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Deixeu-me començar per fer una pregunta potser impertinent: Parlar de treball és treballar? Això pot semblar 
una bestiesa però em sembla que no ho és gens. Com a mínim és una pregunta que pot obrir-ne d'altres i fer-
nos dubtar d'algunes evidències que sovint pre-determinen l'enfoc que donem a aquest tema. Aquesta pregunta 
ens fa adonar de l'exuberant i fins i tot empipadora polisèmia del terme treball en la nostra societat. Què 
considerem i què no considerem treball? 

Quan volem estudiar el treball des de la perspectiva 
sociològica, n'hi ha prou amb entendre per treball allò 
que la majoria de la gent entén per aquest concepte? O 
fóra més aviat feina del sociòleg reformular-ho per tal 
d'anar més enllà de les pre-concepcions populars i, d'a-
questa manera, assolir una millor comprensió del feno-
men? I això de millor, en quin sentit? Per quina raó el que 
digui el sociòleg sobre el treball ha d'ésser millor que allò 
que en pugui dir el taxista, el capellà, l'arquitecte o el 
delinqüent? Com podem veure les preguntes se'ns 
multipliquen. Senyal que anem bé. 

Tornem, però, per un moment a allò que ens dema-
nàvem a l'inici. Parlar de treball —que és el que fem 
aquí— és treballar? Depèn. D'acord amb les definicions 
estereotipades dominants, si ens paguen per parlar-ne 
estem treballant. I si no, no. De fet podríem estar fent la 
mateixa activitat en un cas i en l'altre però per a considerar-
ho treball l'activitat en sí no sembla que sigui massa 
important. O, si més no, no tan important com una altra 
cosa, que és el fet de si aquesta activitat és o no 
remunerada econòmicament. Per posar un exemple, si a 
un li pregunten pel carrer La seva dona treballa? és bastant 
probable que contesti No sense pensar-s'hi. Vol dir això 
que la seva dona no fa res? En la gran majoria de casos, 
no. La seva dona probablement renta la roba, cuina, frega 
els plats, se n'ocupa dels nens, escombra i fa les altres mil 
feines que corresponen a la mestressa de casa. Però en 
canvi per al marit és evident que la seva dona no treballa. 
Això hi haurà qui vulgui explicar-ho només en termes 
masclistes, de patriarcat o de menyspreu pel tre- 

ball femení. No dic pas que no hi hagi alguna cosa de tot 
això. Amb tot, però, el que determina que aquestes feines 
no siguin considerades pròpiament com a treball és el fet 
que no siguin retribuïdes monetàriament. La prova és que 
tothom ha sentit alguna feminista que preguntava 
estranyada a la que decidia quedar-se a casa i fer les feines 
de la llar: / tu per què no treballes? 

Així doncs, una primera noció popular del terme 
treball fóra aquella que l'associaria a qualsevol activitat 
realitzada a canvi d'uns diners. Però no cal furgar massa 
per adonar-se'n que la realitat és molt més complicada. De 
fet entre els que es troben situats en els nivells ocupa-
cionals socialment considerats més baixos hom podria 
trobar una percepció diferent del que és o no és treball. 
Aquí n'hi hauria molts que al demanar-los-hi si la feina 
que jo estic fent pot considerar-se «treball» respondrien 
amb un comentari sorneguer. I és que efectivament ells 
pensen que treballar és una altra cosa. Tendeixen a associar 
treball amb treball manual directe. Sovint allò que 
entenen per treball connota un esforç involuntari i penós 
realitzat amb les mans. Segons ells els polítics, els ban-
quers, els professors universitaris o els capellans són gent 
que no treballa. És per això que acostumen a monopolitzar 
el nom de treballadors com una designació social que 
serveix per a identificar-los i diferenciar-los col·lectiva-
ment dels altres grups socials. En aquesta consideració tan 
diferent del que és treball hi perviu una concepció molt 
tradicional que vincula aquest terme amb les feines més 
subalternes i dures. 

La cosa no s'acaba aquí, però, si nosaltres sentim pel 
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carrer dues persones que parlen i l'una li diu a l'altre: Has 
fet un bon treball, ho podrem interpretar de diverses 
maneres. Pot ser que es tractés d'un professor que co-
mentés amb un alumne el resultat d'un exercici. Igual-
ment fóra possible que aquesta fos la conversa entre un 
propietari d'un immoble i un paleta. Però també podria 
donar-se el cas que fossin dos lladres que xerressin del 
darrer atracament, un editor que la fes petar amb un 
escriptor, o un marit afalagat perquè aquell a qui va 
encomanar d'assassinar la seva sogra ha complert l'encàrrec 
a la perfecció. 

Com veiem, això del treball dóna per molt i serveix 
per a designar activitats prou diferents entre elles. La 
pluralitat de significats del mot «treball» li confereix una 
gran ambigüitat terminològica. A segons qui una cosa 
així li pot produir vertigen, perquè hi ha una classe de 
bojos —que sovinteja molt entre els científics socials— 
als que els agradaria que el llenguatge fos com una 
aplicació bijectiva: una paraula, un sentit i un sentit, una 
paraula. Però per sort no és així. I dic per sort perquè 
crec que, tot i que una excessiva polisèmia pot arribar a 
empipar en segons quins moments, en això rau 
precisament la gràcia del llenguatge. És aquesta rica im-
precissió la que fa possible les polèmiques i els debats, 
els acudits amb doble sentit, la possibilitat de discrepar 
de les definicions d'altri, la ironia i la paradoxa, l'estil 
dialèctic de pensament, la llibertat d'interpretació, la 
sornegueria i el sarcasme, l'art de la retòrica, i l'encisa-
dora possibilitat de que quan una cosa ens emociona 
moltíssim puguem dir d'ella que no trobem paraules per a 
expressar-la. Tot això, que per a mi és molt valuós, se 
n'aniria en orris si mai s'elaborés un llenguatge unidi-
mensional com el que somien uns quants. No cal dir que, 
a més, un llenguatge d'aquesta mena reduiria molt 
sensiblement els diàlegs entre la gent i menaria cap a un 
totalitarisme espantós. 

