
INTRODUCCIÓ

TEMPS DE CRISI: COM ESTAN LES BASES DE LA COHESIÓ SOCIAL?

Quan, fa dos anys, es va presentar el volum Societat catalana 2008, el diagnòstic
sintètic que es va fer de la situació observable l’any anterior va ser «una pobla-
ció perplexa». L’any passat, la perplexitat constatada anteriorment s’havia de-
cantat cap a unes posicionsmés concretes, i quan, per donar una imatge, vam
parlar de «l’any en què vam començar a baixar dels núvols» va ser perquè apa-
reixien netament signes que ens indicaven que els temps d’una certa bonança
i despreocupació s’acabaven. La població catalana s’havia adonat que aquella
estranya sensació anterior que potser les coses s’anaven torçant, que potser ja
no serien comhavíem cregut, estava confirmant-se amb fets i dades. Amb tot,
i malgrat la brutal crisi financera que es va produir als Estats Units a la tardor
del 2008 i els desastres econòmics que va generar, encara la majoria de la po-
blació catalana gosava esperar que es tractés d’un fenomen llunyà i aliè, és a
dir, d’aquells que afectenmolta gent però no el nostre entorn directe.
L’any 2009, però, les coses van anar canviant, i si bé una gran part de la po-

blació catalana encara no va viure la crisi en primera persona, els seus efectes
van ser evidents per amolts sectors, que ja els van patir directament. Sobretot
per a la gentmés feble, arribada de poc, sense els recursos personals i familiars
que sol donar l’arrelament, la llarga pertinença a un país i a un territori; tam-
bé, entre els nascuts a Catalunya, per als qui tenenmés dificultats per a acce-
dir a feines estables: la gent jove, poc qualificada —o, a vegades, qualificada i
tot—, amb contractes precaris, amb feines temporals o temporeres, mal defi-
nides, evanescents. Però tambémés enllà d’aquests sectors que solen ser sem-
pre els primers a rebre, n’hi va haver d’altres que es van enfrontar ja a una dis-
minució dels seus ingressos, de la seva activitat: els comerciants, per exemple,
que fa temps que assenyalen la disminució de les vendes, o tants i tants treba-
lladors i treballadores que han vist plegar les empreses on havien ocupat un
lloc des de feia anys, o les han vist reduir el personal, etc. L’any 2009 ja no hi ha
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sorpresa o perplexitat, sinó que s’inicia una preocupació real per l’evolució
d’una societat que cada vegada té menys directament les claus del seu futur i
que, de cop, està esdevenintmés vulnerable del que tots plegats imaginàvem.
Per tant, elmalestar difús que planava el 2007 i el 2008 es converteix en sen-

timent d’incertesa, fins i tot de por, en els sectorsmés afectats.Node pànic, cal
dir-ho, col·lectiu. No de pànic perquè si bé és cert que les amenaces són po-
tents i van confirmant-se, també queda clar que provenen bàsicament de fora
de Catalunya, de fora d’Espanya, sobretot. Encara que algunes coses s’hagin
fet malament, com l’excés de protagonisme de la construcció o la importàn-
cia de l’endeutament privat, són el procés de globalització i els seus sectors
dominants, amb el món financer al capdavant, els que han generat uns des-
ajustos i unes turbulències que, el 2009, fan trontollar la societat catalana.
Així doncs, la crisi no ve per causes internes,malgrat els intents perquè pu-

gui semblar-ho. O, almenys, aquestes no en constitueixen la principal explica-
ció en els missatges que es difonen en els mitjans de comunicació, en les con-
verses, en les xerrades dels experts, en allò que es diu i que circula. La societat
catalana, des de la transició, ha desenvolupat un conjunt de recursos comuns
que donen unes certes garanties a la població, que creen, si més no, la certesa
de no trobar-se entre els pobles més amenaçats, més mal situats. La trajectò-
ria iniciada als anys vuitanta, quan Catalunya pot reprendre una part de
l’autogovern i, per tant, de l’acció de les institucions públiques, ha estat lenta;
el redreçament ha estat difícil i llarg, i només molt lentament ha creat en la
ciutadania la consciència que ja no som el poble desgraciat imarginal que du-
rant quaranta anys va estar lligat de mans i peus i va perdre o va desaprofitar
molta de la sevamillor gent. A partir dels anys noranta i de l’inici del segle XXI,
noves generacions nascudes després del franquisme, del qual ho ignoren
gairebé tot, han crescut amb la consciència de pertinença a la Unió Europea,
una de les grans potències del món, que, a més, sol destacar per la solidaritat,
per la no-agressivitat i també, de manera creixent, per la solidesa econòmica.
S’han acabat, doncs, les èpoques del sentiment d’inferioritat, de la vergonya i
de la humiliació i han deixat lloc a una sensació d’una certa solidesa econò-
mica i institucional, amb problemes oberts, certament, com el de l’encaix
dins de l’Estat, però amb capacitat per a la resolució de les necessitats indivi-
duals i col·lectives. Una mentalitat que ha deixat enrere les tendències a la
por, al silenci i a l’obediència i que ha propiciat les bases d’una cohesió feta al-
hora de confiança en la protecció de les institucions i en la defensa dels inte-
ressos i de les llibertats individuals.
Una mentalitat que es basa en fets, no només en impressions. Mentre que

