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El centenari de la mort de K. Marx ha arrihat en un moment molt oportu. Un
centenari es, habitualment. una ocasio protocol•laria de retre tribut a un home, de
rescatar la seva obra de l'oblit, d'inventariar els seus merits... Tambe es una ocasio
de que cs dota la societat, o els gremis corresponents o ocomunitats de cientifics»,
per tal de mostrar-se com gent agraida i expressar el reconeixement historic. El
centenari de Marx, pero, ha arribat en una circumstancia especial, perque, per un
costar, no necessita desempolsar Marx, ja que ha estat mes estudiat en les darreres
decades que en tot el segle i mig de difusio de les seves idees; per un altre costat,
el centenari arriba quan s'esta debatent la «mort del marxisme>>, la qual cosa dona
un caire pintoresc a algunes de les activitats culturals del compliment.

Si haguessim de descriure el to del centenari amb una frase, aquesta be podria
ser: o El marxisme ha mort: visca Marx!». I, curiosament, el ovisca Marx!>>, sembla
lianCar-lo ]'Academia, que s'ha decidit per fi a col•locar Marx en el panteo dels
homes histOVics, garantint aixi que apareguin periodicament tesis, estudis, curios,
edicions..., sobre la seva vida 1 la seva obra; es a dir, garantint la seva vida eterna,
encara que a costa de perdre-li el fervoros respecte, la veneracio i de posar-lo
constantment a prova de I'analisi critica.

I, mes curios encara, mentre ]'Academia deixa per fi de regatejar a Marx la
seva talla de pensador, I'acta de defuncio del marxisme es aixecada per aquells
que ahir -un oahir» d'una desena d'anys-, en nom del mar.visme militant, no
nomes desautoritzaven el «marxisme de catedra», ans reivindicaven el privilegi
de la comprensio de Marx en exclusiva per aquells que se situaven en les abstractes
trinxeres de la contestacio des d'un imaginari fora del sistema. Finalment resulta
que ]'Academia, que segons el marxisme devot buidava Marx del seu contingut
revolucionari, es mes fidel a la Ilarga. A la Ilarga, la freda i ritualitzada rao es mes
fidel, i mes justa, que I'entusiasme, mes durable que la passio. Aixi doncs, el
centenari arriba oportunament en propiciar que la desercio, la ruptura amb el
passat, prengui la forma d'un abandonament de la religio per la ciencia, del mite
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pcl logos. de la ignorancia pel coneixement. Una magnitica ocasio per decretar

I'eternitat de Marx i 1'anucronismc del marxisme davant ]a informatica, la destruccio

de la naturalesa per la tecnologia, la dispersio de ]'agent historic en una xarxa
d'estrats, el fracas de les esperances, la falsacio de les prediccions... El marxisme
ha quedat anacronic, i Marx vela amb bons ulls que hom procures situar-se a
1'altura del seu temps. No es aixo precisament, treure Alemanya de I'anacronisme,
el que impulsa el Jove Marx per la seva ruta historica? No digue ell que no era niar-
xista?

Aquesta necessitat de justificacio es patent i saborosa. El desenvolupament
historic del marxisme s'ha caracteritzat per una Ilarga Iluita per posseir Marx. per
ser els autentics interprets. per detectar la veritable, la bona lectura... I. ara, fins
i tot I'abdicacio sembla ser feta en nom del overitable esperit de Marx>>, que per
sobre de tota concrecio llanca el missatge d'estar a I'altura dels temps, d'estudiar

la situacio concreta, d'analitzar la conjuntura..., en fi, d'acceptar com a historica,

o sigui, com a precaria, fins i tot la teoria que formula la historicitat. D'altra banda
amb l'adhesio religiosa al marxisme es feu de 1'autocritica un element metodologic;

i arrela amb tal forca clue fins i tot la renuncia al marxisme es encoberta amb una

confessio.
Deixem, pero, aquestes reflexions i anern a la cosa. Tot i que no son reflexions

conjunturals, sing que, d'alguna manera. constitueixen 1'entrada a la nostra retlexio.
Perque aquesta umala conscicncia» que sembla sentir-se en 1'acte d'alliberament
de la ofalsa conscicncia anterion> tc molt a veure amb el que es especific en el
pensament de Marx amb el seu <<heretatge>>, que arrosseguem malgrat tot.

