LA IDENTITAT EN CINC
REFLEXIONS
David Block
Research Professor in Sociolinguistics
Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats (ICREA) & Universitat de Lleida

LA IDENTITAT EN CINC REFLEXIONS
David Block, Doctor en Lingüística Aplicada
Els dimecres 6, 13, 20 i 27 de febrer i 6 de març de 2019
Curs de 5 sessions. Idioma: català
______________________________________________________________________
Aquest curs versa sobre el concepte de la identitat i es basa en la presentació d’una sèrie de
marcs teòrics per entendre la idea de la identitat en la societat contemporània. Cada marc
teòric s’acompanya d’exemples de la vida quotidiana i s’ofereix al públic l’oportunitat de
participar-hi.
PROGRAMA
Dimecres, 6 de febrer: Reflexió sobre la paraula «identitat»
Dimecres, 13 de febrer: Llengua i identitat
Dimecres, 20 de febrer: Nacionalisme i identitat nacional
Dimecres, 27 de febrer: Mobilitat i identitat

Dimecres, 6 de març: Polítiques neoliberals a Catalunya i a Espanya al
llarg de les últimes quatre dècades
______________________________________________________________________
http://escolaeuropeadhumanitats.com/cursos/la-identitat-en-cinc-reflexions/

Sessió 5
Polítiques neoliberals a Catalunya i a Espanya al
llarg de les últimes quatre dècades
Una reflexió sobre les identitats que han acompanyat la implantació
de les polítiques neoliberals a Catalunya i a Espanya al llarg de les
últimes quatre dècades. Primer, s’examina el concepte del
«ciutadà/ciutadana neoliberal», mirant com, en l’era neoliberal,
l’estat-nació necessita que els seus ciutadans siguin persones
«globals», «cosmopolites», «competitives» i, sobretot,
«individualistes». A continuació, s’analitza la creixent desigualtat que
ha acompanyat l’aplicació de les polítiques neoliberals i com, al
contrari del que ens volen fer creure des del poder, el concepte de
classe social és d’una gran rellevància avui dia.

L'economia política és una àrea d'investigació amb arrels
en l'obra d'Adam Smith (1776), Jean Baptiste Say (1803),
David Ricardo (1817), John Stuart Mill (1848) i altres, que
van desenvolupar els fonaments de la teoria econòmica
liberal que Karl Marx va criticar més tard (Marx, 1867).

L'economia política, en el sentit més ampli, és la ciència de les lleis
que regeixen la producció i l'intercanvi dels mitjans materials de la
subsistència en la societat humana. ...
Cadascuna d'aquestes dues funcions socials està subjecta a
influències externes que en gran mesura li són peculiars i, per aquest
motiu, cadascuna té, també en gran mesura, les seves pròpies lleis
especials.
No obstant això, es constitueixen i s’influencien constantment ...
Les condicions sota les quals els éssers humans produeixen i
intercanvien els bens varien de país a país, i dins de cada país de
generació en generació.
L'economia política, per tant, no pot ser igual per a tots els països i
per a totes les èpoques històriques. . . .
(Engels, [1878] 1976: 187-188)

El neoliberalisme
El capitalisme com sempre, però avui en dia amb mitjans més
eﬁcients en temps més globalitzats i tecnològicament avançats. És
tracta d’una ideologia i una sèrie de polí@ques i pràc@ques materials
Diversos fenòmens, ac@vitats i comportaments:
reducció de l'estat del benestar
la priva@tzació
desregulació dels mercats ﬁnancers
règims ﬁscals regressius
l’omnipresència del mercat
fomentar la compe@ció
una visió de la naturalesa humana com a cobdiciosa i individualista
variable segons el context (bigarrada)
el retorn de la guerra de classes?

Warren Buffet i la guerra de classes
25/05/2005
BUFFETT: Sí. Els rics estan prosperant en aquest país.
Vull dir que mai no ho havíem tingut tan fàcil.
DOBBS: Quina idea més radical.
BUFFETT: És la guerra de classes. La meva classe està guanyant. Però
no hauria de ser així.
30/09/2011
BUFFETT: La veritat és que hi ha hagut una guerra de classes durant
20 anys i la meva classe ha guanyat. Som els que hem aconseguit
reduir els nostres impostos de forma espectacular.

