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LES FORCES 

DE LA CULTURA 

SOTA EL CAPITALISME.. 

MONOPOLISTA D'ESTAT 
En oís darrers decennis s'han popularitzat una serie de doctri
no ¿¡ que intenten de fer creure que la lluita de classes tendeix 
a ésvair-se ais paisos capitalistes avancats, que el capitalis-
rae es un sistema cada vegada mes democrátic i integrat, etc. Els 
profetes de la nova Arcadia -coneguda per diversos noms: neoca-
pitalisme, capitalisme popular, societat post-industrial, socie-
tat del bañestar o de 1'abundancia- jistifiquen les seves afirma-
cion¿3 amb una serie de fets reals, oportunament manipulats. Aquest 
treball os limitará a considerar els canvis en 1'estructura de 
classes en el capitalisme avaneat i la seva intenció no sera pri-
mcrdlalmefit "polémica, sino dirigida a posar de manifest la nova 
dinámica que aquests canvis están engendrant en la lluita de cla-
sse.j, 

QAHVTS M EL CAPITALISME 

No ós nova la idea segons la qual la realitat ha refutat la pre-
visió de Marx de la creixent polarització social entre burgesia 
i prole-tariat. Ja fa molts anys que G-eiger i Schelsky subratlla-
ven el ereixement d'unes noves classes mitges basant-se en un 
concepto de classe definit per l'"estatut de consumidor". L'ex-

~ pansió económica de la post-guerra ha donat molta popularitat a 
aquestos idees i ha donat lloc a tota una literatura pseudo-cien-
tifica caracteritzada per la mixtificació sistemática de la no-

- ció de classe social, per la seva conversió en un pseudo-concepte 
puriamañt descriptiü. La classe es defineix segons el prestigi, 
els ingresaos, l'estil de vida, etc.5 mai per les relacions amb 

• els Liitians de prodúcelo. 

Aqüestes i altres mixtificacions que van en el mateix sentit no-
més poden aspirar a una aparenca d'objectivitat a condició de re 
duir la seva análisi ais aspectes mes superficials de la socie
tat i de fingir ignorancia sobre les realitats básiques, estruc
turáis. 

Quines son aqüestes? 

El capitalismo avaneat deis nostres dies es pot caracteritzar pels 
ti• e t s segttents: 

1. Una extraordinaria extensió de les relacions"de" producció "ca
pitalistas a gairebé totes les esferes de la vida social, inclo-
ses 1'agricultura i els servéis, que duu a la reducció máxima de 
la petita producció parcel.lária (menestralía, petita agricultu-



tura individual) i de la prestado individual de servéis. 

2. Lligada a la tendencia anterior, una enorme concentrado mo
nopolista. 

3- La principal font de 1'acumulado de capital és l'aggment de 
la plusvalua relativa: el capitalisme, que en les primeres fa
ses de la seva existencia pot valdré's encara d'una extensió 
quantitativa de la seva base productiva (mes forca de treball 
assalariada, jornada de treball mes llarga, mes mitjans de pro- "" 
ducció, etc.) en trobar limits naturals o socials a aquesta ex
tensió. quantitativa necessita una extensió qualitativa, que es 
resumeix en 1'augment a ritmes creixents, de la productivitat 
del treball. La principal garantia d'aquest augment -sense obli 
dar expedients mes elementáis peí capitalista, com ara la inten 
sificació de les cadencies del treball- ás 1'aplicado cada ve
gada mós sistemática de la ciencia i la tecnología ais processos 
productius i a 1'organització del treball; la ciencia, com anun
cia. Marx fa mós de cent anys, esdevé de mica en mica forca pro
ductiva directa. 

4. El creixement accelerat de 1'acumulado i, amb ella, de l'a-
parell productiu, exigeix un inórement correlatiu del consum in 
tern capac d'absorbir (al menys parcialment) els productes creats 
i realitzar així la plusvalua. Com deia Marx ais Ponaments: "La 
producció de plusvalua relativa, ós a dir la prodúcelo de plus
valua fundada en el creixement i desenvolupament de les forces 
productives, exigeix la producció d'un nou consum; exigeix que 
1'esfera del consum, en el marc de la circulado, s'expandeixi 
seguint les petjades de 1'esfera productiva: en primer lloc, 
augment quantitatiu del consum existent; en segón lloc, creado 
de noves necessitats, amb la propagado de les necessitats ac
tuáis en un ambit mes ampie; en tercer lloc, creado de noves 
necessitats i descobriment i creado de nous valors d'ús." (1) 

5. L'Estat adquireix una importancia económica molt mes gran 
que a 1'época del capitalisme competitiu i qualitativament dife-
rent de la que havia tingut a les époques primitives del capita
lisme. L'Estat estableix els instruments de regulado del cicle 
per tal d'amortiguar les crisis i depressions (mitjancant despe
ses improductives com les de guerra, les subvencions, etc.), 
assegura les condicions per a mantenir una elevada taxa d'acumu
lado (estatalitzant les industries no rendables pero imprescin
dibles, assumint les despeses d'infrastructura, d'investigado, 
d'educació, etc, ; a través de la política monetaria d'inflació 
crónica), organitza i manté -de vegades- alguns servéis socials 
(seguretat contra l'atur, les males collites o d'altres eventua 
litats: sanitat, comunicacions, transports, educació), protegeix 
els interessos capitalistes nacionals contra la competencia es-
trangera i la subversió ais paísos colonials i semi-colonials, 
trenca la resistencia obrera i popular per la forca o mitjancant 
la manipulado de l'opinió pública. 

(1) Pondements de la critique de l'économie politique, Paris 
(Anthropos), 1967? vol. 1, p. 365. 



Aquesta llista no pretén de ser exhaustiva; entre altres, fa 
abs-tracció d'un tret essencial del capitalisme actual: la re-
lació inseparable entre desenrotllament a unes zones i áubde-
senrotllament a d'altres. Aquesta abstracció es justifica per 
que es tracta de teñir en compte en aquest context, principal 
ment, les característiques que teñen relació amb els canvis 
esdevinguts a 1'estructura de classes. 

De les característiques estructuráis esmentades s'en desprenen 
une serie de conseqtiencios sociológiques. 

La primera és que l'extensió deis vineles capitalistes i la 
concentració monopolista accentuen, confirmant les previsions 
del Manifest Comunista, la polarització entre propietaria i 

• desposselts. Els agricultors, comercants, industriáis petits i 
mitjans van desapareixent i s'incorporen a 1'una o a l'altra 
de les dues classes fonamentals. Aquesta realitat és precisament 
una de les mes controvertides de parí 'deis ápo~logistes~de±~ca-
pitalisme, els quals destaquen el ¡fet que no hi ha, com deia 
Marx, concentració de la riquesa i de la pobresa en l'altré, 
sino una gradació gairebé continua entre els-diferents estrats. 
(Aquesta és la rao per la qual la sociologia corrent prefereix 
la terminología d'"estrats", que suggereix la imatge de la aon-
tinuítat, abans que la de"classes", que suggereix polarització 
i enfrontament). Segons aqüestes doctrines, el que tendeix a 
créixer no és el proijhetariat sino el eonjunt deis estrats in
termitios, destináis a amortiguar el xoc entre les classes ex
tremes, xoc que d'altra banda és cada vegada mes improbable a 
mida que augmenta la prosperitat general. 

