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Dir que l'home ha treballat sempre, i fer-ho sense caure en l'etnocentrisme, comporta afegir tot seguit que això és 
així als nostres ulls, reconeixent d'aquesta manera la impossibilitat de deslligar-se massa del lloc des d'on es 
parla. Amb això no n'hi hauria prou si a més no afegíssim que l'activitat laboral ha estat definida, condicionada i 
significada de maneres molt diferents en el decurs del temps. I exactament pel que fa al seu 

agent, a qui ara anomenem separadament treballador. 
Tant la percepció com el significat de l'activitat la-

boral no depenen del pensament particular dels individus. 
Tal com diu Mannheim: «Parlant amb rigor, és inexacte 
de fet dir que un individu sol pensa. Fóra més correcte dir 
que participa, representant-ho, d'allò que altres han pensat 
abans que ell. Es troba en una situació heretada amb 
models de pensament adequats a aquesta situació, i tracta 
de continuar elaborant les formes de resposta heretades o 
de substituir-les per altres per tal de compondre-se-les 
adequadament amb les noves exigències que resulten dels 
canvis i de les transformacions de la situació. Per tant, tot 
individu és predestinat pel fet de criar-se en societat, i 
això en dos sentits: troba una situació predefinida i, en 
aquesta situació, hi troba models de pensament i de 
conducta preformats» (1). 

El pensament i la conducta preformats respecte de l'ac-
tivitat laboral no es poden entendre aïlladament dels pen-
saments i conductes referits a d'altres activitats. Això vol 
dir que, si bé amb la mateixa activitat assumim el seu 
sentit, aquest no és independent del de la resta de la societat, 
sinó que està vinculat a construccions de sentit més 
àmplies, que tenen per funció atorgar plausibilitat subjectiva 
a la totalitat de l'ordre institucional i a la biografia personal 
(2). La naturalesa precària d'ambdues fa necessària aquesta 
constant reelaboració i substitució de models de 
pensament, que a la vegada tornen a afectar l'ordre social i 
personal i tornen a requerir noves legitimacions. 

No tothom té les mateixes possibilitats d'influència 
respecte del manteniment o la transformació dels significats 
últims. En una societat amb una certa divisió del 

treball hi ha experts dedicats a la legitimació. Aquests no 
sempre s'avenen i, sovint, entren en competència els uns 
amb els altres. Però, en última instància, hom pot parlar 
de l'existència d'uns discursos i d'uns temes dominants en 
cada context sòcio-cultural concret. 

Per analitzar el sentit del treball en la nostra societat 
ho farem respecte d'aquestes legitimacions més globalit-
zadores (univers de significats), entenent el treball en 
funció de l'Ordre Social concret, i viceversa. 

Però veiem primer com el treball ha anat adoptant el 
significat de producció avui vigent, i com en aquest camí 
s'ha convertit en un punt central de la configuració de 
l'univers de significats de les societats en procés de 
modernització. 

TREBALL I ORDRE SOCIAL 
M. D. Shalins (3) ens explica que a les societats tri-

bals res no es considera produït per a l'home. El treball 
humà consisteix en propiciar aquest procés de creació. 
Aquesta forma de treball no està separada de la vida. «Un 
home és el que fa i fa el que és». 

En aquestes societats primitives el treball no gaudeix 
d'un estatus particular respecte d'altres activitats. Fins i tot 
hi ha societats que utilitzen les mateixes categories 
lingüístiques per referir-se al que nosaltres diferenciaríem 
com a treball i ritual estrictament religiós, o com a treball 
i joc (4). 

El treball és una forma d'intercanvi. Ni els subjectes 
ni els objectes són separables d'aquest intercanvi que 
sempre es produeix a través dels déus. 
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Aquesta dimensió simbòlica del treball és aplicable a la 
nostra tradició cultural fins ben bé el segle XVII. Fins 
llavors res es considera produït per l'home. La riquesa 
sempre és producte del maridatge entre el cel i la terra i 
l'home únicament pot transformar o comerciar amb ella, 
però ambdues activitats estan basades en la mateixa di-
mensió simbòlica. 

En aquest context no hi ha possibilitat de separació 
del productor i el seu producte; ni del productor i l'usuari; 
ni de l'usuari i la seva essència concreta (el que ara hom 
anomena necessitat); ni del productor i la seva finalitat 
concreta (la utilitat); ni tampoc del productor i la seva 
essència concreta (i que separadament Marx anomenà força 
de treball). En el context del que parlem la condició de 
treballador no té cap dimensió social particular i autònoma 
(5). 

És a partir del segle XVIII que comença a existir una 
paraula equivalent al concepte de producció. En aquest 
mateix període es descobreix a la Natura com a potencial 
de forces. La Natura queda així alliberada com a força 
productiva i l'individu, o si més no la part de natura que 
correspon a l'individu, esdevé igualment separada com a 
força de treball. Aquests ens separats comencen a rela-
cionar-se d'una manera molt distinta a la simbòlica. La 
nova estratègia consisteix en dominar la natura a partir 
de la força de treball. 

L'home desplaça el cel en la seva relació amb la terra i 
en el seu lloc posa el treball. A partir de llavors és 
l'activitat humana la que fa fills a la Natura. Aquests 
fills són la riquesa i aquesta ja no és un producte residual 
de l'activitat simbòlica. 

Però, anem a pams, en un primer moment la riquesa 
producte del treball no és una finalitat en ella mateixa, 
sinó que és una manera de relacionar-se amb un Déu 
inassequible. El treball és un instrument d'ascesi. Tal 
com ens explica Max Weber (6), el treball és vist com una 
resposta obedient al manament diví. Els calvinistes in-
terpreten l'èxit econòmic com una manifestació de la gràcia 
de Déu. La consolidació pràctica de la separació jueu-
cristiana de l'ànima i el cos comporta la necessitat d'aplicar 
aquest últim en una activitat disciplinada i virtuosa, tal 
com és el treball, tot allunyant-lo de l'oci i del plaer. 

L'ètica extramundana de l'ascesi, del patiment i de la 
mortificació que atorga al treball un profund valor reli-
giós s'ofega al mig del seu propi èxit. El mateix procés 
de racionalització que ha animat una determinada con-
cepció religiosa es converteix en un impediment per les 
argumentacions transcendents. El món modern es carac-
teritza per haver estat abandonat pels déus. 

Però, l'ètica del treball sobreviu a les creences reli-
gioses que l'animaren. El legat purità constitueix una 
nova moral que prevaleix, i que permet entendre l'exis-
tència d'una natura bona, en el sentit que està dominada i 
racionalitzada i una de dolenta, amenaçant i catastròfica, i 
també un home bo, sublimat com a força productiva, i un 
de dolent improductiu i instintiu. 

El món de la producció, al quedar desvinculat de tota 
immanència simbòlica i de tota transcendència ex-
tramundana, s'autonomitza i es converteix ell mateix en 
manifestació en l'ordre sagrat modern. La finalitat que 
atorga sentit a la producció és el Progrés. La pèrdua de la 
finalitat extramundana de l'home es resol amb la substi-
tució d'aquesta per una finalitat intramundana, la futura 
abundància, i amb ella la promesa d'incloure cada vegada 
més beneficiaris en el seu repartiment. 

Aquesta centralitat del treball també es posa de ma-
nifest en tota l'aportació dels socialistes utòpics (7), i 
arriba fins el paroxisme en l'obra de Marx. Qüestió tre-
mendament important tenint en compte la difusió i la 
influència de les idees d'aquest autor. 

