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Abans de fer política 
 

C O N D I C I Ó  H U M A N A  I  P O D E R  
 

J o a qu im  F r a n ch  i  Sa b r i à  

 

 

"La política possible i desitjable és la política viva, la 

política que no s’aïlla del curs de la mateixa vida i que 

rebutja les institucions anèmiques del present. 

 

És un cos social que es renova talment com el nostre 

cos individual fa el recanvi cel·lular (i molecular) sense 

que això ens faci perdre la biografia. L’art de la política 

(de la política que ens podem permetre d’assajar a 

inicis del segle XXI) té com a eix principal fer política 

des de la societat en lloc de fer societat des de la 

política (des del poder-domini clàssic). L’evolució 

ens ha portat (en certa mesura) a superar el  

primitivisme, la teocràcia, la violència sistèmica, 

l’aristocràcia i els totalitarismes ideològics. Ens queda 

superar la ignorància per fer realment possible el 

potencial d’una re-evolució."       Joaquim Franch 

 

Estructurat en tres parts («La condició humana», «Societat i poder» i «Re-evolució política»), 

Abans de fer política mostra una cohesió ben sòlida operant com una tesi en tres actes. En 

primer lloc es fa una diagnosi a partir dels camps de  l’antropologia i la neurobiologia (amb un 

pertinent rebuig del determinisme), per passar tot seguit al tema central de la relació entre individu, 

societat i poder. Un cop definits i analitzats els paràmetres crítics, la tercera part actua a tall de 

proposta de regeneració política. 

 

En aquesta darrera part es delimita el que és, de fet, el fonament i la intenció final del llibre: refer la 

política clàssica, patètica i anacrònica, que ens deixa desconfiats, inerts i insatisfets; obvia les 

febleses de caràcter romàntic o voluntarista i aporta propostes per superar els tres elements que 

destrueixen el nostre potencial: l’autoengany, la innocència i el nihilisme. Aflora un nivell de política 

més propera, però l’objectiu del llibre no és comentar l’actualitat sinó entendre el procés evolutiu 

que ens ha portat al dèficit actual de senderi polític, en contraposició als avenços (tot i els riscos 

associats) de les ciències naturals. El llibre, que s’esplaia amb abundància de referències i 

registres, finalment reclama el plaer d’una lectura tranquil·la (és el que seria un slow book). 
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L'AUTOR 

 

Joaquim Franch i Sabrià (Girona, 1958) és llicenciat en Ciències Químiques (UAB), postgraduat 

en Biotecnologia Alimentària (UPC) i màster en Gestió Gerencial (EADA). La reflexió política, en un 

sentit ampli, ha ocupat un lloc primordial en els seus interessos intel·lectuals, tot i no haver 

participat directament en l’activitat política clàssica. Aquest llibre és, doncs, la recerca de senderi 

polític, un camí per fugir de la ignorància més pregona sobre la pròpia sociabilitat. Qui és el 

protagonista de la política? Què és el poder? Com podem regenerar la política? Són preguntes que 

s’escolen pel mosaic que es va construint al llarg dels cinquanta-quatre elements amb què l’autor 

vol fonamentar i provocar el debat intens.  

 

INTRODUCCIÓ 

 
"Quan vaig sentir per primer cop l’impuls d’entendre la representació de l’individu 
dins la polis, sabia prou bé que tots els apunts sobre el tema estaven destinats, 
preferentment, a l’autoconsum perquè responien a la meva particular 
necessitat/desig de coneixement polític. Ara, però, a l’hora de materialitzar en un 
llibre el pòsit d’aquest camí de descoberta, em mou l’afany d’estimular la reflexió 
entorn de la política sentida (viva, per tant) sense el sedàs desfigurador de la política 
vista des dels partits clàssics. Modulada la passió, ara em plau compartir-ne el 
resultat. 
 
D’entrada, des de la pròpia innocència-ignorància, vaig endegar una recerca 
autodidacta en diversos camps del coneixement que, al meu entendre, s’entrellacen 
a l’hora de conformar una línia actualitzada d’estudis polítics: l’antropologia, les 
neurociències, la filosofia (inclosa la d’arrel oriental), la psicologia, l’economia, la 
sociologia i les ciències naturals. Lluny d’un marc acadèmic reglat, i vestit d’escèptic 
(en un dels sentits de l’antic mot grec sképsis: «observar amb atenció»), he buscat 
evidències per compensar la ignorància i per arribar a tenir senderi polític. Potser, al 
final, és justament la consciència de la ignorància el que ens fa estar més 
amatents.[...] 
 