De fet, pero, és innegable que mai com ara no hi havia hagut 
tanta concentració de riquesa i de poder. Es prou conegut que 
algunes corporacions monopolistes teñen xifres d'afers superiors 
"ais pressupostos de paísos no petits; i que les xifres que les 
potencies imperialistes gasten per a garantir el seu poder mi
litar no teñen precedents histories o A la ignorancia deis fets 
s'hi afegeix el procediment de basar-se en criteris purament 
descriptius de la divisió en classes (ingressos, educació, es-
til de vida, prestigi) i no en criteris estructuráis, com fa 
la sociologia marxista referint-se a la propietat deis mitjans 
de producció. Tot aixo es completa amb la tergiversació d'un 
tret característic del sistema capitalista: la jerarquía deis 
• salaris. La jerarquía deis salaris, que en les primeres fases 
de la construcció del socialismo es manté com a residu del pa-
ssat, és consubstancial al capitalismeí en el qual l'imperi de 
la llei del valor fa que la forca de treball mes qualificada 
rebi una remuneració más alta. La jerarquització deis ingressos, 
que es veu afavorida per la parcel.lització creixent de les ta_s 
ques, és perfectament coherent amb la ideología del-sistema. 
D'una banda, reprodueix* a tots oís graons de la vida social el 
carácter jerarquic inherent a la societat de classes i facilita 
l'arrelament deis prejudicis classistes a les consequencies. 
D'altra banda, contribueix a dividir els treballadors i a difi
cultar la presa de conciencia col.lectiva deis seus interessos 
comuns. La percepció quotidiana de fenomens com la jerarquia 



salarial, el desig dé promoció, eyc., consolida l'acceptació 
de l'ordre classista de la societat com a ordro "natural". Els 
ideólegs de les"classes mitges" tergiversen dones del tot el 
significat de 1'estratificado en el capitalisme contemporani. 

Contra el criteri de la propietat per a definir les classos 
s'addueix sovint la famosa separado entre propieta.t (accio-
nistes) i gestió (directors, gerents, teenócrates) a les grans 
corporacions modernes, que fa -segons diuenr- que el poder sigui 
cada vegada mes independent deis imperatius de la propietat. 
Els mes optimistes parlen fins i tot que el poder es regeix per-

mers imperatius de racionalitat (aquesta és la ideologia típi
ca de la tecnocracia). Les argumentacions contra aquesta tesi 
-qué es resumeixen en afirmar" la divisió de funcions al si d'una 
única classe dominant- son prou conegudess no cal insistir-hi. 

LES NOVES CAPES INTERMITGES :' '' ' 

Aixl dones, tenim a un extrem una enorme concentrado de rique-
sa i poder en mans d'una oligarquía capitalista. D'altra banda, 
tenim una proporció creixent d'assalariats repartits en una va
riada estratificado per5 coincidents en no ser propietaria de 
mitjans de producció i en estar obligats a vendré la seva for
ea, de treball per a viure. Pero encara no tenim resolt el pro
blema de les capes intermitges. El fot que es tracti d'assala
riats superiors no basta per a decidir si es tracta de capes 
destinades a integrar-se d'una manera o d'una altra al prolo-
tariat o si son un sector eqúidistant de les dues classes fo-
namentals (i destinat potser a constituir tard o d'hora la ma-
joria de la poblado). El problema ás basic per al pensament 
revolucionaria es tracta de veure si aqüestes capes son una re
serva de la reacció o de la revolució. 

Si admetem que es pugui parlar de capes mitges, hem de comen-
par per advertir que la constitució d'aquesta amalgama hetero-
g5nia esta variant substancialmenti pericliten la petita i mit-
jana burgesia i les professions liberáis i creixen simultánia-
me.nt els assalariats (funcionaris i professionals de totes me
nea). '•• 

Aqüestes que poden enomerm^ "noves capes mitges" teñen un comú 
denominador: es tracta de graduats de 1'ensenyament secundari 
o superior. La frontera de la cultura els separa del proleta-
riat tradicional; aquest s'ha d'acontentar per ais seus filis 
amb el nivell deis estudis primaris o de les escoles professio
nals. Grades a un sistema complex (i variable segons els paí-
sos) de barreres selectives, nones una minoria ínfima de filis 
d'obrers ultrapasaa aquesta frontera (0,2 $> d'universitaris son 
filis d'obrers o empleáis a Espanya segona el LLibre Blanc). 
Els eatudia auperiors, abans reservats ais filis de l'alta bur
gesia per tal de perpetual* 1'élite de la nació, s'obren cada ve 
gada mes ais sectors inferiors de la burgeaia i a les capes mil 
ges en general. L'augment del nivell de vida entre aqüestes ca
pes -sobre tot desprds de la segona guerra mundial- ha creat al 
seu si una demanda de cultura que s'ha vist reforeada per la 



crisi de les capes mitges tradicionals deguda a l'expansió mo-
-nopolista. Les famílies d'aquests sectors hi envien els seus 
filis no sois per a ildustrar-los, sino per a garantir-los 
una posició económica i social mes elevada i/o mes prestigio
sa. Simultaniament, les tendéncies del capitalisme abans es-
mentades (punts 3, 4 i 5) susciten una demanda creixent de foír 
9a de treball altament qualificada: investigadors, té,cnics, 
personal administratiu per a un aparell estatal mes i mes tec-
nificat, personal qualificat deis servéis (la demanda deis quals 
creix amb el nivell de vida), ete* Tots aquests factors conver~-
geixen i donen com a resultat la massificació de l'ensenyament 
mitjá i superior. 

Ara bé, el nivell académic nomos proporciona un criteri externa 
d'unitat entre aqüestes capes professionals'o forces de la cul-

- tura. De fet es tracta d'un conglomerat de professions i fun-
cions extremadament heterogeni. Si s'en vol treure conclusions 
respecte a la seva natura social i politica, cal procedir a una 
tipologia de les variétats que incluo. 

La primera distinció s'estableix al nivell de les relacions de 
propietat i de poder en les quals s'insereixen aqüestes capes. 

En époques anteriors, el llicenciat universitari s'integrava a 
la classe burgesa de la qual prodnedia, de vegades directament, 
passant a controlar 1'empresa paterna o a integrar-se en els 
quadres directius d'una altra empresa, i de vegades indirecta-
ment, passant a exercir una professió liberal, com a professor, 
artista, metge, arquitecte, advocat. En un cas com en l'altre, 
es situava a dalt de tot de la jerarquia social, seguia formant 
part de la burgesia de la qual havia eixit. Actualment, la corr-
centració monopolista i la massificació de l'ensenyament fan 
que aquet esquema no sigui ja possible: es produeix un fenomen~ 
d'assalarització i de socialització de la majoria de les profe
ssions. El mode de treball i de relació amb el client era gene-
ralment individual en el marc de les "professions liberáis". El 
metge al seu consultori, l'arquitecte o l'advocat al seu des-
pátx, podien comparar-se en certa manera a 1'industrial o al 
comercant de 1'época pre-capitalista, que treballaven per comp-
te propi. Els canvis deis últims anys imposen uns tipus d'acti-
vitat completament diferents. 