La crítica marxista a l'economia política burgesa es 
limita al modus de producció, però no afecta el principi 
de producció. Ben al contrari, el consolida. Per Marx el 
treball és l'essència de l'home: la producció de la vida 
material és el primer acte històric, és la font de tota la 
riquesa i de tota cultura i, encara més important, en la 
societat comunista ha de deixar d'ésser un mitjà per tal de 
convertir-se en un objectiu en ell mateix, en la primera 
necessitat vital. 

Si la legitimació que dóna sentit últim a la societat 
capitalista, tal com està constituïda, és el Progrés, la 
legitimació alternativa veu, en la mateixa societat, l'últim 
graó de l'escala que la humanitat puja des de la prehistòria 
per tal d'arribar a la porta anomenada Revolució, i entrar 
així en la veritable vida, la comunista. 

El triomf del treball sembla complert. Ell és qui re-
geix les relacions socials econòmiques i polítiques. Ell és 
qui determina la cultura. És el mitjà de relació de l'home 
amb la natura i el proïsme. I és, en última instància, qui 
dóna sentit a l'existència humana tot esdevenint el mitjà 
d'arribada a la terra promesa del Progrés o la de la 
Revolució. Aquests són els discursos dominants. 

Però la pèrdua del vincle transcendental debilita tre-
mendament el model legitimador. La ubicació de la nova 
terra promesa en la història comporta una important re-
baixa de la capacitat de persistència de l'estructura de 
significats suprems. La característica fonamental de les 
dues alternatives de paradís és que ambdues són terrenes i 
basen la seva credibilitat en la possibilitat d'ésser assolides. 

Si bé podem parlar de l'existència d'una «religió in-
dustrial» a la societat burgesa, deslligada de l'ètica pro-
testant, també hem de dir que la característica fonamental 
d'aquesta religió és la manca d'escatologia. En un context 
com aquest els significats últims passen a convertir-se en 
significats futurs i s'enfronten indefectiblement amb una 
capacitat d'espera, que per ésser humana també és 
limitada. 

La importància que hom atorga al treball, desprovist 
d'ètica transcendent, queda condicionada per la possibilitat 
de que aquest assoleixi resultats palpables. L'ètica del 
treball secularitzada porta inscrita la seva pròpia ne- 
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gació, al basar-se en l'hedonisme postergat. La idea de 
plaer com a modus de vida comença a fer aparició en 
l'escena social per tal de suportar una ètica del treball. 

El món no acompleix la característica bàsica del pa-
radís que atorga sentit, i que en paraules de Sabater, 
consisteix en que: «està per desviure's per ell, no per 
viure'l, i així desvivint-nos, viure'l de la manera que 
Moisès va viure la Terra Promesa» (8). La naturalesa del 
paradís hedònic és basa en la possibilitat de viure'l. Morir-
se pel camí, està desproveït de tot sentit. 

Però, aturem-nos particularment a reflexionar al vol-
tant del procés d'instal·lació de la moral hedònica. 

El mateix procés de desenvolupament tecnològic que 
es produeix durant el segle XIX modifica l'organització 
empresarial d'alguns dels estats occidentals més avançats. 
Aquest fet comporta la crisi de la ideologia paternalista 
basada en el reconeixement personal dels diferents agents 
que intervenen en el món de la producció. El compromís 
personal desapareix i amb ell la confiança en la millora 
substancial de les condicions de qui treballa per altri (9). 

Mentrestant l'ètica protestant, que va servir per limitar 
l'acumulació sumptuària, ha desaparegut, fins i tot en els 
seus efectes, si més no per a certs sectors de la societat. T. 
Veblen ens parla el 1889 d'una classe ociosa que 
identifica l'abstenció del treball amb la respectabilitat, i 
que utilitza el consum sumptuari per tal de produir una 
classificació social, en la que aquest consum és la 
demostració pública d'una possessió de riquesa, que 
confereix honor (10). 

El sistema social, en perdre la seva moral de contenció, 
es veu atrapat en la dinàmica irreversible de la producció. 
Si la dimensió simbòlica del treball portava «inscrita la 
pèrdua de finalitat del subjecte i de l'objecte, la radical 
incompatibilitat de la vida i de la mort» (11), el treball 
productiu en canvi, reafirma el regne de l'objecte en 
detriment d'un subjecte, que en estar separat d'ell mateix 
com a. força de treball alliberada, es degrada en la mateixa 
mesura que es perfecciona com a agent productor (12). 

TRIOMF DE LA PRODUCCIÓ 
Però el mateix èxit de la producció no es veu sufi-

cientment compensat per la contrapartida deshumanit-
zadora en el treball. Necessita representar la destrucció 
d'una manera molt més radical i encarnada. És en aquest 
sentit que cal entendre les grans guerres mundials del 
nostre segle, que tot i amb la seva espectacularitat no 
restableixen cap equilibri en la mesura que elles mateixes 
es converteixen en animadores de l'acumulació pro-
ductiva. 

J. K. Galbraith ens indica que una de les possibles 
explicacions del Crac del 29 és que la producció i la pro-
ductivitat per treballador al llarg dels anys 20 augmenta 
espectacularment, en el cas dels EE.UU., i això no es 
correspon de cap manera amb la distribució de la renda. 

Els rics acaparen una gran quantitat de recursos que uti-
litzen per consumir béns sumptuaris i per tornar a in-
vertir. La producció industrial excedeix les possibilitats 
de demanda d'un consumidor que, a més a més, és força 
inestable. La superproducció necessita d'una superinver-
sió, que si es porta a terme augmenta la producció, i si 
no fa caure definitivament la demanda i porta a la recessió 
(13). 

L'èxit de la producció racional comporta la saturació i 
la inestabilitat. Guerres i recessions podrien entendre's en 
termes de crisi del mateix model burgès, i de cost 
d'adaptació de la seva lògica legitimadora. La lògica eco-
nòmica del valor d'ús, en la que l'objecte produït queda 
legitimat per la seva utilitat i la lògica del valor de canvi 
en que l'objecte es justifica en funció del seu paper en el 
mercat passen a quedar subordinades a la lògica del va-
lor/signe en que l'objecte esdevé manifestació d’estatus 
(14). 

La història de la implantació de la moral hedònica en la 
societat capitalista occidental és la de l'extensió dels 
valors de la classe ociosa de Veblen a la societat en general. 
Es tracta doncs de la implantació de la societat de 
consum. 

És una revolució moral que pretén liquidar algunes 
de les pautes de comportament inspirades en el purita-
nisme. Un dels seus apòstols en el camp de l'economia és 
Lord Keynes, qui contribueix a donar una dimensió social 
a la moral hedònica del consum, tot posant en relació la 
despesa amb l'interès general (15). 

El consum és el perfecte simulacre de la destrucció. 
Creure en el consum comporta donar per descomptada 
l'existència d'un subjecte real, mogut per necessitats 
reals, i que per tant precisa de l'existència d'uns objectes, 
també reals, font de la seva satisfacció. La fe en unes 
necessitats il·limitades es converteix així en la justificació 
de la producció il·limitada com a finalitat última de la 
societat. 

Els móns del consum i de la producció són indestria-
bles. El consum té una dimensió transgressora que trans-
cendeix la utilitat i la racionalitat, però alhora reforça 
l'ordre en la mateixa mesura que fa possible la persistència 
de les utilitats i racionalitats pròpies del món de la 
producció. És en aquest sentit que cal parlar de la societat 
occidental, posterior a la segona Guerra Mundial, en 
termes de la societat dels dos móns, i en conseqüència de 
les dues morals. 

