
PRESENTACIÓ

2007: UN PAÍS PERPLEX

Començàvem la publicació de l’any passat amb el títol 2006: un any històric per a
Catalunya, ressaltant la importància que per al país va tenir la renovació de l’Es-
tatut. Un any més tard, el titular que creiem que reflecteix la situació a Cata-
lunya és el de la perplexitat, com a concepte per a descriure l’estat anímic amb
el qual la població ha viscut els esdeveniments més importants que s’han suc-
ceït al llarg de l’any 2007. 

Ha estat un any intens, amb debats que han sacsejat l’opinió pública, com
el que s’ha produït entorn de la presència de la cultura catalana a la Fira de
Frankfurt, o entorn dels dèficits de les infraestructures o sobretot sobre el
desgavell de les obres per a l’arribada de l’AVE a Barcelona. D’altra banda,
també durant l’any, s’han aprovat importants normes legals que despleguen
polítiques públiques que afecten directament temes amb impacte en la vida
quotidiana de la població. Entre d’altres es poden destacar la Llei de serveis so-
cials de Catalunya, el desplegament per part de l’ICASS de la Llei de promoció
de l’autonomia personal i de l’atenció a les persones en situació de dependèn-
cia, la Llei d’igualtat aprovada per les Corts espanyoles, l’aprovació de l’A-
vantprojecte de llei de llocs de culte, la signatura del Pacte Nacional per a l’Ha-
bitatge 2007-2016, l’aprovació del II Pla General de Formació Professional de
Catalunya 2007-2010, la presentació en el Consell Escolar de Catalunya del
document de bases per a la Llei d’educació. A més en el mes de maig varen te-
nir lloc les darreres eleccions municipals.

Els diccionaris defineixen la perplexitat com un estat de confusió, de va-
cil·lació, en el qual es troben les persones que no saben què pensar, o com sor-
tir d’una situació dificultosa, o per quina part decantar-se entre diverses op-
cions possibles. La ciutadania catalana es troba progressivament davant d’una
sèrie de fets d’interpretació complexa davant dels quals dubta quina posició
prendre, i que posen progressivament de manifest que Catalunya es troba en
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una situació, en part conseqüència de processos de canvi que venen de lluny i
d’altres de més recents, que obliguen a replantejar alguns dels llocs comuns
en què s’ha basat la cohesió social, la política i l’economia del país.   

Tres eixos alimenten la perplexitat. La presa de consciència progressiva que
Catalunya ha deixat de ser el motor de l’economia i de la modernitat a Es-
panya per situar-se a la cua del grup més avançat de comunitats autonòmi-
ques (Madrid, País Basc, Navarra...), la qual cosa alimenta la por a la pèrdua de
la singularitat i a la possible consolidació d’una regionalització del país en el
conjunt de l’Estat. La maduració de la transformació social del país que va ini-
ciar-se amb l’arribada massiva d’immigrants, a partir de finals dels anys 50, i
que ara ha de fer front a una nova onada immigratòria de cultures més llu-
nyanes. La ràpida transformació d’una societat amb nivells més elevats d’edu-
cació, més oberta al món i més individualista, sota un fort impacte d’innova-
cions científiques i tecnològiques que amplien els límits de la vida i de les 
relacions humanes, introdueixen nous dilemes culturals i posen a prova els
referents col·lectius tradicionals. 

Alguns indicadors manifesten clarament les disjuntives: el desplaçament
de l’eix nacionalista cap a l’eix social com a hegemònic en la representació po-
lítica; l’increment de l’abstenció política i la dita desafecció de la població vers
la gestió pública; la consideració del «català emprenyat» que ha fet fortuna
durant l’any com a expressió col·lectiva davant dels diversos episodis de poca
consideració i manca de tacte de les administracions púbiques vers el benestar
dels ciutadans i per ser moneda de canvi perquè altres guanyin vots a l’Estat;
l’ambigüitat davant de les conseqüències per a la tranquil·litat ciutadana de
l’increment del turisme a la ciutat de Barcelona; la polèmica sobre quina hau-
ria de ser la composició de la cultura catalana a l’hora de la seva representació
exterior. Tots aquests indicadors demostren dubtes i perplexitat que dificul-
ten les decisions col·lectives sobre els camins a prendre. Sembla com si el país,
de cop i volta, s’hagués adonat de tot plegat o que en un mateix moment 
conflueixen massa factors torbadors que generen nivells de perplexitat supe-
riors.