Göran Therborn (2006): 3 tipus de
desigualtat
La desigualtat vital [fonamental] - les possibilitats de vida o mort i
l'exposició relativa dels individus i col·lectius als: (1) fenòmens
naturals que amenacen la vida, (2) les condicions humanes auto
infligides i (3) els desastres de major mida causats pels éssers
humans.
La desigualtat existencial - els sistemes d'opressió que neguen als
individus i col·lectius els drets humans bàsics, per exemple, el
patriarcat, l'esclavitud, els sistemes de castes, el racisme, la
persecució religiosa, l'homofòbia …
La desigualtat de recursos - l'accés variable dels individus i
col·lectius als recursos materials i simbòlics.

?
?

Dues maneres de conceptualitzar
classe
… com a ubicació estructural …
tracta la classe com una forma d'estratificació, una capa en una
estructura jeràrquica, diferenciada segons criteris "econòmics" com
ingressos, "oportunitats de mercat" o ocupació.
… com a relació social …
hi ha una concepció socio-històrica de classe com una relació entre
els apropiadors i els productors … [Aquesta relació està] determinat
per la forma específica en què s'extreu el treball excedent dels
productors directes
(Meiksins Wood, 1995: 76)

Classe: l’enfocament constel·lació de dimensions
Recursos econòmics: propietat de terres i/o habitatges, altres béns
materials, ingressos, riquesa acumulada
Ocupació/feina: els analistes simbòlics, productors de rutina i
servidors presencials (Reich, 1991); llogater (viure de renda)
Recursos socioculturals: educació, coneixement tecnològic, contactes
socials i la creació de xarxes, estatus i prestigi social i comunitari
Comportament: patrons de consum, els passatemps; la autopresentació
Condicions de vida: la posició relativa en jerarquies de poder en la
societat, qualitat de vida, tipus de barri
Condicions espacials: mobilitat, proximitat a altres, dimensions i la
mida dels espais ocupats, tipus d'habitatge

Accumulacions
Acumulació primitiva: el procés històric d'escissió entre productor i
els mitjans de producció
(Marx, 1867)
Acumulació per despossessió: Activitats dels governs i entitats
financeres que transfereixen la riquesa dels menys afavorits als més
afavorits.
Exemples:
la privatització de les indústries i serveis previament operrasts per
l’estat
la venda d'actius estatals a inversors privats
activitats financeres com ‘els preferents’
expulsions domiciliàries (desnonaments) executats pels bancs per
l’impagament d’una hipoteca o un lloguer
(Harvey, 2010, 2014)

Un desnonament

La PAH
(Plataforma de Afectats per la hipoteca)
Los motivos que sustentan la campaña son sencillos: nos roban
las viviendas y nos condenan a seguir pagándolas. Nos dejan en
la calle y sin alternativa habitacional. Los bancos, incluso los
rescatados, siguen con su actitud antisocial desahuciando y
acumulando un gigantesco parque de viviendas vacías,
vulnerando la función social de la vivienda. El Gobierno lo
ampara: ni lo detiene ni ofrece soluciones como, por ejemplo, el
alquiler social, paralización de los desahucios, dación en pago.

http://afectadosporlahipoteca.com/wpcontent/uploads/2013/07/MANUAL-OBRA-SOCIAL-WEB-ALTA.pdf

Un escrache

Escrache: Soraya Sáenz de
Santamaria (05/04/13)

María Dolores de Cospedal
(13/04/13)
los acosos/la violencia física y verbal/los ataques a las
personas/a sus viviendas/a sus familias (3) eso no refleja
más que un espíritu totalitario y sectario/ y eso es lo más.
contrario que hay a la democracia/ [applause] … tenemos en el
recuerdo/y se ha ilustrado mucho afortunadamente/ como en los
años 30 se iba a señalar a las casas de ciertas personas/por su
pertenencia a ciertos grupos políticos/ étnicos/ culturales/ o
religiosos/y decían/están ahí/ y por tanto tenéis que ir a
atacar/pero qué es esto de tratar de violentar el voto? (1) esto es
nazismo puro (1.5) ya sé que esto me lo van a criticar (1.5)
[sonriendo] pero esto es nazismo puro … y este partido sostiene un
gobierno/el gobierno del partido popular de Mariano Rajoy/que
está tramitando una reforma en los cortes generales/para ayudar de
verdad a los que no pueden pagar su vivienda hoy/porque tienen
una situación/que es hoy mala/ o que lleva siendo mala hace más
de cinco años/cuando empezaron los desahucios.
https://www.youtube.com/watch?v=HfWN6QPvEso

