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Debat sobre el futur de les 
esquerres i la desafecció política

Meritxell Batet
llicenciada en Dret i diputada al Congrés dels Diputats en el

Grup Parlamentari Socialista 





La institució de la política és una institució huma-
na, com l’amistat, el matrimoni o la família. Hi ha
divorcis, baralles entre amics i separacions, però
això no vol dir que haguem d’acabar amb aques-
tes institucions; de fet, cada dia es casa gent,
cada dia fem amics, cada dia ens plantegem com-
partir la vida amb algú altre. Amb la política passa
el mateix, no ens podem plantejar, i així no ho fan
els ciutadans, acabar amb la institució de la
Política en majúscules, i ens equivoquem quan
ens referim a ella com un ens abstracte aliè a
nosaltres, quan ens referim a ella com un proble-
ma, i no com, de fet és, l’única opció per conviure
en societats obertes.

Ara parlem molt de la desafecció com a problema,
sobretot els partits d’esquerres, però honestament
crec que no n’hi ha per tant. Vull dir que
Catalunya està més o menys com tots els països
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del nostre entorn. Si alguna cosa ha posat de
manifest la crisi econòmica és el reclam de més
Política, de més Estat, per tal que s’afronti tota
resposta des del sector públic. Així, com posava
de manifest Daniel Innerarity en un article a El
País, davant d’un abocament de petroli al mar, del
caos financer o del pas d’un huracà volem
Política, és a dir, apostem per la recuperació de la
lògica i la gestió dels riscs des de l’àmbit públic. Al
mateix temps, aquest reclam provoca indefectible-
ment més frustració, en la mesura que s’espera
que els poders públics ho resolguin tot. Així, les
expectatives de la ciutadania creixen, però l’única
manera de fer front a les inseguretats i els perills
és amb política, això sí, amb la millor política que
siguem capaços d’oferir. Aquesta és la nostra res-
ponsabilitat, el nostre repte i el nostre horitzó.

És important destacar que totes les enquestes
també mostren una dada fonamental: el descrèdit
i la crítica van dirigits, en tot cas, als polítics i als
partits polítics; en canvi, hi ha una mostra de con-
fiança i suport a les institucions democràtiques. És
clar que el perill, com apuntava Wolin, és acabar
tenint una “democràcia sense ciutadans”, que fun-
ciona per inèrcia de les institucions existents,
sense la implicació activa de les persones que for-
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men part d’una comunitat. Caldrà treballar, per
tant, per evitar la pura tecnocràcia, precisament
perquè aquesta en moments límit no és capaç d’o-
ferir respostes. El moment de la fe en la tècnica
ha passat i s’ha mostrat fallida. Les respostes que
ens poden donar les màquines sabem que no
encaixen en moments com els que vivim, perquè
la imprevisibilitat dels esdeveniments requereixen
adaptació tenint en compte diferents claus. Per
això és imprescindible treballar, també, en l’enforti-
ment d’una ciutadania madura, formada, respon-
sable i compromesa.

Per tant, la primera conclusió que volia apuntar és
que no hi ha tant cansament, és a dir, no hi ha
tanta desafecció envers el sistema. Això no vol dir
que hi hagi entusiasme o que no hi hagi desespe-
rança, emprenyades o sensació d’impotència per
les injustícies que ens envolten, però també hi ha
reclam i ganes d’obtenir respostes. Tinc la sensa-
ció que hi ha un gran contingut cíclic en tot plegat,
per la qual cosa tot podria canviar amb
petits/grans canvis més circumstancials del que
ens pensem (com pot ser l’aparició d’un líder que
entusiasmi, pensem en Barack Obama als Estats
Units o el mateix Nicolas Sarkozy en el seu
moment a França, o preses de decisions o acti-
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tuds davant determinats fets que motivin un vot
massiu, major activisme i una major implicació de
la ciutadania). 

Per acabar amb aquesta primera aproximació al
concepte de desafecció és pertinent apuntar dues
dades més: el respecte i la confiança en les insti-
tucions democràtiques que mantenim no sempre
ha estat ni és així a tot arreu. Per exemple, a
Iberoamèrica, si prenem el llatinobaròmetre que
es publica periòdicament, apareix la pregunta
sobre les preferències de model d’Estat i de
govern. Un sentir majoritari de la població mostra
la preferència per un règim dictatorial si això com-
porta una millora directa de la seva vida. Diguem
que aquesta circumstància és certament pitjor que
la que nosaltres tenim, on la democràcia continua
sent, en qualsevol cas, el règim més desitjat. 

