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Investigacions

Regulació vs participació. Sobreviure democràticament en temps difícils

José Ignacio Rivas Flores, Universitat de Màlaga

a

Qüestions prèvies
parlar de participació, democràcia i comunitat en el moment actual de 

la societat no és una tasca fàcil ja que no és possible referir-se a un escena-
ri concret i homogeni al qual es puga referir. Al contrari, ens trobem davant 
un camp caracteritzat per la complexitat, la diversitat i la fragmentació fruit 
d’un moment històric de forts canvis i de resignificació dels àmbits cultural, 
social i polític. En particular, podem dir que s’està produint una transició (ac-
celerada en bona part) de la Societat i de l’Estat Modern a una realitat nova 
definida per termes com postmodernitat, neoliberalisme, globalització, etc. 
En qualsevol cas aquesta nova realitat presenta noves regles de joc i nous 
continguts i adopta diferents manifestacions, no sempre congruents entre si. 
A això s’uneix els forts canvis en els mitjans i modes de producció (l’anome-
nat postfordisme i el posttoyotisme), en l’economia (el conegut neoliberalis-
me) i en les comunicacions, les relacions internacionals i la cultura (conegut 
com globalització).

Aquesta transició, caracteritzada per aquesta varietat de perspecti-
ves, provoca una situació paradoxal caracteritzada per la simultaneïtat de 
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situacions, de projectes i de moviments, que en molts casos són fins i tot contra-
dictoris entre si. En molts casos estem parlant de processos emergents i nous, que 
ens enfronten a qüestions per a les quals no existeixen patrons ni criteris definits i 
per a les quals s’ha de començar a trobar sistemes de comprensió adequats per po-
der manejar-los. Complexitat, dispersió, globalització, mundialització, etc. són ca-
racterístiques que cal incorporar a una realitat que fins fa poc temps se’ns acaba-
va en unes fronteres properes. El món sencer se’ns posa a l’abast de la mà, però al 
mateix temps no trobem referents amb què manejar-los. Les realitats es multipli-
quen de manera exponencial.

En síntesi, podem parlar, en línies generals, que ens trobem en una situació de 
crisi1 tant en els nivells “macro” (economia, política, etc.), com en els nivells “mi-
cro” (comunitats, nacions, cultures, etc. ). En definitiva, ens enfrontem a una cri-
si mundial tant com local, indefectiblement unides entre si: Els moviments socials 
no es poden entendre al marge de les condicions de vida (materials i subjectives) 
dels subjectes que les componen. D’aquesta manera, els grans processos mundials 
es concreten en les realitats locals en què aquestes adquireixen rellevància i a les 
que afecten d’una manera o d’altra. Per tant, ens trobem davant de processos his-
tòricament construïts i essencialment contingents i no davant realitats immanents i 
naturals, com de vegades es volen representar. Hi ha hagut un canvi substancial en 
el tipus de narratives amb les quals afrontar la comprensió del món.

Dues característiques, d’entre les esmentades anteriorment, entenc que actu-
en com a eixos principals (que no únics) en els processos de participació en la so-
cietat actual: La dispersió i la globalització. D’una banda, els diferents contextos 
específics elaboren diferents respostes a situacions concretes. Aquestes ja no es-
tan mediatitzades per les grans ideologies que tradicionalment van moure els mo-
viments socials, en tant que aquestes han entrat en crisi a causa, entre altres ra-
ons, al canvi en l’estratègia de blocs. La caiguda del mur de Berlín, en definitiva, 
va provocar el que s’ha anomenat la fi de les grans narratives. A la pràctica això su-
posa que cada comunitat elabora les seues pròpies respostes en funció de les de-
mandes concretes. A la pràctica, per tant, existeixen múltiples diferències de tipus 
territorial, ideològic, sectorial, etc. A falta de millors propostes, els problemes es 
resolguen en el difícil equilibri entre l’interès i la necessitat. La dispersió seria la 
conseqüència d’aquesta situació.

D’altra banda, les accions locals també tenen efectes globals, ja que les res-
postes que ofereixen presenten un caràcter transterritorial (Mato, 2004). La glo-
balització, a més d’expandir l’economia liberal i les formes de vida més adequa-
des per a la seua implantació, també permet que els diversos processos locals amb 
les quals s’afronta l’auge neoliberal poden ser compartits des d’una base molt més 
àmplia. Es comparteixen dinàmiques, models, processos, etc., A través dels canals 
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1 Entenent crisi com un punt 
d’inflexió on les dinàmi-
ques socials poden optar 
per diferents camins.
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que ofereix la globalització, sense que necessàriament es puga parlar d’uniformi-
tat entre tots ells. Més aviat ens trobem davant d’un procés de construcció d’una 
espècie de xarxes Multiterritorial de resistència que es converteixen en referents 
d’acció per a altres col·lectius de contextos diferents. L’exemple de l’anomena-
da, Spanish Revolution, o el moviment 15-M és una mostra d’aquestes dinàmiques. 
Si bé, no podem deixar de banda un cert efecte pervers d’aquest plantejament: 
La proposta neoliberal utilitza aquests mateixos canals i recursos per a la seua ex-
pansió en tots els sectors socials i geogràfics, en formes i amb estratègies molt di-
ferents, en la mesura que estan controlats per ells mateixos. Aquesta expansió es 
basa en la intervenció més o menys subtil, més o menys solapada, de les agències i 
actors portaveus d’aquest que apareixen amb anagrames i sigles diferents.

Focus per a la reflexió
Des del meu punt de vista és necessari comprendre 3 processos essencials que 

han tingut lloc en els últims anys que han provocat canvis importants en les formes 
de participació en la societat actual:

- La transformació de la idea d’Estat.
- La transformació dels models socials.
- La transformació de Subjectivitat.