Efectivament, el maxisme va irrompre en la conscicncia de mitjan segle dinou

com una critica. Tota filosofia -si mes no tota filosofia que valgui la Pena- es
constitueix sobre la negacio de la conscicncia anterior; tota filosofia es un pas mes

en el llarg cami de perdua de la ingenuitat. Juntament amb aquesta tasca critica,

es cert, tota filosofia digna acostuma a portar una consolatio, una esperanca. 0
sigui, d'una banda ens obliga a fer fons, a renunciar a la confortablc visio del mon

en que ens movem, al quadre de valors que donen sentit a la nostra practica, a

les creences que ens alliberen de la solitud, de ]'absurd, de la gratuitat, d'esser

sense mes... Tota filosofia, doncs, trenca la xarxa de sentits, l'ordre, la jerarquia,
la Hum, per tal de forcar-nos a gustar per uns instants la ficcio, 1'engany. on viviem.

1, seguidament, despres d'un vertigen fugac al contacte del buit, del desordre, del

dessentit. ens ofereix un recanvi, un nou ordre, un nou codi. nous sentits, tinalitats,

valors, creences.... Potscr una nova il-lusio, de la qual, pero, no acostumem a

sospitar fins que la nostra conviccio no quedi sotmesa a la critica d'una altra

filosofia que pugna per guanyar un espai.

El marxisme fou. doncs, una critica a la conscicncia dominant. Una conscicncia

que, en la seva forma social, es recolzava, per un costat, en la idea de i'home com

a individu subjecte de drets (morals, juridics, economics...) sobre la base de ser

una voluntat lliure, i per tant responsable, que actua Iliurement i d'aquesta manera

fa la historia, clue es obra de la seva rao (o del resultat de les competencies do les

seves raons entre elles i enfront de la naturalesa): per un altre costat, I'altre pilar

d'aqucsta conscicncia social era constituit per la idea de I'Estat com a regne de

]'universal, la llei com a expressio de la rao, el que es public com a expressio de la
perfeccio d'un home que no renunciava a ser individu ni a ser rtes que individu.

Marx criticara aqucsta ideologia, aquesta falsa conscicncia de si, segons la qual

la socictat es veu a si mateixa com no es. com li agrada ser. Com si d'un mirall
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encantat es tractes, aquesta ideologia de I'individu subjecte, i de I'Estat regne de
l'universal, completada amb una sempre metaforica harmonia possible entre bens
privats i bens publics, permet que la societal es vegi a si mateixa agradable. bona,
honesta, justa, Iliure, racional...

Marx du a terme aquesta critica a la consciencia dominant en dialeg amb els
sews teorics, especialment Hegel i cis joves hegelians, els economistes classics i els
socialistes utopics. Tres fronts de debat diferenciats. sens dubte, pero que Marx
veu en alto que tenen d'unitat: tots constitueixen el suport d'una consciencia social
que ha de ser subvertida.

Aixi doncs, el marxisme comenca com a reflexio filosofica, accentuant la seva
dimensio negativa, rebelilant-se contra les filosofies existents. 0 sigui, corgi com
a critica. I aixo fins i tot es veu en els titols i subtitols de les sews obres, com
quelcom obssessiu: «Contribucio a la critica de la Filosofia del Dret de Hegel>>,
«Sagrada Familia o Critica de la critica critica», «Ideologia Alemanya o Critica de
la novissima filosofia alemanya.... del socialisme alemany en els seus diferents
profetes», <Critica de l'Economia politica...».

Marx, doncs, anuncia conscientment la seva tasca com a activitat critica:
<Ja he anunciat en els Annals Franco-Alemanys la critica de la ciencia de I'Estat