A mi, per tant, en part ja m'agrada que treball designi 
coses que són alhora prou diverses. I afegiria encara que 
em sembla que qualsevol aproximació que es vulgui 
honesta a aquest fenomen cal que comenci constatant 
aquesta multiplicitat de sentits. No obstant també crec 
que aquests diferents sentits no són fixos ni immutables. 
Ben al contrari, es tracta de construccions socials i histò-
riques que fan referència a valoracions socials canviants 
d'allò que a cada època es considera com a treball. Preci-
sament d'això és del que voldria parlar tot seguit. 

GÈNESI DE LA PARAULA TREBALL 
Començaré pel començament que em sembla que és 

la millor manera de començar. En primer lloc tractaré 
d'examinar la gènesi del concepte de treball, després de-
dicaré una estona a parlar de qüestions d'etimologia. 

Ressegir la gènesi del concepte de treball no és una 
empresa fàcil. Situar un punt inicial en l'espai i en el 
temps com la primera formulació que els humans han fet 
del fenomen del treball és tan arriscat que resulta una 

ximpleria. Per tant, com que qualsevol començament en 
aquest sentit és arbitrari en fixaré un d'entre els possibles i 
l'escolliré perquè em sembla que té prou rellevància dins 
del nostre marc històric i cultural dins del contexte de la 
nostra civilització. Fent una mica un joc de paraules diré 
que més que parlar de la gènesi del concepte de treball 
parlaré del concepte de treball del Gènesi. És a dir, del 
punt de vista sobre el treball que s'expressa en el Llibre del 
Gènesi. 

En el primer llibre de la Bíblia el treball hi apareix 
considerat de dues maneres radicalment contràries: el 
treball com a creació i el treball com a càstig. De bell 
antuvi hi ha la feina realitzada per Déu en la creació de 
l'univers, que es reparteix simbòlicament en sis dies i que 
ve seguida d'un dia dedicat al descans. Com és obvi aquest 
treball diví té una connotació radicalment positiva i acaba 
amb la creació de l'home i de la dona que se'ns diu que són 
fets a imatge i semblança de Déu. Però alhora, i una mica 
més endavant en la narració, el treball se'ns representa 
com un càstig imposat per Déu quan Adam i Eva són 
foragitats del Paradís per haver comès el pecat original. / et 
guanyaràs d pa amb la suor del teu front. Aquí és evident 
que se'ns parla del treball associant-li una càrrega 
negativa important. 

Aquesta ambivalència radical en el tractament bíblic 
del treball ha estat recollida per totes les reflexions pos-
teriors sobre aquest fenomen, fins el punt que treball, 
com el déu Janus, ens ha estat presentat sempre amb 
dues cares: el vessant afirmatiu, de contingut netament 
positiu, que accentua les possibilitats creatives del tre-
ball; i també i alhora el vessant negatiu que destaca els 
aspectes penosos, de càstig, del treball. Tota la tradició 
occidental de pensament sobre el treball ha posat de ma-
nifest aquest doble caràcter. Encara avui —i potser més 
que mai—, quan sembla que molta gent ja no faci massa 
cas de la Bíblia, s'exalta el treball creatiu com l'únic que 
val la pena de realitzar al mateix temps que es condemna 
solemnement el treball repetitiu i dur que és vist com un 
càstig. 

Un cop aclarit això parlem una mica d'etimologia. 
Abans de començar he de reconèixer que jo no n'entenc 
massa i que, per tant, els meus coneixements són els d'un 
pur afeccionat. Lamento, d'altra banda, que fins ara encara 
no hagi sortit editat el volum del Diccionari Etimològic i 
Complementari de la Llengua Catalana on el professor 
Coromines parla del mot treball. Ben segur que els seus 
sucosos comentaris haguessin fet molt més divertida i 
profunda aquesta petita secció que dedico a l'etimologia 
de «treball». 

El català treball, l'espanyol trabajo i el francès travail 
sembla ser que provenen etimològicament del vocable 
llatí tripalium que designava un instrument de tortura 
fabricat amb tres bastons i que es feia servir a l'època dels 
romans. L'anglès labour tenia originalment (c. 1300) el 
sentit d'activitat esforçada però també el de dolor o preo-
cupació. El verb labour feia referència al treball de la 
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terra i per extensió a qualsevol treball manual que demanés 
una quantitat considerable d'esforç. Un labourer era un 
treballador manual: a wreched laborer that lyveth by hys 
hond (c. 1325) No va ser fins al segle XVII que labour va 
començar a perdre el sentit de dolor. El gran canvi signi-
ficatiu va produir-se, però, quan labour és va fer servir en 
l'economia política per indicar tota mena de treball pro-
ductiu i va passar a ser considerat un dels factors de la 
producció. Aquesta nova accepció estava prou allunyada 
de la primitiva. Si labour és molt similar al llatí —d'on de 
fet prové— laborare, la paraula més pròpiament an-
glosaxona per a referir-se al treball és work. Un dels sentits 
de work («weorc», en anglès antic) el relaciona amb la 
fatiga i l'esforç penós. No és fins que les relacions de 
producció capitalistes estan ben consolidades que work 
agafa el seu sentit actual d'ocupació remunerada. 