Pot Catalunya mantenir la seva singularitat en el futur i pretendre una re-
lació de major bilateralitat amb l’Estat sense ser una potència econòmica de
primer ordre? Una bona part de la identitat col·lectiva moderna de Catalu-
nya es va forjar en la seva capacitat de destacar en la primera transició cap a la
societat industrial. En canvi, en la transició actual cap a la societat del conei-
xement, Catalunya no està demostrant una capacitat d’innovació i d’empen-
ta suficient per a col·locar-se en situació d’avantguarda, ni entre el conjunt de
l’Estat. Està clar que cal canviar al més ràpidament possible de model econò-
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mic, que les orientacions i els impulsos dels principals actors públics i privats
van en aquesta direcció, però la velocitat de canvi i els projectes per a liderar
el procés no acaben de ser els adequats. Cal preguntar-se, doncs, si hi ha ele-
ments estructurals de l’economia catalana que dificulten la transició, identi-
ficar-los i posar-hi remei. La renovació de l’Acord estratègic per a la interna-
cionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia
catalana que no s’ha tancat en el 2007, perduda en interminables discussions
perifèriques, és el que fa falta? Conté les propostes que realment necessita el
país per a ajudar-lo a accelerar el procés de canvi i d’innovació?

Realment la situació no és la mateixa ara que fa uns segles, ara Espanya està
ja instal·lada en la modernitat (més o menys) i demostra una vitalitat consi-
derable. Avui Catalunya no en té prou de tirar pel seu cantó, com en el passat,
ara els semblants li discuteixen la primacia; però liderar, no vol dir això: de-
mostrar la capacitat d’imposar-se sobre els iguals?      

No serà que Catalunya coneix malament i considera poc l’Estat i a la seva
gran capacitat de poder? Acostumada a aconseguir el que ha necessitat pels
seus propis mitjans, o a patir-ne els efectes, no ha sabut teixir amb l’Estat unes
relacions de força que li siguin beneficioses. Catalunya ha servit de mirall de
referència per a motivar i esperonar una renovació espanyola, però poc hi ha
intervingut directament. La modernització espanyola no ha estat obra d’una
acció catalana a l’Estat, tret d’explicar com es feia als visitants ansiosos de co-
nèixer-ne els detalls.   

O és que es pensava que les grans empreses preferirien Barcelona per la
seva coqueteria sense oferir a canvi diferencials de competitivitat clars i espe-
cialment capacitat de decisió i poder? O és que es pensava que les infraestruc-
tures s’aconseguirien en el pont aeri, sense desplegar un model d’Estat que
beneficiï el poder central, sense dominar els mecanismes clau dels ministeris
que han de prendre les decisions, sense un teixit de relacions molt estretes i de
confiança amb el conjunt d’alts càrrecs i executius que tenen interessos en el
tema? Quina estratègia s’ha desplegat per a dominar aquests ressorts? Cata-
lunya no està liderant el debat a tot l’Estat sobre com orientar la política eco-
nòmica que alhora que convingui a Catalunya ajudi a situar en millors condi-
cions de competitivitat tot Espanya en el context mundial. No té ni els
instruments per a aquest debat, ni de reflexió, ni de difusió, ni d’influència. No
hauria de ser aquesta una de les prioritats?

