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Cultura cívica, política democràtica

En l’espectacle polític i 
mediàtic de l’última set-
mana s’hi han acumulat 
els senyals de degrada-
ció del sistema instituci-

onal sorgit de la Transició. Des de la 
manifestació explícita de la trucu-
lència i l’espionatge contractat amb 
finalitats polítiques, fins a la roïne-
sa d’un il·luminat ministre espanyol 
procurant desacreditar una opera-
ció policial i volent vincular la pre-
sència del jihadisme a Catalunya 
amb l’activisme sobiranista sensi-
ble a la diversitat del país. Tot ama-
nit amb l’habitual groguisme i la 
compulsió falsejadora de la caverna 
periodística madrilenya. Tot un re-
trat, potser parcial i deformat, pe-
rò demolidor, de la mena de política 
mancada d’escrúpols que s’ha em-
patxat de cinisme, s’ha allunyat de 
la gent i ha desacreditat aquesta de-
mocràcia sobreactuada, d’excessiva 
parafernàlia i poca substància. La 
campanya de desinfecció ja ha co-
mençat, però ha de ser més ferma, 
diligent i radical. Caldrà trobar no-
ves traces del sentit autèntic de la 
democràcia i seguir-les. Caldrà una 
regeneració completa. Dels meca-
nismes d’elecció i de representació, 
dels procediments de fiscalització 
d’institucions i responsables pú-
blics, de les fórmules i els instru-
ments socials de participació políti-
ca directa. 

Els sainets d’aquests dies, amb la 
dosi de pornografia potser necessà-
ria per saber d’on venim i on som, 
han causat vergonya i decepció. Però 
no són una estricta novetat. El des-
gast i el descrèdit de la política eren 

ben perceptibles molts 
anys abans de la crisi. Pe-
rò l’evidència dels casos 
reiterats de malversació, 
de corrupció i d’impuni-
tat, en contrast amb la 
creixent desigualtat i la 
incapacitat política de 
fer-hi front, han actuat 
com a detonador. La in-
dignació s’ha generalitzat 
i algunes propostes espe-
cialment innovadores i 
agosarades s’han obert camí i han 
afavorit processos multitudinaris de 
presa de consciència. 

No és gens casual, doncs, que 
mentre la política oficial anava nau-
fragant, les mobilitzacions cíviques 
poguessin impulsar una mena de re-
surrecció de la política. Però la mena 
de política que promovien i promo-
uen, des de la societat i des dels límits 
del sistema institucional, ja és una 
política diferent. I només des de l’as-
sumpció de molts dels paràmetres 
que aquesta nova política proposa 

paral·lel a la seva capacitat d’enqua-
drament i d’organització, ha estat la 
conformació d’una cultura cívica prò-
pia. Ha estat un fenomen espontani, 
que ningú ha pogut imposar ni con-
trolar. Però ha tingut una visibilitat 
innegable i ha facilitat la incorpora-
ció de persones que mai abans s’havi-
en interessat per la política. 

Parlo del comportament educat, 
respectuós amb les persones i les 
coses; de l’atenció als procediments 
democràtics i el rebuig de qualsevol 
forma de violència; del compromís 
amb la justícia i l’activisme contra la 
desigualtat i la pobresa; de la facili-
tat de relació entre persones de per-
fils molt diferents; de l’assumpció 
de la pluralitat interna, fins i tot 
quan es reclama la unitat de fons del 
moviment; de la capacitat per assu-
mir que no es pot separar el caràcter 
de les formes d’expressió i de lluita 
d’un moviment de la naturalesa dels 
objectius que es proposa.  

Davant la crisi de la cultura políti-
ca de les elits, s’ha estès una nova ur-
banitat política popular, especial-
ment curosa en les formes i absoluta-
ment decidida en els propòsits. Capaç 
de combinar l’emoció de la col·labo-
ració multitudinària, de l’exhibició de 
força, de l’ambició il·lusionada, amb 
la calculada planificació, l’aprofundi-
ment dels arguments, la seva difusió 
incansable. No es tracta d’una imita-
ció adaptada de la cultura política de 
les velles classes dirigents, sinó d’una 
cultura cívica i política pròpia, autò-
noma, que desborda ideologies i par-
tits. I que el 24 de maig i, sobretot, el 
27 de setembre tindrà l’oportunitat 
d’imposar-se democràticament.

podrem transitar des del 
vell al nou sistema que 
volem construir. Algunes 
formacions i algunes tra-
dicions ja tenen força fei-
na feta. Però altres enca-
ra s’hi ha de posar. I algu-
nes altres, col·lapsades, 
simplement desaparei-
xeran deixant poc rastre. 

El caràcter propositiu, 
i no només reactiu, del 
procés sobiranista l’ava-

la com la plataforma principal de re-
ivindicació i posada en pràctica de la 
nova política. Perquè conté un pro-
jecte complet. I perquè malgrat la se-
va amplíssima transversalitat social, 
la mobilització per fer efectiva la so-
birania del poble català ha incorporat 
principis i valors que la connecten a 
la tradició dels moviments populars 
de més capacitat transformadora. De 
fet, el signe distintiu més caracterís-
tic de l’activitat desplegada al voltant 
del procés i de les seves entitats més 
emblemàtiques –ANC i Òmnium–, 
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