
PRESENTACIÓ

L’ANY EN QUÈVAM COMENÇAR A BAIXAR DELS NÚVOLS

Quan, fa un any, presentàvem el volum Societat catalana 2008, parlàvem, quan
ens referíem a la conjuntura del 2007, d’un país perplex. Perplex perquè, en-
mig d’una relativa bonança econòmica, d’escassos conflictes socials malgrat
l’existència d’alguns fenòmens, com l’elevada immigració, que podrien pro-
piciar-los i d’un conjunt de circumstàncies que tendien a fer pensar que tot
anava prou bé a Catalunya, esmanifestaven una sèrie de debats d’un to aspre,
desairat, i un seguit de disfuncionsmolestes que no semblaven tenir ni un ori-
gen clar ni un remei fàcil. Situacions que havien conduït a fer triomfar aque-
lla expressió del «català emprenyat» que aparentment definia el tarannà
col·lectiu del 2007.

El 2008 ha tingut un altre caire; ens presenta una altra faceta de la realitat,
si n’hem de fer un diagnòstic d’urgència. Certament, la primera part de l’any
es va caracteritzar per la impaciència d’una població que encara s’anava con-
vencent, a poc a poc, que per fi era «neta, noble, culta, rica, lliure, desvetllada
i feliç» i que, coma tal, admetia ambdificultat que les coses no anessin comuna
seda. El debat amb el Govern central sobre el finançament que Catalunya
hauria de rebre, obert ja l’any anterior, va prosseguir sense aportar solucions,
sinó tot el contrari, afegint tensions a unes relacions sempre complicades; la
incertesa sobre el dictamen del Tribunal Constitucional en relació amb
l’Estatut va ser un altre punt de tensió, de possible manca d’entesa amb el
conjunt de l’Estat i els nostres veïns d’altres autonomies. I els debats més lo-
cals sobre l’ensenyament, a partir de la proposta de llei de la Conselleria
d’Educació, o sobre els canvis en les universitats, a partir de les propostes de
Bolonya, van anar creant la impressió que alguna cosa passava dins la societat
catalana, que alguns desajustos provocaven una certa ebullició, per sota
d’una calma i una satisfacció aparents que cada vegada podien semblar més
una façana.
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Però això va passar durant la primera part de l’any, en un temps que ara ja
sembla molt lluny de nosaltres.

Perquè a la segonapart, aCatalunyanova passar gran cosa de diferent, però
ja bastants persones van començar a patir de debò. Perquè al món sí que van
passar coses grosses i, com a conseqüència, la societat catalana rica i intrans-
cendent, fins i tot un pèl frívola, dels últims anys va començar a baixar del nú-
vol. I a saber que no estàvem a recer dels desastres col·lectius i que aquella
mica de benestar tan costosament aconseguida podia esvanir-se aquí com
s’estava diluint a altres llocs del món.

La crisi financera ha posat de manifest un munt de coses, totes de gran
importància per a la vida col·lectiva. Però, sense anar tan lluny, si tractem de
cenyir-nos únicament a la realitat catalana i a les conseqüències que aquesta
crisi comença a tenir per a nosaltres, què és allò que ens va fer palès l’any 2008,
a partir del moment en el qual la crisi es fa tan visible que ja és innegable?

La primera cosa que cal afirmar: hem parlatmolt de globalització, però és
el 2008 quan en constatem la dimensió real. Malgrat que es puguin detectar
febleses importants en l’economia catalana, malgrat l’evidència d’un sector
de la construcció sobredimensionat, convertit en instrument d’especulació
col·lectiva molt més enllà de les seves funcions de creació d’habitatge, no va
passar res, internament, que provoqués els tancaments d’empreses, que ex-
pliqués i fes necessaris els acomiadaments massius als quals vam assistir a fi-
nals de l’any i que han seguit després. Certament, com veurà qui llegeixi
aquest volum, ja hi havia prou símptomes d’una desacceleració econòmica
i l’atur ja anava pujant en relació amb l’any anterior. Però res no feia preveu-
re la magnitud dels problemes que havien de venir. Perquè cada vegada la si-
tuació depèn menys de condicions internes, cada vegada més formem part,
certament, d’una economia més interdependent. I cada vegada, per tant, les
claus del benestar omalestar dels països es trobenmenys a les sevesmans, en
la seva capacitat emprenedora o previsora, i més a l’atzar d’un capitalisme
salvatge, fins ara incontrolable a escala local, que tendeix a desgastar contí-
nuament els mecanismes que s’han anat bastint per tal de promoure el bé
col·lectiu i a convertir en valor indiscutible el guany personal sense capmena
d’escrúpol.

