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El marxisme s'ha d'entendre com a una concepci6 del mon i una teoria social
que I'embocalla . S'ha descrit com a sintesi de la filosofia alemanya , el socialisme
trances i I'economia politica anglesa. Quant a teoria social , combina els pressuposits
i elements del pensament dialectic , la practica politica i la ciencia economica. Com
a teoria social . combina practica politica i ciencia economica . Com a teoria social,
el marxisme s'identif► ca amb els interessos i el protagonisme politic d'un grup
social especific : ] a classe obrera industrial, en Iluita i conflicte amb d'altres grups.
per tal d'aconseguir el poder politic.

El nucli i gruix de la sintesi que constitueix el cos de coneixement i projeccio
practica del marxisme , fou elaborat per Marx entre 1840 i 1860 , aproximadament.
La seva incidencia en el mon intellectual i academic d ' aquell temps fou nul, en
contrast amb el pensament d'autors com Auguste Comte (1798-1857) o Herbert
Spencer (1820-1830). Ambdos desenvolupen una visi6 de la societat, en el si de
la qua] els diversos grups treballen i actuen en cohesi6 i harmonia per al be comu;
visio que contrasta amb la concepcio marxista del conflicte irreconciliable entre
les classes , en la construcci6 d'una societat canviant en la historia . Les actituds
dc despreci i ignorancia foren reciproques entre Marx i Comte , Tocqueville, Le
Play o Spencer.

Nomes, poc dcspres do la mort de Marx, el 14 de mare de 1883, pcnsadors
socials como F. Tonnics, M. Weber, G. Simmel, Sombart, C. Mosca, K. Mannheim,
reconeixen la importancia de l'obra de Marx per a les ciencics socials I la practica
politica, I intenten conciliar-la amb cis propis treballs (com ara Weber o Sombart),
o be la rcbutgcn (Mosca o Pareto ). D'una manera o altra . a finals del segle passat,
les teorics de Marx son preses en consideraci6 i discutides pels soci6legs curopeus
mes importants.

En aquesta epoca, el marxisme ha madurat ja en 1'explicaei6 de la realitat social
i en la seva vessant de projeccio per a 1 ' acci6 politica. Fets, com la legalitzacio del
partit social-democrata alemany I'any 1890 , i el pragmatisme cap a que es decanten
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cis sous liders politics comp ara Kautski o Berstein. duen a revisar algunes de Ics
concepcions de Marx sobre la revolucio i el colapse del capitalisme. Les critiques
de R. Luxemburg, L. Trotsky no es feren esperar. Fins a la primera Guerra Mundial,
cl dcbat continua en el si del marxisme i s'enriqueix, despres de la Revoluci6 russa
de 1917, amb les aportaciones de K. Lukacs, K. Korsch i A. Gramsci.

Els anus 1920, un nou corrent critic d'arrel marxista intenta novament combinar
el pensament filosofic, el concixement psicoanalitic i l'analisi de la realitat social.
Fins 1953 «i'Escola de Frankfurt>> desenvolupa una visi6 i teoria critica de la
societal clue des de M. Horkheimer, T. Adorno, E. Fromm, H. Marcuse i d'altres
continua en l'obra del fil6sof contemporani: J. Habermas.

Des de finals del segle passat, les idccs de Marx sobre la desigualtat, el canvi
social, la ideologia i cl socialisme, s'estenen i influencien el pensament social i el
moviment obrcr a diversos paisos europcus. En el m6n anglo-sax6, pero, la inciden-
cia del marxisme en les lluites dels treballadors fou minima. La sociologia britanica
i nord-americana dels primers trenta anys del nostre segle ignoren quasi totalment

la teoria social dc Marx. Aquesta ignorancia s'esten als 1930s, despres del triomf
del feixisme a Alemanya i Italia i dc I'estalinisme a la Uni6 Sovietica. Sociolegs
i historiadors que havien incorporat al seu pensament, elements dc la teoria marxis-
ta. la rebutgen ara, com a totalitaria i antidemocratica. El buit crcat. l'omple
l'empiricisme anglo-saxo i el funcionalisme nord-america. EL desenvolupament
economic i benestar social de moltes societats occidentals despres de la segona
Guerra Mundial, son utilitzats pet corrent dominant en el pensament social, com
a indicadors de la fallida del marxisme en explicar el conflicte entre els grups
socials. El consens entre ells duu a 1'estabilitat i cohesi6 d'una societat. Aquests
son els temes a estudiar i analitzar, diuen els sociolegs i cientifics socials, amb
I'excepc16 de C. Wright Mills que reivindica la validesa del pensament de Marx.

