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P R E S E N T A C I O 





L'any 1984- la Fundado Jaume Bofill va encarregar ais sociolegs 

Joan Estruch i Salvador Cardús un art ic le sobre la s i t u a d o de la 

sociología al nostre país . La demanda s ' inscrivia en el marc mes 

general de fac i l i t ar materials i ocasions per rev i sar les bases 

epistemoldgiques i metodologiques de les c iéncies socials en un 

context, com el nostre, poc avesat a la confrontado académica serena 

i desinteressada. Ja s'havia estimulat una ref lexió similar, en aquest 

cas en el camp de la h i s tor ia i fe ta per A. Balcells, C. Martí, i J. 

Termes, per tal de revisar les bases de la prodúcelo h i s tor iográf ica 

sobre el fet nacional cátala, durant els darrers 20 anys (publicada al 

número 87 de la revista "L'Aven<?", novembre 1985). 

Que la Fundació s'ocupi d'aquests temes té, al meu entendre, una 

certa lógica. Essent com és una entitat privada amb vocació de servei 

públlc, i dedlcant-se prloritárlament a la promoció de la recerca en 

ciencies socials, és natural que de tant en tant es vegi abocada a 

preguntar-se sobre la rend ib i l i t a t social de la seva a c t i v i t a t 

principal i, per tant, sobre la u t i l i ta t del coneixement que forneixen 

aqüestes ciencies socials . 

Cal dir, en honor a la ver i tat , que la Fundació no és del tot 

desinteressada en afavorir el desenvolupament de les ciencies socials. 

Podríem dir que, en f lxar - se aquesta f inal i tat , ni ha implíc i ta la 

idea que una soc ie tat té mes poss ib i l i ta t s de millorar el seu 

funcionament quan augmenta el coneixement sobre ella mateixa. I ja sé 

que aquesta afirmació que acabo de fer és prou problemática: els 

termes "societat", "millorament", i "coneixement d'ella mateixa", son 
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forca ambivalents cora el lector podrá comprovar ámpliament s i llegeix 

l 'article esraentat de Cardús i Estruch i el Ulbre que ara té a les 

raans. 

Hi ha encara un altre implícit a la preocupado de la Fundació 

per les c iencies socials, i aquest és clarament ideologic: teniro la 

consc ienc ia clara que una de les condicions determinants peí 

millorament de la soc ie tat catalana és fer pujar les seves cotes 

d'autogovern. Cree, pero, que aquesta presa de posicló ideológica 

podria teñir conseqüencies poslt ives peí que fa a la contribucio que 

des de Catalunya es podrá fer a les ciencies socials en general, s i 

despresos d'un cert provincianisme, que importa els models i les 

orientacions académiques de les ciencies socials de fora d'una manera 

acr í t i ca , ens veiéssim capados d'imprirair a l 'análisi deis fe ts 

socials i polítics una perspectiva mes genulna com a resultat reflexiu 

de la propia experiencia histórica i l'estudi del nostre present. La 

contribucio catalana al coneixement universal en aquest terreny, 

podria oferir noves perspect ives de coneixement deis problemes de 

l 'organi tzac ió t e r r i t o r i a l del poder, si partlssim de l 'análisi 

r i g u r o s a de les c ircumstánc ies , tan complexes i s i n g u l a r s 

sociologicament parlant, que es donen actualment a Catalunya. 

Des de fa molts anys sabem que les ciencies socials no son mai 

neutres del tot i encara que també sabem que hi ha una gradació 

intel. lectual evident entre un discurs c ient í f ic i una proclama 

pamfletária , la m e d i a d o ideo lóg ica de l 'anál is i c i ent í f i ca és 

inevitable. Sempre he cregut, pero, que aquesta mediació és tant mes 

emmascaradora com menys explícita i conscient d'ella mateixa és. Alio 

que és realment fal.lacios és fer passar per ciencia alio que no ho 
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és. En aquest sentit cree que és un bon exercici d'honestedat ensenyar 

les cartes ideologiques des d'un bon principi. 

Cal d i r també que la Fundado, mes enlla de les voluntats 

fundacionals expressades, ha procurat afavorir i promocionar la 

recerca social feta per persones diverses, encara que no coincidissin 

amb aquelles voluntats. I aquesta és una norma que pensa prosseguir. 

Les condicions del coneixement cíentlfic exigeixen no posar l ímits 

provinents d'ámbits culturáis estranys a les propies necessitats del 

rigor metodologic. 

L'article de Cardús i Estruch, t i t u l a t "Consideracions sobre la 

crisi actual de la sociologia" es va publicar al Butlletí informatiu 

de la Fundació corresponent al 1984. La relat iva joventut de les 

ciencies socials en sent i t modern, en comparado amb la l larga 

experiencia histórica de les ciencíes naturals, ha fet passar la 

consciencia col.lectiva des d'una créenla sobre les qua l i t a t s gairebé 

magiques d'aquestes ciencies socials, fins a una va lorado bastant 

generalitzada sobre la inut i l i ta t de les seves afirmacions. Aquesta 

valoració negativa és probablement compartida peí poder públie en 

general. Per l'home amb responsabil i tat de govern, les ciencies 

socials han de servir per donar resposta a les preguntes immed ia tes 

que l'exercici del poder li planteja. La proliferacló d'enquestes i 

dossíers al servei deis polítics en exercici, dona la mesura exacta de 

la importancia que es concedeix a les ciencies socials i, per tant , de 

les liraitacions que teñen en l 'actualitat . Queda esmorteida la seva 

capacitat crítica, la qual és la condició per fer avanzar la societat 

cap a situacions mes favorables a la l l ibertat i a la jus t ic ia . Es 

sabut que durant els darrers anys la inversió pública dedicada a la 
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promoció de les ciencies socials tía disminuit proporclonalment arreu 

del món respecte a la que es feia vint anys enrera. Els poders públics 

teñen la percepcíó de qué és molt mes rendible socialment, i 

especialment és molt mes rendible de cara al manteniment del propi 

poder, la inversió en d'altres camps de la recerca c ient í f ica . En tot 

cas només s'afavoreixen els ins t i tu t s de recerca social quan facil iten 

la informado necessária per afinar els Instruments de control social, 

i molt especialment, de control de l'opínió pública. 

