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Cultura política i mercat electoral

Els enlluernaments con-
junturals, els arravata-
ments carismàtics o la
força totèmica d’algunes
paraules,consignes,imat-

ges,eslògansodevocions,esmanifes-
ten assíduament en la política. Espe-
cialment, en la de to populista. La po-
lítica populista acostuma a benefici-
ar-se d’una determinada il·lusió
capaç de desvetllar emocions que
moguin les voluntats. De vegades, la
persistència del desànim, la crisi de
confiançaenelsistema,laperplexitat
olaincapacitatd’entendresituacions
socials complexes que
sembla que no tenen
sortida política ordinà-
ria,estimulenlideratges
abrandats d’intenció
populista.Commésfrà-
gilisimplistaéslacultu-
ra política d’una socie-
tat,comméspresentshi
siguin els temors i la
sensació d’indefensió,
més possibilitats hi ha
perquèproliferinlesde-
rives populistes. El
menyspreudelacapaci-
tat política de l’electo-
rat, per part del molts
directors de campanya,
acosta el màrqueting
polític a la publicitat de
producteialesreglesde
lesindústriesdel’entre-
teniment. D’aquesta
manera, l’embolcall
predomina sobre el
contingut, i la diversió i
l’estirabot desplacen
l’anàlisi.

En el cas de movi-
ments d’ampla base so-
cial, sorgits de situaci-
ons o de condicions es-
pecialment dures, el
malestar ha estat sovint
l’esperódelamobilitza-
ció. Malestar, indigna-
ció, afartament col·lec-
tiu.Enmomentsdeten-
sió extrema, alguns es-
clats de revolta han
partit d’un clar objecte
dedesacord,d’unafoca-
lització de l’adversari o
delahipotèticaidentifi-
caciódelacausaúltimadelsmals,pe-
rò sense disposar d’una idea clara del
quevolienconstruir.Encanvi,utopi-
es il·lustrades coetànies no compta-
ven amb prou energia social per po-
der vèncer. Potser perquè una sòlida
base cultural és una condició neces-
sària per a la comprensió i l’adopció
multitudinària d’alguna utopia raci-
onalista. I altres moviments socials,
que atreien prou energia i suport, no
disposaven d’utopies compartides
prou fermes i elaborades com per ca-
nalitzar la seva força transformado-
ra. Passar de la negació a l’afirmació,
deladenúnciaalaproposició,sempre
ha estat difícil. Requereix una dispo-
sició raonadora, un estat d’ànim re-
flexiu, una orientació constructora.
Una cultura política.

La història ens mostra que quan
una gran mobilització, un procés
transformadord’envergaduraoqual-
sevolmenaderevoluciósocialcomp-
tennomésambelbagatgedeladeses-

peració, de la ràbia continguda, de la
urgència liquidadora de l’ordre/des-
ordre existent, qui n’acaba obtenint
benefici és un subjecte diferent del
quehaprotagonitzatlasacsejadahis-
tòrica. Per aixòenl’època contempo-
rània, disposar d’una densa cultura
compartidaésunaexigènciadelspro-
cessos democràtics de canvi social.

Per defensar la continuació de les
coses tal com estan no cal gaire sofis-
ticació discursiva; n’hi ha prou a in-
vocar i a proclamar una vegada i una
altra que la realitat és com és perquè
respon a la naturalesa profunda del

món i de la vida. Però, per canviar la
societat, per justificar que tot pot ser
i ha de ser diferent, cal exposar argu-
ments, cal remoure les consciències,
cal construir les bases d’una nova
cultura. La ignorància, la displicèn-
cia, la deixadesa intel·lectual, la re-
núncia a disposar d’informació, el
desinterès per conèixer, la volubili-
tat de criteri, mai no poden ser la ba-
se d’una transformació.

La tendència a reduir la política,
especialment durant les campanyes
electorals, a un mer espectacle con-
té dues línies elementals de banalit-

zació. La primera és la
que la política professi-
onal projecta sobre ella
mateixa en mostrar-se
com una simple part,
poc estimulant, de la in-
dústria de l’entreteni-
ment (fanfàrries, dis-
cursos de contingut
simple però to solemne
i pretensiós, consignes,
teatralització de visites
a fàbriques i mercats on
mai abans s’havia estat i
on mai es tornarà, glo-
bus i caramels, músi-
ques èpiques, adhesius,
tarimes i altaveus, de-
claracions vagues sobre
el “tema del dia”, espais
llogats plens de conven-
çuts simulant eufòries
esperançades, somriu-
res forçats i ovacions,
promeses de compro-
mís segons quins siguin
els resultats...). La sego-
na línia de banalització
consisteix a considerar
que la majoria de la po-
blació se sentirà inter-
pel·lada per aquesta re-
ducció de la política a la
faràndula electoral.

Durant la campanya,
el seny s’arrapa al verti-
gen que produeix la im-
possible reducció de
conviccions complexes
o d’incerteses absolutes
a unes poques frases
amb gràcia. La campa-
nya és, de fet, el test de
resistència, la pista

americana, el tràngol iniciàtic que cal
desplegar davant la inclinació gene-
ral a la indiferència. La seva artifici-
ositat, desvinculada de l’acció polí-
tica quotidiana de la ciutadania com-
promesa, posa a prova la qualitat de
la cultura democràtica de cadascú, la
solidesa de les nostres posicions, el
vigor i la vigència de les nostres as-
piracions.

Potser sí que “la superficialitat és
una elecció dels que són indulgents
ambellsmateixos”,peròenunprocés
electoral, el principal repte personal
és dir-se cadascú la pròpia veritat po-
lítica.Comqueelvotéssecret,noens
calenganyar-nossobrelesnostresin-
tencions o inclinacions. Agosarats o
entregats; displicents o ferms; cínics,
audaços, claudicants; fent del vot un
crit o un silenci; un gest humil o es-
nob. El nostre secret. Influirà només
una mica en el resultat general. Però
ens certificarà qui som. Encara que
l’endemàsortimdisfressatsalcarrer.
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Durant la campanya, el seny
s’arrapa al vertigen que
produeix la impossible

reducció de conviccions
complexes a unes poques

frases amb gràcia


