
El procés de modernització ha estat vinculat als de la racionalització i la secu- 
larització de la societat. L'organització racional del treball i la producció, 
la massificació del consum i l'educació, han estat considerats com a conse- 
qükncies indefugibles i desitjades del procds de modernització, entts com a 
procés de canvi social contemporani en el qual l'aplicació (total o parcial) de 
citncia i tecnologia a totes o a algunes esferes de la vida social (econbmica, 
administrativa, educativa, defensiva, etc.) recolza necessariament en un sis- 
tema educatiu a l'abast del conjunt de la població i en la formació d'actituds 
i de mentalitat de l'home i de la dona moderns, en termes del gradual ({desen- 
cantament del món)). 

Autors classics com Spenceu, Weber o Simnlel varen establir les arrels de 
l'enfocament tebric d'aquesta via de canvi social contemporani. Les noves 
formes religioses, les noves formes d'organiaació de la producció de mercaderies 
i de serveis, &integració de les minories ktniques, les noves formes de repro- 
ducció social i de possessió, centrades en el consum com a valor d'ús o com 
a valor signe, es poden comprendre avui en el marc conceptual-tebric confe- 
git per l'acoblament de moltes de les aportacions dels grans c1Assic.s de la socio- 
logia. Així, classics sempre moderns com Mam o Weber permeten l'explicació 
de fets tan familiars com el consum o una determinada política cultural a par- 
tir de la reinterpretació i I'actualització d'alguns dels seus conceptes clau (apro- 
piació, ús, per exemple). Aquest volum de PAPERS inclou igualment les 
interpretacions possibles de les noves formes religioses, i organitzatives, de les 
noves pautes de consum, de les noves polítiques culturals o de professorat. 
Autors del nostre segle com Freud, Schütz o Bourdieu són refertncia obliga- 
da per explicar els fenbmens socials que exemplifiquen el procés de moder- 
nització d'una societat. 
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