Com podem veure, doncs, tots els vocables que de-
signen el treball li associen en l'origen aquests aspectes de 
fatiga, esforç, dolor i fins i tot tortura. És aquesta una 
percepció del treball molt més propera al treball entès com 
un càstig que no pas a l'altre vessant bíblic que el concep 
com un acte bàsicament creatiu. Un segon fet que em 
sembla apropiat de destacar és el que el primitiu concepte 
de treball és molt més restringit que no pas l'ús que a hores 
d'ara en fem d'aquest terme. Treball és tradicionalment 
entès com a treball manual i sovint penós. Les altres 
activitats humanes —moltes de les quals avui considerem 
treball— no hi entren en aquest concepte. 

Quan les realitzacions humanes contenen aspectes 
creatius i una certa llibertat d'execució passen a ser con-
siderades com a coses altres que treball. Sovint vénen 
designades amb el mot grec techné o amb el llatí ars. Per 
exemple, la feina dels artesans lliures era socialment va-
lorada i considerada pels antics grecs com a techné, mentre 
que pel treball dels esclaus (tingut per dur i embrutidor) 
disposaven d'una paraula totalment diferent: banausis. El 
fet de tenir dues paraules diferents és perquè pensaven que 
de fet es tractava també de dues activitats radicalment 
distintes. Pel que fa al nostre propi mot artesans la mateixa 
paraula ja indica que prové d'ars. La banausis era una cosa 
absolutament menyspreable i de la que no valia la pena ni 
parlar. D'aqueta manera quan Aristòtil parlarà de les feines 
ho farà sempre referint-se a la techné. La banausis era tan 
mal vista que els qui la realitzaven —els esclaus— eren 
vistos com a no humans. 

EXALTACIÓ DE L'OCI 
Hom pot preveure que amb aquesta negativa del treball 

difícilment es podia concebre aquest com a dotat d'una 
certa dimensió ètica o, si més no, humantizadora. Ben al 
contrari: allò que és enlairat com a propi de la condició 
humana no és pas el treball sinó l'oci. Pels antics grecs i 
pels romans l'oci és el senyal i el requisit d'una existència 
noble, d'autèntic ciutadà. El treball, per contra —entès en 
aquest sentit de treball manual penós—, és la marca de 
l'esclau, una cosa que degrada 

l'home a una existència sub-humana. La irrupció del 
cristianisme farà canviar una mica aquest punt de vista 
però tampoc no el modificarà substancialment. Durant 
els primers segles cristians el treball del camperol o del 
serf deixa de ser vist religiosament com un estigma, i el 
treballador comença a ser admès a la condició de persona 
humana. Això, que en el camp de la teologia és molt clar i 
que representa un salt qualitatiu de gran importància, 
socialment costa molt més d'admetre i de pair. La vella 
suspicàcia enfront del treball i la poca consideració en-
vers el qui treballa són creences molt arrelades i molt 
difícils de vèncer. De tota manera, l'Església, tot i que 
no considera el treball com una activitat negativa ni em-
brutidora, tampoc no li lliga cap contingut ètic positiu. 
Fins ben bé a finals de l'Edat mitjana es limita a aconsellar 
a la gent que treballin per tal d'acomplir els deures que 
la comunitat els imposa, però no hi ha en canvi el més 
mínim intent de glorificar o santificar el treball. 

Finalment hi ha una altra característica essencial de la 
concepció tradicional del treball que convé fer explícita. I 
és que, a més de considerar el treball gairebé com un 
càstig i de negar-li tot contingut ètic o formatiu, 
generalment no es pensa que el treball produeixi res. La 
mateixa noció de producció, com ha afirmat repetidament 
José Manuel Naredo, és una noció ben moderna. Abans 
del segle XVII les riqueses materials es veien com a fruit 
d'una maridatge entre la Terra i el Cel. L'activitat hu-
mana podia mudar aquestes riqueses però no podia de 
cap manera produir-les o crear-les. Francesc Quesnay encara 
comparteix en part aquesta visió quan considera la 
Terra l'únic factor realment productiu. L'anglès William 
Petty, que va viure al segle XVII, és un dels primers que 
canvia de punt de vista quan escriu «El treball és el pare i 
la terra la mare de la riquesa». Aquí s'ha passat del Cel al 
treball com a principi actiu fecundant. Segons explica 
Naredo aquesta secularització radical és resultat del crei-
xement antropocentisme que s'anava estenent des del 
Renaixement. 

Així doncs en els seus orígens el concepte de treball 
és molt diferent de l'actual. No designa qualsevol activitat 
humana sinó algunes de ben precises i que tenen a 
veure amb les feines considerades més baixes i més dures. 
Aquest treball no és vist com una característica antropo-
lògica de l'home ni és objecte de cap mena de legitimació 
ètica. Més aviat se'l menysprea. I no se'l considera 
associat a la producció o a la creació. Així que es parla de 
creativitat se la desvincula molt clarament del treball. 

No és estrany que amb una concepció tan negativa 
del treball aquest no fos considerat com un mèrit social 
ni donés lloc a cap sentiment d'orgull. Per la contra, és 
l'abstenció ostensible del treball allò que conferirà reco-
neixement social i servirà per a indicar un status superior. 