Per tal d'exposar les contradiccions de la societat de 
consum seguirem l'obra de D. Bell (16). Aquest autor 
posa en evidència les contradiccions derivades del divorci 
existent entre la cultura i la producció. L'autor ens asse-
nyala l'existència d'un ordre tecno-econòmic que té per 
principi la racionalitat funcional, que persegueix la efi-
ciència, que mesura el valor de les coses en funció de la 
seva utilitat, i que justifica els canvis interns en funció 
de la productivitat. 

Aquest ordre s'estructura a partir d'un sistema orga- 
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nitzatiu de jerarquia i de funcions fragmentades, al mig 
del qual els participants ho són en funció del rol particular 
que representen, independentment de la persona. Aquesta 
es converteix en una peça més de l'engranatge, 
subordinada a les finalitats de l'organització, que molt 
sovint desconeix. 

En contraposició hi ha un ordre cultural, entenent 
aquest com l'àmbit de les formes simbòliques, basat en 
els principis d'auto-realització i auto-gratificació, que 
ocupa el lloc que tradicionalment tenia la religió. 

Aquest ordre transcendeix el propi àmbit convertint-
se en la justificació del capitalisme. La búsqueda de 
l'auto-realització i de l'auto-gratificació comporta la ne-
gació de tota mena de límit que impedeixi fer del plaer un 
modus de vida. 

Aquesta dimensió de l'ordre pren forma en el decurs 
dels anys posteriors al 1945. Però possiblement és durant 
els anys seixanta i els setanta que obté el seu màxim 
impuls, i es consolida. En aquest període es posa de ma-
nifest la pèrdua dels valors tradicionals de la cultura bur-
gesa, que ja havien començat a fer aigües els anys vint. 
El canvi de valors es difon al públic en general. 

És aquí que l'epicentre del sistema deixa de ser el 
procés de la producció material, per passar a diluir-se 
enmig de tot el món social, tot contaminant-lo amb la 
racionalitat. Aquesta transcendeix les portes de la fàbrica 
per afectar l'escola, els museus, els hospitals, les rela-
cions sexuals, etc. 

CONSAGRACIÓ DEL CONSUMISME 
En aquest procés la necessitat es fa sinònima del desig. 

La lluita, que els joves acomodats del maig del 68 
porten a terme contra la societat de consum, es conver-
teix en la veritable consagració del consumisme i de la 
llibertat d'elecció de productes. 

La lògica de la producció transmutada en producció 
de plaer no és res més que la definitiva implantació de la 
racionalització disfressada de revolució. Amb ella es co-
difica la cultura, es domestica el llenguatge, i amb ell la 
crítica. Fins el mateix individu s'objectiva, per convertir-
se en un producte satisfet i autosatisfactori, i així es-
devenir vendible. D'aquí la importància que ha anat pre-
nent des de llavors la façana. El cos esdevé el més preciat 
objecte de consum, la imatge es converteix en allò més 
preciat de la persona. 

En aquest context del maig del 68 la classe obrera ja 
no és el poble escollit per a cap revolta que comporti 
l'emancipació de la humanitat. Marcuse ens diu: «...si la 
tendència a la integració de la classe obrera en els països 
d'elevadíssima industrialització és una realitat i seguirà 
progressant en el futur, fins a quin punt podem seguir 
considerant-la com un subjecte històric de la revolu-
ció?... No seria la primera vegada en la història que no 
existeixen condicions per identificar el subjecte concret 
de la revolució» (17). 

Enmig de la revolució estudiantil apareixen eslògans 

tals com «No treballeu mai més!». Les vagues obreres 
sense reivindicacions concretes no solament neguen 
l'explotació en el treball, sinó al treball mateix. És refusa 
a la producció com a referent de les relacions socials. La 
manifestació de descontent respecte del treball és 
simultàniament traduïda en termes de reafirmació del codi 
per part de partits i sindicats, que les converteixen en 
reivindicacions econòmiques. 

La difusió de la moral hedònica posa en qüestió l'ac-
tivitat laboral mateixa i acaba identificant el treball, en 
abstracte, amb quelcom negatiu. L'activitat que no és 
satisfactòria per ella mateixa perd gran part de sentit. El 
treball esdevé l'antítesi del benestar. Autors com A. 
Gorz parlen de la moral socialista dient que és: 
«...opressiva i totalitària d'arrel, en exigir que cadascú es 
lliuri completament al seu treball i el fongui amb les 
seves fites personals. Identifica la moralitat amb l'amor 
al treball, i despersonalitza el treball per a la seva in-
dustrialització: exigeix, per tant, l'amor a la despersona-
lització» (17). 

De ben segur que la mateixa naturalesa de determinat 
tipus de treball contribueix a accentuar el descontent 
respecte d'aquest, sobretot tenint en compte que el discurs 
dominant no només obliga a complir amb el deure, sinó 
que a més exigeix a l'individu que s'ho passi bé, que és 
realitzi en el treball. Sens dubte que aquesta pressió 
psicològica ha d'ésser molt més forta que no pas la que es 
basava en demanar a l'individu que acomplís la seva tasca 
amb resignació. 

Tal com diu Bell, les mateixes empreses volen un 
home que treballi durament, i que accepti la gratificació 
postergada, i en canvi, a l'hora de vendre els seus 
productes, en la propaganda, la mateixa empresa pro-
mou el plaer, la immediatesa del goig, la despreocupació 
i el deixar-se anar. S'ha d'ésser recte de dia i un bala 
perduda de nit (18). Aquesta tensió desacredita, i per tant 
desanima, tot tipus d'activitat laboral que no sigui 
percebuda socialment com un cert camí d'auto-realització. 

El món de la producció il·limitada, que ha estimulat 
el consum per tal de justificar-se, es veu profundament 
qüestionat per la pròpia moral generada a partir 
d'aquest. Aquest mateix món de la producció que ha 
inspirat, fins i tot, la divisió política de les democrà-
cies capitalistes fa aigües en els seus mateixos fona-
ments. Tot plegat és traduïble en problemes concrets, 
des de l'absentisme laboral fins el desencís polític, pas-
sant per la renúncia personal d'alguns joves, de bona fa-
mília, a ocupar els llocs de responsabilitat als que estaven 
predestinats, tot dedicant el seu temps al culte d'alguna 
deïtat oriental, o a les distraccions psicodèliques. 

La pèrdua de centralitat del món del treball és in-
substituïble pel del consum. Cal recuperar la seva 
importància perquè no hi ha recanvi. Qui s'encarrega de 
fer-ho és l'atur. 
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ATUR I ORDRE SOCIAL 
Enmig d'aquest marc de crisi de societat apareix el que 

hom anomena la crisi del petroli. Aquesta dóna peu a dis-
cursos de política econòmica anti-keynesians. Es recupera 
la paraula austeritat i es converteix en recepta als mals del 
que fins llavors s'anomenava societat opulenta. L'indici 
fonamental de la crisi és l'atur. Aquell treball des-
prestigiat esdevé notícia als mitjans d'informació en ter-
mes de bé escàs. 

Els mitjans de comunicació comencen a parlar de 
l'atur com el problema per excel·lència, fins a convertir-lo 
en el símbol inequívoc del mal modern. La manca de 
treball esdevé així la font d'inspiració dels discursos 
ideològics, de la mateixa manera que abans ho era el 
treball mateix. 