Els professionals s'integren cada vegada más en grans organit-
zacions, con a funcionaris de les empreses o servéis públics, 
com a assalariats a les empreses privades. La medicina es so-
eialltza: el consultori privat és substituít peí gran hospital, 
en un procés irreversible dictat peí progr'és tócnic, dones el 
metge particular' no pot comptar ell tot sol amb l'equipement na 
terial proporcionat per la técnica moderna. L'advocat particu
lar tendeix també a desaparéixer i a convertir-se en l'enpleat 
d'una gran empresa, d'una administrado o duna agencia jurídi
ca. Les editorials, sotmeses també al procés de concentració 
capitalista., lloguen els servéis d'un gran nombre de Ilicenciats 
per a treballs de traducció, redacció i altres. Les empreses de 
tots tipus no sois necessiten personal própiament técnic, siné 



tanbé econonistes, titulars raercantils, sociólegs, psicolegs, 
metges, advocats. L'altra cara de la crisi de les professions 
liberáis és l'assalarització deis intel.lectuals. En un país 
coxn a Pran9a, que probablement no ás deis más avancats en a-

• qust terreny, des del 1962 "el 30 $ deis juristes, prop del 
50 io del personal sanitari i deis servéis socials, els dos 
tercos deis artiBtes i decorp.dors eren assalariats. La ten
dencia no ha deixat d'accentuar-so des d'aleshores. De cada 
100 metges, 22 son assalariats a jornada plena i 32 a mitja 
jornada" (2). 

Aquest procos tó importants conseqüóncies en les relacions de 
poder. Si el professional tradicional compartia el poder de la 

L' burgesia, el professional modern s'en veu desposselt. En inte-
-grar-se a les complexes organitzacions modernes, publiques o 
privades, es veu reduít a una funció subalterna i separat deis 
centres de poder i decisió. Es evident que aixo no és cert per 
tots els professionals, dones les capes superiors d'aquests 
están íntimament unides a l'alta burgesia -en formen part- i 
només formalment son assalariades. Per la sova participació 
d'una o altra forma a la propietat, pels seus altíssims sala-
ris, per la seva posició de poder i pels seus lligams familiars, 
culturáis i de forma de vida» no son mes que una fracció (pro-
fessionalitzada) de l'alta burgesia- Pero aixo, que abañs era 
la situació típica del grup deis intel.lectuals i profíessionals, 
cada vegada ho es menys d'aquest grup com a totalitat i esdevó 
l'estatut exclusiu d'una capa superior. L'ordenació académica 

. tendeix a diferenciar unes escoles superiors o facultats espe
ciáis, que preparen 1'élite del país: "grandes acoles" a Franca; 
Cambridge, Oxford, Eton a Gran Bretanya; universitats privades 
a Espanya dintre la nova perspectiva de la Llei d'Educació; etc. 
En general, es tracta de centres universitaris on es procedeix 
a una forta selecció classista. Es en aquests centres on es for; 
men els tecnocrates, els qui están cridats a ocupar els alts ca
rrees de 1'Estat i de les empreses privades; és allí on s'esta-
bleixen els vineles personáis i culturáis que unifiquen els mem 
bres mes professionaützats de l'oligarquia dominant. 

Una segona tipología, tambó fonamental i que es creua anb l'aru-
terior, és la .que distingeix les diferents funcions atribuidos 
a cada sector professional. D'aquest punt de vista, 1'heteroge-

-&' neitat de les forces de la cultura és igualment obvia. Algunes 
professions están lligades de forma bastant directa a la produc-
ció i distribució de bens: enginyers i técnics, investigadors, 
arquitectes i aparelladors; tendeixen a integrar el que Marx a-
nomenava l'"obrer col.lectiu". D'altres están lligades a produc 
ció i distribució de servéis, com els metges, els assistents so
cials, etc. D'altres a treballs administratius, sigui a l'admi-
nistra.ció pública (urbanistes, economistes, alts funcionaris) o 
a nivell d'empresa. D'altres, finalment, s'encarreguen de la 
creació i difusió cultural, artística, informativas escriptors, 

• -• artistes plástics, gent de cine i teatre, periodistes, educa-
dors. Seria útil d''arribar a una classificació racional deis di
ferents "rols" socials jugats pels diferents professionals i in
tel.lectuals. En abscencia d'una tal classificació, poden fer-se 
algunos obsorvacions a la divisió provisional i general aquí 



apuntada. En primer lloc, certes professions cumpleixen difeí» 
rents funcions al nateix tenps; els ensenyants, per exenple, 
en la mida que donen formació técnica participen en la produc-
ció, i en la mida que transmeten. valors i normes socials par
ticipen en la difueió cultural i ideológica. En segón lloc, 
dintre de cada professió caldria distingir la funció técnica 
de la funció directiva o organitzativa; un enginyer o un comp-
table, a mes del treball tócnic desenrotilat en funció de la 
seva qualificació especifica, poden ser caps de personal i, 
per tant, intermediaris entre la direcció i els treballadors, 
agenta que fan executar les orderes emanades de dalt. En tercer 
lloc, em algunes professions pot distingir-se la funció técnica 
o professional de la funció ideológica; aixó és important en el 
darrer grup (creació i difueió cultural, artística i informa
tiva), pero no n'ós exclusiu; en aquest cas l'intel.lectual és 
el vehicle de valors socials, polítics, ideológics, que poden 
anar en favor del sistema o en contra d'ell. 

Una interpretació rigurosa de la posició de classe de les dife-
rents professions exigiria una reelaboració científica -encara 
no existent- deis conceptes de plusválua i de trefrall productiu 
en les condiciones del capitalisme monopolista d'Estat a l'era 
de la revolució tecnológica. A l'obra de Richta La civiliaation 
au carrefour (trad. francesa, París 1968), la qüestió hi és pre 
sent, pero nomos indicada: "la classificació del treball i deis 
sectors económics en "productius" i "no productius" perd el seu 
sentit anterior, perqué en tots els ambits de la vida de l'home 
es creen forces productives decisives per al progrés huma" (p.840 

NOVES CONTRADICCIONS DE CLASSES 

Les tipologiés apuntades, encara que provisionals i sense base _ 
rigurosa de moment, ajuden a comprendre alguns fets que desmerü-
teixen les mixtificacions ideológiques segons les quals l'exten 
sió de les capes mitges consolida la pau social i fa supérflua 
la revolució socialista. 

En 1'arsenal polémic de la burgesia internacional figura en lloc 
preferent l'exhibició del gran creixement económic de la post
guerra ais palsos capitalistas desenvolupats, amb el seu augment 
del consum de nasses„ Aquest augment, diuen, refuta les teories 
marxistes sobre la "pauperització" de la classé obrera i demos-
tra la bona salut del' sistema, en contradicció amb els auguris 
revolucionaris. No cal entrar a polemitzar amb la interpretado 
estreta de la^auporització" marxiana; n'hi ha prou amb recor
dar- el fragment deis Fonaments citat mes amunt, que prova fins 
a quin punt Marx havia arribat a copsar profundament l'esséncia 
del capitalismea • 

Aquest fragment és una prova -entre moltes altres- de la poten
cia interpretativa (i per tant, predictiva) de les categories 
marxistes. Pero al mateix temps, per acabar de posar els punts 

(2) Repor t de Georges Maróhais a l XIX Congrés d e l P ¿ C . F . , C a h i e r s 
du Communisme, afl 2-3» f e b r e r - m a r ? de 1970 ; p . 51 



sobre les i, no s'ha d'oblidar que en la literatura marxiste 
també és clássic que "el concepte de les necessitats humanes, 
parlant en termes económics, és un concepte historie que varia 
amb el desenrotllament de la societat i segons els paísos" (3(, 
i que a mida que augmenta el nivell general de vida les contra
diccions de classes es manifesten a uns nivells mes alts men-
tre en subsisteixen les causes básiques. L'explotado de la 
forca de treball perdura i en alguhs aspectes s'agreuja (per 
exemple, amb les cadencies deis treballs), i va acompanyada d'al 
tres factors que fora de la unitat de prodúcelo empitjoren les 
condicions relatives de vida de l'obrer: degradado del poder 
adquisitiu amb la inflado crónica; augment permanent deis im
postor per fer front a les necessitats creixents de la gran ma
quinaria burocrática de l'Estat deis monopolis; augments deis 
llaguers consecutíus a 1'especulació del sol; problemes ago-
biánts de transports, de pol.lució de 1'atmósfera, etc., en les 
grans aglomeracions urbanes de creixement anarquic. 