Davant d’aquesta situació, la perplexitat anterior ha crescut i s’ha genera-
litzat. I s’ha transformat en incertesa, fins i tot en angoixa per amoltes perso-
nes. A qui donar la culpa, quan es tracta d’un fenomen mundial? Com refer
camí, si no hi ha alternatives consensuades? Però no ens avancem: el 2008 no
va produir respostes, sinó una sorpresa difícil d’acceptar i que va tardar un
cert temps a ser assimilada. I, alhora, va començar a posar de manifest els
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punts forts i els punts febles de la societat catalana en el moment d’haver
d’afrontar una situació complicada.

Parlem dels aspectes positius. Per sort, els anys de democràcia, ara ja nom-
brosos, han permès anar bastint una societat del benestar, poc desenvolupa-
da, certament, si la comparem amb d’altres, com les dels països nòrdics, però
ambuns fonaments relativament sòlids, si la comparemamb lamajoria de so-
cietats del món. Perdre la feina és entrar en una situació molt amenaçadora,
però no suposa haver de treure les criatures de l’escola, ni quedar-se sense
atenció mèdica si en cal; els subsidis d’atur ajuden a parar el cop. El que ja no
serà possible, sovint, és seguir pagant una hipoteca, seguir en la il·lusió de
l’enriquiment, de l’obtenció d’un patrimoni, a l’ombra de l’especulació im-
mobiliària. La crisi, doncs, fa por, però l’any 2008 és encara, per a la majoria,
una por inconcreta, deguda, sobretot, a la sorpresa de lamala notícia,més que
a la carència real. En aquest sentit, la societat catalana ha creat algunes defenses,
algunes solidaritats, que permeten fer front a la nova situació amb una certa
calma. Entre aquestes, la creença ben arrelada en la superioritat d’una socie-
tat igualitària, on tothom gaudeixi dels mateixos drets, on tothom tingui les
mateixes oportunitats, independentment del seu origen i dels seus recursos
econòmics. Una creença cabdal, enmoments difícils, per a podermantenir la
cohesió i no endinsar-se en un procés de conflictes i fractures, de generació de
marginacions perilloses.

Però també hi ha febleses, és clar. Febleses econòmiques, que no analitza-
rem aquí perquè són probablement les que seran més debatudes en aquest
context i altres especialistes ja hi diran la seva. I febleses del nostre sistema so-
cial i polític, que són les que, des de l’anàlisi sociològica, pensem que és més
pertinent posar en relleu.

Hi ha sobretot un aspecte que cal posar de manifest, perquè en aquesta
conjuntura pot tenir conseqüències inesperades.

Pensem, sovint, que la societat catalana és una societat civil forta, capaç de
fer avançar el paísmalgrat lamanca d’un Estat propi imés feta a simateixa del
que ho poden ser altres del nostre entorn. No comptar amb Estat propi té,
sens dubte,molts inconvenients; però té l’avantatge, a vegades, de generar un
tipus de gent que pren el seu destí a les mans, sense esperar que algú amb po-
der passi davant per desviar els obstacles. No hi ha dubte que la societat cata-
lana hamostrat aquesta capacitat enmolts moments de la seva història, fins i
tot de la seva història recent, si pensem en períodes com la Renaixença, la re-
volució industrial, l’esplendor cultural del primer terç del segle XX o la lluita
contra el franquisme a partir dels anys seixanta. Aquesta possibilitat d’un
lideratge sorgit de baix, per dir-ho així –no forçosament de les capes més
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humils, però sí de lamateixa societat civil, tant si ha comptat amb aparells po-
lítics o institucionals propis com si no–, s’ha fet evident per a la mateixa gent
de Catalunya, fins al punt de ser considerada un tret distintiu, sobretot per
comparació amb altres terres espanyoles que, sense un Estat propi o posat al
seu servei, han tingut grans dificultats per a adaptar-se a les novetats que cada
època portava.

