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“El populisme no és  
el principal problema”

tan connotat negativament? Doncs, 
segons Anduiza, bàsicament tres. 
1) L’antielitisme: la divisió de la so-
cietat “entre un poble bo i un esta-
blishment o elit dolenta”. 2) El dua-
lisme moral: lligat al punt anterior, 
la concepció del món en blanc i ne-
gre, en bons i dolents. I 3) El poble 
com un tot homogeni: la necessitat 
de posar “el poble al centre, perquè 
és bo i perquè els seus interessos no 
estan ben representats”. Amb 
aquests tres pilars, el populisme es 
presenta com a alternativa a la cri-
si de la democràcia representativa 
governada pels partits clàssics con-
servadors, liberals o socialdemò-
crates, i acostuma a aixoplugar-se 
sota “una ideologia forta, normal-
ment de dreta radical o d’esquerra 
radical”. 

Per demostrar aquesta ubiqüitat 
ideològica, Anduiza cita una anàlisi 
de la Universitat de Salamanca feta 
fa quatre anys per al conjunt d’Espa-
nya sobre el discurs dels partits. Els 
experts van concloure que els més 
populistes eren, atenció!, IU i CiU. 
El PP, en canvi, sortia com el que ho 
era menys en la seva qualitat de de-
fensor de l’statu quo, del sistema.  

Més esquemes que trontollen: 
contra el que es podria pensar, An-
duiza adverteix que l’auge del popu-
lisme no respon tant a “l’angoixa o 
la por” davant la globalització, com 
a un altre sentiment negatiu: “la rà-
bia”. I que normalment la gent no 
s’hi acosta tant per la seva situació 
socioeconòmica com pels seus sen-
timents. I diu que en el cas dels mo-
viments socials populistes (per 
exemple, el 15-M i per a alguns tam-
bé l’independentisme) responen a 
una estratègia triple: crear una 
identitat col·lectiva, singularitzar 
un enemic i posar-se un objectiu po-
lític assolible. ¡Sí se puede! 

Anduiza, conscient de la càrrega 
negativa que envolta aquest con-
cepte, remarca que “no és el princi-
pal problema de la democràcia”. 
Creu que n’hi ha de més greus, espe-
cialment l’autoritarisme, precisa-
ment una reacció al canvi de valors 
que han donat peu al populisme a 
partir de la idea de més participació, 
més transparència. És segons a qui 
s’acosta el populisme que pot esde-
venir letal o pot tenir elements 
transformadors, pot tenir elements 
inclusius (promovent la participa-
ció de sectors normalment al marge 
de la política) o excloents (quan, per 
exemple, adopta aires xenòfobs). 
Més que l’antítesi de la democràcia, 
és el gran símptoma que alguna co-
sa no funciona. 

En tot cas, la catedràtica de la 
UAB adverteix que els mecanismes 
de la democràcia directa no són cap 
panacea: “L’ús intensiu dels meca-
nismes de democràcia directa po-
den acabar fent que participi poca 
gent. Jo treballaria més en la línia de 
millorar la relació dels partits polí-
tics amb els ciutadans i les instituci-
ons. Sigui com sigui, no hi ha cap so-
lució màgica”.e

Eva Anduiza, al centre, ahir al monestir de Pedralbes amb el filòsof 
Daniel Gamper i Antoni Bassas. MANOLO GARCIA

La politòloga Eva Anduiza creu que el gran 
enemic de la democràcia és l’autoritarisme

PENSAMENT

Aquí, gairebé com a Nova York
York –amb l’estrena a l’Atlantic The-
ater Company de l’Off-Broadway i la 
posterior producció al mític Broad-
way set mesos després–, la producció 
catalana ha passat de l’intrèpid però 
petit Teatre Gaudí al gran teatre dels 
musicals de Barcelona, seguint l’este-
la de Sugar, que també es va estrenar 
al Gaudí i va fer temporades al Coli-
seum i al Tívoli –per cert, caldria re-
conèixer el mèrit dels teatres que ges-
tiona Ever Blanchet en la promoció 
del teatre musical a casa nostra. 