i del Dret sota la forma d'una critica de la Filosofia hegeliana del Dret. En preparar-
la per a la impressio s'evidencia que la mescla de la critica dirigida contra 1'espccula-
ci6 amb la critica d'altres materies resultava inadequada, destorbava el desenvolupa-
ment i dificultava la comprensio. A mes, la riquesa i diversitat dels assumptes a
tractar nomes hauria pogut estar compresa en una cola obra d'una mancra totalment
aforistica , i a la vegada tal exposicio aforistica hauria produit I'aparenca d'una
sistematitzacio arbitraria. Fare, clones, successivament, en opuscles distints i inde-
pendents, la critica del dret. de la moral, de la politica, etc.. i, per ultim, tractare
d'exposar en un treball especial la connexio del tot, la relacio de les distintes parts
entre si, aixi com la critica de l'elaboracio especulativa d'aquell material. Per
aquesta rao en el present escrit nomes es toca la connexio de I'Economia Politica
amb l'Estat, el Dret, la Moral, la Vida civil, etc., en la mesura que I'Economia
Politica mateixa, ex profeso, toca aquestes questions.»(.Allanuscrrts, 1844, p. 47-48).

Una critica que. d'una banda, es entesa en el sentit kantia. es a dir, com a
establiment de les condicions de possibilitat (I de necessitat) dels discursos «criti-
cats»: critica, per tant, que es dissol en 1'explicaci6; d'altra banda, la seva critica
no es absent de contingut negatiu, renovador, aspirant a transformar la base.
aquestcs condicions que fan possible (i necessari) el discurs criticat. la seva parciali-
tat, la seva il-lusio. I tot aixo amb consciencia dels limits de la critica filosofica,
com deixa veure en la seva carta a Ruge del 1843:

Sembla que encara hi ha quelcom mes greu que els obstacles exteriors: les
dificultats interiors al moviment. Ja que si be ningu no to dubtes sobre el «d'on
venim?», regna en revenja una total confusio sobre I' <<on aneni?>>. No tan sols
entre els nostres reformadors socials es desencadena una anarquia general, sing
que aviat tothom haura de confessar-se que no to cap idea sobre allo que haura
de ser I'endema. Al capdavall, precisarnent es aqui el merit de la nova orientacio:
pcl pensament dogmatic no anticipern sobre el mon de dema, ans al contrari volem
trobar el mon nou nomes al terme de la critica de l'antic. Fins ara els filosofs
guardaven en el seu calaix la solucio de tots els enigmes, i aquest valent imbecil
mon exoteric nomes havia d'obrir ben be el bee perque les aloses de la Ciencia
absoluta hi caiguessin rostides del tot . La filosofia s'ha secularitzat i la prova mes
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Colpidora CS que la mateixa conseiencia tilosolica Cs aril implicada en ICs esquincacles
de la Iluita no nomes exterior sino tambc interiorment. No cs cosa nostra construir
I'esdevenidor i drecar plans dclinitius per a I'eternitat, el que hem do realitzar en
cl moment actual es ben evident: vull dir la critica radical de tot l'ordre existent,
radical en el sentit que no to por dell seus propis resultats, aixi com tampoc dels
conflictes amb les potencies establertes.o (K. Marx-F. Engels, Corresporrdancc.
Paris, Ed. Sociales, 1971, t. 1,pags. 297 ss.).

Tot 1 que Marx intueix que el problema de la critica es detcrminar oon anem»,
de moment s'estableix nomcs una exigencia formal: «critica radical de tot l'ordre
existent>>, sense tcmer els resultats. Una critica que es legitima a si mateixa en la
seva negacio, i no per l'alternativa que promet, desconeguda encara. I una critica,
a mss, no exempla de sospita:

«I el principi socialists en conjunt es nomes una de les cares que presenta la
realitat de la veritable essencia humana. Hem d'ocupar-nos igualment de I'altra
Cara, de 1'existcncia teorica de I'home, dit d'una altra manera, fir de la religio, de
la ciencia, etc., l'objecte de la nostra critica. A mss volem actuar sobre els nostres
contemporanis, i mss particularment sobre els nostres contemporanis alemanvs.
La questio es: com fer-ho? Dos ordres de fets son innegables. La religio d'una
Banda, la politica de l'altra son els subjectes situats en el centre de l'interes de
l'Alemanva d'avui: ens cal prendre'ls com a punt de partida en I'estat que es
troben, i no per oposar-los un sistema fet del gencre del Viatge a icaria. La rao
ha existit sempre, pero no sempre sota la forma racional. Podem, doncs, lligar la
critica a tota forma de la conscicncia teorica i practica i desengatjar formes propies
de la realitat existent, la realitat veritable com el seu Deure-Ser i el seu desti final.
Pel que fa la mateixa vida real, 1'Estat politic, ally on no ha estat penetrat conscicnt-
ment per les exigences socialistes, inclou en totes les seves formes modernes les
exigencies de la rao. I no s'atura aqui. Suposa la rao realitzada pertot arreu, per
aixo mateix, pero, el seu desti ideal entra en contradiccio amb les seves premises
reals (ibid.).