D'altra banda, 1'assalarització deis nous professi^nals i la 
socialització dol seu treball fan apareixor noves contradiedons 
i generalitzen les tradicionals. Els treballadors intel,lectuals, 
generalment, guanyen salaris mes alts que els manuals; pero es-
tan greument exposats a l'atur forcos, la subutilització de les 
seves capacitats o la desqualificació degut al desequilibri on-

u. tre 1'oferta gran de forca de treball i l'escassedat de sorti-
des (el report Matut exppsa ben claranent aquest problema peí 
..¿as deis-eñgihyers al rostre pais). La competencia en el ner-
_cat de treball.no deix' de comprimir els seus saláris a mida 
que augmenta 1'afluencia ais estudis superiors. Al costat d'ai-
xó, les missions de comandament tecnic, de planificado, de su
pervivió a les quals els destina la seva qualificació professio-
nal, els fa particularment sensibles al carácter irracional i 
associal de les decisions de les empreses capitalistes i sovint 
també de les administracions, que no es basen en -criteris de ra 
cionalitat social sino en,1'interés lucratiu del eapital privat. 

Tóts els observadors han assenyalat que les reivindicacions de 
diferents categories de treballadors intel.lectuals es centréis, 
sovint mes en qttestions de carácter qualitatiu -és a dir, rela
tives al control de la gestió i a la participado en les deci
sions- que no quantitatiu. , 

Els treballadors intel.lectuals, que abans feíen bloc amb la 
burgesia, es troven' "cada vegada mes separats deis centres de 
decisió; l'exep.dci ihde'pendent de la professió és mediatitzat 
i dé'svirtuat de les sevés finalitats socials per un poder cada 
vegada mes allunyat i alié. La professió xoca amb el sistema. 

Així"dones, e,s van establint les condicions objectives per la 
convergencia deis treballadors intel.lectuals amb els manuals 
en la lluita per una nova societat de democráda económica i so
cial, el socialisme, únic régim que pet superar les condicione 

(3) S. Carrillo.. La lucha" por el socialismo hoy, París (Ebro) 
1969, p. 15 
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d'explotado, d'inseguretat i de dependencia que tots ells pa-
teixen. 

Pero, i les condicions aubjectives? Son conscients els intel.lec 
tuals i professionals de les condicions alienants en qué es tro
ten ? I en la nida que en siguin conscients, té una significa
d o socialista la seva presa de consdéncia ? 

UNA EXPERIENCIA ; LA CRI5I FRANCESA DE LA PRIMAVERA DE 1968 

Entre noltes altres coses, Marx ens ha ensenyat anb l'exenple 
deis seus escrits histories la fecunditat de l'estudi de les 

. crisis revolucionarles per a conpendre els fets socials. Durarrt 
les crisis revolucionarles es posen de nanifest anb claredat 
les línies de forca. socials que, en períodes de calna, son in̂ -
visibles. En époques de trasbalsanent, les classes en lluita 
passen al priner plá de l'escenarl historie, i revelen els seus 
inpulsos nés essencials que les relacions socials inperants so-
len ocultar. Per aquesta rao és inportant d'exaninaor el que va 
passar anb els treballadors iirtel.lectuala durant la crisi re-
volucionária de naig-jurry de 1968 a Franca, sobre tot si es té 
en conpte que es tracta de la prinera gran experiencia en la 
qual una part inportant d'aqüestes capes va actuar de protago
nista. 

Ha corregut nolta tinta sobre els esdeveninents de naig-juny, 
pero relativanent poca sobre el paper deis intel.lectuals. L'a-

Z tenció deis conentaristes s'ha centrat en gran part en el paper 
_ ..deis estudiants peí fet que, dintra les forces de la cultura, 
aquests van teñir 1'actuado nés clara, nassiva i decidida. Ara 
bé, és inpossible de oonpi'endre el paper deis estudiants si ruó 
es té -una idea global correcta deis canvis que les forces pr-o-
ductives van inposant a les condicions de treball deis graduats 
universitaris i que els estudiants viueno prefiguradanent no sois 
pensant en el problena de les ceves sortides professionals, sino 
a través de nediadons culturáis i politiques de gran conplexi-
tat. 

El canvi qualitatiu que s'esta produint en la situado social de 
les forces de la cultura ós un fenonen recent, i la seva presa 
de consdéncia político-social encara nés. Per aixé senbla logic 
que les prineres nanifestacions d''aquesta presa de consdéncia 
s'hagin produit entre el3 estudiants. Resunint els trets que es-
tan provocant aquest canvi qualicatiu, pot dir-se que la nova 
situado es caracteritza per; 

1) La nassificació deis ensenyanent secundad i superior i, per 
tant, l'augnent del nonbre de treballadors altanent qualificats, 
paral.leí al creixenent de la denanda de personal d'aquest tipus 
degut ais progressos de les forces productivos i a la conplexi-
tat creixont de les organitzacions socials. 

2) Crisi de 1'organització liberal do les professions i socia-
lització d'aqüestes, la qual cosa suposa nolt sovint una assala-
rització deis treballadors inteloleetuals. 



3) Distanciament cada vegada mes gran entre una gran massa de 
professíonalS; i oís centres de propietat i de poder a les empre 
sos i administracions» 

