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Dessacralitzar l’estabilitat

Busquem refugi en en-
torns estables. Ens ho
diuen psicòlegs i antro-
pòlegs. Potser per dis-
posar d’alguna platafor-

ma de certeses i de referències per-
manents que ens estalviï l’esforç de
repensar-ho i reorganitzar-ho tot
a cada moment. Però aquests en-
torns estables han de tenir vàlvu-
les, han de tenir finestres, han de
contenir oportunitats d’exploració
i de renovació. Si no és així, poden
esdevenir gàbies, poden fer-ho tot
massa previsible, afavorir l’acomo-
dament, frenar la imaginació crea-
dora i el neguit transformador. Si
un espai converteix la seva estabi-
litat en el dogma suprem, si l’esta-
bilitat n’esdevé ella mateixa l’ob-
jectiu principal, llavors aquell es-
pai es pot tornar rígid, limitador i
engavanyador.

L’estabilitat és certament molt
important des de molts punts de
vista, però no pot ser un imperatiu
que sobreposem a qualsevol altra
consideració. En política tampoc.
Perquè pot acabar encobrint una
simple lletania conservadora. Si en
la vida personal considerem l’em-
prenedoria una virtut, si trobem
que en tantes ocasions cal actuar
amb decisió, si abonem l’experièn-
cia de sortir de la bombolla de se-
guretat per viure l’emoció, la sen-
sació de risc o l’aventura que ens
han de fer créixer, ¿per què, en ter-
mes socials i polítics, presentem
aquestes actituds com a perilloses,
poc madures o, fins i tot, irrespon-
sables?

En moments difícils com els ac-
tuals la temptació de trobar virtuts
polítiques indiscutibles, d’aplicació
universal, ens pot obnubilar. L’esta-
bilitat és una condició que pot pro-
piciar un clima de confiança –tan
necessari– favorable per a la reac-
tivació econòmica. D’acord. Però
¿en tenim prou amb una reactivació
del model econòmic? ¿Una reacti-

vació seguint el mateix model de
creixement? ¿Amb la mateixa jerar-
quia, les mateixes prioritats, la ma-
teixa assignació de papers, les ma-
teixes formes de discriminació?
Potser ens convindria una mica de
desestabilització, perquè puguem
sentir nous arguments i perquè pu-
guem entrar i sortir de la cleda pro-
tectora i mirar-nos l’ordre social i
polític des de dins i des de fora. Per
si podem fer les coses millor.

De vegades, l’estabilitat és sinò-
nima d’un sòlid i ampli consens so-
cial, d’una complexa i elaborada co-
incidència en el camí emprès, de la
sintonia al voltant d’uns valors,
d’unes actituds i d’uns preceptes bà-
sics compartits. Però, altres vega-
des, l’estabilitat sembla més aviat el
resultat de la inèrcia, de la manca
d’iniciativa per fer front a les difi-
cultats, de la por a fer l’esforç de
canviar les coses; l’efecte d’haver re-
nunciat a qualsevol experiència no-
va, l’expressió de la falta de respos-
tes i propostes. De vegades l’estabi-
litat esgrimida com el marc més de-
sitjable sembla només la màscara
que disfressa les tensions socials; el

recurs amenaçador que presenta la
seva pròpia pèrdua com una catàs-
trofe irreversible.

L’estabilitat no pot constituir ni
l’eix ni el mètode principal d’una po-
lítica ambiciosa quan la situació de
crisi profunda s’allarga i exigeix can-
vis estructurals. Uns canvis en ma-
tèria econòmica, i també pel que fa
a la qualitat democràtica del sistema
i a l’assumpció de la plena capacitat
decisòria. Quan s’aguditza el pati-
ment d’un nombre creixent de per-
sones, empitjora la falta de perspec-
tives o continua l’hemorràgia de la
desigualtat extrema, l’estabilitat no
pot ser presentada com el gran ins-
trument per sortir de l’atzucac. Per-
què en aquestes condicions, malgrat
la seva importància, prioritzar l’es-
tabilitat pot aparèixer com una co-
artada o com un símptoma d’impo-
tència davant dels problemes.

Necessitem unes formacions po-
lítiques i un Govern que gosin ser
impopulars perquè diuen la veritat,
perquè presenten la realitat del pa-
ís amb tota la seva cruesa, perquè no
ens amaguen la part del diagnòstic
que assenyala, denuncia i ens inter-
pel·la sobre les nostres ineficiènci-
es i mesquineses. Necessitem unes
formacions polítiques i un Govern
que procurin ser justos i precisos en
l’anàlisi de la crisi i, en general, dels
nostres mals comunitaris, i justos i
precisos en l’adjudicació i l’assump-
ció de responsabilitats.

I necessitem unes formacions i
un Govern que gosin indignar-se
amb l’estat de coses actual i reacci-
onin amb prou radicalitat i audàcia.
Que s’arrisquin a formular propos-
tes i s’hi comprometin de manera
que el seu lideratge guanyi presèn-
cia i es mereixin el respecte i el su-
port social més amplis. Perquè pu-
guem percebre, finalment, que ens
defensen. Que no són els represen-
tants del sistema davant de la gent,
sinó els representants de la gent da-
vant del sistema.
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