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Metanàlisi del moment

La intensitat del moment 
polític deriva en una in-
tensitat analítica sobre 
els fets i els actors que 
protagonitzen l’actuali-

tat. Negociacions, declaracions, in-
vestidures, pactes, promeses de 
càrrec, pentinats o samarretes for-
men part de les tertúlies, els arti-
cles d’opinió i els programes espe-
cials segons quina sigui la notícia 
del dia. Per exemple, durant la set-
mana passada l’atenció informati-
va va tenir diversos focus d’interès: 
el debat d’investidura dilluns, la 
normativa a l’hora de prometre 
càrrecs dimarts, la criança mater-
na i el new look esteticopolític del 
Congrés de Diputats dimecres, el 
nomenament de noves conselleri-
es i càrrecs de l’administració di-
jous i la primera entrevista al pre-
sident Puigdemont divendres. Da-
vant d’aquesta intensitat informa-
tiva, la capacitat analítica pot 
tendir a disminuir. D’una banda, 
perquè la necessitat d’entendre el 
que passa de manera immediata es 
barreja amb la temptació d’opinar 
sobre el que passa. Des de l’opinió 
és més fàcil seguir el ritme de la di-
nàmica política. D’altra banda, per-
què la volatilitat dels fets i el caràc-
ter efímer dels esdeveniments pro-
voquen que, sovint, l’explicació 
d’avui no serveixi per demà. La 
complexitat del moment actual, 
com tota època de canvi, no es pot 
comprendre ni explicar des de la 
immediatesa, la proximitat i la sim-
plificació. L’anàlisi pausada, la dis-
tància i el raonament són impres-
cindibles per entendre les coses 

que succeeixen de ma-
nera accelerada. A més, 
és important entendre 
que, a vegades, cal dei-
xar passar el temps per 
poder analitzar. Algu-
nes reflexions que po-
drien orientar una me-
tanàlisi del moment. 

En primer lloc, s’ob-
serva que en un període 
curt de temps han pas-
sat moltes coses, però, 
alhora, aquesta constatació no im-
plica necessàriament l’existència 
d’un canvi real. Amb la crisi econò-
mica, institucional i social s’acce-
lera el temps de l’economia i la po-
lítica però s’alenteix el temps de la 
ciutadania. D’una prima de risc 
que baixava a tota velocitat els pri-
mers anys de crisi a dues convoca-
tòries d’eleccions anticipades al 
Parlament de Catalunya o l’emer-
gència amb força de dos partits 
nous al Congrés de Diputats. Men-
trestant, l’atur, la precarietat labo-

de diverses posicions ideològiques. 
Zygmunt Bauman explicava en una 
entrevista la setmana passada que 
per actuar es necessita poder, la ca-
pacitat de fer coses, i política, l’ha-
bilitat de dir què s’ha de fer. De mo-
ment, sembla que tots els movi-
ments polítics són per adquirir la 
capacitat de fer coses i no per tenir 
l’habilitat de dir què s’ha de fer. Per 
això es podria afirmar que, en gene-
ral, hi ha més interès pel poder que 
per la política. La paradoxa és que, 
com explica el mateix Bauman, el 
poder s’ha globalitzat però les po-
lítiques segueixen sent locals.  

En tercer lloc, aquesta lluita pel 
poder sovint es manifesta amb de-
terminats usos i abusos de la gestu-
alitat política. Donar mostres i evi-
denciar simbòlicament la voluntat 
de canvi és necessari però no sufi-
cient per canviar les coses. Aquests 
dies s’han promès càrrecs per im-
peratius múltiples i variats, s’ha 
parlat d’impugnacions, s’han lluït 
samarretes i corbates i, també, 
s’han publicat fotos de diputats 
amb una criatura en braços. L’èxit 
d’aquests gestos és que se n’ha par-
lat, el fracàs és que s’ha deixat de 
parlar d’altres coses. Massa sovint 
s’assisteix a un debat polític que 
sembla atrapat en el gest i el símbol, 
quan hauria d’estar abocat a la pa-
raula i a la ideologia. Malgrat la di-
ficultat per analitzar el moment, 
per una metanàlisi d’aquest mateix 
moment es fa necessari recuperar 
conceptes tan bàsics com la classe 
social quan es parla de les condici-
ons de vida i el poder i la ideologia 
quan es parla de política. 

ral, els desnonaments, 
la pobresa infantil o la 
pobresa energètica han 
crescut fins a nivells in-
imaginables fa deu anys 
i, en aquests nivells, 
s’han estancat amb el 
risc de normalitzar-se. 
Mentre que en la dinà-
mica econòmica i políti-
ca hi ha moviment, la vi-
da quotidiana d’una bo-
na part de la ciutadania 

està estancada i atrapada en la des-
igualtat social, la incertesa i la vul-
nerabilitat. De moment, sembla 
obligat afirmar que el moviment 
econòmic i polític no és suficient 
per parlar en termes de millora so-
cial: les condicions de vida han em-
pitjorat.   

En segon lloc, si se centra l’aten-
ció en l’esfera política, és impres-
cindible incorporar la idea de po-
der. El rerefons del debat polític ac-
tual a nivell català i espanyol ama-
ga aferrissades lluites pel poder des 
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