A nés d'aqüestes rax>ns estructuráis, ni ha diverses raons con\-
juntuisals i ideoiogiques que expliquen l'aparició del novinent 
estudiant» D'una banda;, la massificació de 1 'ensenyainent supe
rior és un fenomen recent} i ha facilitat l'aparició de conflic 
tes lligats a. la inadaptado deis vells motiles de la institu-
ció universitaria a 1'aíTux d''estudiants» I)'altra banda, l'agu-
dització de la crisi de i'"imperialismo, manifestada en particu
lar per la guerra del Yietnan i deis nous impulsos de la llüita 
de classes ale-paisos mes desevirotllats. ha fet trorrtollar- els 
valors i els priacipis ideológics de la societat capitalista i 
han contribuít a for evure clarament la barbarie destructiva i 
inhumana que hi ha per sata de la "civilització occidental". 
cal recordar que la aolijfiari'fcat amb el Vietnan i altres poblés 
oprimits del món subdesenvolupat ha estat un deis termes d'agi 
tació ¡Si de nobilitzao i.ó que han estlmulat les noves generacions 
("Som tots juoua aiemanys,:s cridaven 10,000 manifestants el 22 
de maig pelo carrers do París)» L'edat és un factor que juga 
igualment a favor de la revolta entre els estudiants, per raons 
obvies: en aquesta etapa provisional que és la vida de 1'estu
diant, el rebuig del món deis adulta pot convertir-se fácilment 
en revolta contra el sistema respecte al qual encara es pot core 
servar una certa independencia» No es pot oblidar l'element ge
neracional ' la juventut d'avui no ha viscut directament la gue
rra (ni a Espanya ni ala palaoa que van participar: a la segona 
guerra mundial) i ha crescut en un ambient en el qual el nivell 
de necessitats óa mplt superior al que havien conegut els seus 
pares; per tairfc ós monys sensible a l'augment del nivell de c 
consum de la guerra en^a. Ela estudiants procedents en la majo-
ria deis casos de famules burgeses o petit-burgeses, viuen a 
mes la crisi deis valors burgesos com una crisi deis lligams 
familiars, lligams que son la representado inmediatament vis-
cuda d'aquests valore.-. La ruptura amb aquest món de valors és 
aovint, primor de tot¡, una ruptura amb el medi familiar i amb 
el tipus de relación-3 personáis, eoonómiques i sexuals que aquest 
perpetua. Per aixó oí moviment estudiant i intel.lectual expre-
ssa també intensament la reivindicado d'una "vida nova" ("alli-
berament de tota els aspeotes de la vida" diu una inscripció err 
un carrer del Barrí Llatí de París)» Els estudiants, d'altra ban
da, no están integrats a la producoió ni al treball en general, 
pero la seva situado futura determina on certa manera la seva 
conaciéncia social» D'una manera o d'una altra saben quines se
rení les aortidea profesaionala que els esperen* coneixen les no
ves condicions de trebally perill d'atur, precarietat, limita-
dona a la seva iniciativa» La ,joventut estudiant d'avui no és 
la "juventut daurada" d'abans de la guerra que esperava la fi 
de la carrera per passar a dirigir 1'empresa paterna o exercir 
una digna professié liberal que la col.locarla al lloc mes alt 
de la jerarquía social» 

(l) son conscionts de les incorteses del futur professional# tre
ball aasalariat, perill d/atux»... 



No és aquest el lloc per referir la prou coneguda nobilització 
deis estudiante al naig francés. Ni per discutir el problema 
táctic de si van constituir un "detonador" o van jugar un al-
tre paper. El que interessa aquí és veure con el novinent va 
estar des del primer nonent dirigit per 1'extEena esquerra, 
con va buscar des del primer nonent la unió anb el novinent o-
brer, con els seus distintius eren les banderes roges i negres 
i el seu hinne la Internacional< Evidentnent, aquest aspecta 
obeeix en gran part a raons nacionals: Franca és un apis anb 
un novinent conunista fort; anb tradicions culturáis socialis-
tes i narxistes importants; piero aixó sol no seria suficient 
per explicar el pes. indiscutible dirigent de 1'esquerra, que 
,nones es compren en funoió de tota els factors anteriornent e_s 
nentatsc„ 

Arrossegats pels estudiante ( de les universitats i deis col.le 
gis secundaria), els ensenyants es veiem inesperadanent obli-
gats a replantejar--se la significació del seu treball professio 
nal. Ais centrea d'eiisenyaneni s'obria un debat de gran abast 
entorn deis.problenes de la creació i la transnissió de la cul
tura, neixia un esperit de vigorosa denuncia del paper de l'en 
senyament con a instrunent de la oligarquía doninant per inpo
sar els seus valors moráis, culturáis i política, per fer deis 
futurs ciutadans i treballadors peces integrades i ooinf ornis-
tes del sistena. Un full del Movinent 22 de Mar9 (4—5-68) ex-
pressa radicralnent aquesta presa de consciéncia: "Lluiten per
qué ens neguen a esdevenir; uns professors al servei de la se-
lecció en 1'ensenyanent, que recau en perjudici deis"filis de 
la classe obrera? uns socióiegs fabricants de slogans per les 
canpanycs electorals governanentals; uns psicólegs encarregats 
de fer "funcionarr: els •'equips" de treballadors"segons els ni-
llors interessos deis patrons"; uns cientifics la recerca "deis 
quals será utilitaada sogosn els interessos exclusius de l'eco 
nonia de profit, Refusen aquest futur de "gossos guardians". "T4) 

Pero el novinent d'inpugnació no va quedar redult entre les 
paréis de les escoles, "El novinent d'inpugnació de 1'ordre 
exiatent va nanifestar-se, anb nés o nenys forya, en gairebé 
tota els sectors de la vida i del treball intel.lectuals, so-
vint anb fornea i continguta tan avancais con a lea fabriques 
i a les escoles: de la vaga de 1'0,R.T.P. fins a la lluita deis 
investigadors cientifics? des deis "estats generáis del cinena" 
fins ais debats deis nones de teatre, dea déla escriptors fins 
els professors, des ¿els ninisteris fins ais diaris, des de les 
ordres professionals fins a lea altea eacoles, els "cnervells de 
la nació" van conencar a iq.terrogar-se aobre el aentit del aeu 
treball, sobre la racionalitat dé 1'ordre aocial, aobre el "que 
fer?""'poÍíticr,, Mai, si nés no des de 1'época de la Resistencia, 
cap novinent revolucionári no havia tingut de la sevaibanda una 
part tan gran de la intelligentsia i nai, sobre tot, el/poder 
establert no s'havia vist tan alllat ideologicanent" (5) 

(4)'Pariisans, n.s 4-2, naig-juny 1968; p„ 11 
(5) Lucid'Magri. "Réflexions sur les événenents de Mai", Les 
Tenps Modernos, ns 279? oci* 1969; p. 455. 



Els artistes es plantejaven el problene del destí de l'art ere 
la societat i es lliuraven a reflexions i experiéncies -per a 
trobar nous vehicles d'expressió estética. Els periodistes de 
la prensa, radio i televisió, sensibles a la profunda expre-
ssió popular d'"un desig de canvi, es posaven al servei del no-
viaent, denunciaven el paper instrumental que el poder fa ju
gar ais nitjans d'infornado i lliuraven una de les batalles 
nés prolongades i significatives: la de 1'objectivitat de l'in 
fornaaiós Al Ministeri de l'Equipanent, els servéis d'urbanis-
ne i d'ordenació territorial, reunits en assenblea denunciaven 
l'urbanisne "totalnent lliurat a les potencies financeres pri-
vades anb l'acord i el suport del Poder-" (6). Ais centres d'in 
vestigació científica, els investigadors reclanaven el control 
de la gestió i la possibilitat de participar en la definido 
de la política d'" investigado 5 al centre de Saclay del Conissa 
riat per 1'Energía Atónica, que ocupa 5.000 persones, de les 
quals 20 $ son quadres i 45 Í° técnics, establien en un clina 
de polititzadó inesperada, tota una estructura de consells de 
treballadors que passaven a controlar i dirigir totes les ac~ 
tivitats del centre (7). 

Ais centres prépianent productius, la najoria deis quadres i 
técnics seguien el novinent obrer, superant un innobilisne i 
un- apoliticisne proverbiáis. A les industries de punta (quini-
ca, electrónica, etc.), on els técnics son una forta proporcié 
-de vegades els 2/3 del personal-, el novinent de vagues i ocu 
pacions s'esteria anb una gran facilitat i enpenta. 