L'art ic le de Cardüs i Estruch, posava l'accent en els 

condiclonaments, especialment po l í t i c s i de promoció académica, de 

l 'exercici professional del socioleg. La ver i ta t és que la funció 

social de la professió de socioleg és molt imprecisa, i amb l'afany de 

"fer-se un lloc", corre el r l sc de produir mercaderies culturáis de 

diversa ut i l i ta t pero sovint allunyades de l'estatut c i ent l f i c que en 

Justlficava origináriament l'existéncia. Cardüs i Estruch feien un 

repás deis problemes vinculats a "la práctica sociológica dominant" i 

entenien báslcament la crisi actual com a una contraposició entre una 

sociología presidida per la "voluntat de comprensió", amb una funció 

cr í t i ca i desemmascaradora de la real i tat , i una al tra sociología 

pres idida per la "voluntat de poder", bé s igu í de la de l'ordre 

establert, bé s iguí de la del contrapoder que aspira a tenir- lo . La 

cr is i seria encara mes accentuada peí fet que la sociología actual es 

troba en una "situació de mercat informat", és a dir, "aquella 

s i tuac ió en que tot indiv idu té la sensació (encertada o no...) de 

disposar de normes autonomes d'avaluació". "Amb la sociología tothom 

s'hi veu amb cor" (B.I de la F.J.B., pág. 42) i s'hauria d i l u i t la 

d i s t inc ió clássica entre el que son els problemes socials, de f in i t s 
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"ofic-ialment" com a tais pels mateixos actors soc ia ls i e ls problemes 

sociologicament rellevants, definits segons les exigéncies teóriques i 

metodologlques de la sociología. Potser podriem s lntet i tzar la poslcló 

de Cardüs 1 Estruch amb aquesta cita del seu treball: 

"Hi ha, dones, una correlacló entre una sociología concebuda com 

a forma de consclencia, i caracteritzada peí desemmascarament, i 

l'aparent ociositat i inut i l i ta t del seu coneixement; mentre que, per 

a l t ra banda, hi ha igualment correlacló entre una sociología 

ut i l i taria, la seva configurado com a forma d'ingínyeria social, i la 

seva funcionalitat de cara a la gestió de l'ordre. I h i ha, finalment, 

una re lac ió entre t o t plegat i el fenomen de la c r i s i de la 

sociología. Una cr is i que no ve tan sois donada per "la dif icultat de 

d e f i n i d o de l'objecte" o per "la freqüent confusió entre el nivell 

descriptiu i el nivell analltlc" i que no és unicament una cr i s i deis 

models teorics de la sociología, sino que va mes enlla: s i és una 

cr is i que sembla inherent a la sociología mateixa -d'on la sensació 

que es tracta d'una c r i s i "eterna"- és perqué la crlsl de la 

sociología és la crlsl de la práctica sociológica dominant. Sois 

a ix í s'explica que des del positivisme, des del marxisme, des del 

funcionalisme o des de l'anomenada sociología cr i t i ca hom hagi 

desembocat en una idéntica s i t u a d o de crisi . Dit d'una altra manera: 

la c r i s i hi será mentre hom no admeti la u t i l i t a t , i f i n s la 

necess i tat deis coneixements de la sociología, sense que tanmateix 

aquests coneixements hagin de portar solucions concretes a uns 

problemes socials oficialment definits com a ta is problemes". (B.I. de 

la F.J.B., págs. 35-36). 

Seguint el f i l de l'exposició de Cardús i Estruch, de qué la 

s ín tes i anterior, for<josament breu i insuf ic ient , no estalv ia la 
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lectura completa del text prou rlc i suggeridor, la Fundado va 

demanar a Esteban Pinina de las Heras (des d'ara E.P.L.H.) que 

in terv lngués en el debat. La primera intenció era de publicar 

conjuntament els escri ts de Cardüs-Estruch, d'E.P.L.H., i d'altres 

col.laboracions que els esmentats trebal ls poguessin haver susci tat . 

Després s'ha vist que, tant per l'extensid com per l'amplárla del seu 

contingut, el treball d'E.P.L.H. havia de ser publicat a part. 

El nou encárrec que la Fundado va fer a E.P.L.H. no necessita 

J u s t i f i c a d o . A part d'altres col.laboracions de Pinil la amb la 

Fundado en el passat, especlalment arran d'un es tudi sobre la 

imralgració i la mobilitat social a Catalunya, és prou reconeguda la 

seva solvencia i serietat c i ent l f iques i el fet de ser considerat en 

els ambients un ivers i tar i s com un deis pares de la sociología 

científ ica a Catalunya. 

E.P.L.H. repren alguns deis temes tractats per Estruch i Cardús, 

mostrant-se básicament d'acord amb llur enfocament, pero matisant 

algún aspecte que ell interpreta com a insuficientment tractat: des de 

la impossibil itat d'una "ciencia pura", desvinculada deis probleroes 

socials i polít ics del seu entorn, a la necessária complementarietat 

de les tecniques quantitatives i qualitatives en sociología. Inicia un 

recorregut historie a través del qual va facil i tant la comprensió, pas 

a pas, del quefer soc io log ic "el procés h i s tor ie de l'empresa 

anomenada sociología ens mostra una alternancia de salts pos i t ius 

endavant i de regressions desencisades, amb uns vaivens constants 

entre e ls n ive l l s i n d i v i d u a l i co l . l e c t iu , el micro i el 

macro, entre la recerca de térra ferma a les e s t r u c t u r e s 

economiques, demográfiques i en general estadíst iques , i el vol 
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fantasiós verbal que, jugant amb paraules generáis i abstractes, es 

pretén creatiu. No ni ha disciplina académica amb status cientlfic que 

sigui, slmultaniament, tan discontinua i tan poc cumulativa, amb tants 

replantejaments, retorn ais pares fundadors i tornem a comentar de 

nou, i que al mateix temps desperti, episodicament, tantes adhesions 

emocionáis entre els públics de classe mitjana culturalment motivats". 

(pag. 82). 

En aquest recorregut, el t rebal l d'E.P.L.H. es converteix en un 

documentat in ten t de relacionar la prodúcelo sociológica deis 

pensadors occidentals amb els problemes socials del seu temps i, al 

mateix temps, és una inv i tado fervent a relleglr els clássics. 

E.P.L.H. ens desgrana els problemes básics de la sociología com a 

ciencia, ordenats segons la manifestado d'una tr iple crisi: la c r i s i 

científica, la cr is i académica i la cr is i política. Des del tema ja 

t r ac t a t per Cardús i Estruch sobre la distinció entre problemes 

socials i problemes sociologics, -amb una correcció/explicitació en el 

sent i t de considerar que no to ts els problemes socials poden ser 

objecte sociologic-, fins a la descripció deis problemes metodologics 

del nivell micro i el nivell macro de l 'analisi, la de f in ido 

deis conceptes clássics de rol, i de s tatus , amb la cr í t ica deis 

anomenats personatges arquetípics, la valorado de les aproximacions a 

la rea l i ta t social que interpreten Tactor social com a pur reflex 

d'una s i t u a d o o bé de l 'analisi de l'acció social que no esgota la 

seva causalitat en la pura descripció de Tentorn, etc. 

