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Des de la teva tribuna d’observació, a cavall entre
França i els Estats Units, com veus la situació que està
patint Europa? És només una crisi econòmica?
La crisi de 2008 és una crisi del neoliberalisme, on s’han
demostrat les contradiccions del projecte de mercantilitza-
ció. En els seus inicis, va ser particularment violenta als
Estats Units, perquè són el centre planetari de les finances,
però ara mateix està provocant conseqüències molt més
dures a Europa, perquè la UE ha estat construïda sobre una
base neoliberal, sobre el mercat, en absència d’un Estat
social europeu. La paradoxa és que, tot i ser una crisi del
model neoliberal, la solució passa, suposadament, per una
accentuació d’aquest model, amb una reducció de la des-
pesa pública i unes polítiques d’austeritat molt dures, lide-
rades per la dictadura dels mercats financers, que amenaça
l’existència mateixa del projecte europeu.

Afirmes que el model econòmic neoliberal té associat
un fort component de repressió penal, però, per dur-

la a terme, calen diners. La crisi accelerarà o retar-
darà aquesta tendència?
Les dues coses. Hi ha dues pulsions contradictòries. D’un
costat, la crisi fa augmentar l’atur i la precarietat i, per tant,
hi ha una necessitat de reforçar la política social disciplinà-
ria per forçar la gent a acceptar viure amb salaris mísers,
amb treballs a temps parcial, etc. Al mateix temps, es pro-
dueix un augment de la delinqüència lligat a la precaritza-
ció, que provoca una temptació encara més gran de recórrer
a la policia, la justícia i la presó per fer front a aquest desor-
dre i restablir l’autoritat de l’Estat. És a dir, d’una banda, hi
ha un aprofundiment de la contenció punitiva per arribar a
estabilitzar la societat. Però, al mateix temps, la crisi pressu-
postària provoca una situació en què cal disminuir la des-
pesa pública dels aparells de control. Assistim a la confron-
tació entre les dues opcions: reduir l’Estat i, per tant, també
reduir la penalització i l’ajuda social disciplinària, o bé, si no
s’aprima l’Estat i es continua per aquesta via punitiva, cal
trobar una font de finançament alternativa.

Privatitzant les presons, per exemple?
Una manera de fer front a aquesta contradicció és l’opció
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que ha adoptat el Regne Unit, on no només s’han començat
a privatitzar de forma accelerada les presons, sinó també
determinades funcions de la policia i de l’aparell de justícia,
amb la idea que els operadors privats poden fer la mateixa
feina que els funcionaris a un preu més baix. Però aquest
estalvi és insignificant. En realitat, quan es privatitzen les tas-
ques que fa la policia, l’aparell de justícia o les presons, s’està
privant l’Estat d’algunes de les seves prerrogatives essencials.
S’altera la facultat d’administrar la llei i d’imposar l’ordre,
cosa que és essencial per assegurar la sobirania de l’Estat.
Això aprofundeix les contradiccions i no resol res.

D’altra banda, l’augment de la inseguretat social
també està comportant un nou corrent d’opinió res-
pecte de les noves pobres.
Paradoxalment, una de les coses positives de l’extensió de la
pobresa entre els sectors que tradicionalment no l’havien
coneguda –com les classes mitjanes– és que ha posat de
manifest la importància de l’Estat com a agent de redistribu-
ció de la riquesa. No són només les persones estigmatitza-
des per rebre ajuts socials de primera necessitat, les que
necessiten la intervenció de l’Estat, sinó que és el conjunt de
la població. En una societat complexa com l’actual, l’Estat
juga un paper essencial com a redistribuïdor de la riquesa,
per assegurar l’accés a la sanitat, l’educació o l’habitatge.
Deixar aquesta tasca de distribució al mercat no ha funcio-
nat mai. Això ha fet que hagi augmentat la base democràtica
potencial per a les polítiques redistributives de reforçament
de l’Estat social. Perquè s’ha demostrat que no només els
més vulnerables en depenen, sinó el conjunt de la població.

Per què aquesta ampliació dels sectors exclosos no
s’ha traduït en un augment dels suports als partits
tradicionals d’esquerres?
Els partits d’esquerres estan pagant la seva conversió a la
visió neoliberal, la seva fascinació pel mercat; la celebració
de l’èxit econòmic desvinculat de les seves conseqüències
socials. Aquesta ha estat la tendència de tots els partits socia-
listes a Europa. Això els ha dut a estar en una posició molt
feble que els fa ser poc creïbles com a nous defensors del
reforçament de l’Estat social, perquè ha estat l’esquerra
governamental, precisament, la que ha afeblit l’Estat social
a Europa i ha implantat les polítiques de seguretat de caràc-
ter punitiu.

