons David Van Reybrouck (Tegen 
verkiezingen, Actes Sud, 2013), en els 
estats membres de la Unió Europea so-
lament el 4,65% de mitjana dels electors 
estan afiliats a un partit. El conegut perio-
dista Alain Duhamel, el 28 d’octubre del 
2018 escrivia al diari francès Liberation 
que “els partits polítics clàssics no són res 
més que la resta del que van ser. El Partit 
Comunista va tenir 700.000 afiliats a Fran-
ça. Avui no arriba ni a la dècima part. No 
fa massa temps va estructurar una bona 

part de la societat francesa, avui es troba 
encongit a l’entorn d´un aparell obsolet”.

Si cada dia més els ciutadans desestimen 
d’adherir-se a òrgans que se suposa que 
són els principals actors del sistema polí-
tic, ¿quina incidència té aquesta desafec-
ció sobre la “legitimitat” de la democràcia? 
Si a Europa els partits són les institucions 
que inspiren menys confiança vol dir que 
la situació és greu. ¿Com és que els ma-
teixos partits solament se’n preocupen de 
manera esporàdica?

Pel que fa a la ciutadania no afiliada suc-
ceeix el mateix. En els darrers trenta anys 
s’ha accentuat l’onada de despolititza-
ció sense perdonar cap categoria social. 
Molts ciutadans confessen sentir-se poc 
seduïts per la vida política. No els inte-
ressa llegir els programes electorals, re-
butgen la “classe política” i es malfien de 
qualsevol partit polític. Avui, fins i tot en un 
país amb una llarga tradició democràtica 
com França, quatre francesos de cada 
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deu es declaren poc o gens interessats 
per la política (Gilles Lipovetsky, De la li-
gereza, Ed. Anagrama, 2016).

Aquest allunyament de la cosa pública, 
la desconfiança en els polítics i les insti-
tucions representatives, trenca el clàssic 
equilibri de poders propi d´una democrà-
cia representativa. La desconfiança, més 
l’embranzida de l’individualisme, deixa 
buit el mateix concepte de “política” que 
sempre és un exercici a mig i a llarg termi-
ni i encarrila al ciutadà perquè opti pel curt 
termini, que és sempre gestió i no política. 

A poc a poc la democràcia representati-
va es veu substituïda per la democràcia 
reivindicativa, per noves corrents “popu-
listes” que, segons com, faciliten que la 
història es repeteixi: el poder del “carrer” 
substitueix els poders legislatiu i execu-
tiu, donant més protagonisme al poder 
judicial del qual s´espera una major eficà-
cia. Això fa que s’obri un camí que con-
dueix directament cap a l’autoritarisme, 
ja emprat per Mussolini com a estratègia 
per assolir el poder (Zygmunt Bauman i 
Carlo Bordoni, Estado de crisis, Ed. Pai-
dos, 2016). 

Mentrestant, s’elucubra sobre la divisió 
entre dretes i esquerres, entre conser-
vadors i progressistes. Malgrat les asse-
veracions electoralistes plasmades en el 
programa electoral -que poca gent lle-
geix-, a la pràctica, la seva implementa-
ció vindrà condicionada, en gran mesura, 
pels mercats financers i els tractats de la 
UE o d’altres condicionaments exteriors, 

sobre els quals els elegits tindran poca o 
nul·la incidència. El sentiment dominant 
és que, en l’àmbit local, moltes vegades 
la dreta fa polítiques d´esquerra i a l’inre-
vés l´esquerra en porta a terme de dretes. 
I en l’àmbit estatal sovint succeeix, com 
afirma Pierre Manent, que “un cop assolit 
el poder, la dreta abandona la nació i l´es-
querra el poble”.

El 28 d´octubre passat el periodista Iñaki 
Gil, en la seva crònica en el diari espanyol 
El Mundo, assenyalava encertadament 
que “la línia divisòria entre dretes i es-
querres ja no és única”, i citant a Duhamel 
afegia que “avui hi ha altres fronteres: eu-
ropeistes contra nacionalistes, ciutadans 
de metròpolis dinàmiques contra rurals 
abandonats, llicenciats conquistadors 
contra cercadors de treball mal qualificat, 
laics contra religiosos, barris pròspers 
contra perifèries desheretades, homoge-
neïtzació contra diverses minories religio-
ses, ètniques, sexuals, socials, geogràfi-
ques”. És a dir, tot un calidoscopi líquid, 
incert i enigmàtic que hauria de fer pensar 
als aspirants a polítics.