La segona dada és la que ens ofereix el CIS: la
confiança en les institucions democràtiques a
Espanya varia en funció de l’opció política.
Permeteu-me que prengui una de les preguntes
que es realitzen i que és significativa: si 1 és d’es-
querres i 10 és de dretes, els percentatges que
mostren aquells que consideren que la democrà-
cia és el millor sistema possible i no es plantegen
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cap altre són els següents:

Moltes són les reflexions que se’n podrien fer,
però ni és el moment ni tinc els coneixements
sociològics suficients com per pretendre fer una
anàlisi aprofundida. En tot cas, dos apunts: el pri-
mer és que el que no tenim (encara) i hem d’evitar
és una crisi institucional: la desafecció, de
moment, té a veure amb els actors, però majorità-
riament la ciutadania continua creient en la demo-
cràcia. I un segon aspecte és que la confiança en
un sistema democràtic no és neutra respecte a la
ideologia; en el cas de la dreta més extrema (9-
10) només el 54% fa prevaldre per damunt de tota
circumstància un règim democràtic. 

És per això que no deixa de ser una estratègia de
les dretes parlar de desafecció. És a elles a qui
més convé promoure el distanciament de la ciuta-
dania amb allò públic, recalcar la impotència del
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sector públic per afrontar els reptes del present i
del futur, relativitzar el paper de l’Estat per ampliar
el nostre benestar, potenciar la cerca dels interes-
sos individuals de cadascun de nosaltres i posar
èmfasi en la manera com les institucions demo-
cràtiques no ens cobreixen aquestes necessitats.
Són els que més interès hi tenen simplement per-
què són els que menys han cregut en el sector
públic. Això vol dir que no ens hem de preocupar
o que no hem d’abordar el tema? No, ans al con-
trari. La mostra són debats com aquest. Són
necessaris i útils per prendre consciència. Hem de
treballar per evitar que els plantejaments medià-
tics majoritaris no convencin; per neutralitzar
aquests sentiments hem de ser valents i parlar
clar a la ciutadania, començant per reconèixer les
nostres limitacions, no fent promeses que ja d’inici
sabem impossibles.

Forma part del nostre ideari, de l’ideari de l’esquerra,
la millora de la qualitat democràtica i la participa-
ció ciutadana en la vida pública. Perquè sabem
que res no és etern i malgrat pensar que som una
democràcia consolidada (que ho som) no vol dir
que no l’haguem de cuidar. Els totalitarismes, les
restriccions de la llibertat són més fàcils que es
produeixin del que ens pensem. Recordem el lli-
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bre d’Stefan Zweig El mundo de ayer quan ens
explica com el seu món va desaparèixer pràctica-
ment d’un dia per l’altre. Per això ho hem de cui-
dar i som precisament les formacions d’esquerres
les que en tenim més consciència i més sensibili-
tat:

- Perquè la democràcia i l’imperi de la llei és
el més valuós que tenim i no podem pres-
cindir-ne en tant que és el que ens dóna la 
llibertat (aquesta és la nostra tradició repu-
blicana, la tradició de Ciceró, de Titus Livi i 
de tants altres).

- Per coherència amb el discurs de valors i 
principis que propugnem.

- Per tenir més legitimitat enfront de tercers 
(perquè sabem que la credibilitat davant 
dels altres és fonamental si volem tenir 
força en la defensa de les nostres idees).

- Per evitar la desafecció de la societat, el 
distanciament de la res publica.

Permeteu-me que apunti que hi ha molts factors i
molt complexos que ajuden els ciutadans a sentir-
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se més allunyats i és la confluència d’aquests dife-
rents factors el que ho provoca. Mai no és una
resposta senzilla o simple i no és conjuntural, ni
propi de Catalunya. Per exemple, una de les
qüestions que es plantegen de manera recurrent
és el sistema electoral, que, per altra banda, l’hem
tingut durant més de 30 anys. Al nostre entorn
tenim països amb règims electorals ben diferents i
les reaccions i l’estat d’ànim dels seus ciutadans
són similars. A més, tots es plantegen canviar el
sistema electoral, pensem, sense anar més lluny,
a la Gran Bretanya. El que té sistema majoritari
pensa que potser el proporcional seria millor i a
l’inrevés. Com a debat jurídic i intel·lectual em
sembla molt interessant, però crec que és difícil-
ment sostenible que la ciutadania se sentirà més o
menys propera per aquesta qüestió.

Però sí que hi ha una combinació especialment
nefasta perquè aquesta sensació de distancia-
ment dels ciutadans s’incrementi i que en part
està a les nostres mans millorar-ho:

1. La manca de transparència, exemplaritat,
honestedat i autenticitat dels polítics. 

2. Uns partits polítics només preocupats pels vots.
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3. Uns mitjans de comunicació només preocupats
pel compte de resultats, aglutinant audiència,
publicitat o influència política i oblidant el paper de
servei públic que tenen en tant que nexe entre els
polítics i la ciutadania, en tant que garants del dret
fonamental dels ciutadans reconegut a la
Constitució a rebre informació veraç.

