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Timothy Snyder, autor d’una teoria
contundent sobre l’auge de l’autoritarisme al
món
Joan Vila i Triadú / @joanvilaitriadu

Dins la Biennal de Pensament ‘Ciutat Oberta’, el ‘hall’ del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) es va omplir de gom a gom aquest dilluns, 3 de desembre, per escoltar el
prestigiós historiador nord-americà Timothy Snyder, que va presentar en poc més de 40 minuts una
teoria documentada sobre l’auge dels governs autoritaris en els darrers anys al món: des
de Putin fins a Trump passant per alguns dels nous dirigents europeus. Presentat com un
defensor actiu de la democràcia per la directora del Centre, Judit Carrera, Snyder va deixar
bocabadat el públic amb les seves explicacions senzilles, contundents i plenes d’exemples actuals
recognoscibles, molt presents darrerament en els mitjans de comunicació.

D’entrada, l’orador va alertar sobre la importància dels conceptes ‘futur’ i ‘temps’ a l’hora de valorar
la situació actual del món. Els defensors de l’autoritarisme practiquen la política de la
inevitabilitat. “No hi ha futur”, “History is over”, repeteixen. I van fent que aquesta idea penetri en
l’opinió pública, per destruir la nostra sensació de la realitat: “Si creus que les coses són
predictibles, si creus que no hi ha alternatives, que no es pot fer res per canviar-les, l’autoritarisme
ja ha guanyat”, opina Snyder.

La connexió entre la Rússia de Putin i l’Amèrica de Trump va ser motiu d’un fragment important de
la conferència. Els dos mandataris, segons l’historiador, comparteixen una mateixa
estratègia, la de mentir sobre tot, la de crear grans ficcions i la d’atacar les persones que intenten
buscar la veritat —bàsicament, els periodistes, acusats d’anar contra el poble— més enllà de les
seves paraules. “El segon país més desigual del món, els Estats Units, és receptiu a la idea estesa
per Vladímir Putin, que no hi ha veritat enlloc”, creu Snyder. Per això Rússia va poder intervenir tan
fàcilment en les darreres eleccions nord-americanes, sempre a favor de Donald Trump i contra
Hillary Clinton. I per això la idea del mur entre els EUA i Mèxic —”que no es construirà mai”—
ja sembla una realitat existent.

La UE, una relació basada en un malentès
Però la teoria mordaç del pensador d’Ohio no se cenyeix a les dues grans potències enfrontades.
Europa també està creant, segons ell, grans obertures per als autoritaris. “La teoria diu que les
nacions europees són antigues, assenyades, sàvies i van aprendre la lliçó de la Segona Guerra
Mundial per no repetir-la mai més, i per això van crear la Unió Europea”, va dir. “Doncs és falsa: les
nacions europees ni són antigues, ni assenyades ni han après res del que va passar al segle
passat al seu territori“, continuà amb contundència davant la sorpresa del públic. Snyder creu que
la UE no és res més que la substitució de l’imperialisme europeu, que s’havia enfonsat a mitjan segle
XX per una suposada integració d’estats nació, que no havien existit abans. “L’essència de la UE és
una relació basada en un malentès”. En aquest sentit, va vaticinar que la sortida del Regne Unit del
club comunitari és un experiment, ja que “no es pot tornar a l’Imperi britànic i tampoc no hi ha cap
nació estat on tornar”.

Per acabar, l’orador va donar alguns consells als qui creuen en la democràcia i volen repensar el
futur (“Democracy needs the future”, va dir): l’ètica; la insistència en el canvi climàtic —perquè,
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negant el canvi climàtic, els autoritaris estan portant-nos a un futur terrible, i això no els convé—; la
creació de fets (“La veritat no sobreviu de manera natural; l’hem de crear contínuament”) i, en
aquest sentit, va aconsellar donar suport al periodisme d’investigació arreu del món; la lluita
contra les desigualtats, i finalment, la concreció de polítiques que defineixen el futur. Va acabar
recomanant als europeus que creen una història comuna, que, segons Snyder, ara no tenim, “una
història que sigui recognoscible tant a Portugal com a Polònia o a Noruega”.

Timothy Snyder és catedràtic d’història política de l’Europa de l’Est a la Universitat Yale (EUA) i
membre de l’Institut de Ciències Humanes de Viena (Àustria). És considerat un dels experts
principals a escala mundial en història d’Europa i una de les figures intel·lectuals més importants al
món anglosaxó. Parla 11 idiomes, entre els quals, el rus, l’ucraïnès, el bielorús o el jiddisch, i els
seus llibres han estat publicats en més de 30 països. En les seves darreres obres, ‘Sobre la
tirania: 20 lliçons que hem d’aprendre del segle XX’ (Destino, 2017) i ‘El camino hacia la no
libertad’ (Galaxia Gutenberg, 2018), Snyder se centra en la història més recent per tal d’advertir-nos
sobre els perills de la deriva antidemocràtica actual.
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