No fou, pero, fins a la decada de 1960, despres de la publicaci6 dels primers
cscrits filosofics i economics de Marx, i el reconeixement dels aspectes humanistes
i no-deterministes del pensament d'aquest gran classic, quc el marxisme torna a
ocupar un lloc central en la reflexi6 dels cientifics socials. Esdeveniments politics
colpidors com el «maig frances» de 1968, les revoltes estudiantils de Berkeley o
el conflicte racial als Estats Units. posen en cvidencia I'esclat de conflictes latents
i la fragilitat del consens. La repercussi6 d'aquests fets en la teoria social es prou

immediata. D'una banda, sorgeixen cis intents de conciliar les idees marxistes

sobre el canvi i el conflicte amb 1'explicaci6 dels canvis en 1'estructura socio-
economica de les societats avancades. La sociologia conflictivista, radical i critica
s6n intents parallels a la fusi6 del marxisme com a concepci6 filosofica de 1'homc
i, el mon, amb 1'existencialisme (els anys 1950) o la fenomenologia (els anys 1960).
D'altra banda, el marxisme penetra a les universitats anglo-saxones, parallelament
a la creixent importancia de la sociologia en el mon academic anglo-saxo dels anys
1960. Ja no es solament als departaments de filosofia d'aigunes universitats aleman-

yes on es possible ensenyar i aprendre les teories de Marx. L'interes i instituciona-

litzaci6 d'aquest ensenyament s'estabilitza a la decada scguent. En comencar la
decada dels 80 es parla ja de «neomarxisme» referint-se al conjunt d'estudis sobre

el paper de I'Estat a les societats avancades, els canvis en llur estructura social,

les transformacions en les societats del denominat «socialisme real», la critica a
I'estructuralisme, entre d'altres.

Les aportacions mes decisives del marxisme son:

1. Una concepci6 especifica de societat.
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2. Un metode especific per aproximar-se a aquest objecte d'estudi.

La sociologia academica es defineix etimologicament i simplement corn la
ciencia que estudia la societal. L'objecte d'estudi es defineix en termes generals i

abstractes. Des de la perspectiva marxista, no es la societal concreta, historicament

determinada. Marx analitza en El Capital una societat, concretament, la societal
capitalista anglesa del segle dinou.

No es la societat, corn a idea producte de l'abstraccio, sing corn un objecte
real: no es un model o una generalitzacio, sing una formacio economico-social en
la historia, el que estudia el marxisme. Marx analitza la societat anglesa, a qual,
cn un moment o fase del seu desenvolupament historic, pren una organitzacio
especifica i essencial: la capitalista, sobre la base d'una forma de produir, unes
relacions de produccio, es a dir, un mode de produccio caracteristic: el de la relacio
entre capital i treball assalariat.

Des de la perspectiva marxista, raonar sobre la societat en general, corn fa la
sociologia academica no-marxista, es considerar enganyosament que 1'element espe-
cific de la historia d'una societat i del canvi social es el factor «consciencia». Les
socictats es manifestaran al nivell de les relacions i formes ideologiqucs, juridiques,
politiques; les quals esdevindran objecte d'estudi essencial del cientific social. La
investigacio no es decantara cap un objecte real, material i historicament determinat,
sing cap a un producte de moment de pensament i raonament del cientific, que
tindra una objectivitat purament ideal.

L'activitat del cientific social, la relacio entre teoria i objecte d'estudi, queda
reduida, per la propia naturalesa d'aquest oltim, en una relacio d'idea a idea, en
un pur monoleg intern en el pensament del socioleg. Es fa dificil, doncs, coneixer
els esdeveniments reals, els processor socials concrets, perque mai no es tracta
d'una societat real i concreta, sing de la idea de societat, ideal i abstracta. Les
explicacions seran de caracter metafisic, potser aprioristic, el-ludint l'objecte real
a analitzar, cs a dir, la forma especifica de produir i les relacions materials de
produccio sobrc les quals sorgeixen les relacions interhumanes, socials, i s'institucio-
nalitzen els elements que conformen una cultura.

D'aci que I'estudi d'una societat concreta, historicament delimitada ha d'esser
global i totalitzadora. No es poden considerar ailladament les relacions materials
de les socials, la produccio de la distribucio, l'estructura economica de la ideologia
i practica politica, d'una societat concreta. L'aillament o separacio en esferes diver-
ses i diferencials no to cap sentit. Aquesta forma d'aproximar-se a la realitat
configure un metode que implica l'assumpcio de la realitat social a estudiar, defugint

Iota abstraccio, model o generalitzacio que depassi el sentit formal tradicional del

metode. Heus aci, la segona aportacio del marxisme a la sociologia.

El metode marxista, la forma d'aproximar-se a l'objecte d'estudi, es dialectic i

materialista. El punt de partida es la consideracio que la realitat social es construida

pels homes i les dones. No es quelcom d'immutable, ahistoric, ans al contrari un

proces en el qual tothom es productor i producte, horn existeix en funcio de

I'existencia de l'altre, res no es si no existeix el seu contrari. Aquest es el principi

de la dialectica, present en tot fenomen de la naturalesa o la societat.