1. Transformació de la idea d’estat
De l’Estat Modern liberal construït des de finals del segle xviii fins a l’Estat post-

modern neoliberal actual, s’han produït alguns canvis significatius que és important 
valorar per a aquesta comprensió. Si bé la llista pot ser molt més àmplia, a efectes 
del tema que ens ocupa ho resumiré en tres que centren les que serien al meu en-
tendre les ruptures més importants que han tingut lloc:

-  La ruptura amb la idea universalista de l’Estat Modern.
-  La ruptura amb la noció de democràcia representativa, partidària i parla-

mentària.
-  La ruptura de les relacions entre Estat, mercat i societat.
a) Ruptura amb la universalitat. (Del Subjecte Social Universal modern al Sub-

jecte Individual Postmodern). L’Estat modern es va erigir sobre el supòsit 
d’un subjecte social universal que representava un model únic de participar 
i d’actuar dins de la seua configuració social i política. S’elabora el concepte 
de ciutadania per a definir aquest model, quant a manera de regular les re-
lacions entre els subjectes i el nou Estat modern entorn de l’exercici del po-
der. Per tant es fa referència als drets i deures en un sistema democràtic i 
el règim d’igualtat per a tots en tant es basa en la idea de subjecte univer-
sal. En el moment actual el format és el de subjecte individual, és a dir, no 
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existeix una manera única d’establir les relacions entre Estat i subjecte sinó 
que depén de la capacitat d’acció de cada un. Això suposa una ruptura amb 
el sistema anterior en tant que es perd la idea d’universalitat i es canvien 
les regles de joc pel que fa als mecanismes de participació: La democràcia 
es substitueix pel mercat. Es pot dir que l’optimisme modernista s’oposa el 
desencís o descontentament postmodern. El concepte que defineix aques-
ta nova situació, com ja és sabut, és el de usuari, és a dir, el d’algú que de-
manda serveis (o els compra, si s’escau) i per tant, exigeix   el producte i el 
resultat que millor s’adequa als seus interessos.

 El canvi és significatiu i en la pràctica representa la desvinculació de l’Es-
tat dels subjectes, o al revés, els subjectes deixen de sentir-se membres 
d’aquest. En qualsevol cas es trenca la relació de ciutadania anterior. El 
resultat és que l’Estat es converteix en una mena dispensador de serveis 
que entra en competència amb el mercat lliure, si bé amb les regles de 
joc d’aquest últim: L’Estat es veu obligat a participar en el joc de la lliu-
re competència en les mateixes condicions que l’empresa privada, pel que 
no pot establir, ni tan sols, els marcs d’acció, ja que suposaria un atemptat 
contra les lleis del mercat. Això condueix a la segona ruptura.

b)  Pèrdua del paper hegemònic de l’Estat Modern. En la seua primera eta-
pa l’Estat es basa essencialment en la fe en la raó i l’ordre. Es constru-
eix des de la creença que aquest regulava la vida social en tant que esta-
va organitzat d’acord amb els principis d’ordre i veritat. Per tant les ac-
cions que emanaven d’aquest havien de ser igualment veritables i justes. 
Aquest procés es basava, al seu torn, en la delegació que els ciutadans fe-
ien de part de la seua responsabilitat individual per a garantir l’ordre glo-
bal. D’aquesta manera s’elaboren els conceptes de democràcia parlamen-
tària i representativa, en la qual les diferents individuals cedien part de la 
seua llibertat perquè l’Estat pogués regular l’ordre general. En qualsevol 
cas, l’individu seguia sent el referent de tot el procés, si bé en aquest cas 
sotmés a una raó universal que li garantia el progrés, la propietat i la lli-
bertat.

 En el moment que el ciutadà comença a ser usuari aquesta relació es tren-
ca i la individualitat que subjau en tot el procés torna a eixir a flotació amb 
tot el seu vigor. La representació perd sentit i el subjecte és responsable per 
si mateix de les seues accions i de les seues conseqüències. Les estratègies 
polítiques, òbviament es modifiquen. D’una banda, es planteja la dissolució 
de l’Estat o, si s’escau, la seua reducció.2 L’acció individual i la lliure com-
petència garanteixen, per si mateixes, la paritat i la solidaritat entre tots, 
d’acord amb els principis de l’economia liberal. Però d’altra banda, el pro-

2 O com està succeint amb 
el “rescat” de la UE a Grè-
cia, la banca privada as-
sumeix un protagonisme 
important, i pot arribar a 
convertir-se en “propie-
taris” de part de l’Estat 
Grec, si els pagaments no 
es realitzen.
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cés és el contrari, ja que des de posicions contràries s’utilitza aquesta res-
ponsabilitat individual per a plantejar la participació individual com a model 
de democràcia, (no representativa, per tant) i es comencen a establir meca-
nismes diferents per a establir la relació entre subjecte i estat. La qual cosa 
ens condueix a la tercera ruptura que plantejava.

c)  L’Estat, el Mercat i la Societat. Aquest procés anterior condueix necessària-
ment a una reconstrucció de les relacions entre aquests tres àmbits que re-
presenta una ruptura del pacte entre Estat i Mercat amb el qual naix la so-
cietat moderna: L’Estat ja no ha de ser el garant de la llibertat del mercat 
i per tant es produeix el que podríem anomenar una liberalització de l’ano-
menada societat civil, sotmesa, fins ara, a la lògica de les relacions ante-
riors. Aquest nou escenari suposa, entre altres coses, la liberalització dels 
serveis, de tal manera que, com dèiem abans, l’Estat competeix en igual-
tat de condicions amb l’oferta privada. D’altra banda també s’inicia el pro-
cés de cessió de la gestió pública a agències privades, encarregades de dur 
endavant les polítiques de l’Estat d’acord amb els principis de rendibilitat i 
eficàcia. La gestió de la Unió Europea és un bon exemple d’això, per no par-
lar de la gestió d’algunes comunitats autònomes a Espanya. Finalment, des-
taquem també el que anomene la tecnocratització de la regulació social, el 
que suposa que les relacions socials, econòmiques, etc. són fortament nor-
mativitzades per a suplir l’absència de processos democràtics representa-
tius. Dit d’una altra manera, perduda la fe en la raó que guia la participa-
ció democràtica, s’opta per establir procediments rigorosos i exhaustius per 
a establir la manera d’actuació dels subjectes a l’Estat.

 La trampa d’aquesta aparent ruptura és que la classe social que gestiona 
i maneja l’Estat, en línies generals, és la mateixa que ho fa també amb el 
mercat, de manera que en definitiva hi ha una coherència en ambdós pro-
cessos, actuant en els dos casos a favor del mateix model. La qual cosa té 
conseqüències evidents (i preocupants). Els mecanismes del poder polític i 
econòmic entren dins de la mateixa lògica i defensen els mateixos interes-
sos, articulant un sistema únic i homogeni on es porta a terme el joc social.