I d'alguna forma intueix que la critica ha d'eixamplar un camp, superar el limit
de la religio i estendre's tambe al de la politica.

oA partir d'aquest conflicts de I'Estat politic amb si mateix es desenvolupa
pertot arreu la varietal de les relations socials. De la mateixa manera que la religiri
es el compendi dels combats teorics de la humanitat, I'Lstat politic ho es dell sous
combats practics. L'Estat politic es I'expressio, rota la seva forma propia -suh
specie rei publicace (sota forma politica)- de totes les iluites, necessitats i veritats
socials. No es, doncs, de cap manera rebaixar-se i atemptar contra l'altura dcls
principis fer de Ies questions especiticament politiques -per exemple la difercncia
entre el sistema dels tres ordres i el sistema representatiu- l'objecte de la critica.
Car aquesta questio no fa sino expressar en termes de politica la difercncia entre
el regne de I'Home i el regne de la propietat privada. No tan cols la critica pot,
sino que ha d'entrar en aquestes questions politiques (que en la idea dels socialistes
vulgars son per sota d'ella). En demostrar la superioritat del sistema representatiu
sobre el dels ordres, despcrta practicanu'nt l'intcrCs d'un gran partit per a la nacio.
En clevar el sistema representatiu de la seva forma politica tins la seva forma
generalitzada i en desengatjar la signiticacio veritable que conic, obliga, pel mateix
tet,aquest partir a anar mcs enlla de si mateix, perque el triomf significaria la seva
supressio.» (Ibid.).

Aixo no obstant, deixa veurc el sentit de la seva intu1'c1'6: no
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a doctrinari, sino com a cicntific: no criticar en nom d'una nova veritat salvadora,
sing com a cientitic.

Res no ens impedeix, doncs, de prendre per punt d'aplicacio de la nostra
critica a ]a critica de la politica, la presa de posicio en politica, es a dir, les Iluites
reals, identificar-la amb aquestes lluites. No ens presentem al mon com a doctrinaris
amb un principi nou: heus aqui la veritat, agenolleu-vos davant seu! Aportem al
mon els principis que ell mateix ha de desenvolupar en el seu si. No li diem pas:
deixa correr els combats, son bajanades; nosaltres cridarem la veritable consigna
del combat. Nomes Ii mostrem per que combat exactament, i la consciencia de si
es quelcom que haura d'adquirir, vulgui o no vulgui.» (Ibid.).

I fins i tot s'anticipa la idea, es fomenta el projecte de forma literario-filosofica:
polar el mon a l'altura del seu temps, treure'l del seu anacronisme:

La reforma de la consciencia consisteix senzillament a donar al mon consciencia
de si, a fer-lo sortir dels somnis que es fa de si mateix, a explicar-li els seus propis
actes. No cerquem res mes que de reduir, com ja feu Feuerbach amb la seva crilica
de la religio, les questions religioses i politiques a la forma humana conscient de
si mateixa.

Ens cal, clones, prendre per divisa: la reforma de la consciencia no per dogmes,

sing per l'analisi de la consciencia mitificada i obscura a si mateixa, tant si apareix

sota forma religiosa com politica. Es comprovara llavors que el mon possecix do

bell antuvi una cosa, ]a somnia des de fa molt de temps i nomes li manca una

consciencia clara per tal de posseir-la realment. Es comprovara que no es tracta

d'una solueio de continuitat profunda entre el present i el passat, sino de la

realit_acio de les idees del passat. Es comprovara finalment que ]a humanitat no

comenca un treball nou, sino que acaba conscientment el seu treball antic.

Podem, doncs, resumir en una paraula la tendencia del nostre diari: presa de

consciencia, clarificacio operada peI temps present sobre le seves propies lluites i

aspiracions. Heus aqui un treball pel mon i per nosaltres. Nomes pot ser I'obra

de moltes forces reunides. Es tracta de con%ssar-se, i res mes. L'Onica cosa que
necessita la humanitat per recuperar-se dels seus pecats es anomenar-los per fi peI

seu nom.> (Ibid).