J. Arcenillas, Citizens of Despair
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Al segle passat els partits tenien un pro-
jecte polític estructurat i es podia distingir 
amb una certa facilitat tot una gradació 
des de la “dreta” fins a “l’esquerra”. Avui, 
passa el contrari. Pocs són els electors 
que puguin definir les diferencies ideolò-
giques entre, per exemple, el liberalisme 
i el neoliberalisme, entre una socialdemo-
cràcia i una democràcia cristiana, o enca-
ra entre una democràcia social i un social 
liberalisme, etc.

Per a molts joves, escriu Joaquín Estefania 
en el pròleg de l´obra Derecha e izquierda 
de Norberto Bobbio (Ed. Alfaguara, 2014), 
“la política tal com es coneix (i l´esquerra 
que la practica) ha deixat de ser una acti-
vitat articulada, una recerca de solucions 
que s´assoleixen amb l´esforç, l´estudi dels 
problemes i d’un elaborat discurs, per fo-
namentar-se en un desig de “fer coses”, 
d´actuar i fins i tot de barallar-se, perquè 
els altres se n’adonin, o fins i tot per donar 
una lliçó al contrincant”. El propi Bobbio 
(filòsof i polític destacat del socialisme ita-
lià, i membre de la resistència antifeixista) 
conclou en el seu treball que “és inútil se-
guir dividint l’univers polític seguint el cri-
teri de les ideologies contraposades quan 
ja no existeixen” (Bobbio., 2014, p. 47).

En aquest segle XXI l’estratègia electo-
ral reposa més sobre la construcció d´i-
matges en les quals la personalitat dels 
“líders” ocupa un lloc preeminent, que en 
propostes polítiques concretes. L´escena-
ri públic es veu administrat per un conjunt 
d’especialistes en màrqueting, experts en 
comunicació, sondatges d’opinió, mitjans 

de comunicació escrits i audiovisuals, on 
es difícil trobar-hi quelcom representatiu 
de la societat. Malauradament, el ciutadà 
té la sensació que els polítics arriben al 
“poder” pels seus “talents mediàtics” i no 
perquè siguin socialment coincidents amb 
els seus electors o, si més no, pròxim a 
ells. S’accelera el distanciament entre els 
governs i la societat, entre els represen-
tants i els representats, en tant que l’en-
dogàmia de la classe política prospera.

La historia de la desil·lusió dels ciutadans 
no és quelcom de nou. El que succeeix 
és que està prenent una dimensió inqui-
etant, frustrant i fins i tot menyspreable. 
El divorci entre el poder i la política ge-
nera un nou tipus de paràlisis, soscava 
l’acció política necessària per l’eficiència i 
mina la confiança en el compliment de les 
promeses dels governs. I davant del per-
ceptible fracàs de la política comencen 
a sorgir massius moviments populistes 
sense cap criteri filosòfic, ideològic o ètic. 
Son moviments experts en la mobilització 
dels afectes i les il·lusions, amb la seva 
acció discursiva dirigida exclusivament a 
implementar, reforçar i sobretot manipu-
lar sentiments, amb la finalitat d’assolir el 
“poder”. Cada cop més i a tot arreu la po-
lítica és ocupada pel marketing, la imat-
ge, els efectes especials, la superficialitat, 
les argúcies, els enganys, les trampes, la 
imitació, les falsedats, les disfresses, les 
simulacions i les aparences.

L’antropòleg hindú, Arjun Appadurai, pro-
fessor a la càtedra Goddard de Comuni-
cació a la New York University, qualifica la 



Perifèria. Cristianisme, Postmodernitat, Globalització  6/2019

90

crisis com a “cansament de la democrà-
cia” i diu que “al conjunt d´Occident les 
eleccions es converteixen en ‘maneres de 
dir no’ a la democràcia liberal”. Això a Eu-
ropa és evident, des de Suècia fins a Italià 
i des de França fins a Hongria. I ens alerta 
dient que “el món occidental està a punt 
de patir una crisi perillosa”. El camí en di-
recció cap l’autoritarisme que suposa la 
mal anomenada “democràcia populista”, 
que no és ni popular ni democràtica, resta 
obert. La gran qüestió és saber si aquest 
moviment suposarà en definitiva un canvi 
de paradigma que posi en entredit la prò-
pia democràcia.

