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Elogi de la democràcia
J O R D I G A R C I A - P E T I T

La democràcia
no pot ser més que
un ordre jurídic
que recolza en un
complex sistema
de llibertats

T
ota una vida, que ja s’acosta
als 80 anys, ocupada en l’ésser
de la democràcia i preocupada
per l’esdevenidor, sense per-
dre’s en la divagació del que

“hauria de ser”. Giovanni Sartori no és
un moralista de la democràcia, defuig el
moralisme perquè acostuma a estar
amarat d’ideologia, de falsa consciència
sobre l’objecte al qual aquell dedica la
bona intenció moralitzadora. Afirma,
en canvi, que la democràcia és un fruit
de la ideocràcia i que cap experiment
històric no està tan marcat ni tan peri-
llosament exposat a la força de les idees
i, per consegüent, a la nostra capacitat
de dominar el món pensant-lo. La tènue
i permeable frontera entre ideocràcia (el
poder de les idees) i ideologia (les idees
diluïdes en poder) és el que ha nodrit
sovint la confusió dins la teoria de la
democràcia i, pitjor encara, la perversió
de la pràctica de la democràcia. Sartori
roman tothora en el cantó de les idees i
les utilitza magistralment com a ins-
truments incisius en la dissecció de la
matèria del seu estudi.

¿Qué es la democracia? (Taurus) és un
tractat rigorós i alhora estilísticament
lleuger –llàstima que la traducció al
castellà no sempre encerti a conservar la
fluïdesa i percussió de l’estil directe de
Sartori–, que posa a l’abast del lector
interessat en la cosa pública un ample
repertori de nocions, d’història del

pensament polític, de te-
oria i d’anàlisi de la pràc-
tica de la democràcia.

¿La teoria de la demo-
cràcia és una o és múlti-
ple? ¿Hi ha moltes teories
sobre moltes democràcies
o una teoria sobre una
democràcia? Sartori es
pronuncia per la unicitat
de la teoria i pel rebuig de
les “teories alternatives”
que “o són falses o són
parcials”. Fàcil d’entendre
per als qui van conèixer (i
patir) invents com aquell
de la democràcia orgànica
del franquisme. La unici-
tat de la teoria comporta
una conseqüència pràcti-
ca transcendent –que al-
guns no acceptaran fàcil-
ment– i és la possibilitat
de la universalització de
la democràcia amb inde-
pendència de les peculia-
ritats culturals i religioses
de la societat receptora;
també en té una altra, de
conseqüència. Un cos teò-
ric únic, compacte i sense
ambigüitats, pot estar es-
talvi dels intents d’apro-
piació de la democràcia
per part de doctrines i
moviments polítics, que
tan s’han repetit al llarg
del segle XX. No s’ha d’o-
blidar que el comunisme i
el feixisme tot i blasmar la
democràcia burgesa –atri-
buïen, doncs, la democrà-
cia a la burgesia– preten-
gueren dotar-se de formes barroeres de
democràcia: democràcia proletària, demo-
cràcia corporativa, democràcia orgànica, de-
mocràcia popular...

Sartori surt al pas de l’intent d’apro-

piació de la democràcia més perillós,
per ser el més convincent: el del libera-
lisme. La democràcia –precisa– és més
que el liberalisme, perquè entesa cor-
rectament més democràcia vol dir que la

democràcia no és únicament una for-
ma política; la igualtat social i el ben-
estar econòmic hi són objectius desit-
jables. La democràcia serà més plena
quan sigui més social. Però, alerta,
perquè democràcia no implica menys
liberalisme. Sartori pondera amb cura
els equilibris, en cada marrada dialèc-

tica afegeix el que convé
per centrar la democrà-
cia; no nega, per tant,
l’aportació de la tradició
liberal: la democràcia
no pot ser més que un
ordre jurídic (regit per
la voluntat popular) que
recolza en un complex
sistema de llibertats.

La millor il·lustració
de Sartori per desem-
mascarar el pensament
ideològic, que tan em-
bulla la recta percepció
de la democràcia, és la
de col·locar els pilars de
la democràcia, la políti-
ca i l’economia, cada un
en el seu lloc i la demo-
cràcia per damunt dels
dos. L’economia està
destinada a produir ri-
quesa econòmicament i la
política es dedica, en
concret, a la distribució
o redistribució de la ri-
quesa. I són les distribu-
cions les que poden ser
declarades de dreta o
d’esquerra, no pas l’eco-
nomia.