LA CONTRADICCIO DE LES CONTRADICCIONS DELS PROFESSIONALS 

La professio xoca anb el sistena, s'ha dit nos anunt. Efecti-
vanent, pels treballadors de la cultura que es nobilitzaren al 

. naig, el seu novinent no era un pur reflex anti-repressiu, ni 
una pura solidaritat noral. En el curs d'aquelles jornades in
tenses surtien a la superficie insatisfaedons arrossegades 
nolt de tenps que responien a unes situacions conflictives. La 
seva arrel ós conunas la inpossibilitat d'exercir la funció 
professional d'una nanera autónona, creadora i al servei de la 
najoria en el narc del capitalisne; la subordinado a uns in-
teressós ninoritaris? irradonals (del punt de vista social) i 
sovint destructius. 

De totes naneres, seria, exagerat de veure en les nobilitzadons 
del naig francés l'expressió d'una Iluita conscient i conseqtf.ent 
contra el sistena capitalista per parí de la gran nassa de les 
forces «Jes la cultura» Malgrat el pes indiscutible de 1'esquerra 
en la seva direcció, el novinent d'aqüestes capes va sanear de 
naduresa i va nanifestar noltes vacil.lacions ideologiques. Pe-
ré aixé té una importancia nonos relativa: és natural que un 

(6) Text votat con a base de treball per 1'Assenblea general 
deis vaguistes del S.T^C.AoU. del Ministeri de 1''Equipanent (és 
a dir, per 3/4 deis nenbres del servei). No publicat. 
(7T Cf. Des soviets a. Saclay ?, París (naspéro), 1968 



/nou 
novinent social no sorgeixi de sobte anb una consciéncia clara 
de si nateix, arnat de cap a peus, cora Minerva del cap de Jú
piter^ 

El que és realnent inportant ós la radical anbigílitat de les 
forces de la cultura con a tais, en funció del lloc que ocupen 
en la societat. Ja ha estat dit que es tracta d'un grúp nolt 
heterogeni. Les seves funcions econónico-socials conprenen una 
ganna nolt anpla: algunos son funcione directanent ptoductives; 
d'altres son servéis "inproductius" pero indispensables en qual 
sevol societat noderna, sigui capitalista o socialista; d'altres 
son funcions nás narcadanent parasitarias o lligades al conana-
nent, control i nantaninent de les jerarquías, producte de la 
irra-Cionalitat i antidenocratisne del sistena. Referlnt-se al 
maig francés, Lucio Magri crida l'atenció sobre el fet segttent: 
"Entre éls ensenyants, la participado nés inportant va regis-
trar-se a les facultats tecnico-cientifiques i no a les de ciérr 
cries humanes; entre els quadros de les enpreses, al costat d'una 
posició nolt conbativa deis tecnics de la prodúcelo i del perso
nal deis laboratoris, es va nanifestar una posició neutral i so-
vint hostil de part deis enginyers i deis tecnics responsables 
de 1'organització i de la vigilancia. En tots dos casos, dones, 
la línia de denarcació no va seguir el nivell de les qualifica-
cions o deis ingressos, sino el de la funció productiva i del 
rol-professional. " (.8). Es lógic que els detentadors nés direc-
tes de les funcions ¡jerarquiques i burocrátiques, és a dir¿ de 
les funcions repressives lligades a l'essencla autoritaria i 
antidenocratica del capitalisne, se sentin nés integrats dins 
del narc deis seus valors ideologics i polítics. 

Fins i tot fent abstracció d'aqüestes diferencies internes al 
si de les propies forces de la cultura, la posició d'aqüestes 
en el conjunt de la societat és anbivalent. D'una banda, el de-
senvolupanent del capitalisne -con s'ha intentat de fer veure 
nés anunt- apr-ofondeix la seva contradicció anb el sistema. D'al 
tra banda, el seu privilegi relatiu del punt de vista deis in
gressos, de la cultura, etc., en comparado anb la resta d'assa-
lariats, i els seus lligans encara vius anb el non burgés del 
qual procedeixen, son factors que dificulten la seva convergen
cia anb la Iluita anticapitalista de la classe obrera, accentuats 
peí fet que la seva qualificacio professional els destina a llocs 
de conanament "técnic" i per 1' "esperit de eos,-"-que els fa tart-
car-se dins 'del seu non corporatiu; en part té rao Ugo Parinelli 
quan diu que avui el "professionalisne" (per dir-ho breunent, 
1'esperit de defensa de la professió) té la funció "d'obstaculit 
zear el reconeixament de la seva proletarització i, per tant, la 
identificació deis seus interessos anb els de la classe obrera" 
(9); pero s'equivoca en relegar al passat la contradicció entre 
professió i capitalisne, que segueix vigent. El que és caracte-
rístic de la situació actual és precisanent 1'ambivalencia del 
professionalisne, fiactor alhora d'integració i de rebel.lia. 

(8) Lucio Magri, art. cit, p. 458 

(9) Ugo Parinelli, "Contro la professione", II Manifestó, febrer 
1970; p. 35 
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Aquesta ambivalencia es, al meu entendre, una de les principáis 
arrels de la posició no autónoma de les capes professionals i 
intel.lectfuals en la lluita revolucionaria, i, per tant, del 
paper d'avantguarda que segueix tenint la classe obrera. Les 
forcés de la cultura son el camp de batalla de la lluita per 
l'hegemonia que es lliura entre els dos principáis contradic-
tors: la burgesia monopolista i la classe obrera (10). 

La burgesia monopolista té dos principáis instruments ideoló-
gics en aqusta lluita. Primerament, el professionalime i cor~-
porativisme, en la mida que afalaga l'esperit de eos i obsta-
culitza el reeoneixenent de la seva proletarització. En segón 
lloc, el tecnocratisme, que es basa en la separació del tóenle 
o el cientific i el politic? el segón pren les decisi^ns, mar
ca els eanins; els primers en determinen l'execució. El tecno
cratisme és la consagrado ideológica de l'alienació classista 
en"tre els fins i els mitjans, entre la gestió i l'execució. 

-L 

Enfront d'aixó, el partit obrer i les forces revolucionarles 
oposen la defensa de la professió pero no sobre bases corpora-
tivistes, sino posant de manifest la funció instrumental i su
bordinada que el capitalisme fa jugar ais professionals i por-
tant a la convicció que la única sortida és la sortida socia
lista, única que pot situar el treballador intel.lectual en 