 Els processos més cridaners d’aquestes ruptures en relació a les maneres 
de participació política, segons el meu punt de vista, en serien dos: la pro-
fessionalització de la política i l’auge de la tecnocràcia. Tots dos represen-
ten les maneres actuals d’estructurar l’acció política i les noves relacions 
entre subjecte i Estat, modificant el concepte mateix de ciutadania.

 Segons el primer es pot visualitzar de forma clara la pràctica de la políti-
ca com l’exercici d’una professió, amb totes les característiques que li se-
rien pròpies: Hi ha programes de formació amb continguts precisos i cen-
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3 El que denominen com 
“formació de quadres” per 
al partit, i d’altres vari-
ades formes d’instrucció 
política partidista

trades en les pròpies corporacions en les quals treballaran, els partits po-
lítics,3 es produeixen estratègies de socialització dins de la pràctica parti-
dària amb trajectòries definides, estratificació de les tasques i nivells pro-
fessionals diferenciats, en general hi ha una forta jerarquia i centralització 
en la presa de decisions, anul·lant en la majoria dels casos qualsevol situ-
ació de democràcia interna en els partits, es defensen interessos competi-
tius en relació a les altres corporacions; adeqüen la seua actuació als estu-
dis de mercat sobre el producte que ofereixen, etc. Processos tots ells que 
fan semblants la pràctica política a l’acció empresarial i l’activitat política 
a la d’un professional.

 El fort corporativisme de la societat actual seria una altra característica 
d’aquest procés, ja que tendeix a una protecció dels col·lectius “profes-
sionalitzats” de la política en una defensa d’interessos comuns, pel que 
fa l’activitat que exerceixen. Al final es defensen més els interessos pro-
pis dels grups polítics que els interessos de la ciutadania a què diuen re-
presentar. El fet que puga formar-se, per exemple, una associació de rec-
tors, com l’actualment existent, n’és un clar exemple, tractant-se de càr-
recs electes. És a dir, que no actuarien per si mateixos sinó com a repre-
sentants dels col·lectius que els van triar per a aquest càrrec.

 El segon procés que plantege és l’auge de la tecnocràcia i dels valors que 
representa, com a fruit de la nova fe en l’eficàcia, l’èxit i l’individualisme, 
enfront de la raó moderna. Com a conseqüència, es torna la mirada de la 
societat cap als empresaris com a subjectes que encarnen aquests nous va-
lors d’eficàcia i gestió i que, per tant, donaran resposta als problemes que 
agiten el món. No és gens estrany trobar-se ja a aquests actors socials di-
rectament implicats en política, com pot ser el cas de Berlusconi, (el més 
emblemàtic en aquest moment), a Europa, o els d’alguns presidents lla-
tinoamericans que provenen d’aquest sector. A Espanya mateix tenim els 
casos de Jesús Gil, Ruiz-Mateos, Piqué, etc. En el pitjor dels casos, fins i 
tot, és possible veure’ls com a artífexs de processos colpistes o reformistes 
dels Estats democràtics, com pot ser el cas de Veneçuela.

 En aquesta mateixa línia tecnocràtica podem tornar la nostra mirada a al-
guns processos que actualment estan tenint lloc en la política internaci-
onal i l’europea en particular. Els grans organismes internacionals, plens 
d’”experts” i professionals, adopten decisions que marquen rumbs i políti-
ques a països i a col·lectius de tota mena. En cap cas aquests grans orga-
nismes internacionals han estat fruit d’un procés democràtic i representa-
tiu sinó que han estat el resultat d’acords corporatius entre països, grans 
bancs, grans corporacions financeres, etc. És el cas també, de processos 
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com la Constitució Europea, que ha estat elaborada per “experts” selecci-
onats des de les institucions europees, ja de per si poc donades a la repre-
sentativitat i la participació. En els últims anys i visibilitzat a causa de la 
crisi, trobem també les “agències de qualificació”, entitats suposadament 
independents i privades, capaces de fer tòrcer el rumb econòmic d’un Es-
tat, simplement qualificant de formes determinades qüestions com el deu-
te públic, la fortalesa dels bancs, la capacitat creditícia, etc.

A més dels esmentats podem al·ludir també a altres efectes derivats de les rup-
tures anteriors. Aquest és el cas de l’allunyament de la política partidària per part 
dels ciutadans i la seua indiferència per la vida parlamentària (Saramago, 2004). El 
Parlament en moltes ocasions sembla abocat només a l’aprovació d’acords externs 
amb l’aquiescència dels nostres representants. La hiperegulació social seria un al-
tre efecte que porta a transformar els drets dels ciutadans en models de control, 
de manera que tot es veu sotmés a una normativa que marca els límits de l’exerci-
ci del dret, generalment més centrada en sancionar les desviacions que en afavorir 
el seu exercici.

Al costat d’aquests efectes, més o menys acceptats o afavorits pel sistema po-
lític, se’n produeixen d’altres no tan desitjats possiblement. Em referisc al sorgi-
ment de formes alternatives d’agrupament i de participació que intenten trencar 
amb la lògica de control i aprofitar aquesta situació per a canviar la realitat actu-
al. Les fissures que deixen aquesta forta fragmentació de la realitat social fa que 
apareguen noves iniciatives. D’alguna manera es planteja que la mateixa lògica 
de la iniciativa individual actue en el context no parlamentari, elaborant propos-
tes de participació noves, que recullen, precisament, el valor de l’individu i de la 
identitat personal. La qual cosa produeix també un divorci important entre els dos 
mons, i és produeix la paradoxa que processos socials iniciats i desenvolupats en 
aquests contextos alternatius poden tenir efectes directes en les decisions dels po-
lítics, més encara que els propis vots dels representats. Aquest és el cas, per exem-
ple, de certs col·lectius ecologistes, moviments pacifistes, antiglobalització, movi-
ment d’indignats, etc. D’alguna manera, de forma indirecta, s’està produint un en-
fortiment de la societat civil que busca el seu espai al marge de la lògica instituci-
onal convencional.