[...] Més enllà de l’estil narratiu, la clau de volta d’aquest projecte ha estat 
desenvolupar un producte de combinatòria consistent que ens permeti cristal·litzar 
alguna idea generadora o bé ens procuri el subtil plaer d’obrir portes que duen a 
noves portes. Deixo, doncs, senyals, espais i finestres a la indeterminació per a un 
(extra) joc intel·lectual a càrrec del lector.  
 
Com molt bé ressaltà Foucault en una conversa amb el director de cinema Werner 
Schroeter, «L’art de viure implica matar la psicologia i crear a partir d’un mateix i de 
les relacions amb els altres individualitats, essències, relacions, qualitats, que no 
tenen nom». 
 
Cal advertir, finalment, que aquest és un llibre-mosaic que es dibuixa amb els 54 
punts anunciats a l’índex, però que no esdevé imatge real fins a arribar al procés de 
lectura reflexiva, quan cada component del conjunt pren color, profunditat i sentit 
personal. Així doncs, el lector es pot trobar en més d’una ocasió sota una cascada 
de conceptualitzacions i referències aparentment inconnexes o de limitada fluïdesa 
narrativa, tal com s’escau en la tècnica d’un mosaic (llibre) d’ampli espectre però de 
dimensions acotades."       Joaquim Franch 
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PRIMERA PART  -  LA CONDICIÓ HUMANA 
 

Interpretar la condició humana és inherent a qualsevol plantejament polític, tot i que 
no sempre es fa explícit. Abans d’un debat, diguem-ne un debat en cru, que no 
pretengui ser càndid ni innocentment autocomplaent, cal fer l’esforç de mostrar quins 
són els nostres pressupòsits de partida, amb quines cartes juguem. A partir de les 
arrels nues que cadascú mostri, amb indefinició o clarividència, ja podrem 
entendre’ns millor. Sabent quins constructes maneguem podrem interactuar, tots, de 
forma més vital i creativa; i si el resultat és un nyap haurem d’acceptar les nostres 
limitacions amb bon humor.  
 

Aquesta primera part, doncs, no porta incorporada una conclusió específica. No s’hi 
amaga cap determinisme. Només s’hi emmarquen aquells aspectes que, 
fonamentats en l’evolució de la humanitat, tenen un paper més destacat en l’àmbit 
polític. Val a dir que l’estudi d’altres espècies d’éssers vius s’ha demostrat útil pel 
que fa a l’observació de similituds i no tant per cercar explicacions finalistes o límits 
definitoris de la nostra pròpia animalitat. [...] 
 
 
SEGONA PART  -  SOCIETAT I PODER 
 

Aquesta segona part és discursivament viable dins el marc introductori dibuixat a la 
primera part amb els paràmetres (suficientment contrastats) que ens orienten a l’hora 
d’explicar la música de fons que acompanya el comportament humà. 
 

Ara cal entendre, des d’una perspectiva política i amb una visió tan àmplia com sigui 
possible, com s’articulen les relacions de poder heretades i mantingudes. Hem de 
mirar-nos al mirall i comprendre millor els mecanismes que conformen l’estructura de 
la nostra cultura política. Així doncs, en descriure els que al meu entendre són els 
quatre pilars funcionals de la política clàssica (punt 2.2), ja es perfila la «limitada» 
variabilitat de les nostres cultures. El que no podem fer, però, és trencar el mirall (o 
pintar-lo amb ingènues coloraines) si la imatge que ens retorna no ens complau. 
 

Per altra banda, resulta imprescindible fer un esforç decidit (conscient) per no 
acompanyar (excessivament) l’anàlisi amb els ingredients propis d’una perspectiva 
personal (d’ordre emocional i moral) que ens faci víctimes d’un determinisme 
autoreferent. [...] 
 
 
TERCERA PART  -  RE-EVOLUCIÓ POLÍTICA 
 
El fonament d’aquesta tercera part es podria sintetitzar en aquesta benintencionada 
declaració de principis: «per respecte a nosaltres mateixos, cal refer (superar)  
aquesta política clàssica, patètica i anacrònica que suportem, que ens deixa 
desconfiadament inerts i estúpidament insatisfets».  
 

L’optimisme que fa de contrafort d’aquest llibre surt de la convicció que moltes de les 
penúries, angoixes i terrors que ha fabricat la humanitat en els darrers dos segles 
han estat fruit d’una manca d’actualització en la cultura política. Es tracta d’iniciar, 
des d’una perspectiva operativa, una regeneració dels fonaments (si voleu, del 
mateix concepte de fonament). Malauradament, al motor del sistema hi seguim tenint 
els mateixos criteris, i les petites reformes superficials només arriben després de 
grans ensurts i d’un desmesurat patiment social. 
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