Aquesta recuperació del treball en termes negatius 
no és un element més de desencís. L'atur es converteix 
en l'eina principal de reestructuració de l'Ordre Sagrat 
de la producció, tot restablint el significat del treball en 
un context cultural i social. 

En frenar la descomposició de l'ordre social, i per 
tant la del codi de la producció, l'atur esdevé útil com a 
punt de referència per a la totalitat, especialment en 
l'explicació dels elements percebuts socialment com a 
conflictius. No només salva, sinó que reforça el procés 
de racionalització, extenent-lo a totes les esferes de la 
vida amb una força extraordinària, impedint que res no 
s'escapi de la intel·ligibilitat expressada en els termes 
dominants. 

La importància de l'atur ve donada, sobretot, pel fet 
que és capaç de representar el focus d'anomia social per 
excel·lència, i això ho fa des de l'economia, recuperant la 
seva autonomia, i defensant així el seu paper central. 

Amb l'atur tot problema amenaçador esdevé neutra-
litzat. La manca de sentit i el desencís es posen en funció 
d'un enemic conegut, i en aquesta mesura són racionalit-
zables. Amb l'etiqueta d'aturat es reté a tothom que s'es-
capi de les estructures del món del treball, tot reciclant-lo. 

L'atur contribueix, fins i tot, a revifar les utopies que 
feien fallida. A més a més de recuperar amb l'ordre de la 
producció el paradís conservador del Progrés i el 
complementari de la Revolució, s'interpreta com un in-
dicador de la seva proximitat. 

Cal que veiem algunes mostres de la feina que l'atur 
fa com a eina de reencantament. Però primer intentarem 
desemmascarar els seus titulars, la nova classe dominant. 

L'ambigüitat del concepte de treball és extraordinària. 
Hi ha gent que fa molta feina, que no es considera 
treball (mestressa de casa, reparador domèstic), en canvi 
n'hi ha que no en fa gaire, és més, fins i tot reconeix que 
s'ho passa bé, i és mereixedor de l'etiqueta. Aranguren 
ens diu que de treball n'hi ha de dues menes: «Per una 
banda les professions d'engagement total; són les que 
contenen un ingredient d'oci o dedicació espiritual, per-
meten a l'home que les abraça entregar-se íntegrament a 

elles, ja que satisfan la seva vocació humana com a tal... 
Les professions que no consisteixen en agere, sinó enface-
re, és a dir, en fabricar coses, no poden comprometre 
totalment a l'home que ho sigui de ventat. Però com-
pensen aquesta dedicació amb el resultat produït, allò 
fabricat que és visible i tangible (...). L'obrer sempre es 
mou en la realitat, per limitada que sigui» (19). 

La discrepància entre ambdós tipus d'activitat és au-
tènticament abismal. Res més capritxós que posar de 
costat una activitat física amb poc prestigi social, tal com 
la de recollir les brosses d'altri, amb una activitat 
artística, per exemple. 

D'això fa molt de temps que se’n va adonar J. K. 
Galbraith, i ho va escriureu dient: «Gairebé no ens hem 
adonat que la classe ociosa ha estat reemplaçada per una 
altra de molt més àmplia, per la qual el treball no té cap 
de les seves connotacions, com el dolor, la fatiga o altres 
incomoditats mentals o físiques» (20). 

EL PARADÍS DE LA BUROCRÀCIA 
Es tracta, sens dubte, d'una nova classe, que creix i es 

reprodueix en el període de màxima esplendor econòmic, 
posterior a la segona guerra mundial. El professor 
universitari, o el director d'una empresa se senten con-
fortats en pensar que l'activitat que duen a terme no és 
tant distant de la que realitza un obrer a la cadena de 
muntatge. No costa massa de justificar el millor sou i la 
més gran comoditat en termes de capacitat personal i 
responsabilitat. Tal com l'autor segueix dient, aquest 
fenomen s'ha produït tant a les societats desenvolupades 
de l'est com a les de l'oest, i és que: «en ambdues societats 
és convenient per a la consciència democràtica dels grups 
més afavorits, poder identificar-se amb els que de-
senvolupen treballs físics durs» (21). 

La societat que fomenta el consum amb una moral he-
dònica, i que necessita d'una rígida ètica del treball en el 
món de la producció, requereix d'una classe dominant que 
visqui ambdues posicions sense masses contradiccions. 

Mentre que pels obrers la recompensa a la seva tasca 
resideix, únicament i exclusiva, en la retribució, pels 
altres seria una ofensa personal no donar per descomptat 
que la feina sigui atractiva per a ella mateixa. Si un dels 
individus del segon grup no se sent satisfet amb la seva 
activitat laboral ho traduirà en termes de problema per-
sonal que cal solucionar. 

El prestigi d'aquest tipus d'activitat resideix en la seva 
identificació amb un camí d'auto-realització i auto-
gratificació. Galbraith afegeix que: «cap aristòcrata no va 
contemplar mai amb tant de disgust la pèrdua dels seus 
privilegis feudals com el que experimentaria un membre 
d'aquesta classe, en considerar que la seva única retribució 
és el sou» (22). 

Els individus d'aquesta nova classe tenen en comú un 
nivell relativament elevat de formació. Són propietaris 
d'un cert capital cultural. I això és justament el que els 
diferencia respecte de la resta d'individus de la societat. 
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Aquesta nova classe educa els seus fills i alumnes 
perquè no adoptin com a objectiu vital la maximització 
dels seus ingressos. El seu tresor consisteix en la possibi-
litat d'exercir una activitat laboral que, aparentment, no 
entra en contradicció amb la moral hedònica. 

Les professions que integren aquesta classe cultural 
estan, en la seva majoria, dedicades a la producció i ad-
ministració de béns simbòlics. Fins els que estan en con-
tacte amb la producció directa de béns o serveis negocien 
amb intangibles. Entren en aquesta categoria els alts 
càrrecs de les empreses que aporten organització, o els 
que treballen en disseny o en publicitat. Fins els empre-
saris han revaloritzat últimament el seu paper en la ma-
teixa mesura que s'han presentant públicament com a 
traficants d'idees. 

Però el gruix més important de la nova classe està 
d'alguna manera vinculat al món de l'ensenyament, des 
dels mestres d'EGB fins els professors universitaris, passant 
pels educadors d'adults i els que ensenyen informàtica o 
idiomes. A més a més formen part del grup tota una sèrie 
de professionals tals com els animadors culturals, els 
assistents socials, el personal que treballa en planificació 
familiar. Els polítics i els sindicalistes professionals. Els 
funcionaris de nivell mitjà i els alts. Els intel·lectuals, 
els periodistes i els escriptors. La gent de l'espectacle, els 
artistes i músics també es poden incloure en aquest grup. I 
possiblement molta més gent. Fixem-nos amb el fet que la 
majoria d'ells porten a terme activitats que d'una manera o 
altra es veuen reflectides assíduament en els mitjans de 
comunicació. 

Molts d'ells depenen directament o indirectament de 
l'aparell de l'estat. Viuen de l'erari públic, i el volum del 
seu treball està en funció de la importància creixent de la 
intervenció dels poders estatals. No és d'estranyar que 
siguin uns partidaris incondicionals de les polítiques 
anomenades de benestar. D'elles depèn, en molts casos, el 
seu lloc en la societat i el seu particular benestar. 