En el prefaci d’aques-
ta edició Sartori es pre-
gunta si no hauria d’ha-
ver actualitzat una obra
que va ser pensada el
1993. Amb un punt de
vanitat es tranquil·litza
amb la sentència retòri-
ca “¿És necessari tornar
a revisar els conceptes
de democràcia de Toc-
queville i de Stuart

Mill?”. Els treballs teòrics mai no en-
velleixen, si són bons. També ho diu
ell. ¿Qué es la democracia? no sols no ha
envellit, sinó que ja figura entre els
clàssics de la ciència política.

N A R R A T I V A ‘ O N L I N E ’ E N C A T A L À

Publicar, a l’abast
de tothom

E N R I C C A S T E L L Ó

Q
ui vulgui publicar la seva
obra literària ja no te excu-
ses. Internet ho ha permès.
Molts creadors han posat
en marxa quaderns de bi-
tàcola (els famosos weblogs)

on presenten les seves obres. Però és
difícil localitzar-los i, a més, no exis-
teix un criteri de qualitat. Sovint el
navegant es perd entre milers de tex-
tos i poques eines per endreçar-los.
Una empresa catalana acaba de posar
en marxa relatsencatala.com, la primera
plataforma de publicació on line en la
nostra llengua amb criteri editorial.

La idea va sorgir dels integrants
d’Omatech, una pime tecnològica ges-
tionada per un grup de professionals
joves amb empenta. Com que travessa-
ven per una etapa de relaxament de pro-
jectes, van decidir posar en marxa una
iniciativa per ells mateixos. Agustí Pons,
un dels creadors de la web, indica que el
principal objectiu del projecte és in-
centivar la creació literària de joves i
d’autors que es vegin apartats del mer-
cat. “Les editorials estan apostant per
productes comercials. És evident que hi
ha un potencial de creació literària en
català que necessita espais alternatius.
La xarxa ens permet crear aquest entorn

amb unes potencialitats que no tenim
amb el mitjà físic”, indica Pons.

I no està gens malament el que han
aconseguit. Les funcionalitats són
considerables i força interessants. Ca-
da relat comptabilitza el nombre de
lectures, els lectors poden puntuar les
creacions, els textos estan categorit-
zats, els usuaris poden enviar relats a
coneguts i fer-ne comentaris de crítica.
El resultat està començant a tenir èxit.
Una desena d’autors s’han animat a
introduir les seves creacions i els im-
pulsors de la iniciativa ja veuen com
pugen les visites.

I què fa una empresa invertint
temps en una activitat relacionada
amb la publicació en català on line que,

a priori, no dóna quartos? Miquel
Bonfill, un altre dels socis, ens explica
que no hi ha hagut una gran inversió
i que esperen que el projecte, si més
no, s’autofinanci: “Pensem que tot ai-
xò pot interessar a alguna institució
pública. A més, no descartem que, si es
popularitza, el sector privat faci me-
cenatge virtual de la iniciativa”. Per
començar, relatsencatala.com ha posat
en funcionament una opció de micro-
mecenatge a través de Paypal, un sis-
tema informàtic que permet fer peti-
tes donacions.

Els impulsors de la iniciativa estan
engrescats. Són conscients que l’èxit
dependrà del teixit creatiu literari en
català i de la cura que posin en el criteri

editorial. Els textos –accepten diver-
sos gèneres– són avaluats per un
equip de persones amb formació lite-
rària. L’equip no edita o corregeix, si-
nó que els tria o els desestima segons
la seva qualitat. Això els permet estal-
viar-se temps en l’edició i el manteni-
ment del portal. Agustí Pons indica
que són els autors els responsables de
la qualitat de les seves creacions: “No-
saltres posem l’eina al seu abast i a fer
de filtre de qualitat. Si el text no
acompleix uns mínims és desestimat.
Una vegada és publicat, l’article no es
pot modificar i els lectors, amb les se-
ves valoracions i el sistema de disse-
minació, són els que promouen les
creacions amb més qualitat”.

Per començar, ja han posat en
marxa un concurs centrat en històries
al voltant de la ciutat de Barcelona. Hi
poden participar escrits de qualsevol
modalitat. I quin millor premi per a
un concurs literari que un llibre. El
guanyador s’endurà Barcelona, de Ro-
bert Hughes. El concurs conté el ca-
ràcter de tot el projecte. Tot i que neix
de manera humil, el treball és pro-
ducte d’una gran il·lusió i compromís.
Els impulsors celebren que, a més a
més, s’ho estan passant la mar de bé.