E.P.L.H. descriu amb r igor els productes teorics deis grans 

clássics enllasats historicament els uns amb els al tres i relacionats 

dialecticament amb Tentorn social i polític i amb Tambient cul tural 

de cada moment. 
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Finalment, i a tal l de conclusions, ens suggere lx una ser le de 

propostes: 

- Respecte al dilema entre la sociología general i la p lura l i ta t 

de sociologles especiáis, s i la primera va ocupar l'espal que deixá 

vacant la f i losofía a la f l del segle XIX amb el r l sc d'ocupar-lo amb 

"complex d'inferioritat", les segones ocasionen una dispersió absoluta 

deis sabers sociologles sense una reflexid de base de carácter 

eplstemológic 1 for<;osament global. Aquesta necessitat d'anar al fons 

de la qüest ió porta a E.P.L.H. a reclamar una millor formado 

filosófica quan diu: "necessiten absolutament un coneixement filosofic 

tots els c i e n t í f i c s s o c i a l s amb d i sc ip l ines que treballen amb 

conceptes" (Pag. 184). 

- Una segona proposicló va en el s ent i t de reclamar per la 

universitat la naturalesa que mai havia d'haver perdut com a centre de 

formació c ient í f ica . Des d'aquest punt de v i s ta i n s i s t e i x en les 

condicions d'una formació adequada ais estudiants i la no submissió 

ais simplismes i a la moda. 

- Una a l tra proposlció fa referencia a les discusions, al seu 

entendre esterils, sobre el que és quantitat iu i el que és qual i tat iu . 

Superada l'época de terrorlsme intel . lectual del quant i ta t iu i de 

l ' e s tad ís t i c , s u g g e r e i x de no caure en l ' a r b i t r a r i e t a t d'un 

qualltativisme mal entes. 

- Suggere ix , a mes, la necessár ia t radúce lo d'uns camps 

conceptuáis a altres, de manera que redueixin la dispersió teórica. 

Cal trobar 1'equivalencia teórica entre conceptualltzacions fetes des 

de mares diferents. 

- Recomana ferventment l'abandó de la paraula abstracta 
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"socletat". Aquest terme general ha serv i t de referent obl igat per 

descarregar-hl tots els mals humans quan no es tenia la capacltat o la 

p o s s i b i l i t a t d ' l d e n t i f i c a r f a c t o r s 1 causes . "L'objecte de la 

soc io logía no és la socletat... Hi ha una j erarqu ía de nlvel ls de 

l'accló. El nlvell social n'és un. L'especlf lcltat d'aquest nivel l fou 

percebuda correctament pels clássics i després s'ha perdut, pero és la 

seva recuperado alio que pot fundar un lloc propl per a la sociología 

en les ciéncies de l'accló. L'objecte de la sociología ha de centrar

se en l 'estudi de les relaclons entre acció social i organització 

soc ia l . Cal e s t u d i a r l es formes d'acció en re lac ió a t i p u s 

d'organització i cal estudiar aquests en relació a les accions que els 

van produir, els mantenen i els modifiquen o tendeixen a modificar

los. Aquest programa inclou l'análisi de les determinacions en la seva 

t r i p l e dimensió: com antecedents (el passat objectivat), com a 

conseqüents (el present en la seva vigencia situacional), com a f utur 

(els f ins que els actors estimen valuosos i que es proposen de 

real i tzar)" (Pág. 193). 

- La darrera proposicló d'E.P.L.H. és que s'abandonin les 

temátiques ingénues, emocionáis, acr l t iques , procedents de la vida 

quotidiana i deis debats polít ics quotidians. 

Cree que el t'ext d'E.P.L.H. hauria de ser d'obligada lectura a 

les f a c u l t a t s de c i énc ie s soc ia l s del nos tre país. Estem poc 

acostumats ais debats fets amb rigor i amb argumentado documentada 

tal com l'autor fa en aquest treball. I voldria acabar amb una 

recomanació al lector. El text d'E.P.L.H. té passatges "durs", en el 

sentit que el mateix Pinil la u t i l i t z a la paraula "duresa", és a dir, 

tractament r igorós propi de les c i é n c i e s c o n s o l i d a d e s i 
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desgraciadament poc habitual en aquelles que, pejorativament, anomenen 

"ciéncles recreatives". Voldrla recomanar al possible estudiant que 

tingui aquest llibre entre les mans, que davant d'aquests passatges no 

abandoni 1 contlnui la lectura fins al final. Cree que ell matelx en 

quedarla satisfet un cop superat l'hipotétlc obstacle. 

Jordl Porta 

Director de la Fundado Jaume Bofill 
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Aujourd'hul, nous recevons trois éducations 
différentes ou contralres: celle de nos peres, 
celle de nos maítres, celle du monde. Ce qu'on 
nous dít dans la dernlére renverse toutes les 
Idees des premieres. 

MONTESQUIEü, De l'Esprlt des lois, Llibre IV, 
cap. 4. 

La sociologie... a, avant tout, pour objet 
d'expliquer une réalité actuelle, proche de nous, 
capable, par suite, d'affecter nos idees et nos 
actes: cette réalité, c'est l'homme et, plus 
spécialement l'homme d'aujourd'hui, car il n'en 
est pas que nous soyons plus intéressés á bien 
connaxtre. (...) (...) L'homme est double. En lui, 
il y a deux étres: un étre individuel qui a sa 
base dans l'organisme et dont le cercle d'action 
se trouve, par cela méme, étroitement limité, et 
un étre social qui représente en nous la plus 
haute réalité, dans l'ordre intellectuel et moral, 
que nous pulssons connaítre par l'observation, 
J'entends la société. Cette dualité de notre 
nature a pour conséquence, dans l'ordre pratique, 
l'irréductibilité de l'idéal moral au mobile 
utilitaire, et, dans l'ordre de la pensée, 
l'irréductibilité de la raison á l'experience 
individuelle. 

Eralle DURKHEIM, Les formes élémentalres de la 
vie religleuse, (Introducció, secc. I i II). 





I . - INTRODUCCIO 

1.- Paraules previes per ta l d'evitar la d i s c o n t i n u i t a t 

The Sciences, are small Power; because not 
emlnent; and therefore, not acRnowledged in any 
man; ñor are at all, but in a few; and in them, 
but of a few things. For Science is of that 
nature, as none can understand it to be, but such 
as in a good measure have attayned it. 

HOBBES, Leviathan, p a r t p r imera , Cap. 10. 

L 'assa ig de Joan E s t r u c h i Sa lvador Ca rdús d i u (i les d i u bé, 

amb un es t i l madur i sensible, o r i e n t a t cap a la v e r i t a t de les coses) 

qües t ions que t o t t r eba l lador del camp de la sociología, s i g u i com a 

docent , com a i nves t i gado r , o en t o t s dos dominis , ha h a g u t de 

plantejar-se mes d'un cop, s i és que es tava mot ivat cientlf icament. La 

primera lec tura que vaig fe r de l 'assaig d 'Estruch i de Cardús em va 

p r o d u i r una cer ta admi rado , una adhes íó emot iva ve r s aquel l s que 

gosen exposar la v e r i t a t deis fets, encara que vag in c o n t r a els seus 

propis interessos o els de la t r i b u a qué per tanyen. Quantes vegades 

a l l la rg de v in t - i -c inc anys de t reba l l de camp, un mateix s'ha h a g u t 

de d e m a n a r p e r a q u é s e r v e i x a i x 5 de la soc io log ía , s i les 

elaboracions matematiques o conceptuáis eren genuinament producció de 

coneixement o a r t i f i c i s de la rao instrumental! Quantes de vegades hom 

ha a l t e r n a t l ' admlració pe r un t e x t ben c o n s t r u i t ( l 'obra de la r ao 

que sotraet a l 'ordre l 'experiéncia i la prova que la sociología podia 

r e s i s t i r les comparacions amb d ' a l t r e s ciéncies) i al cap de poc el 
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fast ic peí xarlatanisme mes innoble o per la ignorancia h i s tór ica i 

c i ent í f i ca que demostren els escr i t s de tanta gent que s'anomenen 

soc ío legs ! 

