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EL PAPER DEL SOCIALISME EN L’ERA DEL 

MALESTAR DEMOCRÀTIC 

16 d’abril de 2015, seu de la Fundació Rafael 

Campalans (Nicaragua, 75, de Barcelona) 

 

Inauguració (16.00 – 16.30h.) 

Bon dia,  

i benvinguts a aquest seminari d’avui,  

on volem parlar del paper del socialisme, de la 

socialdemocràcia europea,  

en l’actual context de “malestar”, o més aviat de crisi de 

la democràcia... 

 

Entenent per crisi de la democràcia,  

la profunda desconfiança que generen a una part 

important de la població  

les institucions de poder  tradicionals.  

I aquí parlem de partits,  

però també parlem del sistema de representació política, 

dels parlaments,  

del sistema judicial,  

del sistema financer... 

que en molts casos  
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 han “fallat” prenent decisions percebudes com a 

injustes... 

o el cas dels bancs,  

o o dels governs no condicionant suficientment 

aquests bancs... 

 o que han omès altres decisions 

o (per exemple el sistema judicial, que no ha 

actuat contra determinades persones que han 

tingut un comportament reprovable,  

i que s’han considerat socialment 

“responsables” de la crisi). 

 

Evidentment, aquesta crisi de confiança va molt 

vinculada a la profunda crisi econòmica  

que ha generat uns efectes socials devastadors  

 en forma d’increment de la pobresa,  

 de les desigualtats  

 i formes diverses d’exclusió social,  

 i també un sentiment important de decepció per 

part d’una “classe mitjana” empobrida que, com 

deia,  

o se sent decebuda del “sistema”   

o i frustrada davant la manca d’oportunitats de 

progressar...  
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Doncs bé, aquest context,  

que reflexa una certa feblesa de les institucions  

per satisfer les demandes social, econòmiques i 

laborals, i fins i tot culturals i polítiques de la ciutadania,  

ha estat el terreny abonat per l’aparició a tota Europa 

de partits “populistes”,  

partits de signes diferents  

 (des del Font Nacional de Le Pen a França – que va 

ser el partit més votat a les últimes eleccions 

europees-  

 Alba Daurada a Grècia,  

 fins a Podemos a Espanya,  

 passant per UKIP al Regne Unit, de component més 

populista anti-europea o euroescèptica  

 i molts altres  

o -els ultranacionalistes i xenòfobs del PP danès,  

o l’FPÖ a Àustria, FIDEZ a Hongria,  

o els Finesos Autèntics a Finlàndia, etc.-),  

 

si bé l’auge de la dreta populista radical ja havia 

aparegut com a fenomen de fons  

a les democràcies occidentals en les darreres dècades  

(el Tea Party a EUA, la Lega Nord a Itàlia, etc.). 

 



4 
 

Com deia, partits que han guanyat molta força, molt 

diferents que, en general, 

 rebutgen l’herència dels partits tradicionals i els 

seus dirigents, diuen voler canviar les “regles del 

joc”,  

 són hàbils connectant amb la població,  

 introduint temes a l’agenda política i mediàtica,  

 i proposant solucions simples a problemes 

complexos... 

 

Doncs bé, en aquest marc, i veient l’increment d’assajos 

populistes a tota Europa  

que realment posen en perill,  

 no només la governabilitat  

 sinó en molts casos la convivència, 

 i sobretot l’articulació d’una proposta progressista 

i plenament democràtica, sòlida, a nivell europeu,  

hem cregut convenient dedicar aquesta tarda a debatre 

sobre com la socialdemocràcia pot fer front a aquest 

fenomen,  

quina ha de ser la seva resposta, la seva proposta de 

govern,  

la seva estratègia, 

la seva política d’aliances, etc. 