Esperanza Aguirre (14/04/13)
La sociedad española, sus legítimos representantes
políticos y, por supuesto, la Justicia y las Fuerzas de
Seguridad del Estado tienen que reaccionar y plantar cara
a la desfachatez, a la chulería y a la impunidad con que
unos émulos de los peores totalitarismos de la Historia han decidido
acosar, insultar y amedrentar a los políticos del Partido Popular, que
han sido elegidos por sus conciudadanos. Nadie, con un mínimo de
sentido democrático, puede ni debe mostrar la menor complacencia
ante el espectáculo, que se está convirtiendo en habitual, de unos
energúmenos que, con total impunidad, irrumpen en la intimidad
familiar o doméstica de algunos políticos del Partido Popular. Estos
violentos acosadores se creen el paradigma de los buenos
sentimientos pero sólo son simples epígonos de las tácticas de los
peores totalitarismos del siglo pasado: el acoso con que las
juventudes hitlerianas o las patrullas castristas en Cuba trataban y
tratan de amedrentar a los que no se someten a sus designios. Y
también son imitadores del matonismo de los seguidores de ETA en el
País Vasco, ese matonismo que no ha dejado vivir en libertad a los
ciudadanos de esa parte de España. …
http://esperanza.ppmadrid.es/el-acoso-a-politicos-del-partido-popular/

Uns elements de l’analisi crític del discurs
La semiosis - la creació de significats mitjançant l'ús de recursos
semiòtics (discurs, escriptura escrita, visuals, moviment corporal,
mirada, etc.) en l'establiment i / o reproducció de les relacions de
poder. (Fairclough, 2006).
Canvis temàtics (flipping the script o capgirar del guió):
els desnonaments → els drets dels polítics del PP
Paraules emotives claus:
comportament: desfachatez, chulería, impunidad
accions: acosar, insultar, amedrentar
persones: energúmenos, violentos acosadores, epígonos de las
tácticas de los peores totalitarismos, imitadores del matonismo de
los seguidores de ETA

La intertextualitat: Introduir en el present gèneres, veus i altres
elements dels textos produïts en el passat.
El topos de la història com a professor (Wodak et al., 1999):
l’invocació de l’Alemanya nazi.
El ‘tot val’: Les estratègies discursives i retòriques que:
• combinen fenòmens incompaIbles [els desnonats com a botxins
dels poderosos];
• fan que les aﬁrmacions falses semblin innocents [els membres de
la PAH són seguidors de les pitjors tàcIques totalitàries del segle
passat]; i
• diuen el que no es pot dir i transcendeixen els límits del que està
permès [dir que els membres del PP són com els jueus perseguits
de l'Alemanya nazi]
(Wodak, 2013: 32-33)

Escrache of Javier Barbero (Ahora Madrid),
Madrid’s Concejal de Seguridad, by municipal
police officers, 16/02/16.

Els escraches 2: Jorge
Fernandez Diaz, 17/02/16
La gente tiene el suficiente sentido común como para darse cuenta
de que probar el sabor de la propia medicina te hace dar cuenta
hasta qué punto lo que estabas haciendo tú no era precisamente
algo susceptible de ser considerado como libertad de expresión.
Hasta no hace mucho tiempo esos hechos calificados como
escraches los padecíamos otras personas fundamentalmente y en
su mayor proporción sin ningún género de dudas cargos públicos
del Partido Popular. Y quienes los protagonizaban decían que era
libertad de expresión. Lo que no podemos aceptar es que cuando tú
los haces lo son y que cuando tú los padeces son conductas
odiosas o delictivas.
http://www.lavanguardia.com/vida/20160217/302231727480/f-diaz-dice-que-el-edil-de-madridincrepado-ha-probado-su-propia-medicina.html

La ciutadania: uns factors
La ciutadania com a estatus i relació jurídica, que implica drets i
deures polítics i socials.
La ciutadania com sentiments cap a ... identificació amb ... i afiliació
a ... una versió "imaginada" de l'estat-nació i la societat
La ciutadania com a pràctica: fer ser ciutadà/ana (p.ex. votar; pagar
impostos; consumir; pertànyer a clubs esportius, sindicats,
associacions de veïns; etc.)
La tensió entre l’estat-nació i la societat i el mon globalitzat – la
ciutadania global
________________________________________________________
(Fairclough et al , 2006; Isin, 2009; Osler & Starkey, 2005; Sassen, 2006)