Però Catalunya ha canviat, ja no és la mateixa ni la de principis del segle XX

ni la de mitjan segle. La fabulosa capacitat d’integració que ha demostrat 
tot al llarg del segle passat per absorbir la població forana necessària per a su-
plir la tradicional manca de vitalitat reproductora i per a sostenir el creixe-
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ment econòmic, ha passat factura i l’ha transformat de dalt a baix. Quin mag-
nífic cas d’estudi de continuïtat i transformació de la personalitat col·lectiva
d’un país! L’arribada dels nous catalans a les elits del país, no solament políti-
ques, sinó també econòmiques, culturals i socials, evidencia l’èxit de la inte-
gració i alhora és expressió de la seva profunda transformació. Es pot preten-
dre que tot ha pogut succeir sense afectar la forma d’entendre la vida, el
treball, l’empresa, la relació amb l’Estat, la relació amb l’Administració públi-
ca, l’expressió estètica i artística, la relació amb el món? Tots plegats, els de les
dues bandes de la convivència cultural, s’han transformat constituint un nou
país.

Adonar-se d’aquesta transformació exaspera els uns i torna més exigents
els altres. Com avançar en l’esdevenidor d’un país, quan els marges són tan
estrets? Entre una part de la població que valora la singularitat en la mesura
que ofereixi majors nivells de benestar, però que no la troba imprescindible en
la mesura que el benestar també avança en altres contrades que no es definei-
xen entorn d’una singularitat pròpia, i una altra part de la població per a la
qual la singularitat és la via per a assegurar els nivells de benestar aconseguits
i especialment les seves pròpies posicions socials.

És en aquests estrets marges en els quals circula la gestió de la cosa pública
que forçosament ha de ser callada perquè tot discurs, inclús el més banal, serà
analitzat aferrissadament entre els dos pols de la tensió. Però com avançar
sense discurs col·lectiu? Un altre cop el dilema, entre el discurs obert maraga-
llià i els silencis montillians. El gresol avança imparablement, però la fusió enca-
ra no és completa, falten uns quants decennis més i per tant, algunes de les
parts en fusió encara són identificables i tenen dinàmiques pròpies. Però tam-
bé els dos pols es van diluint progressivament i apareixen nous pols de tensió
com en tota societat madura. 

I en aquest context torna, circularment, una nova onada migratòria per
omplir l’escassa dinàmica poblacional. Com llavors, la població no és cons-
cient, ni se la fa conscient, que el seu desenvolupament futur depèn de l’arri-
bada massiva de noves forces laborals. Les capacitats d’integració tornen a ac-
tivar-se i els conflictes menors ocupen les pàgines dels mitjans de
comunicació. Igual que en l’inici de l’altra onada migratòria, agafa en un mal
moment, en què per motius diferents, el país es troba en una transició en la
qual el consens sobre el futur i com aconseguir-lo no està suficientment con-
solidat i per tant la seva força com a oferta integradora no actuarà amb la pro-
funditat desitjable.

L’experiència ha de servir de guia. La integració serà positiva si es donen
oportunitats de millora del benestar dels nouvinguts i si s’ofereix permeabili-
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tat. Segurament el procés serà més lent per la major diversitat i per les majors
distàncies culturals d’origen, però també cal no oblidar que aquest procés
passarà la seva factura. En quina direcció? L’evolució cap a societats amb una
elevada interculturalitat és comuna pràcticament a tot el món, les solucions
podran ser compartides. La recerca d’una nova singularitat en aquest àmbit
pot aportar referents valorats arreu. Per evitar els efectes negatius ara se sap
que no n’hi ha prou a oferir una plaça escolar als nous joves, o bé un servei sa-
nitari universal o bé un habitatge més o menys adequat, o un lloc de treball
d’una certa qualitat per a canviar mentalitats, sinó que cal un esforç titànic
per transmetre valors, per desenvolupar valors i comportaments positius
compartits de futur, per refermar la cohesió social evitant guetos lingüístics,
culturals i socials, per liderar un procés conscient i planificat d’integració,
sense deixar-ho a l’atzar o al mercat.  

Vet aquí el mal moment per a aquests assumptes en plena reformulació
d’opcions de futur. En plena rebequeria de «si a Madrid no ens entenen dei-
xem-los córrer i mirem cap a Europa», quina il·lusió naïf! Algú pot creure que
avui es pot competir en el terreny internacional sense tenir un estat com a
mínim còmplice. Si no se saben o no es troben solucions amb Madrid, es po-
den aconseguir resultats en un context mundial molt més dur i competitiu?
Les fuites endavant mai solen ser bones, els camins de Madrid i d’Europa no
són contraposats sinó que un passa per l’altre i al revés. Caldria no oblidar-ho.    