Thorstein Veblen ha estat l'analista social que ha sabut 
copsar millor la importància d'aquest fet. Com ell 
explica a la seva obra principal The Theory of the Leisure 
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Class (1 .989):  «en els estadis inicials de la cultura el 
treball s'associa, en els hàbits de pensament de les persones, 
amb la feblesa i la subjecció a un amo. És, de fet, una 
marca d'inferioritat i és per tant considerat indigne d'algú 
que ocupi una bona posició». Les classes dominants en 
aquesta època s'esforcen per tal de mostrar públicament 
que no els cal treballar per a viure. Els monarques, els 
nobles guerrers, els cabdills, els dèspotes, els senyors 
feudals, els sacerdots i l'aristocràcia de cort, tots es 
caracteritzen pel seu allunyament volgut i conscient de 
l'esfera del treball productiu directe. L'abstenció de 
treballar no és tan sols una norma de bon gust sinó un 
veritable imperatiu ètic, imprescindible per a seguir for-
mant part de l'estament al que es pertany. Els sentiments 
d'honor i de puresa, molt forts en aquesta mena de 
col·lectivitats humanes, demanen de realitzar aquelles 
activitats que per les seves característiques són vistes com 
indignes i impures. La prohibició de treballar adquireix 
doncs la força coercitiva d'un tabú. Com tota norma 
moral col·lectiva, a mesura que es va interioritzant i 
sedimentant al llarg del temps el seu aspecte coactiu 
inicial s'esvaeix davant la consciència dels individus dels 
estaments superiors, els quals experimenten un rebuig ja 
gairebé instintiu per qualsevol classe de treball. 

Aquest és un fenomen que es dóna de forma gairebé 
universal. Així, per exemple, en el sistema de castes ca-
racterístic de l'índia les dues castes superiors —els brah-
mans i els Kshatriyes— es singularitzen per la seva abs-
tenció del treball, mentre que els treballs més durs i 
inferiors són efectuats pels pàries, els quals no són ni tan 
sols considerats com a casta i representen l'esglaó social 
més baix i miserable. 

ORÍGENS RELIGIOSOS DE L'ÈTICA 
DEL TREBALL 

Només cal tenir un coneixement molt superficial dels 
esdeveniments dels darrers segles per a adonar-se'n que, 
en un moment històric bastant difícil de precisar, s'ha 
produït un canvi de grans dimensions en la valoració social 
i ètica del treball. Això ha anat acompanyat d'un canvi 
semàntic no menys decissiu, per manera que ara el treball 
vol dir una cosa ben distinta d'aquelles primeres 
concepcions de que parlàvem no fa gaire. 

El treball ha perdut en bona part les connotacions 
negatives que tradicionalment hom li associava i s'ha anat 
configurant progresivament com una activitat positiva, 
legitimada socialment i ètica. És a l'Occident europeu on 
aquest desenvolupament s'ha donat de manera més 
dràstica i més clara; i això no és casualitat, doncs aquest 
és tan sols un dels molts canvis que ha contribuït a 
determinar la dinàmica sòcio-històrica tan peculiar —i en 
termes comparatius històrico-universals tan estranya— de 
la nostra civilització. 

Dues formes d'agrupament humà característiques de 
l'Occident han tingut un paper fonamental en els inicis 

d'aquest procés: els monestirs cristians i les ciutats lliures. 
Determinats ordes monàstics, sobretot a partir de la 

regla de Sant Benet, van ser dels primers a adoptar una 
nova actitud davant del treball. La màxima «Ora et la-
bora» i la implantació d'un ritme regular de vida orde-
nada van ajudar a fer de les comunitats de monjos, que 
en principi tenien com a objectiu una vida de pobresa i 
oració, veritables focus creadors de riquesa material. Els 
efectes de l'ascetisme monacal foren doncs radicalment 
contraris en molts casos a les intencions dels que l'im-
pulsaven. Això és particularment cert en ordes com els 
benedictins i els cistercencs, però també es generalitzable 
a d'altres experiències monàstiques. És ben bé aquest 
resultat el que Max Weber sintetitza de la següent ma-
nera: «La paradoxa de tot ascetisme racional, que tant ha 
neguitejat els monjos de tots els temps, és que el mateix 
ascetisme ha creat aquella riquesa que rebutjava». Com 
Weber explica, però, aquest ascetisme és un ascetisme 
extra-mundà. El monjo és aquell qui s'allunya voluntà-
riament del món i, per tant, les formes organitzatives i els 
valors propis de la vida monàstica romanen bastant 
aïllades de la resta de la societat durant un temps. Tot i 
així coses com la revalorització del treball manual (acon-
seguida no sense conflictes, de vegades ben greus, amb la 
jerarquia eclesiàstica) o l'elaboració d'un sistema de vida 
regular i ordenada (omnia horis competentibus com-
pleantur) són aportacions de cabdal importància en el lent 
procés de modificació de les actituds dominants davant 
del treball. Encara que originades en els monestirs de 
l'Occident cristià, a la llarga transcendeixen de les parets 
d'aquests per a difondre's per tot el teixit social. 

La divisió cada cop més precisa del temps (les hores 
canòniques) i l'èmfasi que es posava en la puntualitat i la 
sincronització de les activitats van fer dels monestirs 
centres d'avançada i de recerca en la medició del temps. 
Al segle X ja hi havia taules horàries que comptaven no 
tan sols per hores sinó també per punts (puncta, a raó de 
cinc l'hora): per ostenta (dotze per cada punt). Els rellotges, 
però, eren més rudimentaris i no es coneixia encara el 
rellotge mecànic, la invenció del qual suposa potser la més 
important innovació tecnològica de la Baixa Edat Mitjana. 
La llegenda atribueix la creació del primer rellotge 
mecànic a la fascinant figura del monjo Gerbert 
d'Aurillac, que estudià a Ripoll i altres indrets de Catalu-
nya a finals del segle X i esdevingué papa amb el nom de 
Silvestre II. Sembla ser, però, que no fou així, ja que els 
primers rellotges mecànics coneguts corresponen tots al 
segle XIV. I a més no s'instal·laren inicialment als mo-
nestirs sinó a les torres de les ciutats. 