Això ha sigut possible per la prepa-
ració actual dels intèrprets, tan allu-
nyada de les mancances a les quals 
s’enfrontava Dagoll Dagom als inicis, 
quan era difícil trobar actors i actrius 
que actuessin, ballessin i, a més, can-
tessin bé. I aquests tres requeriments 

els assoleixen amb nota els integrants 
d’una producció austera però impe-
cable que, sota la direcció de Marc Vi-
lavella, relliga amb habilitat i eficà-
cia les poderoses i energètiques core-
ografies d’Ariadna Peya i l’intel·ligent 
disseny de llums de Dani Gener, que 
amplifica i omple l’essencial espai es-
cènic de Jordi Bulbena. La interpre-
tació dels grups d’adolescents té un 
toc vital i passional adequat, tant en 
els perfils dels personatges com en les 
edats dels intèrprets, i que contrasta 
favorablement amb la seguretat de 
Roser Batalla i Isaac Alcaide en els pa-
pers d’adults. La funció té tots els in-
gredients per agradar al gran públic 
i demostra que també sense una gran 
maquinària escènica es pot crear un 
teatre musical d’alt nivell.e

TEATRE

El populisme no és pròpi-
ament una ideologia. A 
tot estirar és “un conjunt 
d’idees” que poden ali-
mentar discursos d’es-

querra o de dreta. Això pensa Eva 
Anduiza, catedràtica de ciència po-
lítica a la UAB i protagonista ahir del 
cicle de debats sobre la democràcia 
organitzat pel monestir de Pedral-
bes i el diari ARA, sota la coordina-
ció del filòsof Daniel Gamper. 

¿I quines són les idees que defi-
neixen aquest terme tan escàpol i 
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‘El despertar de la primavera’  
TEATRE VICTÒRIA 110 D’ABRIL 

L’estrena d’El despertar 
de la primavera al Vic-
tòria és important. No 
només per les indubta-
bles virtuts de l’obra, si-

nó perquè marca una tendència que 
s’emmiralla en el teatre nord-ameri-
cà, on els petits musicals creats a 
l’Off-Broadway poden acabar als 
grans escenaris de Manhattan. I és 
que tal com va passar el 2006 a Nova 
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■ El Museu Arqueològic de Tarragona, 
a punt de tancar fins al 2021 

Demà i diumenge hi ha dues jornades de portes 
obertes al Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona, que tancarà dilluns per començar les 
obres de millora de les instal·lacions, que es 
desenvoluparan fins al 2020. La museïtzació 
s’allargarà un any més. Mentrestant, les 
col·leccions es traslladaran als magatzems per 
conservar-les, però una selecció de peces 
representativa s’exposarà al Tinglado 4, al Moll de 
Costa del Port de Tarragona. 

enbreu

■ L’escàndol d’abusos fa dimitir la 
secretària que anuncia el Nobel

La figura més visible de l’Acadèmia Sueca, Sara 
Danius, la secretària permanent que anuncia el 
premi Nobel de literatura, va dimitir ahir per 
apaivagar la polèmica que afecta l’entitat arran de 
les acusacions de filtracions i abusos sexuals i la 
dimissió de tres membres. També va plegar 
Katarina Frostenson, la dona del dramaturg Jean-
Claude Arnault, origen de la crisi en ser acusat per 
divuit dones d’assetjament. Actualment només 11 
dels 18 seients de l’Acadèmia estan ocupats.
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■ 100 activitats per disfrutar d’un Sant 
Jordi familiar al festival Món Llibre 

Una cinquantena d’editorials i una dotzena de 
llibreries participaran aquest cap de setmana, al 
voltant del CCCB i el Macba, en la catorzena edició 
del festival de literatura infantil Món Llibre, 
considerat el Sant Jordi dels nens. David Cirici serà 
l’autor convidat, i es podrà veure un espectacle de 
Thomas Noone Dance basat en el seu premiat 
Molsa. La literatura també es viurà amb 100 
activitats com ara tallers, contacontes i espectacles 
com Mon ami le monstre i Safrà i Serafí.

■ Denunciat un equip de futbol que 
porta el nom d’un militar franquista

José Moscardó Ituarte va ser un general que va 
participar en el cop d’estat de Franco i va ser 
recompensat amb diferents càrrecs militars: va ser 
cap de la Casa Militar del Cap d’Estat (1939), cap de 
milícies de la Falange i de les JONS, capità general 
d’Andalusia i de Catalunya i president del Comitè 
Olímpic Espanyol entre el 1941 i el 1956. 
L’Ajuntament d’Antigua (Canàries) va retirar 
recentment el seu nom de l’espai públic, però hi ha 
un equip de futbol, el Club Deportivo Colonia 
Moscardó, a Madrid, que li continua retent 
homenatge. L’advocat Eduardo Ranz va interposar 
ahir una denúncia a la Fiscalia Provincial de Madrid 
i va sol·licitar a l’Ajuntament madrileny i a la 
Federació Espanyola de Futbol que es canviï el 
nom de l’equip fundat el 1945 i que actualment 
juga a la Regional Preferent (tot i que el 1970 va 
arribar a Segona Divisió), perquè vulnera la llei de 
la memòria històrica. 