Es notori que ens trobem davant una 
crisis de representació en una demo-
cràcia que es defineix com a represen-
tativa. S’explica al ciutadà que la funció 
del vot electoral és escollir lliurement als 
seus representants, i al mateix temps se 
li restringeix aquesta llibertat obligant-lo a 
votar llistes tancades. De la composició 
d’aquestes llistes i de l’ordre de prioritats 
ja se’n encarreguen els partits, en els mi-
llors dels casos, i més freqüentment els 
seus “dirigents”. Als elegits per cada elec-

tor com a representant seu, se’ls condi-
ciona la seva voluntat mitjançant el dog-
ma de la “disciplina de partit”. Escriu Karl 
Kautsky (Parlamentarisme et socialisme, 
Ed. Librairie G. Jacques, 1900), eminent 
líder de partit social-demòcrata alemany 
que “el diputat no és un home lliure en les 
seves decisions parlamentaries, sinó que, 
per molt que sigui dur dir-ho, és un simple 
mandatari del partit que l´ha ajudat a ser 
elegit”. En aquest context, voten amb re-
novada il·lusió els afiliats i aquells que en 
fan objectiu de la seva ascensió professi-
onal, econòmica, social o política.

De la democràcia original, com a govern 
del poble, s´ha anat transitant cap a la 
democràcia representativa per aterrar 
en el govern dels partits (partitocràcia), 
que possiblement podria acabar con-
cretant-se en règims autoritaris de caire 
populista, l’anomenada democràcia po-
pulista, incapaç d’una racionalització de 
la política.

Tampoc ajuda la confusió i foscor exis-
tent: anomenem democràcia a la teatro-
cràcia, una democràcia mediàtica a la 
que va substituint la democràcia “digital”, 
o a la inventada per la darrera dictadura 
espanyola, la democràcia orgànica, mo-
dernitzada amb el nom de “democràcia 
jerarquitzada” de la que en formaria part 
la Rússia d´avui. I, fins i tot, la Xina. La 
postmodernitat porta als eufemismes. 
La mentida passa a dir-se “postveritat”. 
Les dictadures, millorant la nomenclatura 
de Franco, passen a denominar-se “de-
mocràcia jeràrquica” (ja siguin de dretes 

J. Arcenillas, Citizens of Despair
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o d’esquerres). El progrés de les demo-
cràcies anti-liberals, o de les democràcies 
sense llibertat, no és res més que un as-
pecte de les polítiques sorgides de la pri-
mera dècada del segle XXI, com a manca 
de respecte a les històriques institucions 
independents i a les llibertats individuals.

El confusionisme regnant, més el fracàs 
ideològic de la partitocràcia propicien que 
l´elector no se senti representat per cap 
organització política, i confia més en lluitar 
contra quelcom i en organitzacions soci-
als reivindicatives com la defensa de la 
natura, dels emigrants, o múltiples plata-
formes “en defensa de”. Aquesta tendèn-
cia, que va prosperant, obre escletxes per 
on comencen a filtrar-se idees per a una 
remodelació del sistema o per a reinven-
tar-ne un de nou.

Quant un sistema polític sobreviu dèca-
des, fins i tot segles, és fàcil, per aquells 
que no n’han viscut d´altre, imaginar-se 
que serà etern. La historia s´ha fixat en 
creure que l´estabilitat serà eterna. Però 
si la historia de la humanitat ha enregistrat 
múltiples règims d´una remarcable dura-
da, tots han tingut en comú que en un cert 
moment es van enfonsar. La democràcia 
atenenca va durar aproximadament dos 
segles. Els romans van governar aproxi-
madament durant cinc segles. La Repú-
blica de Venècia va romandre “sereníssi-
ma” una mica més de mil anys. Qualsevol 
que en les seves darreres etapes hagués 
profetitzat el seu enfonsament hauria es-
tat qualificat de trastocat! Els que van viu-
re els seus darrers temps segurament es 

van preguntar per què un sistema que ha-
via sobreviscut segles havia de desaparèi-
xer en qüestió de pocs anys. I tanmateix 
va arribar un moment que la democràcia 
atenenca, la república romana i la veneci-
ana van desaparèixer per sempre. Faríem 
bé de tenir compte d´aquest fet històric. 

Durant els setanta anys que ens separen 
de la segona guerra mundial, Europa Oc-
cidental i Amèrica del Nord, hem viscut en 
una prosperitat sense precedents. La ma-
jor part dels ciutadans d´aquestes àrees 
geogràfiques, a la inversa dels seus ante-
cessors, no ha viscut ni la fam, ni la guerra 
ni les tensions civils insuperables. La idea 
que la democràcia pugui desaparèixer un 
dia s´oposa a la nostra darrera experièn-
cia viscuda. Però la lliçó que ens dóna la 
historia és que la majoria dels individus, 
i dels intel·lectuals i polítics han estat in-
capaços d’imaginar que l’estabilitat social 
mantinguda pel seu sistema pogués des-
aparèixer un dia.

