
PRESENTACIÓ

UN PAÍS SOTA PRESSIÓ

El cinquè report anual d’anàlisi social, que surt amb el nom de Societat catalana
2011, fa una anàlisi dels temes principals que hom ha cregut que han tingut
un especial relleu al llarg de l’any 2010. En aquesta ocasió, la coordinació de
l’informe ha estat assumida pel professor Josep M. Masjuan, i els encàrrecs
dels diferents capítols s’han fet per tal d’aprofundir en l’anàlisi dels canvis que
s’han produït en el darrer període del Govern d’entesa a Catalunya i arran de
la crisi econòmica, social i política per la qual estem travessant.

L’any 2010 ha estat un període especialment significatiu en l’àmbit polític
al nostre país a causa de diversos fets de rellevància com ara, en primer lloc, la
publicació de la sentència del Tribunal Constitucional i el rebuig majorita-
ri que va tenir en el nostre poble i, en segon lloc, la convocatòria d’eleccions,
que varen significar el canvi de signe polític del Govern de la Generalitat.

La protesta contra la sentència del Tribunal Constitucional va tenir la seva
màxima expressió en la manifestació multitudinària convocada el dia 10 de
juliol per diverses entitats cíviques, encapçalades per Òmnium Cultural. El
clam per la reivindicació de Catalunya com a nació i contra les restriccions
que imposa la sentència en qüestions tan bàsiques com la llengua, varen im-
pulsar la reacció de la ciutadania i feren que la presència a l’acte de protesta fos
multitudinària; més d’un milió de persones es congregaren per expressar el
seu rebuig a la sentència i reafirmar la reivindicació de Catalunya com a nació.

Les eleccions al Parlament del mes de novembre varen comportar el final
de la majoria dels partits d’esquerres i que Convergència i Unió pogués for-
mar govern, en haver obtingut la confiança del Parlament per haver estat la
minoria més votada i comptar amb la possibilitat d’obtenir majories amb els
vots de la dreta del PP o amb els dels partits d’esquerres. La fi del Govern d’en-
tesa va donar pas, en una etapa crítica, a canvis substancials en l’orientació de
les polítiques en tots els àmbits, caracteritzats per la seva orientació neoliberal
i retallades pressupostàries en l’àmbit públic.
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La crisi econòmica al llarg del 2010 es va anar aprofundint, i els països ano-
menats «perifèrics», sobretot del sud d’Europa, en varen patir les conseqüèn-
cies i les segueixen patint encara. La inestabilitat econòmica i els atacs dels
«mercats» a les economies més dèbils han fet trontollar fins i tot l’estabilitat i
la possible continuïtat de l’euro. Tot plegat ha tingut clares repercussions so-
cials en el nostre país amb l’increment de l’atur, que ha assolit taxes superiors
al 20 %, i l’increment de la pobresa, que ha fet matx no sols entre els sectors so-
cials més febles sinó, fins i tot, entre les classes mitjanes, amb la generació de
col·lectius de «nous pobres».

Els canvis que ha provocat la nova migració en els darrers anys han afectat
l’actuació dels sindicats, que han vist trasbalsats els seus principis d’acció i in-
tervenció en l’àmbit laboral. L’aportació de noves mires culturals i religioses
també ha repercutit en la necessitat d’adoptar posicionaments envers àmbits
com el de l’islam, que han assolit una major visibilitat i incidència en la vida
pública catalana. Els moviments associatius de nou tipus en el sector de la jo-
ventut immigrada han posat en relleu noves problemàtiques relacionades
amb la recerca de formes d’identitat provocades, entre altres factors, pel des-
arrelament i la manca d’acceptació, que han fet sorgir fenòmens com el dels
Latin Kings. Tots aquests àmbits, diversos entre si però que tenen com a de-
nominador comú el factor migratori, mereixen una anàlisi que ens faci en-
tendre les dificultats que comporta, tant a nivell social com cultural i polític,
la convivència en una societat que, com la nostra, no estava sotmesa de ma-
nera tan intensa a la multiculturalitat. La llengua, en l’àmbit de l’educació
obligatòria, ha estat un altre element que s’ha mantingut sota pressió arran
de l’increment multicultural i multilingüístic fruit de la nova migració. Tots
aquests fenòmens, sens dubte, mereixen l’atenció d’una anàlisi sociològica ri-
gorosa per no cercar solucions simplistes ni fabricar maniqueus que conduei-
xin finalment a posicionaments socials i polítics perversos.

Vivim sota pressió, sota una gran pressió impulsada per la crisi i que reper-
cuteix de manera clara en tots els àmbits de la nostra societat. Els efectes
d’aquesta crisi, en definitiva, a part dels econòmics, es veuen sobretot en els
resultats socials i polítics. La nostra obligació com a sociòlegs és transcendir
els mites del «sentit comú» i analitzar les arrels del que hi ha darrere de plan-
tejaments ideològics que ho volen justificar tot amb grans mots al servei
d’interessos massa concrets. Cui prodest? És la gran pregunta dels clàssics que cal
fer, ara més que mai, si volem arribar a entendre alguna cosa sobre la realitat
social del nostre país i del món en què vivim.

JOSEP M. ROTGER CERDÀ

President de l’Associació Catalana de Sociologia
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