(10) El panic a la "integrado" al sistema que manifesta una 
part de 1'esquerra intal.léctual i estudiant té dones un fona-
ment real i expressa intensament la vivencia angoixada de la 
capacitat corruptora le la maquinaria económica, política i cul 
tural del capitalisme. Pero aquesta angoixa pot ser en gran part 
una traducció psicoJ" gica de l'ambigíiitat social d'aqüestes ca
pes, que sentón instintivament que elles soles no teñen forca 
per a enderrocar el sistema. A mes a mes, aquest sentiment d'im-
otencia és fomentat per la desorientació teórica respecte a 

les condicions del treball injfel„lectual sota el capitalime mo
nopolista d'Estat. La major part de 1'extremismo universitari 
ignora qquestes condicions i es refugia en un dogmatisme que 
permet una doblo escapatoria: rl'una banda, oculta i "supera" el 
sentiment d'impotencia soto, una capa d'intransigencia doctrina
ria; d'altra banda, en repetir els clitxés del passat sobre los 
capes nitfias traicionáis ..•(inestables,- inseguros, indisdplina-
des, etc.) opera un?, mena de catharsis a través de la qual 1'in
tel.lectual o estudiant extremista expressa el seu menyspreu per 
si mateix i la seva desconfianca en si mateix, i, tot expressant-
se,s'allibera mentaJment. Una análisi com la que es fa aqui de 
les forces de la cultura, en canvi, permet de veure com no sois 
hi ha condicions objeotives per a la integrado, sino que hi ha 
també condicions reals per al conflicte entre els treballadors 
intel.lectuals com a capa (amb les reserves fetes) i el sistema, 
i per tant per a la seva mobilització massiva i no episódica de 
cara a la revolució. Sobre aquesta base resulta possible d'en-
frontar-se amb els perills (reals) d'integrado no amb 1'actitud 
defensiva, derrotada i pessimista de l'extremisme, sino amb una 
actitud ofensiva i confiada. 



una fundó auténticament racional-social, al servei del poblé 
i no d'interessos minoritaris, al servei do fins eonstructius 
i conscients i no de fins irracionals i destructius. 

LES FORCES DE LA CULTURA, 
EL FRONT REVOLUCIONARI I EL PARTIT OBRER 

Quina pot ser 1'aportado de les forces de la cultura al front 
revolucionar! socialista? En primer lloc, i deixant de banda 
el seu aport quantitatiu, posar la seva cultura superior al 
servei do la Iluita. La formado del moviment obrer- socialista 
al segle passat fou possible per l'aportació teórica d'alguns 
intel.lectuals burgesos que, posant a contribució el seu bagat-
gecultural, varen establir les bases teóriques del socialisme 
modern. Actualment el fenomen no es limita a algunes persona-
litats aílladess la intel.lectualitat passa massivament al camp 
del socialismeo Es natural esperrar que les possibilitats de 
promoció teórica del moviment revolucionad en surtin eixampla-
des. En sogon lloa, la intel.lectualitat representa un sector 
clau per la conquesta de l'hegemonia ideológica sobre la so-
c-ietat en el conjunt, i per tant la seva radicalització massi-
va cap a 1'esquerra implica possibilitat de difusió molt mós 
gran entre totes les capes de la societat deis valors pro 
letaris i socialistes. La secular divisió del treball ha dónat 
ais detentadors de la cultura un paper privilegiat, en la mida 
que una racionalitat -sigui en favor d'una classe o d'una al-

tra- regeix la practica social. D'aqui el prestigi, sovint in
dis criminat i confusament interclassista, de que gaudeixen 
"els intel.lectuals"c A mes a mós, els intel.lectuals. ocupen 
els llocs claus des deis quals es crea i es difon la cultura i 
la informado. Grades a aquests fots, els sectors progressis-
tes de les forces de la cultura poden trencar amb una certa fa-
cilitat grades a la seva Iluita "la "calma chicha", el confor
mismo, la satisfacció beata del funcionad que es creu a dqlt 
de tot de la sodetat peí fet d'ósser un deis cargols del sis
tema; sacsegSn la tranquilitat del burgos petit i mitjá i li 
fan prendre consciéncia que aquesta societat no és inamovible. 
Penetren en els efagrarcatges tecnics de l'Estat capitalista, a 
la magistratura, al mateix exorcit i a les forces de l'ordre 
públia. Enceten el conformisme deis sectors intel.lectuals tra-
dicámnals, ja instal.lats. Els estudiants i els intel.lectuals 
trenquen la influ5ncia de la política i de la ideologia burge-
sa des de l'interior mateix de les capes socials que n'eren el 
supot. Fent aixó, completen 1'acció de la classe obrera, en el 
front de la Iluita de classes, amb una acció d'encerclamont que 
tendeix a aSllar els sostenidors de la societat capitalista, a 
reduir fonamentalment la. sev?, influencia i el seu poder, i aju-
den a fer rebentar aquesta societat des de dintre i des de fo-
ra" (11). 

En tercer lloa, "crea la possibilitat d'una transido revolucio
naria mós fácil, amb menys resiténcies, i de la construcdó de 

(11) S. Carrillo, ob. cit., p. 30 
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JXEL rLova..soci-stat 'aiab--"e-i-eoneurs" acrtriu deis"qurxdre's Jfe'cñics' i 
. cieniíLfics qualif i-câ s-, sê sé—ei~-transt-orn"'al""quál" obliga" Xa 
improvització f orinada de hous- téenics- que" han dé'cómen^áif^ad"-
quirint amb 1'experiencia (...) els coneixements que ais man-
caverr. La intel.lectualitat, que les -révolücions "añterlorsf Han 
hagut de crear" a través d'anys de" treball i d'esfor9os per rea 
litzar la seva obra constructiva, pot participar des de les 
primeres ñores a les próximes revolucions" (12). 

Quins son els problemes que es presenten per la constitució 
de l'alian9a entre les forcea del treball i de la cultura ? 
El principal és la capacitat encara gran d'integrado que té 
la burgesia sobre aqüestes ultimes. Aquesta capacitat d'inte-
gradó s'arrela en la jerarquia deis ingressos, en la capad-
tat de corrupció deis diners; el nivell de vida distancia els 
intel.lectuals deis obrers; subsiteixen encara molts lligams 
familiars, culturáis; do mentalitat, amb la burgesia. El mo-
nopoli per part de la burgesia monopolista i del seu Estat deis 
mitjans de treball .giknfossional son també un instrument de 
pressió sobre els intel.lectuals, que en principi desitgen de-
"sentrotllar les seves capacitats professionals i es veuen sot-
mesos al "chantage" politico-ideológic deis qui posseeixen •••. 
JLes condiciona del seu treball. •••t-::i .-ir íix'-rtol 

Un altre obstacle a la,constitució de l'alian9a és la diferen
cia de modes de vida i de mentalitat entre uns i altres sec-
tors, i les desconfiances i incomprensions que generen. Aqües
tes diferencies es manifesten fins i tot entre les avantguar-
des polititzades. Les forces de la cultura arriben al socia
lismo amb una carrega emocional.i ideológica propia de les.se
ves classes d'origen, caracteritzada per la seva inestabilitat, 
la impaciencia, la incomprensió deis factros organitzatius;l:o 
polítics, la subestimado de. la disdplina i de la tenadtat; ; 
revolucion&ries, la tendencia a un cert idealisme segons els . 
quals els problemes es-creuen resoücts quam s'en té la solució1" 
teórica. La classe obreja., de la seva banda, allá on está en
cuadrada per sindicats i partits socialdemócrates (o perorga-
nitzacions encara mes dominades. per la ideologia burgesa, com 
ais Estats Units), és incapa? d'exercir una influencia de cara 
a constituir un front revolucionari amb aqüestes capes. Ais 
palsos on la classe obrera té fortes tradicióhs revoludonáries 
í está en gran part sota la influencia de partits comunistes, 
els problemes son d'un altre tipus. En aquests casos, tot de-
pen de la capacitat del partit per influir al si mateix d'a-
questes capes, de comprendre la seva problemática i- d'integrar' 
en un corrent unitari tot el que hi ha d'autentic impuls anti-; 
capitalista. 

