
PRESENTACIÓ

CRISI I RETRAÏMENT

L’Associació Catalana de Sociologia, societat filial de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, va decidir ara fa quatre anys publicar un report anual d’anàlisi social en
el qual es repassessin els principals aspectes de l’esdevenir del nostre país.
Aquesta n’és la quarta edició, corresponent al transcurs de l’any 2009. En

aquest període hem constatat l’aprofundiment de la crisi econòmica i totes
les seves seqüeles en els diferents àmbits socials i també polítics. Una societat
que havia viscut en el miratge d’un progrés econòmic fonamentat en bases
que, al cap i a la fi, no han resultat ser tan sòlides com s’havia volgut creure
ara necessita fer una anàlisi profunda del seu comportament i cercar noves
vies d’actuació sobre fonaments més sòlids.
La crisi no es va generar aquí, però en un món globalitzat, més interde-

pendent que mai, allò que afecta els uns, acaba repercutint en els altres, i per
seguir anant endavant i no perdre-hi més del compte, cal, a la vista dels fets,
replantejar molts dels elements que havien sustentat uns anys de bonança i
creixement per sobre de les possibilitats reals dels febles fonaments de la nos-
tra economia: ens vàrem sobreendeutar especulant amb el diner barat, inver-
tint en sectors intensius enmà d’obra i vivint per sobre de les nostres possibi-
litats, i ara ens pertoca pagar uns creditors mal disposats a perdre la mota de
la seva especulació financera.
En aquesta situació en la qual, d’altra banda, l’altruisme no és la moneda

de canvi quemés abunda, i demaneramolt especial entre aquells que fins i tot
ens són més propers territorialment i culturalment, les tensions, ara que vé-
nenmal dades, són més dramàtiques, perquè es donen entre els membres de
la mateixa família, i això es trasllueix en tots els àmbits.
Tant a Espanya com a Europa només s’ha reaccionat davant la crisi en dar-

rera instància, en el darrerminut, quan s’ha vist el daltabaix que hauria supo-
sat no fer-ho, amb el més que probable ensorrament de la zona euro; i tot i
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així, els estats encara no han posat les bases necessàries d’unificació política de
la Unió Europea per tal de regir uns mercats fora de control i necessitats
de més govern econòmic i financer que mai; cadascú vetlla bàsicament pels
propis interessos i ningú a bastament pels de tots.
La crisi ha accentuat una certa tendència al retraïment, a replegar-nos so-

bre nosaltres mateixos, a protegir les conveniències pròpies i a ser més gasius
pel que fa a la solidaritat amb els que n’estanmés necessitats. Això té una tra-
ducció en els camps socials i en l’acció política: la tolerància i la generositat
s’esvaeixen, i això té un correlat tant pel que fa a la radicalització política com
a la desaparició de determinades conquestes socials i la degradació de l’Estat
del benestar. Els sectors més febles, i molt especialment els nouvinguts, els
migrants que foren ben acceptats quan feia falta mà d’obra barata, ara són
molests i considerats sobrers; sorgeixen grups amb ideologies xenòfobes en
nom de la defensa dels interessos «dels d’aquí» enfront dels «altres», conside-
rats estranys.
Les classes mitjanes generen elements de «distinció» per tal de defensar els

seus privilegis davant les classes més desafavorides, i això es reflecteix tant en
l’educació com en la sanitat, en altres serveis socials…
La coordinadora d’aquest estudi, Marina Subirats, fa un resum esplèndid

en la seva reflexió inicial de tots aquests aspectes i cadascun dels articles re-
presenta una reflexió més detallada i aprofundida dels temes considerats.
Alguns, en els darrers anys, havien decidit que l’anàlisi sociològica es podia

considerar sobrera, en unmón on l’economia i el mercat ho podien explicar
gairebé tot. Informes com els que estem realitzant els darrers anys, en les di-
ferents edicions de Societat catalana, fets amb rigor i aplicant-hi la metodologia
sociològica, ens mostren que la ciència social avui no sols té plena vigència,
ans és més necessària que mai per fer sortir a la llum la realitat complexa i
multifacètica del nostre país, de la nostra societat i del seu entorn.

JOSEP M. ROTGER CERDÀ
President de l’Associació Catalana de Sociologia
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