en el conjunt del món les desigualtats entre països van tendir a créixer, a
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Catalunya—i a Espanya—van tendir a disminuir. A disminuir no tant perquè
es produís una notable redistribució de la riquesa, sinó perquè els sectors més
pobres vanmillorar. En l’impuls de la transició vanmillorar les condicions la-
borals, els salaris i les condicions sanitàries, educatives i urbanes. I van millo-
rar sobretot per als sectors que havien estat més maltractats, que van anar
sentint-se, a poc a poc, integrats en una societat del benestar que en boname-
sura ni tan sols s’havien atrevit a somiar.
Ara bé, aquest període en el qual Catalunya ha progressat, en certa mane-

ra a la inversa de molts dels processos que s’estaven produint al món, sembla
tancar-se. No d’una manera brusca, dramàtica, que amenaci de tornar a si-
tuacions de fa cinquanta anys, però sí amb signes preocupants. Segurament
per factors interns, també, però sobretot perquè vivim l’ofensiva d’uns sec-
tors del capital que, havent avançatmés que els governs o que qualsevol altre
sector cap a la globalització, poden travessar fronteres instantàniament; apro-
fitar com ningú els recursos comunicatius nous; enriquir-se fins a límits in-
sospitats a través de l’especulació, de la borsa i dels complicats mecanismes
bancaris, de talmanera quehandeixat de ser controlables des dels aparells po-
lítics; aconseguir dominar una part important delsmitjans de comunicació, i
instal·lar un discurs econòmic que acaba presentant-se com un ordre autò-
nom, indiscutible, amb lleis pròpies no subjectes a la possibilitat de control
humà. No és aquí el lloc on analitzar aquest fenomen, però cal constatar-lo,
fer-se’n ressò, tenir-lo present, si volem entendre les evolucions a les quals es-
tem assistint i volem tractar de fer-hi front amb una certa capacitat de previ-
sió. Uns sectors de capital que, invocant les lleis supremes delmercat, arrasen
països, grups humans, empreses, formes de vida i institucions en una forma
de confrontació que s’ha tornat massa desigual. Que els permet actuar inves-
tits d’un poder tan extraordinari que, aparentment, el seu benefici és la con-
dició necessària per a la supervivència de la gent normal. Fins i tot si aquesta
supervivència es va aprimant fins als mínims, fins i tot si deixa d’existir per a
una part de la població. El seu benefici es planteja com una condició tan ne-
cessària per a la supervivència que aconsegueixen, fins i tot, que hi hagi diri-
gents que posin a la seva disposició la caixa del diner públic, demanant-los que
facin el favor d’utilitzar-la. La seva dominació és tan indiscutible, també en
l’àmbit de la comunicació, del raonament, de les explicacions de tota mena,
que, fins i tot, han acabat expulsant de l’imaginari comú les eines conceptuals
que podien permetre de pensar des d’una altra banda, d’imaginar altres or-
dres universals o altres mons possibles.
Davant aquests fets, és ben normal que l’angoixa s’agreugi entre nosaltres,

perquè les nostres institucions no estaven pensades ni preparades per a aquest
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tipus de reptes. I cal, doncs, també des de la sociologia, que tractem de conèi-
xer a fons les bases sobre les quals se sustenta avui la societat catalana, per a
veure quina és realment la solidesa de la nostra cohesió, de la nostra solidari-
tat, de la vida comuna. El terratrèmol s’ha produït; ésmés, probablement tor-
narà a produir-se amb una força més gran; no ha devastat Catalunya, però
n’hamostrat algunes esquerdes. Cal, doncs, des de la recerca sociològica, com
des d’altres grups i estaments, tractar de posar en relleu les forces i les febleses
d’una societat amb unes formes d’organització relativament recents. Cal sa-
ber que no podrem sempre seguir mesurant els progressos i que és probable
que en els propers anys hàgim d’explicar alguns retrocessos.
Perquè hi ha una qüestió que s’ha de tenir present: les persones que trac-