L’esquerra té una responsabilitat cívica per desen-
volupar dins les societats avançades del segle
XXI. La seva, la nostra tasca principal és la lluita
contra la indiferència i la neutralització dels anhels
de justícia i canvi social que pesen sobre el dia a
dia de les nostres societats. Hem de ser capaços
de traslladar l’èpica del treball per aquests valors.
Aquests valors de les esquerres no són avorrits, ni
trillats, ni monòtons, ni passats de moda, sinó que
han de ser il·lusionants i engrescadors, perquè la
justícia social, la integració, la igualtat d’oportuni-
tats continuen sent objectius no adquirits. Per això
no podem permetre que acabin sent purs termes
buits de contingut. L’ús que en fem, d’ells, pot
contribuir a aquest objectiu.

És indubtable que la crisi econòmica i les seves
conseqüències són en aquests moments les preo-
cupacions principals de l’esquerra. Però cal tenir
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clar que aquesta prioritat, diguem-ne material, ha
d’anar acompanyada d’una intensa tasca cívica.
Dit amb paraules més col·loquials: volem veure i
veiem la crisi com una oportunitat per redreçar allò
que s’ha fet malament i per fer passes en la bona
direcció. Davant les dificultats cal més i millor par-
ticipació de les institucions públiques, precisament
per impedir que la gravetat de la crisi provoqui
una fractura social entre la política democràtica i
els nous desafavorits per pèrdua de benestar, per
una banda; i per una altra, que aquesta fractura
no desemboqui en una escletxa abrupta per culpa
d’un patiment col·lectiu alineat amb un clima d’in-
diferència ciutadana que portem arrossegant a les
espatlles les societats democràtiques des de fa
molts anys, molt abans que es produís la crisi
econòmica.

La suma d’aquests factors pot donar lloc a una
equació política perillosa per al futur de la demo-
cràcia i el manteniment de l’estructura de justícia
construït en les darreres dècades: la suma de la
indiferència i la marginalitat econòmica i social pot
donar lloc a la desafecció democràtica de debò o,
dit d’una altra manera, pot donar lloc a l’entrada
dels populismes, una situació molt més irreversi-
ble de la que tenim ara com ara. Aquest punt d’in-
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flexió, des del meu punt de vista, és el realment
greu. Els partits progressistes tenim una major
implicació en aquest problema: el diagnostiquem,
ens preocupa i volem treballar per evitar-lo. Això
fa que adquirim una major responsabilitat. Així, les
esquerres posem èmfasi en el compromís cívic,
en l’assumpció de responsabilitat per part de les
persones, en la qualitat de la ciutadania i la seva
implicació en la societat més enllà dels individus.
Les dretes no tenen aquesta preocupació o
aquest objectiu com una de les polítiques per des-
envolupar quan governen. Al contrari, el perill s’a-
greuja quan el fenomen sociològic passa a ser
estratègia política, quan passa a ser un instrument
en mans d’una opció política com ho és ara de
l’extrema dreta, que a més compta amb la compli-
citat de determinats mitjans de comunicació. La
coneguda màxima neoliberal “l’Estat és el proble-
ma i el mercat la solució” té com a objectiu exercir
aquesta pluja fina de descrèdit d’allò públic: la
idea neoliberal que ha calat en determinats sec-
tors del nostre país, en definitiva, viu en una para-
doxa: que sent una opció política és en realitat
l’antipolítica; i això és el populisme.

Podem fer una altra aproximació a aquesta matei-
xa reflexió prenent els dos vectors essencials que
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desenvolupen dues línies de pensament polític: el
vector liberal i el vector republicà. El vector liberal
prima els drets civils dels individus i l’obligació de
l’Estat de respectar-los i protegir-los.
Paradoxalment, aquesta línea ha estat potenciada
també per alguns partits d’esquerres, com ha
estat el partit socialista espanyol, reconeixent
nous drets civils com el matrimoni homosexual,
millorant la llei de l’avortament o accelerant el trà-
mit del divorci o reconeixent un nou dret com és el
de comunicació electrònica dels ciutadans amb les
administracions públiques. El vector republicà, en
canvi, posa l’accent en els drets polítics dels ciuta-
dans, els quals, en l’exercici de la seva autonomia
pública, estan cridats a exercir aquests drets per
participar així en el govern de la societat. Aquesta
és la via per a la creació d’una ciutadania de qua-
litat.

En el desenvolupament de les democràcies euro-
pees en general els individus s’han bolcat més en
el desplegament i gaudi de la seva autonomia pri-
vada que en l’exercici compromès de la seva
autonomia pública. Segurament des de les institu-
cions tampoc no s’ha potenciat suficientment el
vector republicà que avui clarament necessita fer
un salt endavant.
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A aquest desequilibri entre els components liberals
i republicans de la democràcia s’afegeix el des-
prestigi d’allò públic alimentat per certs interessos
i, amb tot plegat, ja tenim el caldo de cultiu de la
desafecció política. 