El primer i més complet document europeu que parlà 
de la construcció i instal·lació d'un rellotge mecànic és un 
document escrit en català. L'autor fou Ramon Sans, notari 
de la cort del rei Pere IV d'Aragó, i el document (del 
1356) parla de la construcció d'un rellotge per a ser 
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instal·lat al Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà. El 
famós historiador nord-americà David Candes el consi-
dera un dels grans documents de la història econòmica 
medieval. 

Més enllà de l'interès que l'anècdota concreta pugui 
tenir per a nosaltres convé destacar dos fets en aquest 
sentit. En primer lloc que la invenció i l'extensió de l'ús 
dels rellotges mecànics és un desenvolupament crucial en 
el procés de canvi de les actituds generals envers el 
treball. Nocions modernes tan bàsiques com les de jor-
nada laboral, productivitat o ritmes de treball no s'en-
tendrien sense la possibilitat d'una medició precisa i fiable 
del temps com la que proporciona el rellotge. En segon 
lloc no és cap casualitat que el locus clàssic on això es dóna 
per primera vegada siguin les ciutats. Les ciutats o burgs 
medievals són centres administratius i comercials que van 
adquirint una progressiva importància i que van acollint 
cada cop més gent. Per raó del nombre creixent de la 
població així com de la naturalesa de les activitats a que 
aquesta es dedica, sembla que les ciutats experimentin, 
sovint amb urgència, la necessitat de comptar amb un 
sistema cronomètric rigorós que permeti coordinar els 
quefers diversos de la gent alhora que augmentar el control 
social que s'exerceix sobre aquesta. D'altra banda, les 
ciutats disposen dels recursos necessaris per a l'adquisició 
d'uns enginys que, en els inicis són extremament costosos, 
gràcies a l'enriquiment del patriciat urbà i a la progressiva 
autonomia financera que les urbs medievals van ser 
capaces d'assolir (i que va fer possible que recaptessin els 
seus propis impostos). Deia fa una estona que precisament 
les ciutats lliures, les viles franques, de l'Occident europeu 
havien estat, junt amb els monestirs, els llocs, on havia 
quallat una nova concepció del treball, radicalment 
diferent de la tradicional, i vinculada a un canvi en 
l'actitud cap al treball. Això, s'explica perquè l'estructura 
ocupacional que de mica en mica es va anar configurant 
en aquests centres urbans va alterar significativament el 
paisatge laboral característic del primer període feudal. Hi 
van aparèixer noves feines, noves maneres d'organitzar 
l'activitat productiva i, sobretot, noves classes socials que 
començaven a desafiar el model estamental jeràrquic 
medieval. La constitució i consolidació d'una classe de 
potentats urbans cada cop més rics i més influents va fer 
veure que hi havia possibles fonts de riquesa i de poder fins 
aleshores inimaginables per a una mentalitat tradicional 
típica. 

L'AUGE DE LA BURGESIA 
Aquestes noves classes urbanes a que feia referència 

són l'artesanat i, molt decisivament, la burgesia, la qual es 
dedica a activitats relacionades amb el comerç, les 
finances i les manufactures. El creixent pes econòmic de la 
burgesia de les ciutats fa que ben aviat el seu paper social 
real estigui molt per damunt de la seva baixa consideració 
d'estatus, i del prestigi que hom atorga a les 

funcions que desenvolupa. Alguns sectors burgesos s'a-
donen ben aviat d'aquest contrast i plantegen una lluita 
més o menys política pel seu ple reconeixement social. 
Això fa que, en determinats llocs i moments on el predo-
mini burgès és particularment visible, es generi un cert 
orgull de grup diferenciat, primer pas cap a l'adquisició 
d'una veritable consciència de classe. 

Tot orgull de grup, per tal de ser efectiu, necessita 
identificar una colla de valors considerats com a propis 
del grup en qüestió i que, com a tals, ajudin a delimitar 
l'especificitat del mateix per oposició als altres. Els bur-
gesos, i amb ells els artesans més dinàmics, no van tardar 
massa a veure que si alguna cosa els diferenciava de la resta 
d'estaments feudals això era sobretot la naturalesa del seu 
treball i la disposició amb que l'efectuaven. Lluny de 
considerar la seva feina com una cosa humiliant, tal i com 
la contemplava l'ethos aristocràtic, la re-valoritzaran 
dotant-la de contingut positiu. Construiran una visió 
moral alternativa on, cada cop més clarament, la devoció a 
la f eina esdevindrà el valor central. Paral·lelament criticaran 
l'estil de vida senyorial formulant condemnes radicals del 
malbaratament, de l'oci excessiu, de les despeses sense 
mida, de la servitud, etc. Aquesta inversió de valors (per 
la qual, com en el Carnaval, el que era dalt és baix i el que 
era baix és dalt) ha fet que alguns autors com Werner 
Sombart hagin parlat de l'ètica burgesa com una moral 
del ressentiment, en el sentit que aquesta té per a 
Nietzsche i Max Scheler. Sigui com sigui, el que ens 
interessa posar de relleu aquí és el fet crucial que, per 
primera vegada, un grup social prou nombrós i cohesionat 
fa del treball i de la seva dedicació intensa al mateix el 
valor central de la seva moral quotidiana. A mesura que els 
sectors socials propagadors d'aquesta concepció del treball 
vegin créixer el seu poder la primitiva visió negativa del 
treball deixarà pas a la nova. 