A La Lucha por el socialismo hoy, Santiago Carrillo posa en 
guarda sobre el perill. de confondre els prejudicis antieomu-
nistes. freqüents en aqüestes capes amb 1/"antico.munisme orgá-
nic" de la burgesia. Els comunistes, diu, hem d'assimilar els 

(12) Ibid., págs. 23-24. 



nous fenómens i realitzar la unió amb les noves forces. Sense 
afelagar-les ni tractar-les amb paternalime, hem d'intentar 
donar respostes convincents a les qttestioHS que plantegen (13), 
tant des del seu interior -dones els comunistes també en for
men part- com des de 1'exterior. Es particularment importan^ 
que els comunistes (partits comunistes) abandonin 1'autosufi
ciencia dogmática i comprenguin que molts deis problemes plan
te jats (que s'expressen en la difució de corrents comunistes 
dissidents) no son pura ecfcpressió ideológica, sino que respo-
nen a la crisi que travessa el conjunt del moviment comunista 
internacional. Tota la problemática de la construcció del so-
cialisme ais paísos on ha tiomfat la revolució, de la natura 
de les actuáis contradiccions de 1'imperialismo, de les vies. 
revolucionarles ais paísos enderrarits i avan9ats, etc., es si
túen al cor del debat i és indispensable que les forces revo
lucionarles arribin a.progressar peí camí del diálog franc i 
obert. Aixó facilita les convergencies practiques a la lluita 
i establiria les bases toóriques de l'alianca,. La interrelació 
entre els aspectes polémics sobre el socialismo i les e3$igen¿-
cies practiques os veu clarament, per exenple, en el fot que 
la propia experiencia de molts intol.lectuals enfront del ca
rácter opressiu de 1'autoritarismo i el burocratisme de la so-
cietat capitalista els fa rebutjar les formes politiques au
toritarios i burócrátiquos vigents ais paísos socialistes. 

L'herencia intel.lectual i ideológica de la burgesia es fa pot-
ser mes patent entre els estudiants. En la societat capitalis
ta 1'estuóüant viu durant uns quants anys dcslligat de tot tre
ball productiu o útil; sovint no está lligat a una disciplina 
de treball i viu, per tant, en una situació relativament arti
ficial i desarrelada, que fomenta' la indisciplina, la inesta-
bilitat i les tendóncies especulatives i idealistes. La condi-
ció de l'estudiant ol col.loca en un ámbit de llibertat perso
nal ficticia de significado ambivalent, dones si de vegades 
afavoreix la rovolta, d'altres vegades afavoreix 1'assimilació 
de les manifestacions de degiradació moral i ideológica que en
gendra el capitalisme en putrofacció de la nostra época. (La 
critica de la "condició estudiant" sota el capitalisme és pa
ral, lela a la crítica de la "condició proletaria". El comunis-
me no idealitza ni la una ni l'altra, ni en general cap deis 
models humans empobrits que les societatB de classes engendren i 
han engendrat, sino que les vol abolir totes per crear un homo 
nou que combini harmónicament el treball i l'oci creador, l'ac 
tivitat física i la intel.lectual, la disciplina comunitaria 
lliurament consentida i 1'autodeterminació personal). 

Pero no n'hi ha prou anb aprofondiments sociológics sobro la 
condició deis estudiants i els intel.lectuals, perqué també 
ostan en joc altres qílestions que afecten tant a aqüestes ca
pes con a la nateixa classe obrera. En la lluita peí socialis-
me, sobre tot ais paísos capitalistes mes avancatsm moltes co
ses están per repensar. Cal quo dintre i fora del partit obrer, 
i entro les organitzacions i els corrents quo es reclamen del 

(13) Ibid., p. 25. 



socialisme-, s'estableixin intercanvis lliures i fortils. Aixo 
facilitará no sois l'alianca de les forces del treball i la 
cultura, sino* el progres general cap a la revolució. 

Él paper del partit obrer anb.relació anb les forces de la eul 
tura no es limita a -Lctcilitar, des_ de fora la convergencia anb 
la classe obrera» Cal.també que des de dintre el partit crei 
les condicions teóriques i practiques de la seva incorporació 
a la lluita revolucionaria» La nissió especifica del partit en 
él pía te5ric consisteix en la crítica anticorporativista i an-
titecnocrática de les professions i en la difueió de la pers
pectiva socialista, única que pot -situar 1'intel.leTEtual eir una 
funció auténticanent social i racional, al sarvei de fins cons-
cients i propis de la najoria. del poblé i no de fins minorlta-
ris, irracionals i dcstructius. En ol pia practia, consisteix 
en la defensa-de la profossió dintre de la perspectiva esmen
tada, i per tant en 1' organització de nasses deis professionsals 
i en la defensa de les seves reivindicacions, a partir'-de les 
mes elementáis. 

LA SITÜACIO AVUI AL NOSTRE PAJS_ .' ; '. .I'.:.. • :.. 

Les reflexiins fe~tG"S7fTns~ ara es sitúen a un cert. nivell de gc-
neralitat que les fa-váli.des per qualsevol país capitalista de-
senvdlupat. A Catalunya i a Espanya en general, la inmaduresa 
relativa del capitalismo fa quo nolts. deis fenonens asseny'alats 
es presentin nones de forma germinal. Pero no per aixo pot irc-
fravalorar-se la qttestió; al contrar.i, la seva comprensió co
rrecta pot. facilitar- 1'aliaba de les.-forces"-'del treball i de 
la cultura precisament perqué la teoría justa incideix opor-
tunanent sobre la ¡joye intel -. loctualitat i dificulta la pene-
tració de les idees tecnocrátiqucs i burgeses en general. 

A Espanya la llarga tradició de lluita universitaria ha poli-
titzat noltes generacions de joves intel.lec-tualsV La dictadu
ra franquista ha fet néixer una repulsa nolt generalitzada que 
ha pres forma política en el marc mundial de la crisi deis'va-
lors burgesos, i que ha donat'-lloc a un predoniní indiscutible 
deis corronts marxistes-leninistes, nalgrat les dificultats cte-
rivades de la manca de llibertats. 

L'experiencia de lluita en els sectors professionals posa de 
nanifest una clara diferencia entre les generacions meé noves, 
que han passat per una universitat altament polititzada i quo 
comencen a viure els primers símptornes de proletariazació, i 
les mes grans, nolt narcades encara per la concepció indivi
dualista i liberal de la professió (fins i tot entre gent po-
liticanent d'esquerra). La forea del futur son los noves ge
neracions, no sois per l'edat, sino per les noves condicions 
de treball: és sobre elles que les forces revolucionarles han 
d'exercir la seva principal influencia. No es pot oblídar que 
tambó els professionals de nos edat entren on parí en contra-
dicció amb el sistema, sobr</bot a Espanya, on el régim dicta
torial engendra conflictos adicionáis derivats del raquitis-
me del capitalismo espanyol i del sistema-̂ oiLrt±:c\"'"P̂ ô ñ:óiiSs"'" 



1'existencia d'un nucli progressista gui-nt per una prespectiva 

revolucionaria socialista pot garantir a curt terme la mobilit-

zació máxima de totas las energias intel.lectuals, joves i ve-

lles, i a llarg tcrme la constitucio de lálianca do les forcea 

del treball i de la cultura de cara a la rcvolució social. 
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