Els valors de racionalitat i participació, vinculats a
un discurs republicà d’afirmació virtuosa d’una idea
de llibertat positiva, han de ser els elements de
canvi i de transformació que reivindica l’esquerra
en un context com el que he dibuixat, el que 
reivindica el Partit dels Socialistes de Catalunya.

Racionalitat, perquè la Il·lustració i la vella màxi-
ma kantiana de la lluita emancipadora per tal que
els homes assolissin una majoria d’edat crítica i
autoconscient ha de ser un instrument d’acció
política irrenunciable. 

Als homes, els hem de continuar parlant en el
segle XXI com a ciutadans i això significa invocar
la raó (no les vísceres), apel·lar al millor d’ells
mateixos (no als més baixos sentiments) i utilitzar
una estructura narrativa racional en els relats que
defensem políticament (no caure en la demagò-
gia). No es tracta de dir o defensar el que la gent
vol sentir, sinó allò que pensem que és millor per
a la defensa de l’interès general.
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Els sentiments i la imatge no són un fi, no poden
ser un fi en ells mateixos, sinó un instrument al
servei d’un discurs racional amb finalitats racio-
nals. La indiferència o la passió pel populisme
moltes vegades neixen del ressentiment amb el
que la gent sent que és tractada, quan és objecte
d’una espècie de pim-pam-pum emocional, que
els manipula i utilitza com a objectes sensibles de
consum i mercadotècnia política. Massa vegades
els partits polítics potencien aquesta sensibilitat a
flor de pell pensant en els rèdits electorals, però
sempre arriba un punt on els partits deixen de
tenir el control d’aquesta emoció i acaben sent-ne
esclaus. També hi haurà distanciament o indife-
rència quan els ciutadans es redueixen (o els
reduïm) a ser clients o consumidors. 

Participació, perquè relacionat amb el que he dit
hem d’afegir que la democràcia es desenvolupa
en el fòrum, en el debat públic, en la presència
quotidiana en els afers que delimiten l’interès
general. La democràcia és participació deliberativa
(com diria Habermas) i això significa llenguatge,
intercanvi intel·ligent d’arguments i contrast d’a-
quests arguments mitjançant raonaments partici-
pats on la dignitat equiparable i igualitària dels
participants és condició sine qua non del procés. 
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El respecte per l’altre: la mesura que ens permet
la convivència ha de ser present en els nostres
debats. De fet, el Parlament és el temple de la lli-
bertat d’expressió, de la paraula, del debat i, en
canvi, determinades paraules poden ser tallades.
És més, fins i tot poden desaparèixer del diari de
sessions i ningú no pensa que això atempti contra
la llibertat d’expressió. Per què? Perquè sabem
que la llibertat d’expressió no és il·limitada i hi ha
altres valors, altres llibertats o altres drets que, de
vegades, han de prevaldre.

És curiós el resultat que obtenim quan intentem
fer aquest exercici o aplicar aquests paràmetres a
la majoria de tertúlies que es desenvolupen d’un
temps cap a aquí a certs mitjans de comunicació:
ni respecte, ni mesura, ni empatia, ni ànim d’a-
cord: ser devastadors és l’objectiu, devastar els
polítics, els partits polítics i, si s’escau, la Política. 

Discurs republicà, això és, assumir que es
governa pel poble i per al poble, sent aquest l’ens
polític sobre el qual es construeix la sobirania i al
qual se subordinen les institucions, que han de ser
controlades pels ciutadans mitjançant una capaci-
tat d’interlocució directa i transparent amb els
governants. Tanmateix, aquests han de saber trac-
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tar el poble amb la dignitat que es mereix i, per
això, res millor que ser exemplars en la defensa
virtuosa de la seva pròpia representació: autoexi-
gència, responsabilitat i racionalitat en l’ús dels
arguments i en l’apel·lació a la ciutadania per tal
que aquesta participi: que participi en llibertat i se
senti tractada com una igual, com algú a qui s’es-
colta i atén. 

Recuperació de la Utopia, les esquerres hauríem
de recuperar la utopia entesa com l’exploració d’a-
llò possible enfront de l’acceptació del que ens és
donat. La recuperació de la il·lusió de voler can-
viar les coses. Davant les incerteses i les pors (de
la crisi econòmica, els canvis constants, l’hetero-
geneïtat de la societat...) i davant la injustícia, la
intolerància, la marginació, la violència, la fam...
només hi ha un camí, un camí que tots els mem-
bres d’aquesta taula compartim: més Política, més
acció política d’esquerres.
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