A la Introduccio a la C. F. D. de Hegel, Marx explicita aquesta mateixa idea.
A Alemanya, la critica de In religio ha arribat al seu fi en I'essencial: la tasca
pendent es una altra. Una vegada ]'home ha descobert el seu propi engany, no es
senora ja inclinat a buscar el que no es (Deu, superhome...), i optara per cercar
]a seva propia felicitat. S'ha descobert que l'ho;ne_ra la religio:

El fonament de la critica irreligiosa es: ]'home es qui ,la la religio, no es la
religio que fa ]'home. Certament, la religio es la consciencia de si i el sentiment

de si que to ]'home que no s'ha trobat encara a si mateix, o be s'ha pcrdut
novament. L'home, pero, no es un esser abstracte arraulit en algun Iloc fora del
mon. L'home, es el mon de ]'home, I'Estat, la societal. Aquest Estat i societal
producixen la religio com a consciencia inrertida del nton, perque ells mateixos

son un mon a l'inrevves. La religio es la teoria general d'aquest mon, ]a seva summa

enciclopedica, la seva logica sota forma popular, el seu punt d'honor espiritualista.
el seu entusiasme, la seva sancio moral, el seu complement solemne, la seva

consolacio i la seva justificacio universals. Es la realit_acio _Tantastica de I'esser
huma, ja que 1'esser hoard no posseeix una veritable realitat. Aixi doncs lluitar

contra la religio es indirectament lluitar contra aquest more al qual dona ]'aroma es-
piritual.
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La miseria religiose CS. pcr Lill costa[. 1'c.VpresSlr) (IC la miscria real I. PCT Lill
altre, n'es la protesta . La religio es cl sospir do la criatura oprimida , ('anima dun
mon sense cor, es I'esperit de condicions socials d'on I'esperit ha estat exclos... La
religio es I'opi del poble».

Aixi es configura la critica de Marx : la religio no es falsa -com a representacio
erronia, deformada ...-, sing quc es veritable imatge : representa correctament el seu
objecte: es aquest que es invertit.

En aquets moments Marx juga amb una idea d'c^sser natural enterrada sota
l'c^sser historic. La conscicncia ideologica vol dir conscicncia opositivista», es a dir,
alto que nomes capta ('esser historic, el que es donat , sense dir res respecte clue
aquest esser historic es una inversio de ('esser propi de la naturalesa humana. La
falsa conscicncia , o conscicncia invertida , ho es rcspecte a ('esser de la naturalesa
humana, no respecte al de I'existencia humana . Per Marx la critica es, doncs,
explicacio de la necessitat d'aquesta inversio i de la overitat » d'aquesta falsa cons-
cicncia; i la ciencia es representacio de ]'esser natural : per aixo segueix la critica,
i per aixo no es empirista.

El discurs de Marx adquireix aqui forca i profunditat : la forca de la negacio
radical i la profunditat de l'explicacio positiva:

<<La superacio de la religio , en quant benauranca il-/usoria del poble, es 1'exigencia
de la seva benauraca real. L'exigencia d'abandonar les illusions sobre un estat de
coses es igual a exigir que s'ahandoni an estat de cores que necessi/a illusions. Aixi
doncs , la critica de la religio es , en germen , la critica de la rail de flagrimes clue
la religio envolta d'un halo de santedat ( Intr. Cr . Fil., Drt. de Hegel).

La critica no arrenca de Ies cadenes Ies Hors imaginaries a fi que ]'home les
suporti sense fantasia ni consol , sing perque siguin espolsades i en puguin brotar
Ies flors vives . La critica de la religio desenganya ]' home per tal quc pensi, actui
i organitzi la seva realitat com a home desenganyat que ha desistit d'una actitud
irraonable , a fi que girl al voltant de si mateix i al voltant d'un soi autentic. La
religio constitucix un sol 11-lusori que gira a 1'entorn de ]'home, mentre clue I'home
no gira a l ' entorn de si mateix.>> (A.F. 102).