Aquests gestors dels béns simbòlics molt sovint han 
mirat amb una certa mala consciència i commiseració als 
individus dedicats als treballs pesats. Aquests que Aran-
guren recollia sota el rètol del facere, i en general a tot-
hom qui està directament vinculat a la producció directa 
de béns i serveis. 

És en aquesta nova classe on resideixen els produc-
tors del discurs dominant sobre el treball i l'atur. Tot i que 
hi ha una diversitat important de discursos, tots ells es 
construeixen en un àmbit on es dóna per descomptat que 
la pròpia pràctica laboral és satisfactòria, i que serveix als 
principis propis de la moral hedònica. 

Per a les seves inquietuds i interessos no és d'extra-
nyar la tendència a tractar les ocupacions com un tot 
uniforme, doncs aquest és el mecanisme que serveix per 
preservar la sensibilitat democràtica, basada en principis 
igualitaristes. Aquest amor a la igualtat no té res de 
particular, tenint en consideració que és en la seva base 
que descansa la legitimitat del sistema, i per tant de 

l'aparell de l'estat i, possiblement del propi lloc de tre-
ball. Ni tampoc és gens exòtica la preocupació pels mals 
d'altri, tenint en compte que l'existència d'aquests és el 
que fa possible tantes ocupacions de l’entorn social. 

Els membres de la nova classe viuen de la hipòtesi de 
l'existència preeminent d'una societat amb uns béns ma-
terials i simbòlics que cal administrar. Aquesta adminis-
tració es porta a terme, sobretot, des de l'estructura bu-
rocràtica de l'estat. Per tal de representar amb credibilitat 
aquesta tasca cal poder definir zones i classificar-les. 
Quantificar-les i qualificar-les. El discurs dominant apa-
reixerà tenyit de l'estil i la ideologia de la burocràcia, i és 
amb ells que l'atur prendrà la forma d'eina de reencanta-
ment de la societat, i per tant, de mecanisme de restabli-
ment de l'ordre sagrat de la producció. 

Aquest mateix discurs ha revaloritzat el treball, en 
parlar de la seva escassetat. Amb això ha esdevingut una 
eina, també, d'exculpació per part d'importants sectors 
de treballadors prestigiosos. Ja no cal patir pels dedicats a 
facere. 

Abans de la implantació del discurs sobre la crisi 
econòmica, interpretar públicament una activitat presti-
giosa en funció d'objectius materials hauria estat motiu 
d'escàndol. Enmig del discurs de l'atur s'ha convertit en 
una mena de moda. Aquest és el cas dels joves artistes 
que varen participar en la Biennal de Produccions Culturals 
de l'Europa Mediterrània, que s'inaugurà a Barcelona 
l'octubre de 1987. Alguns varen declarar que estaven 
interessats pels diners, per sobre de qualsevol altra cosa 
(23). També és el cas del professor d'universitat que in-
terpreta tota la seva tasca en termes estrictament econò-
mics, alhora que s'aplica en l'exhibició de tots els sím-
bols d'estatus que disposa, per tal de comunicar el seu 
prestigi. 

Aquesta virtut pública no és res més que una estratègia 
legitimadora dels vicis privats. Doncs el discurs que 
revaloritza l'interès mercenari del treball, en funció de la 
seva escassetat, està especialment dirigit a l'activitat 
productiva que ha posat en qüestió la moral de la societat 
de consum. 

LES ETIQUETES «TREBALL» I «ATUR» 
La percepció uniformista del treball té per objectiu 

«quadricular la totalitat de l'espai del qual s'han de donar 
comptes, eliminant així tota terra incògnita» (24), 
definint a la totalitat de la població en funció de l'eti-
queta treball i atur, i quantificant-la per tal d'obtenir la 
corresponent il·lusió de control i domini de la situació. 

Aquesta mateixa sensibilitat burocràtica és la que 
explica la visió que els mitjans de comunicació ofereixen 
de manifestacions tals com l'economia submergida. Aquí 
l'aversió d'allò que s'amaga dels ulls de la burocràcia 
estatal, es manifesta en forma de visions apocalíptiques. 

Pel fet d'estar fora de la llei és posen de costat les 
tasques tèxtils a domicili amb el tràfic de drogues o la 
prostitució. 

M O N   L A B O R A L    • 23 •   PRIMER SEMESTRE 1989 



Al treball submergit molt sovint s’identifica amb una 
manifestació d'insolidaritat. Però la lectura més habitual 
és aquella on el treballador submergit és la víctima de 
l'atur, i que per causa d'aquest ha caigut en mans de la 
sobreexplotació, així es diu que l’economia submergida: 
«ha trastocat radicalment les condicions de cents de 
milers de treballadors que es troben en una desprotecció 
legal-sindical, pròpia del Tercer Món» (25). 

I és que ningú ha d'estar interessat en fugir de la 
legalitat, doncs aquesta és bona per definició. 

Hi ha ben pocs arguments que tinguin en compte la 
possibilitat que certes economies submergides manifestin la 
incomoditat del treball ubicat en el món públic, amb una 
jerarquització i racionalització funcionals que accentuen 
la deshumanització de l'activitat. Es parla poc de la 
limitació individual que comporta estar en un espai 
dominat per burocràcies que van des de l'estatal fins a la 
sindical. 

Tot i no volent negar l'existència de moltes activitats 
submergides desenvolupades en condicions infrahuma-
nes, cal adonar-se'n també que la immersió de certes 
activitats laborals pot servir, en alguns casos, per recu-
perar maneres de relacionar-se amb el treball molt més 
humanitzades. En algunes d'aquestes activitats, els in-
dividus tenen la possibilitat de prendre decisions sobre 
l’organització de la tasca i, fins i tot, poden desenvolupar-
la en marcs on la relació laboral està mediatitzada per 
vincles personals, que no exclouen els sentiments i les 
sensacions. 

Però la privatització del treball, i la recuperació d'unes 
relacions laborals gairebé preindustrials, no pot ésser vist 
amb bons ulls pels apòstols de la modernització. Sobretot 
si el resultat final acaba posant en qüestió les virtuts del 
món públic, del que es beneficien, i uns valors dels que 
participen, amb èxit. A més a més, aquest tipus 
d'economia deforma la quadrícula de xifres amb les que 
es creu copsar la realitat. 

La implantació de la idea de l'atur ha acabat definiti-
vament amb la polèmica de si calia entendre l'educació 
com una inversió o com un bé de consum. Educació ha 
esdevingut sinònim de formació pel treball. Aquí els 
gestors dels béns simbòlics es converteixen, paradoxal-
ment, en advocats del pragmatisme més eixelebrat. Tin-
guem en compte que allò que diferencia la nova classe de 
la resta de la societat és justament el seu domini sobre el 
capital cultural. 

Una important quantitat d'espais i temps informatius 
han posat de manifest la conveniència d'adequar les 
institucions educatives al mercat laboral. Per posar un 
exemple citaré un publi-reportatge del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat, constituït per diversos 
articles, dos dels quals duien per títol: «Cal potenciar 
nous estudis per a les noves professions» i «Cal adequar el 
contingut dels estudis a les necessitats de futur» (26). 