Ara bé, ja fa gairebé trenta anys que aquesta situació ha canviat i, sortosa-
ment, la Generalitat recuperada i gairebé reconstruïda des del no-res, els
ajuntaments democràtics, el conjunt d’institucions que s’han anat bastint,
actuen com un Estat propi, malgrat les diferències prou evidents que es pu-
guin trobar en relació amb un Estat plenament sobirà. El reforçament de les
institucions, el traspàs cap aquestes de persones que en algunmoment van li-
derar elsmoviments socials i el protagonisme creixent de l’Administració són
fets positius que han alleujat la societat civil de responsabilitats que sovint
erenmassa feixugues. Però presenten també una altra cara: després de trenta
anys d’aquesta tendència, és la mateixa societat civil la que sembla afeblida. El
rumb actual de la societat catalana, allò que passa a primer pla i que sembla
important, ve determinat sobretot per l’acció de tres tipus d’actors, de caràc-
ter divers. El capital, d’una banda, i molt especialment el capital financer, en
aquesta etapa, és un actor que es fa veure poc però que té una gran influència
en la marxa del país i que, d’una manera creixent, està vinculat a organitza-
cions internacionals governades per lògiques ben distants de la preocupació
pel que pugui passar localment. L’Administració és la protagonista principal,
aparentment, damunt la qual es troben fixats tots els focus i que representa el
davant de l’escena, allò que es veu i es comenta de la societat catalana. I els
mitjans de comunicació són l’altaveu aparentment neutre i tenen, però,
també els seus propis interessos, darrere el discurs de l’objectivitat. Aquests
són els actors, més omenys visibles, els que compten; la resta, allò que poden
fer altres col·lectius, queda, generalment, en segon pla.

Aquesta característica es veu fins i tot a l’hora de seleccionar temes per a
parlar del que ha passat, l’any 2008, a la societat catalana. Escollir els aspectes
més rellevants ens porta –fins i tot als sociòlegs, més donats a parlar dels mo-
viments que de les institucions– a triar, en aquest moment, un tipus de fets
que tenen com a protagonistes, en la majoria de casos, les institucions o que
hi tenen relació. Perquè els actors socials no institucionals són ara poc visibles,
i tot fa pensar que es troben en una etapa d’escassa cohesió i, per tant,
d’escassa capacitat d’innovació autònoma.

Aquest fet està comportant un seguit de dificultats i, concretament, un
distanciament entre la societat civil i la societat política. La societat civil, poc
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articulada en aquest moment en institucions pròpies i autònomes, mostra
poca capacitat per a definir les demandes i les ofertes que s’hi generen. Això
no suposa que no s’hi creïn necessitats; però aquestes necessitats s’expressen
en termes molt individuals, contradictoris, sovint amb formes d’una exigèn-
cia relativament malcarada i adusta, que dificulta l’entesa amb les adminis-
tracions. I aquestes, al seu torn, tenen tendència a obeir a una lògica cada ve-
gada més partidista, en no engranar bé en la societat civil, en no acabar
d’entendre les demandes, en no acabar d’articular la participació, malgrat els
innegables intents per a aconseguir-ho. Un tipus de diàleg, doncs, cada vega-
damés difícil entre una societat civil amb tendència a l’atomització, al particu-
larisme i a la queixa, que desconfia cada vegada més de l’Administració, però
almateix temps endepènd’unamanera creixent, i unaAdministracióque cada
dia actua més segons una lògica partidista i a la qual es fa difícil entendre la
desafecció, la manca de suport de la gent. Dues rodes d’un mecanisme que
han de treballar juntes perquè tot vagi bé i que en aquest moment semblen
distanciar-se, en el reflux d’una època creativa en la qual la cohesió va ser
prou important per a donar una empenta decisiva a Catalunya a partir dels
anys vuitanta.