2. Transformació dels models socials
l’eix d’aquestes transformacions el trobem en la pèrdua del que s’ha anome-

nat les grans narratives i el sorgiment de les petites realitats o les narracions dels 
fets particulars. Es tracta de la pèrdua dels grans models ideològics de caràcter to-
talitzador i el sorgiments de teories, models de comprensió del món, explicacions, 
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etc., produïdes i elaborades des de les realitats concretes i des de la quotidianitat 
de la vida de les persones. Per al propòsit d’aquest treball podem dir que aquest 
fet ha possibilitat el desenvolupament de polítiques al voltant de l’anomenada so-
cietat civil, competint en aquesta responsabilitat amb l’Estat, ja que ha afavorit 
el sorgiment de noves formes de participació més diverses, en tant que estan més 
centrades en el particular. És a dir, els actors socials, a través de les noves estra-
tègies de participació, estan desenvolupant polítiques de ciutadania noves, que es 
multipliquen al llarg de tota la geografia.

Podem analitzar aquesta transformació social al voltant de quatre eixos fona-
mentals que des del nostre punt de vista la caracteritzen: global vs. local, privat 
vs. Públic, actors vs. Intel·lectuals i finalment la construcció de la idea de comuni-
tat en una varietat d’accepcions.

Global vs. Local
Una de les característiques bàsiques d’aquesta situació és l’absència de su-

posats “objectius”, és a dir, desapareixen els models únics, universalment vàlids, 
i basats en judicis de la raó, de qualsevol perspectiva ideològica. Aquestes grans 
narratives suposen sistemes de mediació entre els subjectes i l’actuació pública i la 
valoració dels fets socials. Són sistemes de comprensió del món que marquen ori-
entacions, objectius i formes de mirar. El pas a les petites realitats suposa un can-
vi teleològic tant com gnoseològic, ja que les finalitats i objectius de l’acció social 
se circumscriuen més a les qüestions particulars i, al mateix temps, les maneres de 
comprensió adquireixen una orientació molt més inductiva.

En aquesta situació ens trobem amb sistemes molt més complexos de media-
cions que els diversos col·lectius utilitzen per a la seua actuació social. Sistemes 
que corresponen a múltiples perspectives i marcs teòrics i que afecten facetes di-
ferents de la societat. En aquest sentit sí que podem dir que les relacions i media-
cions significatives resulten ser transnacionals, encara que són els contextos locals 
els que resulten significatius. Es produeix una curiosa paradoxa, ja que encara que 
els models sorgeixen molt enganxats a les realitats concretes, les respostes s’este-
nen a través de tot el món, convertint-se en referents per a altres accions sobre 
supòsits semblants o relacionats.

Un exemple d’aquesta perspectiva el trobem en el controvertit moviment za-
patista (FZLN). Durant bona part de la primera dècada del segle XXI aquest movi-
ment es va convertir en referent “global” per a pràctiques locals, en la mesura que 
han estat presos com a paradigma d’una nova manera d’acció social. És el mateix 
cas del “moviment dels sense terra” de Brasil, o el moviment de “ciutats educado-
res”, que s’han convertit en propostes generalitzades, adequades per a realitats 
particulars, però dins d’un model global. En definitiva, es tracta de respostes locals 
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des de pressupostos de transformació social, en el qual es veuen compromesos di-
ferents moviments socials a tot el món. Aquest model s’oposa al que va caracterit-
zar la proposta revolucionària dels 50 i 60, on els revolucionaris, tipus “Che” Gue-
vara, exportaven la seua revolució de formes diverses i que representaria el model 
objectiu modernista a què abans em referia. Com després veurem, es planteja un 
model diferent de lideratge i de participació.

Quan aquestes propostes s’institucionalitzen i es converteixen en organitzaci-
ons regulades es poden plantejar alguns riscos importants en la mesura que entren 
en una lògica diferent de la que els va donar raó de ser. Moltes d’aquestes propos-
tes a la fi es converteixen en Organitzacions de divers tipus (en molts casos en for-
ma d’ONG, en altres fins i tot com a partits polítics amb vocació de Govern, com 
el PT del Brasil) que actuen en àmbits locals, si bé des de pressupostos globals ela-
borats en instàncies alienes. Això pot provocar que caiguen en el risc de la descon-
textualització i una consegüent desvalorització dels actors locals, en la mesura que 
han de sotmetre la seua actuació a directrius alienes (Mato 2004). Les grans orga-
nitzacions no governamentals, si bé actuen des d’un principi de solidaritat innega-
ble, poden caure en una conducta que ignore les virtualitats locals i proposar com 
a models exclusius, cosa que els converteix al seu torn, en instruments de domes-
ticació de les complexes realitats locals amb forts problemes socials. És curiós ob-
servar com més de la meitat dels programes del Banc Mundial es fan amb la col-
laboració d’ONG d’aquestes característiques. Crec que ningú dubta de quines són 
les intencions d’aquesta entitat en la seua actuació amb els països tercermundis-
tes.

Públic vs. Privat
Pel que fa aquest eix podem constatar una difuminació de la frontera entre 

ambdós sistemes producte del procés continu d’individualització en què ens tro-
bem, i que ja vaig comentar anteriorment. No obstant això, els Estats moderns es 
gesten al voltant d’aquesta contraposició entre el model liberal i l’anomenat mo-
del Republicà (Cortina, 1999). Si bé tots dos conviuen i es necessiten des del princi-
pi, la peculiar relació de forces que es va generant fa que prevalga un o altre.

El triomf de la individualitat de la mà dels sistemes econòmics capitalistes de-
canta la partida, en aquest moment a favor del primer, ja que l’Estat és vist com 
una raó col·lectiva que garanteix l’acció individual, mitjançant la cessió que cada 
subjecte fa de cert marge dels seus drets amb l’objectiu de corregir les desviaci-
ons. Per tant l’Estat fonamentalment regula i sanciona, però no genera un compro-
mís col·lectiu. L’acció privada és la que domina, deixant al públic un paper mera-
ment subsidiari: L’Estat només actua allà on no arriba l’actuació privada. Aques-
ta perspectiva s’oposa frontalment a una noció d’Estat fort i garant dels drets dels 



104

ciutadans en un projecte col·lectiu. Així, el públic i el privat són quasi integrats en 
un sistema únic.