Aquesta ètica artesanal i burgesa del treball va ser un 
dels ingredients principals d'allò que Sombart anomenava 
«l'esperit del capitalisme» (Max Weber es va limitar a 
manllevar l'expressió de Sombart sense que li fes massa 
gràcia, motiu pel qual la posà sempre entre cometes i 
l'envoltà sovint de comentaris irònics). Tanmateix, per a 
que aquesta ètica pogués articular-se amb efectivitat i fer-
se més sòlida calia que s'encabís en un marc de legitimació 
més ampli que, a l'època, tan sols podia proporcionar la 
religió. Com bé diu Sombart: «hom no pot oblidar que els 
inicis del capitalisme coincideixen amb una època en la 
qual tota la vida social estava sotmesa a les regles de 
l'Església, és a dir, en la que tota manifestació vital 
implicava una presa de posició davant de les lleis 
eclesiàstiques i de les concepcios ètiques de la religió». El 
problema era, però, que el catolicisme seguia mantenint 
una concepció tradicional del treball quan el considerava 
com una forma d'expiació. Tot i que progressivament 
l'Església va reconèixer que el treball tenia dimensions 
morals positives —relacionades amb l'esforç, l'austeritat o 
la disciplina en la conducció de la 
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vida—, la seva visió general era encara hereva del tracta-
ment bíblic que entenia el treball com un càstig imposat 
per Déu als homes. Una perspectiva com aquesta difícil-
ment podia atreure les noves capes socials per a les quals el 
treball, lluny de ser una maledicció i una imposició que 
calia acceptar de manera resignada, era per damunt de tot 
una font de goig, de realització personal i de riquesa. 
Bernard Groethuysen, al seu interessantíssim llibre: La 
formación de la conciencia burguesa en Francia, subratlla la 
importància d'aquesta contradicció entre l'ètica eclesiàstica 
del treball i la burgesa. 

De tota manera això no era pas igual a tot arreu. Allí 
on l'artesanat i la burgesia havien adquirit més puixança 
es van produir intents de reajustament de la doctrina social 
de l'Església per tal de fer-la més propera als valors que 
anaven esdevenint dominants. Així, per exemple, a les 
ciutats italianes on aquest procés es trobava en una fase 
més avançada van començar a sortir predicadors i teòlegs 
els quals presentaven un discurs innovador que bandejava 
els plantejaments tradicionals a l'entorn del treball. 
Homes com Sant Antoni de Florència o Sant Bernardí de 
Siena van fer, en alguns sentits, el paper de primers 
ideòlegs burgesos. 

Malgrat la fita històrica que aitals desenvolupaments 
suposaven, la seva projecció geogràfica i social va ser més 
aviat limitada. El gruix de la doctrina laboral catòlica no 
s'assemblava gaire a aquesta teologia d'avantguarda, 
actuant de fet com una força conservadora més que no pas 
al servei de les classes ascendents. Calia, per tant, un 
replantejament molt més global de les doctrines i actituds 
religioses si aquestes havien de servir d'instàncies 
legitimadores de la incipient ètica burgesa del treball. No 
n'hi havia prou amb uns quants retocs parcials sinó que 
es feia necessari un canvi general de cosmovisió religiosa. 

Això és precisament el que va proporcionar la Reforma 
protestant, la importància de la qual en tot aquest procés 
no es pot pas subestimar. 

Ernst Troeltsch i, sobretot, Max Weber són els mà-
xims estudiosos de la influència que determinats elements 
de l'ètica protestant han hagut en la conformació i 
legitimació de l'ètica burgesa del treball professional. 
Segons Weber, les diferents branques del protestantisme 
contribueixen de manera desigual a aquesta empresa. El 
luteranisme, per exemple, popularitzarà el concepte de 
Beruf—crida, vocació, professió— «el que va dur a la 
ineluctable conseqüència d'una concepció de l'activitat 
quotidiana com a dotada de significació religiosa». La 
noció luterana de Beruf té un paper central en el canvi de 
valoració social i ètica del treball que es produeix en els 
inicis del capitalisme. Per primera vegada el treball 
mundà quedava legitimat religiosament. Weber ho ex-
plica dient que «en aquesta noció de Beruf s'hi expressa el 
dogma central i comú a totes les denominacions pro-
testants (...): ens referim a la doctrina segons la qual 
l'única forma possible de viure de manera agradable a 

Déu no consisteix pas en una superació de la moralitat 
intramundana mitjançant l'ascesi monàstica, ans exclus-
sivament en l'acompliment dels deures intramundans 
d'acord amb la situació social de cadascú. Així és com 
aquest acompliment del seu deure esdevé per a l'individu 
Beruf (a. la vegada vocació a la qual és cridat, i professió 
que li cal exercir)». Més enllà d'aquesta noció de Beruf, 
però, el luteranisme no va fer cap altra aportació 
significativa a la constitució de l'esperit capitalista. Ben al 
contrari, i com assenyala el mateix Weber, en molts 
aspectes el seu impacte va frenar l'expansió d'aquest. 

EL PAPER DE LES DOCTRINES 
REFORMADORES 

Foren el calvinisme i les sectes anabaptistes els que 
articularen un codi ètico-religiós més consistent amb les 
pràctiques burgeses. I no pas perquè així ho vulguessin 
Calví o els líders sectaris carismàtics. Més que les doctrines 
dels reformadors, foren les implicacions pràctiques 
d'aquestes i els models de conducta metòdica de la vida 
que fomentaren els que tingueren un pes decisiu en aquest 
procés. 