El fonament de la meva adhesió a una part de l'assaig d'Estruch i 

de Cardüs, en aquella primera lectura, era (o és) el següent: el dret 

a la veri tat cree que és un deis valors que s'ha de rea l i tzar en la 

i n s t i t u c i ó u n i v e r s i t a r i a . Els es tudiants teñen dret a no ser 

enganyats. L'estudiant assumeix un rol que, com tot rol, implica 

expectat ives reciproques amb els rols que li son complementaris. 

L'acompliment del seu rol, per part de l 'estudiant, inclou el dret a 

esperar que l i s igui trames coneixement (i.e. in formado vera). La 

violacid d'aquest dret és dbviament contradictoria amb els f ins que la 

nostra organització social i les nostres cultures han ass ignat a la 

i n s t i t u c i ó univers i tar ia . La qual és institució precisament per 

aixo, perqué real i tza o s'esfor<?a a real i tzar uns valors. Dins 

d'aquest context cree que ha de ser ben rebut (i valorat) com a prova 

d'honestedat intel.lectual, un assaig on es diu ais e s tudiants que 

aquesta disciplina (la sociología), es troba en una de les c r i s i s mes 

profundes del seu decurs com a empresa amb ambició científica. 

A cada nova fornada d'estudiants se'ls ha de repetir que el seu 

dret a la veritat no és un dret subjectiu sino institucional. Es part 

d'una necessitat social que se sa t i s fá ínstitucionalment. Tot i que 

sole defugir de posar com a subjecte d'un verb l'abstracte societat, 

en aquest cas cediré davant la brevetat i la claredat per dir que la 

societat com a conjunt necessita transmetre una cultura i capacitar 

els seus membres per a sabers practics i tedrics. Hi ha una 

va lor i t zac ió ins t i tuc ional perqué el dret a la ver i ta t és una 

necess i tat social. 
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I és en aquest aspeóte on ero distancio d'algunes de les 

assercions d'Estruch i de Cardús. Obviament, cree que hora ha de 

cercar, desitjar i assurair el coneixement per s i mateix i 

desinteressadament. El coneixement sociologic, perd, no és com el que 

s'obté a través de l'Art o la Filosofía. Té dimensions que 

transcendeixen l'enriquiment de l'esperit, l'aprofundiment personal. 

La sociología no neix per atzar en un temps i espai socials 

determinats. Neix com a resposta a una necessitat (no una pura 

ampliado de l'esperit cognitiu), en un grup de paisos histdricament 

ctrcumscrits. Neix quan el Dret (en particular el Dret públie), la 

Religió positiva, la Moral i l'Economia política, es mostren no ja 

insuficients, sino irapotents, per saturar les demandes de regulado i 

explicado de l'ordre social. I neix quan emergeix un conjunt de 

problemes que s'escapa de l'ambit d'aquestes disciplines. 

Si hom es demana per qué la sociología no neix abans, o després, 

o en un altre lloc, s'adverteix immedlatament la presencia d'una 

necessitat social que no era (ni és) únlcament cognitiva ni académica. 

Donades les seves propies condicions historiques de producció, a 

l'Europa occidental 1 continental, la sociología presenta una 

naturalesa híbrida d'empresa científ ica i política. Des del 

comen<?ament és alguna cosa mes que un mer projecte cognitiu. Neix, es 

desenvolupa i es diferencia fins a tal punt que trenca la identitat 

originaria com una resposta Intel.lectual ais problemes creats per la 

urbanització, la industrialització, el treball assalariat, i la 

desintegrado de les relacions comunitáries que encara prevalien sota 

els ordres feudal i estamental. Sociología i creixent 

individualitzacié i atomització de la poblado, son processos 
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simultanis. La societat emergeix com a problema (entenguem-nos: les 

relacions socials esdevenen probleraátiques). 

Entre la dimensió c ient í f ica i la dimensió pol í t ica de l'empresa 

sociológica, la v inculado varia histór'icament. Es una relacio plena 

d'historicitat i per tant constantment asimétrica. Aquesta relaci6 

está en funció deis grans autors de teoría, de l lurs espais i temps 

socials, deis problemes socials i po l l t i c s amb que s'enfronten i que 

es creuen obl igats a resoldre, bé directament com a c iutadans, bé 

indirectament a través de la sociologia. Aquesta relacio asimétrica 

mal no s'extingeix. Amb rao escrivia Nicolás Ramiro Rico que entre els 

soc ió legs sempre han abundat e ls p o l l t i c s f r u s t r a t s , "els 

Machtmenschen a qui a causa de les circunstancies o del propi taranná 

ha estat tancada l 'ac t iv i ta t po l í t i ca directa" (Nicolás Ramiro Rico, 

1950, reed. 19«0, 182). 

Comprenc l'apel.lació de Joan Estruch i Salvador Cardús a la 

re f l ex ió teór ica , q u a l i t a t i v a , des interessada, neta d'urgencies 

emplriques. I la comprenc, perqué en els decennis recents, a mesura 

que la pol í t ica com a gestló es despol i t i tzava 1 tecnif icava cada 

vegada mes en les organitzacions estatals i parastatals , la pol í t ica 

com a Ideología s'apoderava de les un ivers i ta t s i no fe ia sobretot 

a t r a v é s deis departaments de sociologia i deis debats entre 

sociólegs. La servitud política ha estat un deis majors factors de la 

cris i de la disciplina i del seu actual caos teoric. Cal captar, pero, 

la magnitud de la paradoxa. Si la sociologia hagués romas com una 

a c t i v i t a t intel . lectual pura i austera, hauria quedat adolescent 1 

heterónoma, depenent d'altres coneixements, en part icular de la 

filosofía. Amb l'agreujant de la redundancia. Ha estat la dependencia 

deis problemes socials i pol í t ics , d i ferenciats a cada lloc i temps, 
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l'agent motor del creixement, el desplegament, la diversificacio, la 

mundialització, l'exit cultural, la comercialitzacio i en definitiva 

de la destrucció de la identitat d'aquesta disciplina. S'han 

d'acceptar les coses com son. Amb un acte d'abstracció desmesurada, 

heroica, podem imaginar condicions d'ucronia i utopia (en el sentit 

primar! d'aquests termes) mitjancant les quals, el treball d'uns 

professors anomenats sociolegs s'hagués limitat ais objectes 

construits a l'interior de llurs consciencies. Dubto que amb aixo 

haguéssim tingut sociología, i dubto, a mes, que aquesta empresa 

estrictament académica s'hagués estalviat una crisi científica (la 

seva crisi , diferent de Tactual). 