Potser per això la demanda de regeneració democrà-
tica s’ha fet més transversal aquests darrers temps?
Crec que la virulència de la crisi ha desacreditat el conjunt
de la classe política, ja sigui d’esquerres o de dretes, i que és
més urgent que mai una renovació democràtica, que pas-
sarà per l’aportació de noves idees. Una renovació que tot fa
pensar que vindrà dels extrems, de l’extrema dreta i de l’ex-
trema esquerra. Així doncs, la gran responsabilitat històrica
de les esquerres és oferir una plasmació concreta de les uto-
pies de l’esquerra radical, traduir-les en un programa de
govern realista en l’estat actual de correlació de forces, i

oferir un nou model polític que engresqui les classes popu-
lars. Si l’esquerra radical roman en una posició, diguem-ne,
purista, de no fer res, esperant que la crisi produeixi una
conflagració que la beneficiï, obrirà la possibilitat que sigui
l’extrema dreta la que ompli aquest espai. Hi ha una cursa
entre l’extrema esquerra –que té moltes idees, però ha d’a-
conseguir traduir-les a un llenguatge concret i factible amb
els recursos disponibles actualment– i, d’altra banda, una
extrema dreta que intenta influir sobre els partits de la dreta
governamental per desembarcar a les estructures de l’Estat
i aplicar les seves idees.

L’aparició de partits populistes xenòfobs i, a l’extrem
oposat, de forces d’esquerra alternativa ja venia
d’anys enrere, però, amb la crisi, ambdós fenòmens
han rebut un nou impuls.
La situació recorda una mica la de l’Europa dels anys trenta:
el Front Popular o el feixisme. És una versió actualitzada
per al segle XXI, però es veuen signes que recorden aquella
situació per tot arreu: la puixança de l’extrema dreta i, al
vessant contrari, un fort activisme d’esquerres. Ho acabem
de veure a França durant les eleccions presidencials, a Bèl-
gica i a Holanda, un país amb una llarga tradició progres-
sista que, els últims anys, ha estat minada per la qüestió
ètnica i religiosa, pel fort ascens d’una intolerància liderada
pels moviments d’extrema dreta. I penso que, als països de
la península Ibèrica, a Espanya i a Portugal, hi pot haver una
temptació encara més forta, perquè hi ha un llegat històric
d’experiències de governs feixistes, de dictadures de dretes,
que encara és present dins l’aparell de l’Estat i en l’incons-
cient polític que ressorgeix en determinades àrees, com el
comportament de la policia contra els moviments socials,
per exemple.

Creus que, a diferència d’aleshores, el nou totalita-
risme és més subtil, menys evident que el vell, però
potser tant o més efectiu a l’hora d’aconseguir els
seus objectius?
Crec que, en la situació actual, o bé hi haurà una renovació

política molt important, amb líders polítics que ni tan sols
podem imaginar-nos avui, o bé hi haurà una regressió
sense precedents cap a règims polítics amb tics feixistes;
una regressió de la democràcia extraordinària que podria
sumir Europa en un període fosc que recordarà, en
alguns aspectes, l’època d’entreguerres. No tant perquè
acabi derivant en una guerra, però sí perquè hi podria
haver un llarg hivern polític, durant el qual es reduiran
les conquestes socials i el concepte de ciutadania es bui-
darà de contingut. Una situació en la qual s’ampliaran les
desigualtats socioeconòmiques i on, a mesura que s’ac-
centuï aquesta polarització, l’accés als drets i a les lliber-

tats serà més desigual. Això, de fet, ja passa amb la res-
posta de la policia o la justícia quan no tracta de la mateixa
manera el delinqüent econòmic de coll blanc que el lla-
dregot de carrer. També estem veient aquesta tendència,
per exemple, en la repressió policial que s’exerceix aquí
mateix, a Catalunya, contra els moviments que protesten
per les polítiques d’austeritat. Aquesta rutinització de la
violència policial, que s’estén arreu i es converteix en el
comportament normalitzat, és una mostra de la deriva
cap a un règim menys democràtic, però n’hi pot haver
d’altres. La manera d’administrar la sanitat, l’educació o
els serveis socials també són àrees susceptibles de patir
aquest desplaçament. De cara enfora, l’Estat podrà man-
tenir l’aparença democràtica, però, en realitat, es basarà
en una distribució inequitativa dels recursos i de l’accés
als serveis públics; i així també es perd qualitat democrà-
tica.

-
“La rutinització de la violència 
policial és una mostra de la deriva 
cap a un règim menys democràtic, 
però n’hi ha moltes altres”
-
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