Així doncs, aquesta crisi sembla arribar en unmoment en què hi hamolts
recursos, però també algunes fallades profundes. A final del 2008 hi ha resis-
tències a creure que la crisi pot ser greu. I hi ha encara esperances que algú
–aquells que són al timó, concretament– sàpiga redreçar el vaixell. L’entrada
a l’any 2009 va estarmarcada, en aquest sentit, per un augment de la por, però
també encara per un capital de confiança. El balanç del 2009 ens haurà de dir,
d’aquí un any, cap on s’han decantat les coses, en aquest període en el qual,
certament, caldrà, fins on sigui possible, prendre decisions per a fer front a can-
vis que ens desborden d’unamanera cada vegadamés evident.

De tot això tracta aquest nou volum de Societat catalana, amb el qual
l’Associació Catalana de Sociologia vol fer la seva contribució anual a
l’aclariment de les característiques i esdeveniments col·lectius que van mar-
cant i configurant els nostres temps. Hi han col·laborat diverses persones, les
quals han aportat unes reflexions que, òbviament, corresponen als seus punts
de vista i no forçosament als del conjunt de la professió, però que reposen en
la solidesa d’autors i autores amb un hàbit demolts anys d’observació i anàli-
si dels esdeveniments socials.

Hi trobareu, en la primera part, dos articles que plantegen el tema cabdal
ambquè s’ha tancat el 2008, els ritmes del canvi i els símptomes de la crisi, amb
una especial preocupació, però, per una qüestió de fons, que és també aquella
amb la qual es clou aquest volum: la cara humana d’aquest esdeveniment,
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l’insistent recordatori que no estem parlant ni de «coses que passen» ni dels
errors o encerts de determinades posicions teòriques, sinó que una crisi
d’aquestes dimensions vol dir persones que patiran molt, que perdran les
seves formes de vida o les veuran deteriorades, que moriran, potser. Aquesta
cara de la crisi, la més amarga, la més important també, començava a pro-
duir-se al final del 2008; sabem que el 2009 la farà créixer, la farà més evident
encara. I que ha de ser, forçosament, l’aspecte que, des de l’anàlisi de la socie-
tat, més cal fer conèixer perquè col·lectivament s’aportin tantes solucions
com es pugui.

El segon article, sobre l’evolució de l’ocupació, comença a donar-nos les
xifres concretes, la mesura de com s’ha anat materialitzant aquest canvi, de
com, negat o no, ja es va fer palès l’any 2008.

Tenim després un bloc amb temes diversos, presidits per un factor comú:
l’examen d’un conjunt de polítiques públiques que han caracteritzat el 2008 i
que reflecteixen allò que dèiemmés amunt, que l’actor principal, o almenys
més visible, de la nostra col·lectivitat és avui l’Administració pública, i és per
això que cal avaluar-ne els fets. L’educació, sector sempre en moviment i el
qual la Generalitat ha tractat de dotar el 2008, per primera vegada, d’una llei
catalana; la Llei de barris; la Llei de la dependència; la gestió d’un tipus
d’equipaments culturals, vista aquí a través de les dificultats per a dur a terme
la regulació de les concessions de freqüències radiofòniques, i la universitat,
un sector sempre avançat en el plantejament de conflictes, ens descriuen
tot un seguit d’àmbits calents en els quals l’acció de l’Administració ha tingut
diversa fortuna, sovint aliada a altres sectors socials, de vegades enfrontada,
d’altres, fins i tot, aliada i enfrontada alhora. Creiem que cadascun en la seva
àrea concreta, i alhora presos en conjunt com amostra d’unamanera de fer i
un moment de la nostra història, reflecteix a bastament allò que ha estat la
nostra societat durant l’any passat.

El volum es clou amb un article en el qual l’Administració ja no és prota-
gonista, sinó que hi trobemun sector social ben diferent: la gent pobra i les se-
ves difícils formes de viure, que necessitem conèixer, perquè pot passar de ser
un grup petit i relativamentmarginal a esdevenir un grupmolt nombrós dels
nostres veïns i veïnes. La societat catalana hi haurà de prestar el màxim
d’atenció, si no vol veure com cau, feta miques, la imatge relativament tran-
quil·litzadora, autocomplaent i refinada que conjuntament ha anat cons-
truint des dels anys noranta.

MARINA SUBIRATS
Coordinadora
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