Es essencial en la dialectica el proces i canvi a travcs de contradiccions i el

desenvolupament cap a estadis superiors, mes complexos, de tot fenomen o esdeve-

niment. El moviment do contraris, el moviment de contradiccions cn el si de

qualsevol fet, situacio o realitat social, es a dir, un fet, situacio o realitat qualitativa-
ment diferent i mes enlla del punt de partida.
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Com indica la propia paraula, la dialectica (proces, discurs a traves del coneixe-

ment) implica una forma de raonar que intenta reconciliar dues posicions en

contradiccio o conflicte. La idea de proces, moviment. canvi, inherent a la nocio

de dialectica subsumeix la famosa triade de: tesi, antitesi i sintesi. En d'altres

termes: afirmacio, negacio i negacio de la negacio; a mes de la Ilei de la transformacio

de la quantitat en qualitat. El raonar dialectic reflecteix el moviment de contraris

i el conflicte que genera i resol en la interconnexio i unitat en un tot superior.

D'aci en deriva la idea de totalitat.

Des d'una perspectiva marxista, tot i que metodologicament sigui necessari

analitzar aillada i separadament els diversos elements socials, aquests elements

nomes tindran ple sentit en el si del context total especific del qual es desprenen.
La idea de totalitat bandeja la concepcio atomistica d'un fenomen social, d'una
societat. Bandeja a mes a mes, la concepcio de l'individu com a existent amb
anterioritat i prioritat, tant historicament com logicament, a la societat. Ans al
contrari, des d'una metodologia dialectica, la persona (1'individu) es en tant que
esser social, es a dir, tant en quant existeix una societat de la qual es membre.
L'home/dona son i existeixen si i perque hi ha una societat, i a I'inreves. L'home/
dona nomes pren plena significacio en funcio de les seves relacions amb 1'altre i
amb ]a societat. En consequencia, dificilment es podran establir Ileis universals,
aplicables a entitats abstractes, a totes les societats en general, sing que 1'especificitat
historica i las interconnexions que es resole.i en una totalitat concreta, s'han de
tenir en compte.

La categoria de totalitat to implicacions politiques. En la mesura que un home/
dona es relaciona amb l'altre i amb la societat de forma dialectica, el canvi social
suposa la transformacio total i no pas la reforma d'alguna de les parts. Nomes
una trasformacio total, una revolucio que canvii les estructures civil i politica
aconseguira alliberar la humanitat de 1'alienaci6 capitalista. El concepte de totalitat
implica una tensio constant entre les parts i amb el tot, adhuc ]a que existeix entre
consciencia i estructura de classes en canvi.

El punt de partida que la realitat social es construida pels homes significa que
homes i dones viuen, son i existeixen d'acord amb la forma de produir Ilur vida,
llur existencia, i tenen capacitat per a incidir i transformar les condicions de Ilur
existencia. Aquesta capacitat to trascendencia historica pel conjunt d'una societat.
Es aixi que es pot parlar d'una concepcio materialista de la historia.

L'existencia i historia d'una societat parteix de les relacions basiques dels homes
i la produccio de Ilur existencia material, i de com produeixen llur vida comuna.
La base es, doncs, el conjunt de relacions que deriven del primer acte historic:
produir. La produccio es I'acte que distingeix I'home dels animals, per la creativitat,
a traves del pensament huma, que comporta transformar els bens que ofereix la
natura, construir eines i tecniques per a aquesta transformacio, organitzar-se per
estalviar esforcos, establir normes de convivencia en la cooperacio en el treball,
etc. Les tecniques, les idees, les normes, els valors es desprenen de l'acte de
produir. Pero tambe se'n deriva una divisio del treball que, davant l'apropiacio
dels bens, mitjans per a produir, esdeve la font de desigualtat social i divisio en
classes antagoniques. Aquesta situacio pren la seva maxima expressio sota condi-
cions alienants de produccio. L'alienacio es la preocupacio filosofica latent en la
formulacio d'una forma d'aproximar-se i d'una explicacio materialista de la historia.

Ara be, la cooperacio entre els homes/ dones en l'organitzacio practica del
treball social, fa prendre consciencia de les condicions sota les quals es produeix.
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I n el moment en Clue Sc senten compel•lits. forcats. a actuar. produir I v iure Sota
condicions que no poden controlar o transformar, d'acord amb Ilurs necessitats,
els homes s'hi enfronten. D'aci, la Iluita contra les conditions de treball i vida,
quan son alienants. En ultima instancia. l'home no deixara d'esser i sentir-se
internment capac de transtormar les condicions de la seva existencia i crear les
adients per exercir la Ilibertat. Corn diuen Marx i Engels <la conscicncia no deternii-
na la vida, sin6 que la vida determina la conscicncia». (Ideologia alemanra).
Prendre conscicncia de la prOpia situac16 i pr6pia capacitat de Iluitar per transformar
les condicions de vida duu els homes a considerar la possibilitat de canvi. El canvi
social. la revoluci6, son temes de la sociologia, per6 igualment de moltes altres
ciencies socials. La forma d'aproximar-s'hi. des de la perspectiva marxista sera
necessariament dialectica, i a nivcll de la practica. interdisciplinaria. Les consequen-
cies practiques (en aquest cas. acadcmiques) d'un enfocament marxista de ]a realitat
son. doncs. ben paleses.
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