En aquest aspecte puc aportar-hi la meva propia experiencia. La 

conjuntura económica acaba, des de 1974 o 1975, amb un tipus 

d'investigacions que esdevenien massa cares, llargues i sofisticades. 

Es produí a partir d'aquesta conjuntura de restricció de fons per a la 

investigació, una reorientació de la reflexió sociológica a la 

cogitació cerebral. I va ser precisament a la segona meitat del 

decenni de 1970 quan la multiplicado de teories sociologiques 

merament especulatives va contribuir al descredit de la sociología 

entre la comunitat científica. He estat testimoni personal de la 

torbació (dit de forma mes suau, la inquietud) deis sociolegs quan 

biolegs, psicólegs experimentáis, roatemátics, economistes, etc. 

comencavem de plantejar-nos qüestions sobre conceptualització, 

metodes, formació d'hipotesis i de deduccions, pertinencia de les 

análisis, la seva particularitat i la seva generalitat. Al mateix 

temps el treball empíric s'allunyava de la reflexió teórica i 

esdevenia activitat mercantil, rutina de captació de dades, aixó que 
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Touraine anomena fa mes de vint anys soclographle aveugle 

(Touraine, 1964, 21). Un cop que es va acabar el diner abundós per a 

les investigacions pensades i elaborades llargament, va reaparélxer la 

sociología de gabinet, l'observació e l i t i s ta que l'home de l letres fa 

sobre el seu propi entorn de classe social i de c l v i l i t z a c i ó burgesa. 

Donat que la massif icació de les un ivers i ta t s havia implicat a ix l 

mateix la t i tularitzacid d'una gran quantitat de socidlegs, l'individu 

dotat d 'atr ibuts su f i c i en t s per aconseguir (i mantenir) fama i 

carrera, s'havia de fer notar davant d'un públic, Ja fos mitjancant la 

creat lv l tat o bé l'esnobisme, i havia de capt ivar permanentment el 

seu públ ic . I a i x l van ressorg ir , ex. gr. canviant la seva 

naturalesa, coses com la soclologle des manieres de table, una 

idea que ja havia estat suggerida (i assajada) per un esperit agut a 

l'Alemanya de la República de Weimar (ais anys d'una creat lv l ta t 

cultural febril pero també d'una ubiqua l luita de classes) i que quan 

va f r u c t i f i c a r en el París del decenni de 1970, es transforma en 

subtil passatemps, en mer exercici enginyós. 

Observado individual sense tecniques normalitzades universals, 

enginy mundá, apollt iclsme, donen no solament una sociología de 

societat decadent, sino també la decadencia de la sociología. 

2.- Formes i cont inguts de la c r i s i 

Posterlors lectures de l 'assaig d'Estruch i de Cardús m'han 

confirmat la verac i tat d'algunes de l lurs observacions (que mes 

endavant citaré) i al mateix temps m'han permés distanciar-me 

d'algunes altres i ádhuc de situar-m'hi críticament. Val a dlr, tant 

per a Estruch i Cardús com per al públic lector, que si escric aquests 
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comentaris és com a resposta a una demanda de la Fundació que va 

publicar l'assaig original, i que aquesta demanda va acompanyada de 

precisions sobre els punts crucials que he de tractar (en part i cu lar 

la q ü e s t i ó de les i d e o l o g i e s i la va l idesa del coneixement 

s o c i o l o g i c ) . 

Obviament ser ia possible d'escriure una enciclopedia sobre 

aquesta classe de profolemes (que afecten tota la ciencia social i no 

solament la sociologia). I seria també injust per a Estruch i Cardús 

assenyalar que s'estan d'analitzar tal o tal aspecte o que resumeixen 

sintéticament qüestions molt complexes que haurien de ser separades i 

pensades de forma mes lenta i autónoma, quan és evident per al lector, 

que e l l s també han t i n g u t l lmi t s d'espai i problemes de 

comunicabilitat que obliguen a la simplificació. 

Amb tot, cree que és factible d'aclarir alguns temes procedint a 

una descomposicíó de la "crisi". Aquest és un camí senzill i sense 

pretensions epistemologiques iniciáis. Molts anys d'experiéncia en la 

i n v e s t i g a d o m'han ensenyat que els homes som uns s in te t i t zadors 

magnífics que barregem constantment el que és subjectiu amb el que és 

object iu , i alio contingent amb el que és necessari, i produim 

resultats la lógica deis quals no és la deis actors socials n i la del 

c i e n t í f i c social. En una materia que ens ofereix una inesgotable 

pluralitat de dimensions i en una s i t u a d o tan caótica com la que ens 

trobem, cal evitar les paraules que semblen que no expliquen tot i que 

peí fe t de ser polísémiques, ens atreuen com s i foss in paraules 

ult imes, e x p l i c a t i v e s . En el nostre cas, la c r i s i no és una 

dada des d'on es pugüi projectar una reconstrucció eventual de la 

disc ipl ina, sino un desafiament que cal dominar. I donat que en 
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sociología no disposem de reactors ni d'armes, solament podem dominar 

els problemes per mitjá d'una análisi pacient, ordenada i lógica. 

Cree que primer de tot cal fixar la frontera. ¿Que entenem per 

sociología?. ¿Estem parlant de la mateixa empresa? ¿Que vol dir 

sociología científica? ¿Quina és la ldentltat de l'objecte, 

intel.lectual i historie, del qual es diu que esta en crisi? Una de 

les constatacions que cal teñir en compte de bon comencament, és la 

desaparició, o quasi-desaparició, de la sistemática socioldgica 

general i la mort de les teories generáis; al seu lloc, ni tenim una 

il.limitada quantitat de sociologies, tant tedriques com aplicades. 

"La" sociología ha estat substituida per una col.lecci6 de sociologies 

de (d'una altra cosa: sociología del Dret, sociología 

de la familia, sociología deis moviments socials, sociología 

de la sexualitat , de la colonització, de les relacions 

Internacionals , del patr iarcat , de l'educació, de les 

presons, i un inacabable et caetera). Aquesta explosió de la 

poblado sociológica ens obliga a demanar que teñen de comú totes 

aqüestes activitats intel.lectuals que reclamen per a elles un mateix 

substantiu. 

Si aquesta pregunta és pertinent (i cree que no és), l'análisi ha 

de fer emergir, o bé un nucli racional i cognitiu que és valld i román 

malgrat la crisi, o bé la perversió de l'esmentat nucli i la seva 

mudanza en un altre tipus de vincle comú, o bé l'enregistrament de la 

seva desaparició. 

Aquests no son, pero, problemes purament teories. L'empresa que 

anomenem sociología compren una activitat intel.lectual amb ambició 

científica, unes practiques académiques i organitzatives, una 

projecció cultural extraacadémica, unes feines rutinaries que 
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participen en l'elaboració d'una "mercadería" i, en fi, compren 

sobretot dimensions polítiques. 