El tercer eix de perplexitat és el que compartim amb totes les societats des-
envolupades i de forma diferent també amb les societats emergents que mar-
quen un nou escenari mundial. La sensació àmpliament compartida que els
referents tradicionals morals, ètics, de comportaments vitals es dilueixen i
apareixen noves formes d’encarar la vida que sorprenen: des dels nous dile-
mes de la bioètica, les noves relacions familiars, els nous comportaments reli-
giosos, l’assetjament informatiu que situa el ciutadà contínuament davant de
fets, sovint escandalosos, enfront dels quals s’ha de posicionar, fins a les cons-
tants innovacions tecnològiques que tornen ràpidament obsoletes les segure-
tats obtingudes mitjançant grans esforços adaptatius per no quedar enrere i
que obren noves potencialitats per a exercir la llibertat i la responsabilitat in-
dividuals, o les interaccions, cada cop més estretes, a escala planetària, entre
cultures i civilitzacions que relativitzen moltes de les pautes de conducta es-
tablertes sense haver construït abans un comú denominador entre totes elles.
Aquesta perplexitat de «l’època» s’afegeix a la interna i contribueix a accen-
tuar-ne els efectes. 

Seguint el mateix esquema que es va utilitzar en l’edició de l’any passat, en
el present volum, fem repàs d’alguns dels fets ocorreguts durant l’any a tra-
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vés de la visió de diferents especialistes que els han emmarcat en una anàli-
si que faciliti la seva interpretació, amb la voluntat d’aportar elements que si
més no ajudin a reduir la perplexitat regnant, convençuts que aquest estat
d’ànim no és bo que perduri gaire ja que és reductor de l’acció i de la decisió
tan necessàries ambdues en la situació actual. 

Comencem per analitzar en l’apartat de ciutadania i societat civil dos as-
pectes de gran actualitat. L’article sobre secularització i diversitat religiosa a
Catalunya de Maria M. Griera, analitza el cas excepcional de Catalunya en re-
lació amb Espanya i en el context europeu dels dos processos paral·lels en
curs, de diversificació religiosa i de secularització i com aquests s’han incor-
porat a l’agenda pública. Qüestió sobre la qual caldrà elaborar ràpidament
nous criteris de consens en una societat en què la tradició s’alimenta de les
fonts catòliques i, com ja és manifest, la jerarquia de la qual no està disposada
a cedir fàcilment el lloc a una diversitat secularitzada, utilitzant la referència a
la identitat tradicional del país com a argument.

En segon lloc, l’equip de Teresa Torns, Sara Moreno, Vicent Borràs i Caro-
lina Recio, planteja la necessitat de replantejar el conveni entre sexes per a re-
pensar l’Estat del benestar, incorporant la reproducció com a nous drets i
deures de la ciutadania que haurà d’atendre la cura de la vida humana de for-
ma diferent de com ho ha fet en el passat. Debats que caldria incorporar en les
discussions sobre l’aplicació de les noves normes sobre igualtat, sobre atenció
a les persones dependents, i a la llei catalana de serveis socials, que s’han apro-
vat durant l’any.

En l’apartat de política i governabilitat, Joan Subirats i Quim Brugué ana-
litzen les passades eleccions municipals aportant elements d’anàlisi de l’ele-
vada abstenció, es pregunten si es tracta d’una desafecció democràtica o d’u-
na conjuntura política, i aporten raonaments i dades per a una interpretació
doble, d’influència de canvi d’època i de conjuntura. Descriuen les tres cata-
lunyes, la que vota, la que està cansada i la que no vota, i defensen que difícil-
ment es canviarà la tendència només amb canvis tècnics als mecanismes elec-
torals sense noves ofertes vitals per a la població, especialment per a la de
rendes mes baixes i menys educació.