 



5 
 

I, per tant, esperem d’aquesta tarda no només  

fer un bon diagnòstic de  

com la socialdemocràcia està fent front o pot fer front,  

allà on governa,  

a partits populistes, en el cas concret de França i Itàlia 

(a Le Pen i a Grillo, respectivament)  

sinó propostes concretes de com hauríem d’enfocar 

aquesta qüestió  

els diferents partits socialistes, laboristes o 

socialdemòcrates arreu, també a casa nostra. 

 

Així, esperem que en el debat apareguin idees  

sobre quin ha de ser el nostre paper en la regeneració 

de les institucions,  

en la millora del sistema de representació política...  

 

Que es parli de la nostra proposta econòmica a la 

ciutadania  

per fer front a les incerteses, a les pors econòmiques, 

laborals i socials que té la població  

en un context molt diferent al que moltes generacions 

havien conegut  

(el de la globalització, la pèrdua de sobirania, les 

interdependències, un model productiu altament competitiu 

i progressivament desprotegit)  
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que ha arrossegat moltes persones  

 a l'exclusió social i laboral  

 i a apropar-se a altres partits amb posicionaments 

més radicals i simples alhora, no sempre massa 

realistes... 

 

I també convindria parlar de la nostra recepta a escala 

europea  

per refer el pacte social europeu,  

que estic convençuda és la pedra de toc  

per la recuperació de la nostra credibilitat  

com a instruments al servei del progrés. 

 

Bé, desitjo, per tant, que sigui un debat profitós, útil, 

que en surtin conclusions que recollirem des de la 

fundació  

i que puguem traslladar al PSC  

i que serveixin evidentment pel conjunt de la 

socialdemocràcia europea.  
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Per això, avui tenim la sort d’organitzar aquest debat 

conjuntament amb la Fundació Europea d’Estudis 

Progressistes (FEPS),  

representada per Ernst Stetter, el seu secretari general, 

a qui vull agrair expressament la seva participació  

i sobretot la col·laboració enter ambdues fundacions, 

una col·laboració que afortunadament fa ja anys que 

dura  

i de la qual ens sentim molt orgullosos. 

 

Gràcies pel vostre suport. 

 

I evidentment, també vull agrair especialment la 

participació dels diferents ponents que intervindran en 

les dues taules previstes, d’aquí i que s’han desplaçat 

expressament a Barcelona:  

 Xavier Casals, doctor en Història Contemporània per 

la UB, expert en extremisme ideològic i “amic” de la 

casa... 

 Nicola Genga, postdoctorat de Ciències Polítiques a 

la Universitat de Roma “La Sapienza” i investigador 

del Centro per la Rifforma dello Stato.  

Moltes gràcies per haver acceptat la invitació.  

 Eric Mass, representant del PS francès a Barcelona i 

també persona molt compromesa amb el PSC... 
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 Meritxell Batet, diputada al Congrés dels Diputats i 

patrona de la Fundació. Gràcies també per l’esforç de 

deixar les teves moltes altres responsabilitats per ser 

aquí... 

 Oriol Bartomeus, professor de Ciències Polítiques de 

la UAB i responsable de l’Observatori electoral...  

 Sofia Vasilopoulo, professora del Departament de 

Política de la Universitat de York. Moltes gràcies per 

traslladar-nos l’experiència grega. 

 Carlos Carnero, director gerent de la Fundación 

Alternativas. Gracias como siempre por 

acompañarnos... 

 Dídac Gutiérrez Peris, politòleg, responsable 

d’estudis europeus de l’institut de recerca Viavoice, 

París, i el nostre responsable de l’observatori europeu.  

 

 

A més de les persones, expertes o no, que esteu avui 

aquí per enriquir també el debat  

i que tindreu oportunitat d’intervenir. 

 

Doncs bé, ara sí que ja dono la paraula a Ernst Stetter, 

secretari general de la Fundació Europea d’Estudis 

Progressistes (FEPS),  

sense els quals aquesta reflexió no seria avui possible. 
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Moltes gràcies. 

 

 

 

Thank you very much Ernst,  

and now I give the floor to Javi López, MEP for the Catalan 

Socialist Party. 

 