Em sembla convenient de distingir aquests aspectes, almenys els 

tres mes importants: la cr is i intel.lectual, l'academica i la 

política. 0 bé, en termes complementaris i que reforcen els 

significats: la crisi intel.lectual, la institucional i aquella que 

afecta la dependencia de les dues anteriors respecte de llurs 

contextos socials i polítics. 
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II.- LA CRISI CIENTÍFICA 

3.- Ruptura de la identitat, perdua de la fil iació 

Sovint he dit , s igui ais estudiants deis quals jo era "tutor", 

sigui a qui es formava al meu costat com a futur investigador, o bé 

ais raembres deis equips de treball de camp que eren mes que simples 

recol.lectors de dades i mostraven una ambició cognitiva, que és 

absolutament necessari de def in i r r e s t r i c t ivament l'empresa 

sociológica en les seves dues dimensions: la científica i la política. 

Si no es fa aquesta restricció, no és possible aprehendre i localitzar 

la sociología com a innovado histórica, n i marcar la seva 

dlscontinuitat respecte d'uns precedents intel.lectuals, ni percebre 

la necessitat social de la sociología per a uns determináis actors i 

per a uns determinats püblics. 

Podem veure avui día, que cada grup de soclólegs que reflexiona 

(episodicament) sobre la seva propia práctica intel.lectual, té 

tendencia a connectar-la arab alguna particularització deis precedents 

h i s to r ies de la disciplina. Resulta, dones, que les sociologies 

actuáis poden ser connectades amb una munió de filiacions. Els manuals 

de sociología que tracen la prehistoria d'allo que inicialment fou una 

disciplina amb un objectiu i uns métodes, apel.len a un ventall 

d'autors cada vegada mes extens (Plato, Ibn Jaldun, Maquiavel, Hobbes, 

LocKe, Montesquieu, Ferguson, Saint Simón, Hegel, Von Stein, Comte, 

S tuar t Mili, Speñcer, Marx, etc.). En esborrar-se la ident i ta t de la 

disciplina, apareix la redundancia deis estudis avui anomenats 
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sociológica, respecte deis que es fan en d'altres ciencies socials, en 

l'estudi de les Humanltats i en el periodisme. 

Es curios que alguns deis millors textos de que disposem com a 

introdúcelo sociológica, no están ordenats per territoris cognitius, 

problemes, conceptualitzacions fonamentals, hipótesis, proposicions 

que es consideren generalment valides, métodes, etc. Alio que van f er 

els autors d'aquests textos, va ser seleccionar alguna serie de 

clássics (series alternatives perd amb alguns noms comuns) i practicar 

la biografía intel.lectual d'aquests clássics. De l'analisi de Uurs 

Uibres i correspondencia, de la descripció deis seus temes 

predilectes, de la relació entre aquests temes i els problemes socials 

del context político-nacional, de l'estfucturació de concordances i 

oposicions, de continuitats i discontinuitats intrasérie, sorgeix una 

col.leccló de Judicis sobre els homes com a actors socials, sobre 

l'ordre en les societats, sobre els processos de canvi social, les 

determinacions socials i la llibertat, la lluita de la innovació amb 

la tradició, del conflicte amb el consens, de la relígló amb la 

ciencia, de l'economia amb la política, de la inercia social amb la 

historicitat. I dic a dretcient col.lecció de Judicis i no pas un 

conjunt, Ja que aquest sol estar ordenat i té propietats que es 

reprodueixen en els seus subconjunts. A aquesta col.lecció de Judicis 

se l'anomena sociología. Aixo és una cosa tan inaudita, com si una 

introdúcelo a la Filosofía, o bé a l'Economla, o a les Matemátiques, 

estigués constituida per les biografíes inteLlectuals deis fildsofs, 

els economlstes, etc. Com és obvi, la técnica descriptiva serial i 

biográfico-intel.lectual, comporta en el seu sí una dispersió i una 

extensió de la temática sociológica: resulta que tot Montesquieu, 
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o tot Comte, o tot Tocquevil le , o tot Marx entren a i x l en 

el pa tr imoni de la soc io log ia . (En una data tan avanzada, 

historicament parlant, com és 1967, Raymond Aron encara organitzava de 

manera ser ia l i b iográf ica el seu l l ibre (d'altra banda excel.lent) 

sobre Les ¿tapes de la pensée soclologlque). 

No es tracta simplement d'una qüestió de procediment sino de la 

revelació de problemes cientlf ics substantius. 

En prendre autors en comptes de conceptes i problemes, s'esborren 

les f r o n t e r e s que del imiten l ' e s p e c i f i c i t a t del coneixement 

sociologia Hi ha una gran quantitat d'analisis fetes per Montesquieu, 

Comte, Tocqueville, Marx, etc., que no pertanyen al t e r r i t o r i de la 

sociologia. El seu lloc esta en í 'assaig jur íd ic , en la f i l o so f ia de 

la Historia, en la Historia pol í t ica , en l'Economia pol í t ica o bé en 

la dissertació l i t erar ia , moral o pol í t ica. 

La construcció ser ia l és sempre arbi trar ia . Per exemple, en 

alguns s en t i t s están mes propers DurKheim i Montesquieu, i Comte 

const i tue ix una anella heterogenia, s ingular i en certa mesura 

excéntrica. Cada serie de biografíes intel.lectuals és portadora d'una 

intencionalitat i una or ientado polítiques, en f unció deis noms que 

h i inclou (i hi exclou). 

La pluralitat de f i l iacions implica aixl mateix que s'eixamplin 

desmesuradament els or lgens de la discipl ina. Aixo redunda en 

detriment de la dimensió que és fonamental: del imitar de forma 

rigorosa les condicions d'infantament de la sociologia com a ciencia 

social, és a dir, quan el treball d'uns pensadors, que han es ta t 

precedits per la necess i tat social í n'han pres conscíencia, es 

d i s tanc ia com a tal treball, de les seves par t i cu lar i ta t s d'espai i 

temps socials i apel.la a la un iversa l i ta t c ient í f ica . 
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Déla Marc Bloch, fent referencia a l'ambigüitat deis estudis 

A'orlgens (paradigma de la historiografía de la segona meitat del 

segle XIX), que en els estudis d'orígens ni ha una investlgacld triple 

que cal descompondré analltlcament: o bé s'examlna una filiado, o 

bé es tracta d'esbrlnar les causes del fet, o bé és qüestió de 

descobrir els princlpls que ordenen l'objecte (Marc Bloch, 1944, 

1949, 1952, pags. 27 i ss.) 