Aquestes aportacions ens parlen de la necessària 
atenció als estudis tècnics, o de la importància d'una 

major especialització. La visió no deixa d'ésser ingènua si 
hom té en consideració la complexitat del món de la 
producció, de la que sembla que alguns ensenyants i al-
guns polítics volen assumir-ne íntegrament la tasca de 
l'aprenentatge. Això és lògic en la mateixa mesura que la 
centralitat de la producció, recuperada amb l'atur, convida a 
aproximar-se per tal d'aconseguir-ne profit. Però, el cert és 
que si molts «empresaris prefereixen treballadors més o 
menys educats, no és pel que fa a la tasca a realitzar, sinó 
per aspectes tals com la disciplina, etc., ja que la major 
part de les ocupacions poden aprendre's en poques setma-
nes» (27), i, en tot cas, cal fer-ho en la pràctica. 

Gairebé totes les referències que es fan a l'educació 
des de l'atur serveixen per a reafirmar la creixent impor-
tància d'aquesta. Així es diu que «cal especialitzar-se en 
els oficis que tindran sortida». Però, molt sovint, s'acaba 
reconeixent que vist el ritme de canvi de la nostra 
societat, molts dels oficis futurs «ni tant sols els conei-
xem» (28). Aquest tipus de manifestacions paradoxals 
posen en evidència que una de les tasques fonamentals 
que porta a terme la institució educativa és el de la socia-
lització en les virtuts del canvi, que alhora comporten la 
possibilitat d'expansió del món de l'ensenyament, en 
forma de reciclatges permanents, a individus de totes les 
edats. 

En la submissió del món de l'educació al de la pro-
ducció hi juga un paper molt important l'amenaça de 
l'atur. Enmig d'aquest context la idíl·lica i utòpica forma-
ció per a la llibertat abandona fins i tot el discurs, i dóna 
pas a l'educació per l'èxit. 

El sistema educatiu rebaixa els seus plantejaments i 
justifica la seva tasca a partir de la idealització del lloc de 
treball, independentment de la seva naturalesa (29). El 
tarannà democràtic de la institució socialitzadora, no pot 
fer menys que servir en safata un èxit per a la majoria. El 
cost de la justificació resideix en el xoc amb les condi-
cions de treball real. 

L'aporia resideix en que fins i tot els que es caracte-
ritzen per apartar-se del món de la producció directa de 
béns i serveis, necessiten que un o altre els ofereixi béns 
tangibles. 

Però, l'efecte de l'atur no es limita pas a condicionar 
la formació dels individus, també té coses a dir amb 
respecte de les marginalitats. 

RACIONALITZACIÓ DE LA MARGINACIÓ 
Hi ha dificultats per tal de situar socialment a la 

joventut en la societat, en la mateixa mesura que aquesta 
es defineix justament per manca d'estabilitat laboral i 
emocional. La joventut ha estat un dels elements més 
incòmodes de la societat de consum. Aquest obedient 
consumidor, símbol de la societat del demà, es converteix, 
enmig de la crisi econòmica, en l'aturat per excel·lència. 
Se'l redefineix en funció del lloc de treball que no ha 
tingut mai, esdevenint així un client potencial del mercat 
assistencial, sempre en creixent expansió. 
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El jove, ja aturat, es converteix en un dels grans 
justificadors del desenvolupament de les polítiques d'in-
tervenció. És el perfecte argument que sustenta el crei-
xement de noves regidories, àrees, etc. 

L'atur juvenil es converteix en la font de tots els 
mals: «El paper que té l'atur en la formació de conductes 
marginals (delictives o no), i en la crisi de valors i d'ob-
jectius, és determinant. L'afirmació que l'atur no és un 
problema dels joves parats, sinó del conjunt dels joves, és 
una tesi fonamental» (30). 

La lectura que hom fa dels joves com "aturats" ad-
quireix la dimensió més conservadora, i el treball es con-
verteix en el remei de tots els mals: «Esperar que els 
ajuts espontanis arreglin la situació de tots aquests mi-
lions de persones, especialment els joves, significarà 
condemnar-los a la frustració, la patologia social, i la 
rebel·lia, tendències que ja s'han manifestat en forma de 
toxicomanies, alcoholisme, violència, delinqüència... Si la 
societat no els ofereix una alternativa, estaran con-
demnats a la malaltia social» (31). 

L'atur posa les coses al seu lloc, i permet donar per 
descomptada una vocació genèrica del jove respecte de 
qualsevol treball: «l'aspiració dels joves és participar de 
forma activa en la vida econòmica i social de la societat» 
(32). 

Amb el discurs sobre l 'atur el jove recupera el seu 
paper de garantia de futur. Això retorna la credibilitat al 
model inspirat en el desenvolupament indefinit. Revifa la 
validesa dels ideals del Progrés i de la Revolució. 

Amb l'atur les desviacions de la joventut deixen 
d'ésser llegides en termes de crítica social, tal com passava 
durant les dècades dels seixanta i setanta. Si delin-
queixen, es droguen o no participen políticament no és 
culpa del model de societat i de qui detenta el poder 
(33). La responsabilitat passa a ésser exclusiva del món 
de la producció. Els gestors de béns simbòlics encarregats 
del tema, fan el paper de bons. Assenyalen el problema i 
donen la solució: Cal que creixi l'estat assistencial (treball 
comunitari, contractacions especials, etc.). 

La teràpia de l'atur és un èxit en la població juvenil, i 
així ho demostrà Ludevid en una ponència en el simposi 
«Joventut a debat»: «El treball és encara un valor central 
en la vida dels joves» (34). 

I és que el sistema, encara que no necessiti la pro-
ductivitat de tothom, i pugui permetre's alliberar del 
treball sectors cada vegada més amplis, en canvi requereix 
que tothom participi del joc. 

Però, la tasca racionalitzadora de l'atur no s'acaba en la 
possibilitat de redefinir els joves en funció del món 
productiu. Un cop definit com el mal per excel·lència, ja 
pot donar resposta de tota crisi, tant social com in-
dividual. En aquest sentit l'atur reafirma la bondat del 
treball, i frases tals com: «Qui no treballa no fa l'amor» 
prenen actualment tota vigència. Ens adverteixen que: 
«la crisi econòmica afecta la sexualitat de la parella» 
(35). 

La manca de treball no només afecta a la biologia en 
la seva dimensió festiva. Segons un estudi de Sofemasa, 
consistent en una enquesta a 888 metges, es diu que 
l'atur resulta determinant en l'augment de les invalideses 
(36). I de la mateixa manera s'han intentat explicar tota 
una sèrie de malalties mentals. 

Fins l'assassinat o el suïcidi queden explicats per l'atur. 
S'ha arribat a afirmar que els aturats són dues vegades més 
susceptibles de suïcidar-se que no pas els que tenen feina 
(37). El cas paradigmàtic és el d'un individu que va 
penjar el seu fill i llavors es va suïcidar. L'explicació 
immediata va ser l'atur. Els titulars de premsa són prou 
significatius: «El parat que va penjar el seu fill se 
suïcida en una clínica mental», «El parricidi del Besòs, 
un cas més de la malaltia del parat» (38). 

Aquest mateix cas motivava un editorial d'un diari: 
«Però l'atur no és pas només un problema social i econò-
mic, la manca de feina, la impossibilitat de trobar un 
lloc de treball, de guanyar-se la vida amb dignitat, crea 
un seguit de desequilibris, quantificables estadística-
ment, però que només tenen solucions individuals i con-
cretes. Sobretot els joves, els que no han tingut mai una 
feina fixa, pateixen greus símptomes de depressió, d'an-
goixa, de desmoralització, que els porten en molts casos a 
fugides cap a la delinqüència, l'alcoholisme i d'altres 
formes de drogodependència. I molts cops a la desespe-
ració» (39). 