I de forma nitida es diu la missio de la filosofia:
<<La missio de la historia consisteix , per tant , una vegada desaparegut el mes

enlla de la veritat, a csbrinar el mfrs agtti. I en primer Iloc , la missio de la tlosofia,
que es al servei de la historia , consisteix , un cop desenimascarada la forma de
santedat de I'autoalienacio humana , a desemmascarar aquesta autoalienacio en Ies
sexes loaner no ranter. De manera que la critica del cel es converteix en crilica
de la terra , la critica de la religio , en ]a critica del drat, la critica de la teologia en
la critica de la politica .» (A.F. 102).

No podem endinsar-nos mes en el tema . N'hi ha prow , pero , per subratilar
aquest caracter del marxisme com a una critica que introdueix la sospita cn la
conscicncia : aquesta es fa sospitosa a si mateixa , perd la fe i la complacnca en si.
Si Ics seves formes, els seus continguts , no son ja la seva obra Iliurement produida,
sing els seus modes historicament soferts, sospita clue la seva forma usual d'existir
es la il-Iusio . Quan veu i diu la justicia , la igualtat , la Ilibertat, la rao, ]a voluntat...,
quina garantia to dc no bressar-se en la il•lusio? A quines forces ocultes obeeix?
A quin amo serveix la seva veu ? Aqucsta «sospita» es part important de l'herctatge
de Marx , potscr la mes duradora i decisiva , que suposava un opunt dc no rctorn».
Al costat de Ics seves analisis historiques o economiques , al costat dc la seva teoria
de la historia o de la politica , i al costat de la seva obra practica d ' intervencio en
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cl moviment i organitzacio de la classe obrera, Marx ens deixa aquesta determinacio
sobre la nostra conscicncia, que no pot ja for-se enrera, per tal de recuperar la
ingenuitat perduda.

Ccrtament, com he assenyalat, en Marx, en la seva filosofia tambe hi havia
una consolatio, una promesa, un oferiment d'esperanca, una veritat per creure.
Marx oferia una filosofia (o ciencia com es vulgui) de ]a historia on la dialcctica
de la produccio i de la Iluita de classes caminava, tot i que fora sense calendars,
vers un final felic posat en el socialisme, en ]a revolucio, es a dir, en el final de
la ilFlusio. Dories alli els homes creuran ser amos de si mateixos i ho seran, creuran
ser Iliures i ho seran, creuran ser iguals i ho seran...: la seva conscicncia, com
sempre, expressara el seu moment historic, e] scu temps, aquest sera, pero, el de
la identitat entre essencia i existencia, es a dir, la naturalesa humana es veura
realitzada, les coses seran com han de ser. Una consolatio, una doctrina de ]a
salvacio, el contingut de la qual no es estrany a ('exit del marxismc, o al seu
protagonisme historic. Una filosofia sense esperanccs nomes pot reeixir a les clave-
gucres, encara clue siguin palaus de marbre, d'una societat.

Ben segur clue l'obra de Marx no s'exhaureix en aquests dos elements, la critica
i la doctrina de salraci6; ben segur que les seves analisis historico-socials, economi-
ques, etc., tenon un estatus, de cientificitat innegable. Si ens hem limitat a comentar
aquests dos ha estat pels limits necessaris i perque voliern ressaltar aquesta idea:
tot i que es perdi la fe en la promesa marxista, el marxismc com a critica seguira
present corroint la conscicncia cada vegada que aquesta fingeixi creure en el seu
dret a parlar en nom de ('universal, de la neutralitat, de 1'absolut: tot i que la
conscicncia de 1'intel•lectual hagi supcrat la idea classica de revolucio, no podra,
encara que nomes sigui en aquets moments esporadics en que les passions callen,
alliberar-sc de la seva propia sospita que, per la majoria dels homes, segueix sent
objectivament valida.

Per aquells quc tenim una certa tendencia a situar-nos en e] pla de I'esperit
absolut. les teories, les idees, les doctrines envelleixen amb rapidesa, perden actuali-
tat, es fan anacroniqucs; pero aixi s'oblida ingenuament que a la realitat concreta
no solament segucix sent actual una revolucio com la concebuda per Marx, sing
fins i tot com la somniada per Baveuf, per Marat, per Meslier...

49