L’acció d’Estat s’estableix a través d’associacions o d’organitzacions de dife-
rents tipus, que actuen com a proveïdores de serveis i no tant com instàncies de 
participació o de reivindicació social o política. El cas dels sindicats podria ser em-
blemàtic. En aquest sentit, per tant, tots dos, el públic i el privat actuen des del 
mateix pla i en competència igualitària, de manera que el públic es veu en la ne-
cessitat d’actuar amb criteris del que és privat, sense que aquest siga el seu camp 
natural de actuació.

Actors vs. Intel·lectuals
Un altre eix fonamental en la transformació de la societat es produeix en la 

confrontació entre els actors socials i els intel·lectuals, que han deixat de ser el re-
ferent per a l’acció ciutadana. Això està provocat en bona mesura pels canvis de 
narratives de què vaig parlar anteriorment. Els temps de Marcuse, Sartre, Reich, i 
d’altres grans teòrics de la revolta social, sembla que estan en decadència. S’ha 
perdut la fe en els intel·lectuals, més motivats des d’aquesta perspectiva per inte-
ressos acadèmics, però que mantenen un exigu compromís amb la pràctica social. 
S’opta per l’acció directa com a model d’actuació davant del discurs.

La reflexió, en aquest sentit, es col·lectivitza, les veus es diversifiquen i 
els actors socials adquireixes un paper protagonista. No es planteja una raó or-
ganitzada, que s’ofereix com una certa veritat il·luminada, sinó s’atén a les di-
ferents raons i visions elaborades des de les realitats concretes. Són significati-
ves les reunions nocturnes en els campaments Zapatistes en la seua marxa so-
bre Ciutat de Mèxic on prenien la paraula els militants del carrer per a nar-
rar la seua experiència o oferir la seua visió, o les assemblees dels indignats 
del 15-M, prenent les places de ciutats i pobles per tota la geografia espanyo-
la i encara l’estrangera. La unanimitat no és necessària, ni tan sols buscada. 
Aquesta perspectiva s’oposa radicalment a la pràctica dels partits polítics més 
preocupats per donar suport al líder i subscriure les seues paraules que per 
oferir un debat sobre les diferents qüestions de la vida pública, arribant-se fins 
i tot a sancionar la discrepància.

Això suposa com es pot deduir, un canvi important en els models de liderat-
ge, ja que no es planteja seguir un guia, un líder o un guru que ens mostra el camí, 
sinó que els nous dirigents es basen en el fet de compartir, d’escoltar i donar veu 
als col·lectius i als individus. Això suposa evitar el culte a la personalitat que va ca-
racteritzar l’estil dels anys 50 i 60 i encara els anteriors, com abans deia. Els nous 
líders es mostren atents a les dimensions històriques i ideològiques, però eviten 
convertir-se en adoctrinadors dels col·lectius als quals “serveixen”.

Regulació vs participació. Sobreviure democràticament en temps difícils
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Comunitat
Una conseqüència de la situació descrita en les dimensions anteriors és una re-

cerca de noves referències organitzatives que es contraposen a l’auge de l’indivi-
dualisme regnant. Així ressorgeix el concepte de comunitat, que intenta ser l’aglu-
tinant de les alternatives a les polítiques oficials. D’una banda, se centra en l’àm-
bit del local, però participant en un projecte de construcció de societat mitjan-
çant estratègies participatives radicals. De l’altra, es reivindica un espai del pú-
blic, no necessàriament regulat o regentat per l’Estat, sinó elaborat des de l’acció 
col·lectiva. I finalment, reivindica l’acció concreta i directa al voltant dels proble-
mes particulars, més enllà de les propostes universals.

Si bé després avançarem més en aquesta proposta, sí que podem dir que s’eri-
geix   com un nou model organitzatiu participatiu i deliberatiu, que modifica i trans-
forma el sentit dels processos socials tradicionals. Parlem, òbviament, de comuni-
tats que actuen en l’àmbit local, però des del sentit del seu paper històric i ide-
ològic en la transformació de la societat, per tant dins d’un projecte global i col-
lectiu, però des de l’acció particular. Precisament perquè actua des de la reflexió 
i comprensió dels fins i processos concrets, la qual cosa és una forma de participar 
en el projecte global, actuant des d’un paradigma hologràfic, més que global. És a 
dir, l’actuació des del particular, modifica el model general. La imatge més evident 
d’aquesta visió ens la dóna de nou el moviment 15-M amb les assemblees de barri 
marxant cap a les places del centre, o les marxes cap a la Porta del Sol de Madrid 
des de totes les províncies.

3. Transformació de la subjectivitat.
L’última dimensió que plantejava en aquest sistema de transformacions, que es 

correspon amb les ja plantejades fins ara, és la relacionada amb el món simbòlic i 
cultural més immediat i proper als subjectes. En aquest sentit estem assistint, per 
a les coses bones i les dolentes, a una reivindicació del local des del punt de vista 
també cultural, ètnic, nacional, etc. Les conseqüències negatives d’aquest procés 
són bastant evidents des de la perspectiva de la confrontació política i la compe-
tència salvatge. En qualsevol cas, representa un moviment actual important i que 
canalitza bona part de la dinàmica social actual, com es constata amb el triomf de 
Bildu, per exemple, en les eleccions municipals últimes.

En un sentit més positiu cal considerar ací els canvis provocats pels moviments 
migratoris, per l’obertura de les fronteres que representa internet, o per la tor-
nada de la mira cap les coes pròpies i particulars que estan produint-se. De fet, el 
moment actual es caracteritza per la conquesta dels així anomenats drets comuni-
catius - ètnics. Sota el meu punt de vista els podríem anomenar com els drets eco-
culturals-simbòlics. Una vegada aconseguits els drets cívics amb les primeres revo-
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lucions burgeses, posteriorment els drets polítics amb la consolidació dels Estats 
moderns, i els drets socials, finalment, després de la II Guerra Mundial, tocava el 
torn al dret a construir la pròpia identitat, el dret del sistema natural a perviure, 
com espai de vida també per a l’espècie humana, i el dret a les pròpies creences 
i ideologia. En definitiva, és el dret a la identitat i a la diversitat, en tots els or-
dres de la vida, amb un nou sistema de relacions entre els subjectes, així com en-
tre aquests i la naturalesa.