Així doncs, un seguit de desenvolupaments connectats 
amb la Reforma protestant van servir per a constituir un 
marc religiós de legitimació que, al seu torn, va permetre 
que la nova concepció burgesa del treball fos sancionada 
positivament per un sistema ètic d'àmplia acceptació 
social. Tot i que això va tenir una repercusió 
extraordinària en la generalització de noves actituds cap al 
treball en els medis burgesos i artesanals, el seu efecte no 
es va deixar sentir només en aquestes professions sinó que 
va estendre's a d'altres esferes d'activitat. Es la mateixa 
devoció artesanal-burgesa envers el treball la que veiem 
en la dedicació obsessiva a la feina d'un Bach o d'un 
Goethe. En el cas de Goethe sabem a més que era un 
fanàtic de la regulació metòdica de les activitats quo-
tidianes, com també ho era —i fins al paroxisme!— el 
filòsof Kant, la llegendària puntualitat del qual feia que 
les seves entrades i sortides de casa servissin per tal de 
posar a l'hora els rellotges de Königsberg. De la mateixa 
manera aquesta ètica laboral que entenia el treball com a 
Beruf (vocació-professió-crida) va fer forat entre les pro-
fessions liberals emergents (metges, advocats, arquitectes, 
alts càrrecs administratius i burocràtics, etc.) configurant-
ne el seu particular ethos. 

Però, a part de pensadors, artistes i professionals li-
berals, quina incidència van tenir aquests plantejaments 
en l'avaluació de la seva feina que feien els treballadors 
manuals? Doncs més aviat escassa. Alguns tractadistes 
protestants com Zimzendorf i Baxter van parlar també 
del treball manual més baix insistint en el fet que és 
extraordinàriament agradable a Déu. No és que aquest 
missatge no tingués cap mena de recepció, però en tot cas 
fou una recepció limitada bàsicament als que treballaven 
en oficis més o menys propers a l'artesanat (ferrers, fusters, 
tipògrafs, sastres, etc.) mentre que entre el proleta- 
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riat agrícola i industrial els efectes pràctics d'aquest dis-
curs, tot i que perceptibles, foren mínims. 

El puritanisme actuà sobre els treballadors i sobre els 
pobres fent més ús de la coerció i de la repressió controla-
dora que no pas de la persuasió i l'adoctrinament. Els 
puritans implantaren les tristement famoses work-houses, 
promocionaren les lleis de pobres i establiren organitza-
cions com les Societats per a la Reforma dels Costums en-
carregades de vigilar i castigar el populatxo. Així com 
l'Església Catòlica no havia fet mai distincions a l'hora 
d'admetre qualsevol persona en el seu si, en el cas de les 
sectes protestants, pel contrari, calia passar per tota una 
colla de proves d'aptitud on s'examinava la conducta de 
vida del candidat i es tenia en compte la posició social que 
ocupava. Les sectes no eren doncs catòliques —en el sentit 
etimològic de la paraula que l'equipara a universal— sinó 
que es veien a si mateixes com a congregacions d'escollits. 
Això feia que molt sovint els treballadors de categories 
més baixes i els pobres de solemnitat no hi trobessin un 
lloc. Aquesta exclusió, però, era mútua: als treballadors 
tampoc els interessaven massa les sectes en general. 

Charles Dickens descriu aquest estranyament recíproc 
entre els obrers industrials i les sectes protestants en un 
passatge inoblidable de la seva novel·la Temps difícils (la 
cita és llarga però em sembla que s'ho val): «Qui pertanyia 
a les divuit sectes? Fos qui fos, no eren pas els 
treballadors, en tot cas. Qualsevol diumenge al matí, 
passejant pels carrers de la ciutat, us hauríeu estranyat de 
comprovat que pocs eren els treballadors als quals el 
bàrbar terrabastall de campanes que enfollia els malalts i 
els nerviosos feia sortir del seu propi barri, de les seves 
cambres rescloses, de les cantonades dels seus carrerons, 
on vagarejaven distretament, contemplant embadocats les 
anades i vingudes dels qui anaven a l'església i a la capella, 
com una cosa que no tingués res a veure amb ells. I no 
eren només els forasters els que se n'adonaven; la prova, 
que a Coketown mateix hi havia una organització local els 
membres de la qual es feien sentir a cada sessió de la 
Cambra dels Comuns, on exigien amb indignació que el 
Parlament promulgués lleis que fessin tornar a aquella 
gent religiosa si us plau per força. Hi havia també la 
societat de la Temperància, que es queixava que aquelles 
mateixes persones s'embriaguessin, i demostraven amb 
xifres i estadístiques que s'embriagaven, i sostenien, tot 
prenent el te, que cap força humana ni divina (llevat d'una 
medalla de temperància) no podria induir aquelles 
persones a abandonar el costum d'emborratxar-se. Venia 
després l'apotecari amb d'altres estadístiques, que 
demostraven que, quan no s'embriagaven, prenien opi. 
També l'expert capellà de la presó esgrimia les seves 
estadístiques, més esgarrifoses que totes les anteriors, les 
quals demostraven que aquelles mateixes persones fre-
qüentaven indrets sinistres, ocults a la vista del públic, on 
escoltaven cançons de mal gust i veien ballar danses 
degradants, això quan no s'hi afegien». 

Com podem veure aquí no hi ha cap intent de digni-
ficació moral de treball dels obrers industrials. Per tant, el 
canvi en la valoració social i ètica del treball que el va fer 
passar de ser considerat com un càstig a ser entès com un 
acte creatiu realitzat al servei de la glòria de Déu, va ser 
un canvi l'abast social del qual va estar essencialment 
limitat a les capes burgeses, artesanals i professionals 
però que no va incidir de manera massa rellevant en les 
opinions i actituds cap al treball dels obrers agrícoles i 
industrials que efectuaven les feines més dures. La gran 
majoria d'aquests continuaven tenint una visió bàsicament 
negativa del treball. Lluny de santificar-lo se'l prenien com 
un esforç penós que calia fer per obligació i perquè no hi 
havia més remei. Si haguéssim de resumir-ho en una 
expressió xocant diríem que al proletariat industrial l'únic 
que l'ha cridat a la feina ha estat el despertador o la sirena 
de la fàbrica. 