tem d’entendre el funcionament social sabem que les actituds i opinions de-
penen, en gran part, del grup en el qual s’ha nascut i es viu, però que depenen
més encara de si la trajectòria d’un grup o d’una família, o fins i tot d’un indi-
vidu, és ascendent o descendent. Qui progressa en l’escala social sol ser més
optimista que qui va cap avall, fins i tot quan estem parlant, en aquest darrer
cas, de persones en posicions privilegiades. Quan les situacions milloren, les
persones solen obrir-se, ser més generoses i perdre la por al futur, que es pre-
senta ple de possibilitats; quan empitjoren, les posicions es tornen defensives,
la desconfiança s’imposa i es tradueix sovint en divisió, en rebuig. La societat
catalana ascendent dels anys vuitanta, noranta i de l’inici del segle XXI ha su-
portat prou bé els canvis socials i tecnològics, l’arribada d’immigrants,
l’evolució de les dones: era una societat oberta, que millorava respecte del
passat, que es reconeixia en les propostes progressistes, que deixava enrere els
prejudicis ancestrals, tot despertant feliç del malson del franquisme que ens
els havia imposat. La societat catalana que ha de limitar el seu consum, que
s’empobreix, que es contreu, pot ser una societat molt més dura, conserva-
dora i gasiva que la que hem conegut en els darrers anys. I també aquests sig-
nes comencen amanifestar-se entre nosaltres.
A manifestar-se sobretot amb relació a marcar les desigualtats, la diferèn-

cia en les posicions, el poder i els recursos: la noció de classe social semblava des-
tinada a quedar aparcada per a descriure el passat i, si bé era evident que sub-
sistien les desigualtats, hem viscut amb la il·lusió que tothompodia arribar on
volgués, si s’esforçava. Certament, la via dels estudis ha estat fructífera per a
tendir a igualar les possibilitats, encara que no per a igualar-les realment. Però
ho ha estat sobretot mentre l’expansió de l’ocupació ha permès l’ampliació
dels llocs de treball de nivell alt i mitjà; i tothom ha pogut creure que per-
tanyia a la classe mitjana. L’any 2009 —ho veurem en alguns dels articles
que presentem—, la cohesió, la confiança en la igualtat d’oportunitats, en

S
O

C
IE

TA
T

C
A

TA
LA

N
A

2
0

1
0

10

01 SOCIETAT CATALANA 2010.qxp:-  8/11/10  15:48  P�gina 10



l’existència de vies per a accedir on es vulgui, com la del domini del català, per
exemple, ja s’afebleixen. Les classesmitjanes reals comencen amarcar distàn-
cies, a defugir l’ús dels serveis públics com l’educació o la sanitat, ambmés in-
tensitat que anteriorment. La relativa tolerància, i fins i tot simpatia i solidari-
tat, que s’ha produït en relació amb els immigrants tendeix a disminuir; la
classe treballadora, tocada per la crisi, lluita per uns ajuts massa escassos per
a fer front a aquesta nova situació, lluita per mantenir la il·lusió de la seva
igualtat en les formes de vida, en el tipus de barri, en el preu dels seus habitat-
ges comprats amb tanta dificultat. I en fer-ho, s’enfronta directament amb
una immigració que, al seu torn, es troba enmolts casos contra les cordes, en
situació desesperada, amb el final del somni de progrés que la va portar fins
aquí.
És per aquestes raons, perquè creiemque cal revisar els aspectes positius en

què s’ha basat la convivència catalana democràtica dels darrers anys i perquè
cal veure si els seus pilars són prou forts i, alhora, descobrir i analitzar les fe-
bleses existents, que aquest any el volum Societat catalana 2010 s’ha proposat, bà-
sicament, de veure com la crisi ha afectat diversos sectors i quins són els me-
canismes disponibles per a fer-hi front.
Comencem, doncs, per un article deVicenç Navarro sobre l’Estat del ben-

estar aCatalunya.VicençNavarro és prou conegut per la seva agudíssima anà-
lisi de l’Estat del benestar, per la seva insubornable denúncia de les carències,
els enganys i els falsos arguments que sovint envolten les explicacions que es
donen. És ara, justament, quan elsmecanismes de l’Estat del benestar esdeve-
nenmés necessaris per a sostenir els grupsmés febles, però també és ara quan
les seves febleses poden ser més cruels; i és també ara quan caldrà defensar-lo
amb més fermesa, davant les múltiples veus que el trobaran excessivament
generós.
A partir d’aquest article, doncs, que ens fa de pòrtic, entrem en l’anàlisi