El camí cap a la "ciutadania neoliberal"

Gary Becker
Human capital

Luc Boltanski & Eve
Chiapello
Les networkers

Michel Foucault
Homo economicus

Wendy Brown
Neoliberal
subject

Ulrich Beck
Individualization

Nancy Fraser
Neoliberal
feminism

Margaret Thatcher: perseguint
el cor i l'ànima de la nació
... no és que em plantegés canviar les polítiques econòmiques; és
que em vaig plantejar canviar l'enfocament i canviar l'economia
és el mitjà per canviar aquest enfocament. Si canvies
l'enfocament, en realitat persegueixes el cor i l'ànima de la nació.
L'economia és el mètode; l'objectiu és canviar el cor i l'ànima
(Butt, May 1981, Times)

La normativitat neoliberal →
La racionalitat neoliberal
(Dardot & Laval, 2013)
Aquesta norma [neoliberal]:
• imposa a tothom viure en un món de competència
generalitzada;
• demana a les classes i les poblacions assalariades que es
dediquin a lluitar econòmicament entre elles;
• alinea les relacions socials amb el model del mercat;
• promou la justificació de les desigualtats cada vegada majors;
• fins i tot transforma l'individu, ara cridat a concebre i portar-se a
si mateix/a com una empresa.

Una figura clau: l'emprenedor

Sense saber què buscar, sense desplegar cap tècnica de
cerca deliberada, l'empresari es troba en tot moment
explorant l'horitzó, per així dir-ho, preparat per fer
descobriments.
(Kirzner, 1997: 72)

La Ley de Emprendedores

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy presenta el Proyecto de Ley de Apoyo a
Emprendedores ante un centenar de empresarios y autónomos, en un acto al que
han asistido también el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, el presidente del Congreso, Jesús Posada, la vicepresidenta Soraya Sáenz
de Santamaría, la ministra de Empleo, Fátima Báñez and la ministra de Salud,
Servicios Sociales y Igualdad, Ana Mato. (11/06/13)

El branding
o la pràc*ca de crear una marca
la creació de diferenciació, fent que un producte o servei sembli
diferent als productes competitius.
Els valors de marca són les creences fonamentals de les filosofies
que una marca defensa i que la diferencien dels seus
competidors
(Slade-Brooking 2016: 14)

La persona-marca. Una persona que transmet:
Sinceritat - amb els peus a terra, orientada a la família, ciutat petita,
honesta, sincera, real, sana, alegre, sentimental, simpatica
Entusiasme [Excitement] - atrevida, de moda, alegre, fresca, jove,
apassionant/apassionada, imaginativa, única, contemporania)
Competència - fiable, treballadora, segura, intel·ligent, tècnica,
corporativa, exitosa, líder, segura de si mateixa
Sofisticació - de classe alta, glamour, de fisicament artractiva,
encantadora, femenina, suau
Duresa - a l'aire lliure, fronterera, tenaç, resistent, curtida
(Basat en Aaker, 1997: 354)

Branding David Beckham

¿Dónde está el límite?

No soy ningún ex-broker que un
buen día tuvo un bajón, decidió
replantearse la vida, empezar de
cero, abandonar la Bolsa y
dedicarse a ir en bicicleta. No, no
soy de esos. Decidí convertirme en
ultrafondista y participar en las
pruebas más duras del mundo para
tratar de averiguar dónde estaba el
límite del cuerpo humano -dónde
estaba mi límite-, del mismo modo
que un buen corredor de Bolsa
husmea, escucha, tantea y arriesga
para aprovechar una buena onda y
averiguar hasta cuándo aguantar y
en qué momento hay que vender..
¿Dónde está el límite?

El/la politic/a com a marca: uns exemples?

Sinceritat - amb els peus a terra, orientada a la família, ciutat pe4ta,
honesta, sincera, real, sana, alegre, sen4mental, simpa4ca
Entusiasme [Excitement] - atrevida, de moda, alegre, fresca, jove,
apassionant/apassionada, imagina4va, única, contemporania)
Competència - ﬁable, treballadora, segura, intel·ligent, tècnica,
corpora4va, exitosa, líder, segura de si mateixa
Soﬁs;cació - de classe alta, glamour, de ﬁsicament artrac4va,
encantadora, femenina, suau
Duresa - a l'aire lliure, fronterera, tenaç, resistent, cur4da
(Basat en Aaker, 1997: 354)
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