EL CONCEPTE TREBALL S'AMPLIA 
Si això és així, com s'explica, doncs, que pràctica-

ment tots els moviments socials anticapitalistes del segle 
XIX i de bona part del XX hagin revestit el treball d'una 
significació gairebé litúrgica, enlairant-lo com la font 
suprema de tot valor i, en alguns casos, fins i tot dotant-lo 
d'un contingut ètic tan fort que quasi bé feia empal·lidir el 
mateix ascetisme protestant? No cal anar gaire lluny 
d'osques per tal d'adonar-se que això té més a veure amb 
l'extracció social i religiosa dels ideòlegs del moviment 
obrer que no pas amb la percepció del treball que hagin 
tingut els propis treballadors. 

El cas de l'anarquisme clàssic és paradigmàtic en 
aquest sentit. Hi ha bastants estudis d'historiadors i so-
ciòlegs que mostren els nombrosos —i curiosos!— punts 
de coincidència entre els valors propis de segons quins 
anarquistes i els dels puritans. Només cal que penseu per 
un moment en la típica i tòpica imatge de l'anarquista 
abstemi, vegetarià, sense vicis, dedicat a la redempció 
moral del proletariat i amb un alt sentit ètic de la neces-
sitat de complir amb el deure en la seva feina, al servei de 
la glòria de... la Causa. Un dels primers teòrics anar-
quistes, William Godwin, havia estat abans ministre 
protestant (i això no és només una casualitat). 

Pel que fa al marxisme la cosa és una mica més com-
plicada. Però tot i així també cal tenir en compte que, de 
fet, Engels era un burgès calvinista. I que Marx provenia 
d'una família de jueus convertits al protestantisme. D'altra 
banda el concepte tan genèric i abstracte de treball que 
Marx utilitza el va manllevar de l'economia política 
britànica, una ciència en si mateixa prou propera a la 
burgesia i al protestantisme. El socialisme marxista és 
radicalment crític del treball assalariat però en canvi creu 
que el treball en essència és positiu, i és alhora el factor 
decisiu en el procés d'hominització. Aquestes concepcions 
tan enaltidores del treball, quan han degenerat, han donat 
lloc a desviacions tan aberrants com l'stajanovisme, 
portant fins a l'extrem la lògica productivista. 
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Els sistemes ideològics de l'anticapitalisme organitzat 
han servit sovint per tant, no per a posar en qüestió 
l'ètica burgesa del treball i la mitificació de l'activitat 
productiva sinó per a reforçar-les i escampar-les entre 
sectors de la població que d'entrada els hi eren re-
fractaris. Hi ha excepcions prou significatives (com ho 
il·lustren per exemple els casos de Charles Fourier i de 
Paul Lafargue), però en general marxistes i anarquistes 
s'han dedicat amb gran entusiasme a predicar l'evangeli 
del treball en la terra de missió del proletariat industrial. 

Aquest canvi en la valoració social i ètica del treball 
que aquí hem explicat molt sintèticament, ve acompa-
nyat d'un altre canvi importantíssim: a partir d'ara el 
terme treball es modifica substancialment, deixant de 
designar aquelles feines més dures i penoses, i ampliant-se 
de manera considerable fins arribar a abastar gairebé tota 
activitat econòmica individual. Hom parla del treball de 
l'obrer i del de l'empresari, del de l'artista i del del 
manyà, del de l'escombriaire i del banquer. I a 
l'equiparar terminològicament unes feines tan diverses la 
hipertròfia del concepte de treball juga un paper ideològic, 
mixtificador. Frases de l'estil tothom ha de treballar 
amagen el fet evident que no tothom treballa de la ma-
teixa manera. Per tant, els sermons sobre l'ètica del tre-
ball participen, conscientment o inconscient, d'aquesta 
cerimònia de la confusió quan volen generalitzar els seus 
punts de vista a tota mena d'ocupacions. Parlar del sentit 
del treball com si aquest pogués ser el mateix per a un 
Antoni Tàpies —per posar un exemple— o per a un 
miner del Bages, és parlar sense sentit. 

Una persona tan lúcida com l'Agustín García Calvo 
ha sabut veure això de manera clarivident, mostrant la 
relació entre canvis de valoració i canvis de significació 
del treball en els següents termes: «El rasgo acaso es el 
hecho de que aquellos que se dedican a actividades que 
en otros tiempos, al parecer, no eran Trabajo, sinó cosa 
de vagabundos y pertinentes a la parte del otium de los 
romanos (canto y danza, curiosidad investigadora, música, 
escritura artística, actividades políticas) tiendan a de- 

clarar sus actividades orgullosamente como trabajo (y aun 
profesión): Voy a ver si trabajo un par de horas anuncia el 
que està tratando de descifrar un silabario de la región 
tartesia o corrigiendo la letra de una canción para guitarra; 
y deja con ello patentes la vergüenza de la entrega a una 
actividad ociosa y el caràcter en el mas alto grado 
justificante y honorificiente del termino trabajo. No 
querría poder decir que también se oye a veces decir lo 
mismo a algunos de nuestros companeros en ocasión de 
dirigirse a los políticos estudiós o barullos de la conjura 
revolucionaria. ¿Qué menos pedir, en todo caso, sinó 
que ello suene con la misma solfa con que ocasionalmen-te 
lo decían el ladrón o la prostituta?». 

Les mutacions valoratives i semàntiques de la noció 
de treball ens fan veure el lluny que som, a l'època del 
capitalisme burgès ascendent, de les concepcions tradi-
cionals, que analitzàrem a l'inici d'aquest estudi, per a les 
quals només les feines dels esclaus i dels treballadors 
manuals eren susceptibles de ser considerades pròpia-
ment com a treball, i aquest a més era vist com el resultat 
d'un càstig diví. 
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