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Autoritarisme o «New Deal»
«De nosaltres dependrà que s'imposi un nou pacte social que preservi la
democràcia o bé que abdiquem en els Trump o Salvini de més a la vora»
Un estudi
(https://www.naciodigital.cat/noticia/200031/gestio/coronavirus/porta/oberta/governs/mes/a
utoritaris) de la Universitat de Barcelona elaborat pels professors Jordi Muñoz, Albert FalcóGimeno, Francesc Amat i Andreu Arenas ha constatat el suport que troba en un ampli sector de
l'opinió pública espanyola una gestió centralitzada de la crisi de la pandèmia, incloent una restricció
de drets i llibertats. Una situació d'emergència com l'actual facilita els poders excepcionals que
estan en mans de l'Estat. Malauradament, sovint el terreny que les llibertats perden en instants
excepcionals costa molt de recuperar. Però el que assenyala l'estudi és el gran debat que
s'encetarà així que passi el període d'emergència.
La temptació autoritària no serà, en aquest cas, un afer espanyol. Després de la primera onada
de la Covid-19 es plantejarà la gran batalla pel demà que volem construir després de saber que
som molt més fràgils del que ens pensàvem. Com ha de ser la nova etapa de la globalització que
per força s'encetarà? Els corrents de la dreta xenòfoba intentaran dur l'aigua al seu molí, fent-se forts
en el discurs de més murs i intentant posar color al virus. A cada país, les societats hauran de
pronunciar-se sobre les noves prioritats pressupostàries i el resultat d'aquesta batalla és incert i
pot ser molt diferent en cada lloc.
La Gran Depressió iniciada el 1929 va desfermar moviments nous i va tenir respostes ben
oposades. A Europa van assajar-se experiències de Front Popular, amb programes socials
avançats, com a França. Però a la major part del continent es van acabar imposant fórmules feixistes
o autoritàries, mentre a l'URSS l'estalinisme es va consolidar. Només al Regne Unit la democràcia
parlamentària clàssica va resistir.
Als Estats Units, en canvi, el New Deal, l'ambiciós programa de reformes liderat pel president
Franklin Roosevelt -ara en diríem socialdemòcrata- va emergir com a gran alternativa democràtica al
daltabaix econòmic amb més intervencionisme, un potent pla d'infraestructures i lleis favorables
als desocupats.
Quin món sorgirà de la postpandèmia? No ho sabem. Però podem aventurar que, si més no a la
majoria de països desenvolupats, dependrà en bona part de la voluntat de la ciutadania, de les
seves pors i de com les sàpiguen gestionar. També podem assegurar que serà una batalla
apassionant i plena de perills. De nosaltres depèn que s'imposi el model Roosevelts per intentar
un nou pacte social en què la democràcia sigui preservada o que, enduts per la por o per la
indolència, abdiquem la nostra sobirania en els Trump o Salvini que tinguem més a la vora.

https://www.naciodigital.cat/opinio/21302/autoritarisme/new/deal
Pàgina 1 de 1