El canvi substantiu en aquesta situació és el del concepte de ciutadania que 
sorgeix d’aquesta nova situació i que canvia els models democràtics de la societat 
actual. Aquest concepte, com és obvi, ha anat modificant-se en la mesura que can-
viava la societat, per la qual la situació actual és representativa, en bona part, de 
les aspiracions dels col·lectius i actors4 socials que es mouen avui en dia. En els di-
ferents temps de l’era moderna hem passat, en els col·lectius més compromesos 
amb el canvi social, del model de ciutadà reivindicatiu de drets, al de ciutadà par-
ticipant, que col·labora en la construcció de la societat. No és el receptor de pro-
cessos i dinàmiques que elaboren altres sinó que ell mateix, en la mesura que per-
tany a aquesta societat, participa de la seua construcció. Suposa, en termes gene-
rals, passar del dret a la igualtat, que caracteritza la societat liberal, al dret a la 
diferència i a la pròpia identitat. Estaríem en la dinàmica dels actors locals, com a 
constructors d’un discurs propi, fent valer la seua pròpia veu, enfront dels actors 
institucionals, que elaboren el discurs de “l’altre” alié a les situacions concretes. 

Estratègies de la nova participació
La situació de canvi i transformació descrita ha portat a desenvolupar dife-

rents estratègies i maneres de plantejar la participació. Després de l’analitzat fins 
ara pense que queda clar que no es pot parlar d’una tendència única i clara. Més 
aviat ens trobem en una situació complexa, paradoxal en molts casos, dispersa, 
com ja vam anunciar, i, en qualsevol cas, perplexa. Evidentment es poden plan-
tejar algunes tendències àmplies que es contraposen als models establerts que ja 
he comentat anteriorment. De qualsevol manera, conviuen en aquest moment ex-
periències de participació més tradicionals, basades en els models representatius, 
amb nous models alternatius que plantegen una democràcia radical, participativa 
i deliberativa, assembleària, fins i tot, en moltes ocasions. Les propostes dels par-
tits convencionals, com ja he explicat, tenen estructures fortament jerarquitza-
des i unilaterals, dins d’un nou tipus de lideratge eficientista i professional, mentre 
paral·lelament es gesten alternatives anònimes, totalment contingents i efímeres 
en molts casos, basades en la diferència i la diversitat.

Tot seguit em centraré en tres estratègies que d’una forma molt global podri-
en representar aquests nous models, intentant exemplificar en algunes de les seues 

4 Utilitze el terme masculí 
en la mesura que fa refe-
rència al Subjecte, que en 
aquest sentit entén que no 
té el matís de gènere.
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manifestacions. M’estic referint en concret a les següents: l’associacionisme, les 
xarxes, i els fòrums. Els tres constitueixen espais diferents i complementaris d’ac-
ció, d’acord amb dinàmiques socials diferents. En tots els casos acusen les carac-
terístiques analitzades anteriorment i posen en relleu la complexitat i la diversitat 
actual. De fet, és difícil parlar de models únics, sinó més aviat de propostes con-
cretes, que representen models alternatius i / o complementaris.

3.1. Associacionisme
Com ja s’apuntava abans, l’associacionisme actual es mou entre els dos pols 

que representen l’interés i la necessitat, com a fruit dels models actuals d’Estat i 
d’individualitat. En aquest món diversificat, complex i dispers que compon el món 
associatiu es donen aquestes dues posicions: d’una banda, hi ha col·lectius que 
s’associen com a resposta a qüestions particulars o en defensa d’aquestes, bé com 
a grups d’afectats, grups d’usuaris, etc. D’altra banda, altres col·lectius s’associ-
en respecte de necessitats relacionades amb diversos aspectes de la vida social, la-
boral o cultural, que no veuen degudament ateses pels mecanismes institucionals 
convencionals. No sempre és fàcil discernir una de l’altra i valorar la seua impli-
cació i compromís amb el canvi i la millora del món. D’alguna forma els interessos 
presenten una posició més personalista i lligada a la defensa de la pròpia individua-
litat, mentre que la necessitat podria fer referència a una posició més col·lectiva i 
basada en situacions de certa carència.

Aquestes maneres diferents de plantejar l’associacionisme suposa una forta 
fragmentació, ja que poden contraposar interessos i necessitats diferents en funció 
dels col·lectius als quals es pertany. Si a això hi afegim el fort individualisme que 
subjau en molts d’aquests processos, el risc de “fragmentació social” que suposa és 
bastant alt. Societats com l’Argentina, amb fortes crisis econòmiques i socials, són 
exemple clar d’aquest risc, amb un enfrontament de classe important, com pot ser 
el cas del moviment (potser és millor parlar de moviments) de piqueteros, davant 
associacions de classe mitjana (per exemple, la de rendistes, grups d’autodefensa 
enfront de l’acció de la delinqüència, etc.) que defensen interessos contraposats. 
Hi ha exemples diversos en el nostre propi món que posen aquesta situació en evi-
dència: la contraposició entre associacions de veïns i associacions diverses (prosti-
tutes, joves, comerciants de carrer,...) que “amenacen” la convivència pacífica, és 
ben significatiu del que estic dient.

Una característica important d’aquest món associatiu és que se situen gene-
ralment en l’àmbit extraparlamentari, es mouen al marge dels partits polítics o 
les organitzacions tradicionals, com són els sindicats o associacions gremials o em-
presarials. Això suposa el desenvolupament de noves formes d’acció política, com 
ha estat el cas del moviment antiguerra, o els moviments antiglobalització o el re-
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cent moviment d’indignats, basades en processos més espontanis i més directes. 
La pressió social que poden arribar a representar forcen, en bona part, les decisi-
ons polítiques, fins i tot des de fora de les vies parlamentaris de la democràcia par-
ticipativa. Podem considerar, sens dubte, que la seua capacitat d’incidir en la vida 
pública és molt evident. Associacions com les actualment existents de víctimes de 
terrorisme, o de grups d’afectats per catàstrofes naturals, o no tan naturals, tenen 
una influència clara en l’acció dels polítics i creen estats d’opinió a la classe políti-
ca i a la base social.