L'estudi deis elements que originen un fet, una institucid (en 

aquest nivell de generalitat, podem incloure-hl les institucions 

cientlfiques), una organltzació, una novació, etc. implica 

d'introduir, com si res, la problemática del tot i de les parts. Un 

cop ha estat identificat l'objecte per les seves propietats, cal 

demanar-se quines son emergents i no constaven en els elements 

originaris i quines son preexistents. La diferenciado de propietats 

delimita no solaraent alio característic del fet, sino també alio que 

té de qualitatiu i original, Ja siguí per creatlvitat, Ja siguí com a 

resposta a una necessitat, resposta que els elements concurrents 

aillats no podien donar. 

En segon lloc, la identificado deis agents productors o de les 

causes del fet. Aquest tipus d'estudi és el mes difícil peí fet de 

comportar el complex laberint de la causalitat en la historia, les 

causes remotes i les proxiraes, les formáis i les raaterials, la part de 

l'atzar i la part de la necessitat. Si necessarl es dlu d'una 

funció social, una organltzació o una institució, perqué la seva 

abséncia pertorba la reprodúcelo d'un tot (el tot és incomplet en 

relació a determinats fins exigibles), aleshores aquest no és el 

sentit pertinent del terme peí que fa a una institució cultural com la 
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sociología. En algunes soc ie tats capi ta l i s tes arab un alt grau de 

desenvolupament (cora ara els Estats Units i Franca) la sociología és 

bas tant mes que una mater ia a i m p a r t i r en l 'organl tzac ló 

universitaria: ha esdevingut una institució cultural, reconeguda com a 

tal i acceptada per amplis sectors deis públics culturalment raotivats; 

aixo no obstant, és obvi que tant la societat com la cultura americana 

o francesa poden funcionar sense la sociología, cosa que no podrien 

fer, pero, sense el Dret o sense la Ciencia económica. Cal donar al 

terme necessarl un s en t l t menys fort i desposseit de qualsevol 

analogia orgánica. En aquest s ent i t es pot d i r que el naixement 

historie de la sociología era una cosa "necessária". 

En f i , en el nos tre cas Vítem realment important per a 

determinar l'especificitat de l'empresa sociológica, la seva u n i t a t i 

les seves característiques, resulta mes av ia t el tercer: descobrir i 

decidir els prlncipis que donen rao 1 coherencia a la institució i que 

han de ser estimats com ais seus invariants. Aquests principis donen 

un ordre al fet i n'estableixen les seves fronteres . 

Un cop establert i assumit aquest darrer cr i ter i , és corréete 

deduir-ne que la sociología com a ciencia social no neix amb 

Montesquieu, ni amb Tocqueville, ni amb Saint Simón, ni amb Comte. Els 

genuins fundadors d'una sociología científica van ser dos homes, 

Durkheim i Weber, que malgrat ser contemporanis es van ignorar 

mútuament. Tots dos es plantegen l 'especi f ic i tat del coneixement 

sociología Tots dos construeixen objectes sociolSgics (per bé que les 

seves epistemologies difereixen profundament: una especie de realisme 

transcendental en el cas de DurRheim i un nominalisme modern en el de 

Weber). Tots dos defugen la reducció deis objectes sociologics 

(objectes de coneixement) al nivel l psicológic i to ts dos treballen 
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l'especificitat i substantivitat del que és social i es reslsteixen a 

que s igui sobredeterminat per ordres d'una altra naturalesa 

(suprasocial) com ara el religiós o el político-estatal. Els "fets" 

socials, l'accid social i els fins en qué es realitza, les relacions 

socials, les formes de cohesió i de solidaritat social, la divisió 

social del treball, les organitzacions, les institucions i els valors, 

els conflictes de grup i de les moráis propies de cada grup, poden ser 

conceptualitzats i explicitats dintre d'un espai cognitiu propi sense 

haver de recorrer ais llenguatges d'altres disciplines, com el Dret, 

la Historia, la Psicología, la dogmática filosófica o religiosa, etc. 

Avui dia s'ha perdut aquesta consciencia de l'especificitat i de 

la substantivitat de l'análisi sociológica. La mundialització i 

comercialització de la reflexió social, l'éxit mundial cultural de la 

sociologia, la s i tuado de "mercat informat" que tan brillantment 

descriuen Estruch i Cardús, el fet que tothom escriu qualsevol cosa 

sobre qualsevol cosa i que es designin com a sociolegs persones que no 

están orientades al coneixement, ni motivades pels valors de la 

institucid-Ciéncia, no solament ha estes desproporcionadament 

(respecte d'altres disciplines) el territori de la sociologia, sino 

que ha provocat també la perdua d'identitat i de disciplina 

inteLlectual. Recordó vivament com a cas excepcional, com a quelcom 

que produí impacte en un seminari de la que era aleshores la Sisena 

Secció de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, la intervenció del 

professor que feia de president quan va interrompre a qul feia de 

ponent. Aquest darrer havia fet servir l'expressió "concepte 

socioldgic de l'Estat". El president advertí: "Estat no és pas un 

concepte socioldgic. Estat és un concepte o bé Jurídic o bé historie, 
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un concepte de la Historia, o del Dret, que correspon a un objecte que 

té his tor ic i ta t , o que té rea l i t a t legal. Concepte socloldgic de 

l'Estat és una expressió sense senti t . Els conceptes soclologics son: 

poder, dominado, au tor i ta t , influencia..." 

Si la interrupció produí en la sala un cert impacte (deixant de 

banda els status personáis conflictius del president i del ponent), va 

ser perqué la l i tera tura socioldgica d'exit en els mercats, havia fet 

oblidar quelcom ciar i básic. 

4.- L'extensió deis temes socials, no soclologics 

Estruch i Cardüs diuen que l 'acti tud científica exigeix, en el 

cas de la sociología, "transformar els problemes socialment rellevants 

en una problemática que sigui rellevant sociológicamente 

En termes generáis, cal emfasitzar la per t inencia i la 

no rmat iv i t a t ( l 'obl igator ie ta t ) d 'aquesta asserció (oi mes s i 

s ' inscr iu en el context d'una argumentado contra l'ús de les 

categories de la vida quotidiana i de les codificacions socials pels 

propls actors en lloc deis llenguatges analí t ics i conceptuáis, cosa 

que converteix molts deis estudis que es consideren soclologics en 

meres repeticions d'allo que ja pensen els actors, periodisme amb 

llenguatge cultera). 

L'asserció exigeix un treball d'aclariment deis problemes que 

ella mateixa comporta. Si se'n dedueix que tots els problemes 

socials (o problemes rellevants per a un o uns grups, organitzacions o 

ins t i tuc ions) son potencialment, i peí fet mateix de la seva 

existencia i de la seva percepció social com a problemes, objectes 

sociologics, aleshores no solament no ni estic d'acord, sino que 
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aquesta dedúcelo implica preclsament una extensló tal de la 

sociología, que aquesta queda destruida com a disciplina (en el doble 

sentlt de disciplina: com a materia c i ent í f i ca amb una i d e n t i t a t 

prdpia en el camp de la lnst i tució-Ciencia, 1 com a a c t i v i t a t 

metódica, sotmesa a regles , no a r b i t r a r i a n i d i screc ional , 

intrlnsecament portadora d'imperatius de procediment que ha d'obelr el 

professional, Ja s igui docent o investigador). 