L'atur té tant d'èxit, que fins i tot temes tant vells i 
acreditats com el de la pobresa passen a explicar-se en 
funció de l'atur. Aquí, institucions tals com Càritas, 
abandonen el propi discurs i és converteixen en apòstols 
incondicionals del treball com a redempció (40). 

La interpretació de problemes socials i polítics a 
partir de l'atur fa que aquest, en lloc de posar en qüestió 
el codi, el reafirmi. Així és com una editorial comentava el 
triomf electoral de l'IRA a l'Ulster: «La raó de la 
radicalització de l'electorat catòlic cal buscar-la en gran 
part en el 25 per cent d'atur que afecta l'Ulster, és a dir, 
en les repercussions socials de la crisi econòmica que ara 
s'expressa políticament a través de les urnes» (41). 

Així, en entendre l'atur com l'origen de tots els mals, 
els expliquem i desterrem tota la inquietud, que d'altra 
manera podrien ocasionar, i l'ordre social es reafirma en la 
mateixa mesura que pot rendir comptes de tot allò que 
teòricament s'escapa. La desviació, una vegada més, ho 
és en termes de l'ordre, i per tant la seva manifestació 
n'és la seva reafïrmació. Tot plegat fa desviar l'atenció 
cap a solucions més tècniques que polítiques, a l'hora 
que reafirma la necessitat d'un, cada vegada més gran, 
aparell burocràtic, que serveix de Sant Jordi, davant del 
drac de l'atur. 

Però l'atur, a més d'explicar totes les irregularitats 
en el present, es converteix en esperança de futur. És en 
aquest punt que adopta la principal dimensió del reen-
cantament. 
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RECUPERACIÓ DEL FUTUR 
Tothom qui segueix els mitjans de premsa escrita 

s'ha d'haver acostumat a la utilització política de les es-
tadístiques que intenten reflectir l'atur. Una pujada re-
lativament petita del nombre d'aturats es converteix en 
indicador d'una mala política econòmica, segons la lectura 
de l'oposició. Una petita davallada es converteix en motiu 
de joia i demostració pública del savoir faire dels 
mateixos polítics abans criticats. La interpretació és 
equivalent a la que hom faria en una situació de conflicte 
bèl·lic. Però l’important  és que aquestes lectures donen 
per descomptat el protagonisme de les administracions 
davant de la quotidianitat laboral. 

Les mateixes xifres tenen altres lectures més 
pretensioses. En un primer moment l'atur va tenir, 
únicament i exclusiva, una lectura apocalíptica. Els més 
radicals deien coses com aquesta: « ja  no es tracta, per 
tant, de saber on anem, ni d'adaptar-se a les lleis 
immanents del desenvolupament històric. No anem 
enlloc, la història no té sentit. No hi ha res a esperar 
d'ella i menys a sacrificar. Ja no es tracta de consagrar-se 
a una causa transcendental» (42). 

Però aquesta lectura apocalíptica va servir per refer 
les ideologies que s'havien posat en qüestió. Així l'atur 
servia a alguns sectors per assenyalar la necessitat d'un 
canvi radical, doncs demostrava la perversitat del sistema 
capitalista. 

Però si els que estan per a la revolució en treuen força 
partit, pot ésser que encara en treguin més els partidaris 
del Progrés. La situació s'aprofita per tal de fer veure la 
conveniència de la fe en un futur millor com a sortida de la 
crisi present. Des d'aquí es demana la «inversió fins el 
suïcidi» (43), o l'obertura a les noves tecnologies (44). 

Aquest últim punt ha ocupat un lloc privilegiat en 
mig del procés. J. Majó afirmava: «El darrer camí per a la 
creació de riquesa en el futur, a mig termini, passa per la 
via tecnològica» (45). 

E. Lluch, fa uns quants anys, ens deia que estàvem 
arribant a la situació prevista per Marx, en la que el 
treball s'esdevé inútil (46). 

Lafargue, a finals del segle passat, ja constatava 
aquesta premonició de Marx: «El somni d'Aristòtil és la 
nostra realitat. Les nostres màquines, amb alè de foc, 
d'infatigables membres d'acer i de meravellosa i 
inextingible fecunditat, acompleixen dòcilment i per elles 
mateixes el seu treball sagrat, i a pesar d'això, l'esperit 
dels grans filòsofs del capitalisme roman dominat pel 
prejudici del sistema salarial, la pitjor de les esclavituds. 
Encara no han arribat a comprendre que la màquina és la 
redentora de la Humanitat, la deessa que rescatarà a 
l'home de les arts sòrdides i del treball assalariat, la deessa 
que li donarà comoditat i llibertat» (47). 

Racionero popularitza la idea en el seu best seller del 
Paro al Ocio. Diu: «El treball portat a un nivell d'intensitat 
excessiu es torna antítesi del benestar, i que el que està 
triomfant és l'ètica hedonista de la joventut 

passota que forma la nova classe de la societat opulenta» 
(48). 

García-Nieto ens parla del futur proper dient: «l'atur 
deixarà de ser concebut com una carència de treball. .. i 
es contemplarà com un temps lliure alliberat que haurà 
d'ésser emprat en activitats socialment útils, lliures, 
creatives, de l'autoproducció cultural, etc. (49). 

Aquestes posicions coincideixen plenament amb les 
de A. Schaff (50). La idea és la mateixa: el treball ten-
deix a desaparèixer. L'atur és l'indicador de la revolució 
tecnològica. La solució també és coincident. Racionero 
diu: «La solució és que treballin totes les persones menys 
hores, amb la qual cosa no hi haurà aturats, i que el 
producte produït per a les màquines es reparteixi 
eliminant plusvàlues, de manera que tot el món cobri el 
necessari per mantenir el seu nivell de vida, com quan tre-
ballava 40 hores» (51). 

García-Nieto proposa: «...la societat ha de garantir 
una renda per a tota la vida —un salari ciutadà—. 
L'individu, com a contrapartida, ha d'entregar part de 
la seva vida a la societat. En altres paraules: cada persona té 
un deute respecte de la societat, un deute d'un determinat 
número d'hores que ha de saldar al llarg de la seva vida» 
(52). 

En ambdós casos es tracta de repartir la feina i de 
repartir la renda, tot plegat amb l'ajut de les màquines. 
Se’ns proposa una macro-organització. El titular n'és la 
societat, però, quina societat? qui s'encarregarà de fixar 
els criteris de distribució?, qui ha de planificar-nos el 
futur? (Planificar el futur: així es diu el capítol de García-
Nieto.) 

I, quina mena de treball deu ésser aquest que es pot 
repartir com si fos menudalla?, el mateix que realitzen 
quotidianament els que ens fan la proposta? Tractem d'i-
maginar-nos una colla de gent intentat posar-se d'acord, 
possiblement amb l'ajut d'un organitzador, dient: «Tu 
escriuràs el Cercamon, i tu sortiràs a T VE, i aquell ofi-
ciarà la missa de diumenge a les 12 h». Deu ésser aquest el 
deute que els individus hauran de pagar, a base d'hores. O 
parlen d'una altra cosa? 

Curiosament analistes de la categoria de Galbraith 
veuen un present i un futur dominat per l'organització, i 
els seus corresponents organitzadors (53). Però en aquest 
cas se’ns diu que l'individu particular es veu afectat amb 
l'augment de les limitacions i el control. No seria aquest el 
resultat de les utopies proposades? 