Finalment, pense que en bona mesura aquestes associacions tenen una projec-
ció social important, en el sentit que se senten compromeses en la construcció de 
societat, sobretot aquelles que estan més compromeses amb problemes socials de 
rellevància. En última instància presenten una projecció ideològica, en un sentit o 
un altre, que es posa de manifest en les seues propostes, tot i tenir en compte la 
concreció d’aquestes. Així, no es plantegen la transformació de la societat en sen-
tit general, sinó la transformació des d’instàncies i realitats particulars.

Aquest és el cas concret de l’esmentat Moviment dels Sense Terra, amb un fort 
plantejament ideològic i un debat polític continu; podem esmentar també els mo-
viments veïnals argentins, amb propostes d’organització assembleàries i alterna-
tives, amb un fort èmfasi en la solidaritat i l’ajuda mútua, fins i tot la creació de 
models econòmics diferents, el propi moviment de piqueteros, almenys en el seu 
origen: o moviments camperols diversos en totes les latituds.

3.2. Xarxes
Aquesta via d’organització dels col·lectius és relativament nova i presenta ca-

racterístiques pròpies. Més enllà de les internacionals que van caracteritzar l’era 
modernista, el model ara es presenta com més obert i flexible, plantejant-se més 
com la integració de les propostes individuals en estratègies d’acció compartides. 
Es plantegen com a espais d’intercanvi, d’aprenentatge i coproducció, així com de 
comunió ideològica o política. No conformen un grup organitzat i uniforme, sinó 
més aviat un conjunt d’individualitats que en moments concretes connecten la 
seua acció al voltant de qüestions particulars. En aquest cas quan parle d’indivi-
dualitats tant poden ser de subjectes particulars com de grups o associacions en el 
sentit que he expressat abans. De vegades les xarxes poden perviure, però els sub-
jectes que en participen van canviant.

Suposen una manera diferent de construir democràcia, des d’un plantejament 
molt més participatiu i col·laboratiu, i fins i tot deliberatiu. Si bé no es pot parlar 
que en molts casos constitueixen organitzacions en sentit estricte. Així, es carac-
teritzen per una forta democràcia interna, ja que no hi ha dirigents ni òrgans de 
direcció que planegen les estratègies. Això suposa que mantenen un fort respecte 
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per la diferència enfront de la uniformitat i s’orienten cap a l’acció directa coordi-
nada. Aquestes es plantegen tant a nivells locals com a nivells més globals.

Una modalitat nova i molt rellevant del sentit de les xarxes està relacionat 
amb el desenvolupament cibernètic. En alguns àmbits s’està començant a parlar 
d’una nova categoria: la de ciberciutadans. Aquesta defineix a tots aquells que par-
ticipen d’aquestes xarxes, que transcendeixen les fronteres territorials per a mou-
re’s en un espai virtual ben diferent. Internet, doncs, es configura com un nou es-
pai públic que representa línies d’acció particulars, però sens dubte bé eficaços. 
De fet, bona part de les organitzacions de drets humans o similars, la utilitzen com 
a estratègia d’acció directa i ràpida com assolir els seus objectius: aturar una la-
pidació al Sudan, alliberar un pres polític, fer campanya contra l’explotació de la 
dona, etc. Mendiluce (1993) arriba a definir-lo com un espai democràtic total, en 
tant que és l’expressió màxima de llibertat, absència de controls i censures i que 
es mou al marge de qualsevol poder instituït. Si bé la seua visió és en excés opti-
mista, d’alguna manera no li falta raó.

No vol dir això que es puga plantejar la xarxa cibernètica com a exemple de 
democràcia participativa, ja que no hi ha cap procés deliberatiu conscient que bus-
que una presa de decisions, sinó que està més enfocat cap a l’acció directa, imme-
diata i internacional i, per descomptat, voluntària. Per això mateix representa una 
ciutadania ambivalent, heterogènia, mòbil i inestable, i a més, si tenim en comp-
te qui són (som) els usuaris d’internet, ubicats socioculturalment en un espectre 
particular, si bé aquest aspecte s’està modificant vertiginosament, al menys en uns 
mínims comuns. Els seus efectes, fins i tot a través de la nova estratègia de comu-
nicació que suposa la telefonia mòbil, amb la qual comença a confondre’s, és visi-
ble en aquests moments en formes ben diverses, però també ben eficaces.

3.3. Fòrums.
Aquest seria l’últim nivell en què es planteja les estratègies de participació en 

la societat actual. Es tracta d’una nova estratègia de participació global, amb una 
clara intenció de construir societat des de pressupòsits socials i polítics diferents. 
La qual cosa no vol dir que estiguen exempts de controvèrsia, en la mesura que ne-
cessiten unes condicions de convocatòria que no sempre són fàcils d’organitzar i 
que, per tant, els fan dependents de la col·laboració d’agències nacionals o inter-
nacionals. Una crítica comuna a aquest tipus d’activitat és la presència, abusiva 
de vegades, i per tant, el risc d’instrumentació, per part d’aquestes agències. En 
qualsevol cas, busquen ser un espai obert a la participació, al debat i a la crítica, 
al mateix temps que s’intenta que afloren propostes concretes d’acció.

Ben coneguts són el Fòrum de Seattle, que posa en marxa el moviment antigloba-
lització, el Fòrum social mundial de Portoalegre, que inicia un debat sobre el model 
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de societat i de participació que s’estén per tot el món en formes diverses, el fòrum 
Civitas dePraga, clarament orientat cap a la proposta de models polítics i de ciutada-
nia diferents i participatius, el fòrum de Barcelona,   amb una orientació intercultural i 
de trobada de civilitzacions, etc. En qualsevol cas ens trobem davant d’un procés al-
ternatiu als grans organismes internacionals que han promogut fins ara la cooperació 
internacional, com és el cas de l’ONU, la UNESCO, etc. Aquests organismes són pro-
moguts des dels Estats, mentre que aquests fòrums alternatius es promouen des d’al-
tres col·lectius. En alguns casos vinculats a certs Estats més crítics amb l’ordre mun-
dial, però que agrupen associacions diverses, a col·lectius alternatius, a grups d’acció 
social, cultural, ecològica, etc. De fet, en alguns casos al marge del fòrum oficial s’or-
ganitzen fòrums paral·lels i espontanis on el debat i les propostes són molt més lliures 
i on es generen propostes alternatives molt més creatives i concretes.