En teoria el sistema democràtic prometia 
deixar que el poble governés, però a la 
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pràctica, massa freqüentment, la volun-
tat popular és substituïda per la decisió 
d’organismes internacionals, restant fora 
de l´esfera de la voluntat d’uns ciutadans 
nacionals concrets. És en aquesta direc-
ció que van les ideologies modernes de 
la globalització o la universalització. Co-
mença a ser alarmant que la majoria de 
politòlegs no s’adonin que un sistema de 
llibertats sense democràcia comença a 
prendre el seu relleu. Avui, per exemple 
a Hongria, Polònia, Veneçuela, Filipines, 
Brasil, passant naturalment per els USA 
del President Donald Trump, Turquia, 
Grècia, ... les llibertats individuals i l´es-
tat de dret són objecte d´atacs concer-
tats per part d’aspirants a “autòcrates”, 
de manera que fan que sigui relativament 
fàcil passar d´un sistema de llibertats sen-
se democràcia a una democràcia sense 
llibertats. De moment el que es constata 
pels sondejos és que els ciutadans dels 
estats occidentals es mantenen menys 
ancorats a la democràcia i més oberts 
que en temps no gaire llunyans a soluci-
ons autoritàries. La democràcia ja no és 
l’única possibilitat a escollir. Comença el 
seu curs cap a la desconsolidació.

La gran qüestió és saber si els defensors 
de la democràcia lliberal podran fer front a 
la seva crisi actual enfrontant-se amb èxit 
als corrents populistes de dretes i d´es-
querres que estan en el camí de substituir 
les ideologies tradicionals. No ho sabrem 
abans que no hagin passat alguns anys. 
El que realment constatem és que avui el 
populisme com ideologia progressa pràc-
ticament arreu, i no solament a Occident.

Si volem córrer el risc de participar a un joc 
d’endevinalles del futur de la democràcia 
és necessari mirar el passat. Com és pos-
sible explicar el que ha passat en el curs 
del darrera decenni? Comprendre el que 
ha passat pot ajudar-nos a alliberar-nos 
del fosc destí que sembla amenaçar-nos.

En la meva opinió hi ha 6 fets fonamentals:

1r.- Fins fa poc el domini del mitjans de 
comunicació destinats a les “masses” li-
mitava la difusió de les opinions extremis-
tes, contribuïa a consolidar un patrimoni 
global de fets i de valors i relativitzava 
la disseminació de falses informacions. 
L’èxit d´internet i la facilitat de divulgació 
de les fake news mitjançant les xarxes 
socials, debilita els parallamps tradicio-
nals en favor de moviments i polítics fins 
ara marginals.

2n.- En tota la historia posterior al final 
de la Segona Guerra Mundial, període 
de l´estabilització democràtica, la majoria 
dels ciutadans occidentals s’han benefi-
ciat d´un augment relativament ràpid del 
seu nivell de vida, i han guardat grans es-
perances que aquesta seguís millorant. 
La crisis del 2008, encara no totalment 
superada en molts llocs, facilita que el 
ciutadà perdi l´esperança en el futur.

3r.- En general totes les democràcies es-
tables van institucionalitzar-se sobre la 
base d´una població mono ètnica, o do-
minada per un grup ètnic específic. Avui, 
amb els moviments migratoris, això és 
qüestionable.
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4t.- La partitocràcia, instal·lada a Occi-
dent, a comptar de la caiguda del mur de 
Berlín, que ha propiciat l´erosió de les ide-
ologies tradicionals, ha afavorit el paper 
de la política com a filosofia en favor de 
l’administració. Els polítics es convertei-
xen en funcionaris.

5è.- Els valors col·lectius i tradicionals de 
família es veuen substituïts pels individu-
als del benestar. El concepte de nació i 
d’estat es dilueixen en conceptes indefi-
nits de globalització, universalitat, moder-
nització, llibertats individuals etc. L´estat 
esdevé únicament un organisme de dis-
tribució de serveis. 