Per Racionero la nova classe és la joventut passota, 
Però és ell qui la tria i, diguem-ho tot, la vol fer tre-
ballar. Afirmem que la nova classe és, justament, la que 
pretén organitzar el nostre futur. La que s'encarrega 
d'escollir classe. La nova classe no és la joventut, víctima 
predilecta de la moda, sinó els gestors dels béns simbò-
lics: els productors de l'imaginari, de les legitimacions, 
de l'organització i dels intangibles. Aquesta nova classe 
presenta el seu propi treball en termes d'auto-satisfacció i 
auto-realització. En canvi parlen de degradació i pobre- 
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sa en referir-se al treball i la vida d'altri. Ells són els que 
maneguen i defineixen la jerarquia dels signes diferen-
cials. Són els titulars de les claus d'interpretació. Reafir-
men, amb commiseració, la degradació de les activitats 
laborals sense prestigi, i per tant reforcen el codi. Però la 
situació privilegiada, entesa en termes del mateix codi, 
no està renyida amb la bona voluntat. És per això que 
proposen alleugerir la càrrega dels desfavorits, mitjan-
çant el repartiment del treball devaluat. Ens parlen de 
l'oci sense adonar-se'n  que els arguments a favor seu no 
tenen perquè ésser millors que els que parlin de con-
dicions més agradables de treball. Tota activitat pot ésser 
plena en funció del sentit que hom li atorgui. 

En la societat moderna són les intencions, més que 
no pas les accions, les que constitueixen la base dels ju-
dicis ètics. La nova classe, a la que pertanyen els ideòlegs 
citats, controla també la producció i difusió pública de 
les intencions, i per tant la possibilitat de demostrar-se 
públicament «bons». 

Diuen voler salvar-nos amb l'organització i amb les 
màquines. Ens retreuen la incapacitat de divertir-nos. 
Pretenen alliberar-nos del treball i de la misèria, i men-
trestant exigeixen la llibertat per a plantejar-nos les uto-
pies i gestionar-nos-les. No se'n adonen, o no se'n volen 
adonar, que és en l'elecció significativa on resideix la 
riquesa dels altres. 

L'únic que posa en evidència aquest tipus de discurs 
és la bondat dels privilegiats que, després de diagnosticar 
la malaltia, proposen el seu tractament, demostrant 
l'interès per a la nostra salut i el menyspreu per a la 
nostra llibertat. 

En salvar certes utopies, i permetre'n d'altres, l'atur 
ens retorna el futur, i amb ell la justificació del present 
en termes de «bon camí». És aquí, justament, on el mal 
modern exerceix la més important de les seves feines: el 
reencantament. 

Que sigui l'atur i la marginalitat qui es constitueix en 
referent bàsic de les legitimacions ens porta a fer un 
últim comentari. 

LEGITIMACIÓ DEL NOU ORDRE SOCIAL 
El discurs dominant sobre el treball ha esdevingut el 

de l'atur. L'efecte d'aquest discurs és important. Fa molta 
feina. Tant a la menuda com a l'engròs. En tots els casos 
legitima un ordre social que s'havia posat en qüestió, a 
partir del seu propi desenvolupament. Però, en fer-ho, el 
transfigura i el modifica. 

La naturalesa del nou ordre descansa en la marginalitat. 
En la lluita contra el mal. Els gestors dels béns simbòlics, 
la majoria integrats o depenents de l'aparell de l'estat, són 
els encarregats de definir-lo i afrontar-lo. Ells són els qui 
controlen els processos de diagnosi i teràpia de les 
víctimes. I és d'aquí, precisament, d'on sorgeix la seva 
pròpia legitimitat. En encarregar-se d'aquesta tasca 
demostren la necessitat i bondat de la seva existència, i 
reforcen el seu lloc preeminent. 

Per tal de lluitar contra l'amenaça diabòlica, aquests 
intermediaris exigeixen i utilitzen la col·laboració de 
tothom. La matèria primera d'aquest procés és doncs la 
solidaritat. Prou que ens ho recorden polítics de tot color. 
En determinar els mecanismes de producció i les vies 
d'utilització de la solidaritat, el poder burocràtic assumeix 
i dirigeix la fabricació de la societat mateixa. Aquesta 
s'esdevé resultat de la lluita contra el mal. Cada vegada és 
més difícil destriar l'aparell de la producció de la societat i 
el social mateix. Aquest es confon amb els mecanismes 
racionals d'organització. 

Aquest procés sembla no tenir aturador. La centra-
lització del poder de definició de les víctimes en mans 
dels afavorits per la seva existència, i posterior tracta-
ment, fa difícil d'entendre la tasca d'aquests en termes de 
l'eliminació del seu mateix focus legitimador. 

La impressió és que cada vegada s'eixamplen més els 
territoris marginals. La recuperació de la centralitat del 
treball no va acompanyada d'una recuperació del sentit 
d'aquest. Ha vençut el desprestigi que havia assolit durant 
les dècades dels seixanta i setanta. Però ho ha fet en mig 
del predomini de la moral hedònica de la societat de 
consum. Sembla com si hagués calgut abatre'l per, pos-
teriorment, sotmetre'l a la nova lògica dominant. En 
aquest procés el treball es converteix en un objecte de 
consum. Preuat en la mateixa mesura que és escàs, 
menyspreat, en molts casos, pel fet que no aconsegueix 
els objectius d'auto-gratifïcació i d'auto-realització. 

Els que no queden definits en funció del món de la 
producció se'ls considera marginats. Els que estan plena-
ment integrats en aquest món senten, damunt seu, la 
pressió consistent en l'exigència de passar-s'ho bé. Se'ls 
demana divertir-se, que etimològicament ve del llatí di-
vertere, que significa apartar-se, allunyar-se. Si no acon-
segueixen la marginació producte de l'obediència cega a 
la moral hedònica, llavors se'ls imposa la disminució de 
l'auto-estima. Aquest cercle viciós és, justament, qui 
garanteix la producció indefinida de marginalitat. 

El món de l'organització ha trobat el seu camí en el 
que ell mateix ha definit com a desesperats. No és d'es-
tranyar que algunes de les planes periodístiques que 
tracten dels afers marginals prenguin per nom societat, 
tal com assenyalava en aquest mateix sentit J. Baudri-
llard (54). 

Les noves utopies, inspirades en l'existència d'un atur 
creixent, no fan res més que exigir la implantació d'una 
societat-organització, capaç de valorar, quantificar i 
posteriorment distribuir el treball, els béns i el lleure. De 
fet reflecteixen perfectament les aspiracions de l'actual 
classe dominant, de la qual formen part els productors 
d'ideologia. Dibuixen un paradís dominat pels científics i 
tècnics, la gent de la cultura, els executius post-moderns i 
els funcionaris de l'estat, dels sindicats i dels partits. Es 
tracta de l'explicitació dels deliris de grandesa d'un grup 
humà que confon els seus propis interessos amb els de la 
societat que ja controlen. 
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Davant d'aquesta situació ens veiem temptats a ex-
pressar una opinió personal, resultat de la lectura política 
d'aquest exercici comprensiu. La defensa de l'autonomia 
individual, de la capacitat humana d'autogovern, passa 
per limitar la possibilitat d'extensió de la capacitat 
definidora dels gestors dels béns simbòlics, no fos cas 
que la societat esdevingués sinònim d'organització, mentre 
que els aliens ens convertíssim, tots plegats, en marginals 
mereixedors dels millors tractes. 
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