de la dimensió de la crisi, no des del raonament econòmic, sinó des de
l’observació de les seves conseqüències sobre la població. Óscar Molina i Fer-
nandoEsteban ens presentenun recorregut històric que permet de comparar
l’evolució del mercat de treball a Catalunya en dosmoments de crisi: l’actual
i la del 1993-1994. Oriol Homs i Maria Caprile aprofundeixen en les conse-
qüències de la destrucció massiva de llocs de treball sobre els diversos seg-
ments de població. Són dos articles que ens situen els fets centrals de la crisi
econòmica a Catalunya i ja assenyalen la diferència en les seves repercussions
entre els diversos col·lectius.
Però és a partir d’aquí quan veurem en més detall alguns d’aquests

col·lectius. El món pagès, en primer lloc; se’n parla poc, afecta ja un percen-
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tatgemolt petit de la població activa; però és un àmbit que pateix un conjunt
de conseqüències no únicament generades per la crisi actual, sinó per una
transformació tan ràpida i constant que crea dificultats d’ajustament. An-
dreu Peix, que coneix bé el món pagès des de fa anys, ens parla no de
l’agricultura en la crisi, sinó de la crisi de l’agricultura, que al seu entendre és
una formulació més adequada.
S’aborda després, d’una manera específica, la situació dels joves. Pau Ser-

racant, que n’ha esdevingut un notable especialista, ens en dóna les dimen-
sions més impactants; es tracta d’un sector especialment vulnerable des de fa
anys i la incertesa de la seva situació esdevé encara més evident. I arribem fi-
nalment al grupmés colpejat per la crisi, de futurmés incert: els immigrants
recents, analitzats aquí per Sònia Parella i Teresa Sordé, que fa temps que se-
gueixen les trajectòries d’aquests nouvinguts entre nosaltres.
La immigració ens remet, és clar, a altres febleses existents en la societat ca-

talana: l’ús i el coneixement de la llengua, el seu paper com a instrument
d’integració i d’ascens social, la fragilitat d’aquest paper quan els altres meca-
nismes d’integració i cohesió poden fallar. Marta Rovira, Enric Saurí i Mont-
serratTreserra observen també de fa temps els fenòmens d’immigració i llen-
gua catalana, les percepcions en relació amb el català i les representacions per
als qui vénen de fora. Qüestions que ens cal conèixer si volem encertar les po-
lítiques lingüístiques que consolidin l’aprenentatge i l’ús del català, perquè,
com és prou conegut, aprendre una llengua no planteja únicament proble-
mes tècnics, sinó que implica sobretot models de prestigi, de poder, de valor
simbòlic dels aprenentatges.
Presentem finalment dos articles que van en la línia assenyalada: conèixer

d’una manera el més concreta possible les bases de funcionament del nostre
país, en un moment que pot esdevenir més i més difícil. Hem volgut que
aquest volum Societat catalana 2010 no fes només referència a una visió de con-
junt de Catalunya; aquesta visió, encara que no es digui, vol dir sovint un
punt de vista barceloní: les tendències al centralisme es produeixen a tot ar-
reu, i també a casa nostra. La sociologia catalana és ja avui prou àmplia per a
haver constituït nuclis a Lleida, a Tarragona, a Girona, a Olot, a altres llocs
molt probablement, que s’aniran fent visibles. Cal, doncs, que comencem a
observar les nostres diferències internes, les nostres peculiaritats locals. I és
per això queÀngel Belzunegui, Ignasi Brunet, InmaPastor i FrancescValls ens
presenten alguns aspectes molt concrets de la vida a Tarragona, sobretot els
vinculats a la pobresa, i Fidel Molina ha coordinat un article en el qual
col·laboren Jordi Garreta, Dolors Mayoral i Lluís Samper que ens parla dels
canvis viscuts a Lleida en diversos àmbits: la cultura, l’educació i la immigració.
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Unes aportacions cabdals per a anar coneixent en profunditat les característi-
ques de la societat catalana i poder reflexionar-hi d’unamanera cada dia més
informada i plural.
En darrer terme, Màrius Domínguez ens presenta, en l’apèndix, algunes

dimensions de l’evolució de la societat catalana, comparades amb el conjunt
de la societat espanyola quan és possible. De nou, es tracta d’un esforç que
consideremmolt valuós i que ha de contribuir també a substituir les opinions
improvisades per un coneixement veritable de les nostres característiques
com a col·lectivitat i de les similituds i diferències que tenim amb les societats
que ens envolten.

MARINA SUBIRATS I MARTORI

Coordinadora
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