La dinàmica del fòrum, en qualsevol cas, s’imposa com una forma de partici-
pació diversa, proposada per diferents col·lectius i organitzacions. En qualsevol cas 
sempre té un interés per l’anàlisi i la valoració de la situació actual, en el camp per 
al qual s’organitza, la presentació d’experiències per a compartir entre els partici-
pants i amb un clar interés de divulgació per a tota la societat, i un eminent interés 
pràctic que busca que sempre es plantegen propostes d’actuació per a la millora i el 
canvi social. A aquests tres objectius s’uneix el fet que la participació té un caràcter 
més obert que les organitzacions tradicionals i que els participants també pertanyen 
a un ventall ampli de ciutadans i ciutadanes de tots els sectors: polítics, per des-
comptat, però també intel·lectuals, escriptors, artistes, acadèmics, científics, etc.

Conclusions
Després de tot el que he anat exposant crec que hi ha una primera conclusió 

clara: No podem parlar de participació com un conjunt homogeni i ordenat de pro-
postes. En la realitat actual si d’alguna cosa podem parlar és d’absència de certe-
ses en gairebé tots els àmbits de discussió. Des del punt de vista de les pràctiques 
de participació el que ens trobem són punts de partida, traços que es van dibuixant 
sobre la marxa, camins que s’obrin,... D’alguna manera es pot dir que es va cons-
truint sobre la marxa, amb el punt de mira posat en l’horitzó d’una democràcia 
més participativa, però sense que aquest fi siga determinat en cap manera. Aques-
tes noves propostes suposen respostes particulars que suposen apostes concretes 
sobre l’acció present i la seua possible projecció futura. D’alguna manera es plan-
tegen com un joc de probabilitats, que es fonamenten i es justifiquen en les noves 
narratives que caracteritzen la societat actual.

Tot seguit plantejaré, seguint Villasante (1995), 4 canvis importants en els 
quals podíem sintetitzar els plantejaments que he fet fins ara i que representa el 
camí per a seguir reflexionant i actuant en el futur immediat:
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a)  Canvi d’estil èpic, que es manifesta en el pas del principi tradicional que 
la “unitat fa la força”, que caracteritza un moment anterior, per l’actua-
ció de “cada un d’acord a les seues possibilitats”. Es posa en relleu el prin-
cipi de diversitat i d’individualitat que ja he comentat, així com un pro-
fund respecte a les particularitats de cada subjecte en la seua actuació.

b)  Canvi d’estil estètic. Suposa no separar el paisatge dels continguts i per tant 
plantejar-se els modes de participació des d’una forta contextualització. El 
discurs del tema local es podria veure des d’aquesta perspectiva, que, com 
ja vaig dir, no suposa perdre la visió del global, o de la transformació de la 
societat. No es poden vendre programes de canvi elaborats des d’organismes 
internacionals o agents experts, per molt que representen propostes molt 
progressistes des del punt de vista de les teories que els sustenten. La cons-
trucció de les propostes està enganxada als contextos concrets.

c)  Canvi d’estil ètnic. Ens trobem davant d’una proposta diferent de l’ètnia 
que trenca amb la unitat geogràfica i cultural que ha estat tradicional en 
les propostes antropològiques i sociològiques anteriors. La idea de comu-
nitat s’erigeix   ací com essencial en aquest plantejament, com aquell con-
junt de subjectes que participen d’una mateixa realitat, independentment 
de la seua procedència, cultura, creences, etc. Es tracta d’integrar i no de 
segregar. Podríem qualificar-lo com interculturalitat enfront de la multi-
culturalitat.

d)  Canvi d’estil ètic. Representa el canvi fonamental en l’estratègia on el 
fi no justifica els mitjans pels quals s’aconsegueix. Més aviat el planteja-
ment seria a l’inrevés. Els mitjans estan justificant la finalitat que es per-
segueix, de manera que pràctiques poc democràtiques, autoritàries, etc. 
mai poden justificar objectius polítics de transformació social democràti-
ca. L’exemple de les guerres preventives entenc que pot ser pertinent com 
antiexemple d’aquesta nova ètica.

En definitiva, ja per a acabar, entenc que en aquest escenari que hem dibuixat 
l’Estat ha de jugar un paper diferent en relació a la construcció de la Societat Ci-
vil que representa aquests models. D’una banda, entenc que el seu paper ha de ser 
el de crear espais per a la participació ciutadana més que utilitzar les associacions 
i les organitzacions com subsidiàries de la seua actuació. És a dir, no es tracta de 
delegar responsabilitats a través de subvencions, convocatòries de projectes, etc., 
O almenys no només, sinó d’obrir espais públics perquè els diversos col·lectius pu-
guen participar-hi des d’altres punts de vista.

D’altra banda, entenc que l’Estat ha de treballar a potenciar la construcció 
d’allò públic, en un sentit ampli, per a fer viables els processos de participació. En-
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tenc que el tema públic no és igual que l’estatal, la qual cosa constitueix una con-
fusió bastant generalitzada. Entenc el tema públic com l’acció col·lectiva, basa-
da en les comunitats, en el sentit més ampli que es vulga, enfocada al bé comú, en 
el sentit en què aquest es defineix en un procés deliberatiu, obert. Per tant, resu-
mint, entenc el tema públic com un projecte col·lectiu, ampli i divers, d’actuació 
i de participació, com a mitjà per a construir Societat des de la integració de la di-
ferència.

En síntesi, podem concloure afirmant que la finalitat de l’acció de l’Estat ha 
de ser la d’enfortir els mecanismes institucionals que permeten la participació dels 
ciutadans, reconeixent l’índole pública dels problemes i de les solucions de la polí-
tica social. Per tant, l’Estat no és el que ofereix les respostes a les diferents soluci-
ons, sinó en el que permet la recerca col·lectiva i l’acció compartida.
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