6è.- La reivindicació de la “igualtat” 
acompanyada de la recerca de la iden-
titat perduda, reforça les tendències cap 
a l’autoritarisme. Ja Tocqueville (pensa-
dor i polític francès del segle XIX i un dels 
més importants ideòlegs del liberalisme), 
deia: “el poder és més fort amb l’aspira-
ció igualitària perquè els homes preferei-
xen la servitud en la igualtat a la llibertat 
sense igualtat”.

Si és important investigar sobre els grans 
canvis que desestabilitzen el sistema de-
mocràtic, ens es necessari igualment 
evitar quatre errors sovint recollits en de-
bats als mitjans de comunicació, i fins i 
tot en el món acadèmic, sobre l’èxit crei-
xent del populisme:

1. Nombrosos analistes elaboren el seu 
punt de vista des d’un context local, fona-
mentant-se en factors vàlids solament en 

el seu propi país. Obvien que el populis-
me és un fenomen mundial, i que és con-
venient interessar-se més en les causes 
comunes que afecten la major part de les 
nacions d´Occident on ha vingut desen-
volupant-se els darrers anys.

2. Així mateix són nombrosos els analis-
tes que pretenen interpretar que certs es-
deveniments recents, com la recessió del 
2008, podrien explicar les revoltes popu-
listes. Però l´inici del fenomen pot situar-se 
ja en la debilitació de les ideologies a par-
tir de l’ensorrament de la Unió Soviètica 
i la pràctica desaparició del comunisme.

3. També molts dels analistes pressupo-
sen que les diferents causes possibles 
són excloents recíprocament, discutint, 
sovint acaloradament, per determinar si 
la crisi política que vivim pot explicar-se 
per factors econòmics o culturals, sense 
tenir ben present que les inquietuds, tant 
les econòmiques com les culturals, inte-
ractuen recíprocament, i que, per tant, cal 
excloure les explicacions “mono causals”. 

4. Cal tenir compte que si l’experiment 
populista té èxit es consolidarà. No és 
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quelcom passatger ni fàcil de dissoldre. I 
èxit aquí vol dir que si un gran nombre de 
ciutadans de pocs recursos econòmics 
veuen que amb el populisme creixen els 
seus recursos el defensaran. I alhora, en 
aquells llocs on hi hagi un gran percen-
tatge d’immigració, els ciutadans defen-
saran el populisme, “el seu poble”, per 
raons culturals.

Fora del món de la partitocràcia, ja són 
pocs els politòlegs que no opinin que és 
necessària una reforma. Una reforma que 
no hauria de limitar-se estrictament als 
sistemes de comunicació amb els elec-
tors i/o a la norma o sistema electoral. La 
reforma hauria de basar-se en la recupe-
ració de la confiança dels ciutadans vers 
la política i els polítics. S’imposa una re-
cuperació dels valors històrics adaptats a 
la modernitat i definir-ne de nous allà on 
calgui per substituir les ideologies deca-
dents. A mesura que la religió és retirada 
de l’espai públic, l´educació moral esdevé 
una absoluta necessitat política. Qualse-
vol reforma del sistema democràtic hauria 
de tenir-ho en compte.

En tot cas, per superar la crisi de demo-
cràcia, seria bo, en primer lloc, que els 
ciutadans reconeguin la necessitat de 
lluitar ideològicament, cada vegada que 
en tinguin l´ocasió, per mantenir el siste-
ma democràtic. Si alguna cosa és certa 
és que els nous canals socials no han 
pogut produir per sí sols el seu efecte 
corrosiu sobre la democràcia, sinó que 
els ha acompanyat el fet que els fona-
ments morals del sistema polític occi-

dental són molt més fràgils del que ens 
pensem. Per això tota persona que vul-
gui contribuir a la revitalització de la de-
mocràcia hauria d´ajudar a reconstruir la 
seva base ideològica fonamentant-la en 
“valors” i no en l’espectacle. 

Entre tant, continuarà la tragèdia pels 
qui tinguin una responsabilitat política. 
Tant els electors com els elegits estem 
obligats a escollir entre racionalitat i po-
pulisme. Aquesta situació continuarà al-
terant el clàssic esquema ideològic amb 
la superposició d´un altre esquema que 
amb sentit ampli es concreta entre “po-
pulistes“ i “tecnòcrates”, també enfron-
tats. El triomf del “populisme” condueix 
de nou a les dues ideologies històriques 
considerades mortes i enterrades, com 
són el nazisme i el comunisme. Natural-
ment ambdues actualitzades per la mo-
dernitat, la globalització i l´universalisme, 
i ben segur amb altres nominacions, això 
sí, acompanyades sempre amb el qualifi-
catiu de “demòcrates”. 
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