El model de creixement i la qualitat de l’ocupació han centrat l’anàlisi
sociològica de l’economia i el desenvolupament. D’una banda, Anna Labor-
da proposa com a eix per a l’anàlisi de les potencialitats del nou model de
creixement econòmic les persones i els seus interessos i la dificultat del sis-
tema productiu català d’utilitzar el talent qualificatiu de la població, espe-
cialment de la femenina. Per un altre costat, Maria Caprile aporta una inte-
ressant hipòtesi sobre la relació entre la manca de qualitat en l’ocupació a
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Catalunya i el pobre desenvolupament de l’Estat del benestar i dels sectors
intensius en coneixement. D’altra banda recalca el creixement del nombre
de treballadors pobres que no arriben a final de mes i com les dones i els im-
migrants són els que s’acumulen en els nivells de l’ocupació de menys qua-
litat. 

La població, el territori i l’estructura social és tractada amb dos articles que
denoten l’impacte de les desigualtats socials en dos aspectes crucials: l’habi-
tatge i el medi ambient. Jordi Bosch analitza el «tractament dels col·lectius
amb necessitats específiques en el Pacte Nacional per a l’Habitatge», qüestió
clau per a evitar la generació de guetos socials; i Joaquim Sempere posa de re-
lleu com la contradicció entre models de desenvolupament socioeconòmic i
identitats territorials pot abocar a diferents posicions ecologistes enfront de la
implantació de l’energia eòlica.    

Llengua i educació han estat els centres d’interès durant l’any, als quals
hem dedicat l’apartat de cultura, educació i ciència. Isaac González i Ricard
Benito analitzen la segregació i dualització escolar a Catalunya, situant en ter-
mes d’equitat i heterogeneïtat social dels alumnes un debat més complex que
el que s’ha plantejat entre escola pública i concertada. A més analitzen el feno-
men de la tria de les famílies més preocupades per l’educació dels seus fills, que
provoca fugides i moviments entre les xarxes educatives. Francesc Vallverdú
aborda «la vitalitat de la llengua i l’ús del català» amb precisions escaients al de-
bat obert sobre la pèrdua d’hegemonia del català en tot el seu domini lingüís-
tic, però amb esperançadores dades sobre el prestigi de la llengua i el seu ús, en
relació amb l’adaptació a un objectiu per ara feble de política lingüística en els
territoris en millor situació: Andorra i el Principat. I conclou que «per esguard
de la seva vitalitat lingüística el català presenta una situació prou complexa 
als inicis del segle XXI. En qualsevol cas, després d’una accidentada trajectòria
durant el segle XX, amb esclats esplendorosos i amb truncaments brutals de ca-
ràcter lingüicida, la llengua catalana es troba, en bona part del domini lin-
güístic, en un procés de normalització no exempt de contradiccions, curull de
reptes, però amb una perspectiva de futur oberta», especialment per l’efecte
demogràfic.

Finalment, Jordi Estivill i Cristina Sánchez aporten unes interessants refle-
xions a l’apartat de benestar i salut. El primer situant els plans d’inclusió social
a Catalunya en el marc de l’evolució de la política europea entre les declara-
cions de Lisboa del 2000 i  del 2007, i la segona analitzant les desigualtats socials
en matèria de salut, en la qual es posa de manifest les diferències significatives
de salut entre els diferents col·lectius, essent pitjor la salut de les dones i de les
classes treballadores que la dels homes i la de les classes mitjanes. 
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Aquest any hem introduït una novetat amb una selecció dels principals
indicadors sobre la situació social a Catalunya elaborat per Màrius Domín-
guez, per tal d’oferir unes dades quantitatives de descripció del context en el
qual emmarcar les reflexions presentades al llarg del volum. 

Al passar les pàgines, al lector li quedaran paleses les contradiccions que
el dia a dia ha ofert durant tot l’any, però esperem que la seva lectura contri-
bueixi a aclarir-ne algunes, si més no a atenuar-ne la incertesa. 

ORIOL HOMS

President de l’Associació Catalana de Sociologia
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