Dit altrament: podría ser que l'asserció d'Estruch i de Cardús 

s'interpretés (implícitament) amb la imatge de dos conjunts, el deis 

problemes soclals i e l deis problemes socloldglcs. I que la 

tasca del socioleg {os de projectar elements del primer conjunt sobre 

el segon, on els primers r e s t a ñ e n reordenats en una altra estructura, 

un altre llenguatge, etc., s i bé romanent com subjacent a l'esmentada 

imatge, la hipdtesi que to t s dos conjunts teñen el mateix nombre 

d'elements. (En el l lenguatge de la teoría matemática elemental, el 

cardinal de cada conjunt fóra el mateix). 

Si aquesta és la hipótes i subjacent, cal d ir que no només és 

errdnla, s ino també perturbadora. El conjunt deis problemes 

socials és in f in i t . Al contrari , per la seva prdpia naturalesa 

científica, el conjunt deis problemes sociologicament pertinents, 

és f in i t . 

Pero ni ha mes: suposar que tots els elements del primer 

conjunt son susceptibles de ser projectats (o parlant técnicament, 

d'una suprajecció) sobre el segon, és a ix í mateix una hipótesi 

errdnia. El conjunt deis problemes sociologicament rel levants és 

l imitatiu, excloent. Té espais b u i t s (o nuls, no receptors). 

El fet que no ni hagi vida, humana (humana té aquí una 
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dimensió histórica, no merament biológica) que sigui possible fora 

d'una societat i una cultura, atorga una extensió il.limitada al terme 

"social". Tot en la vida humana és, en certa forma, social. La 

mateixa individuali tat només pot fer-se en relació arab l ' a l te r i ta t . 

Quan Aristoti l diu que l'home és politlkon zoon, expressa alguna 

cosa mes que no que l'animal huma, és capac de ser ciutadá; Aris tot i l 

anomena un a t r ibu t essencial huma, d'un ser que és social i que es 

transforma his tor icament (i.e., d'un ser que no és simplement 

social perqué viu en poblacions, cosa que també passa a les 

especies animáis, sino que és intrlnsecament par t i t iu i histSric). 

Donada aquesta extensió del terme "social" resulta que se suposa 

que el socioleg té coses a d i r sobre qualsevol mena d 'ac t iv i ta t 

humana. Resten així inclosos en "la" sociologia, temes que es 

disseminen en un espai caotic, des de la mes gran ambició científica 

(com son les explicacions del decurs historie de la humanitat), fins 

la mes nimia t r iv ia l i ta t (com son les sociologies de formalització de 

les interaccions individuáis en pet i ts grups abstrets de la vida 

real). 

Aquests efectes de l'asimetria entre "social" i "sociologic" (amb 

l 'absoluta supremacía del primer terme) es manifesten en la 

procl ivi tat a recuperar temes que son anter iors a la constitució 

c ient í f ica de la sociologia, i.e., temes socials no sociologies 

(pertanyents al perlode de cr is i social i política que fa sentir la 

necessitat d'una ciencia com la sociologia, pero que la precedeix 

historicament, i que en un cert sentit , donada la immediatesa de la 

crisi, impedeix que tal ciencia es constitueixi com a disciplina.) 

Aquesta recurrencia de temes protosociologics és encara mes seductora 

donat que ais nostres dies vivim de nou una crisi general, alguns 

39 



aspectes de la qual son analegs ais del context historie saintsimoniá. 

Els professors amb ambició vers les grans c o n s t r u c c i o n s 

intel . lectuals, recuperen per a alió que ells anomenen sociología, 

l 'objectiu que Saint-Siroon assignava a la seva c iencia de l'home: 

"l'explication des causes de la crise dans laquelle l'espece humaine 

se trouve engagée. Analyse de cette crise; conjecture sur la maniere 

dont elle se terminera; indicat ions des raoyens qui sont á la 

disposition des savants pour en abreger la durée..." {Memolre sur la 

Science de l'homme, 1813, en Oeuvres, vol XI, 169). Amb una 

diferencia respecte de Saint-Simón: que aquest tenia una informado 

enciclopédica sobre les soc ie tats feudal i estamental i sobre les 

relacions entre poders re l ig iosos i poders po l í t i c s en rAnclen 

Bégime (informado sobre la qual bast í la seva propia f i loso f ía de 

la Historia, fonament ideológic dest inat a donar una aparenta 

científ ica de les seves motivacions i projectes d'enginyeria social), 

mentre que els moderns (actuáis) assaigs de sociología pol í t ica o 

histórica, revelen unes esquemátiques simplificacions de la h i s tor ia 

moderna i contemporánia i han renunciat a l 'enginyeria social. 

(F.H. Giddings ais Estats Units, i Otto Neurath en el món cultural 

germátic centreuropeu, tots dos a l'Spoca que seguí la Primera Guerra 

Mundial, van ser els darrers autors d'una certa talla, i amb un cert 

status reconegut en el món academic, que es van adherir al projecte de 

la sociología com a social en&ineering). 

Quan estudiem l'activitat intel.lectual que podríem definir com a 

metapolítica, en tot l'ámbit cultural europeu (Rússia inclosa) durant 

el segle XIX i primer ter<; del segle XX, podem observar que es 

produeix una continua creació d'escrits i assa igs entorn deis temes 
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liberalisme / socialisme, central i tzació / descentralització, nació / 

classe, nacionalisme restr ict iu o integrat / nacionalisrae expansiu o 

imperial, nacionalisme econdmic / l l iurecanvisme cosmopolita, l lu i ta 

de races / l lui ta de classes. Aquests grans temes son objecte d'una 

permanent reescr iptura i interpretació, formen part de l'entorn 

intel . lectual de la vida polít ica, i els seus autors no acostumen a 

ser intel.lectuals purs, sino homes proxims a poders polítics. Aquests 

temes es troben a i x l mateix en els d iscursos i memories deis 

estadlstes. Son molt rars els casos en que aquesta classe d 'act iv i tat 

in te l . l ec tua l era presentada com a sociologia. Es tractava de 

l i t era tura per a la ref lexió i l'acció, i alio que se l i ex ig ia era 

c laredat , o r g a n i t z a c i ó lógica i t ransparenc ia peí que fa ais 

interessos polít ics o economics (o tots dos) que pretenia servir . No 

s'havia prodult encara el fenomen que Parsons anomená (1959, 553-54) 

"l'emergéncia d'una era sociológica" (la qual segons Parsons venia 

després d'una era económica i d'una era psicológica - una manera cora 

una a l tra d'al iniar els adjectius). Després de la Segona Guerra 

Mundial, la gran majoria deis productes d'aquesta a c t i v i t a t 

intel.lectual metapolltica, han passat a dir-se'n sociologia(es). Amb 

una altra diferencia: la transparencia que informava els assaigs , 

discursos i memories del segle XIX i primer ter<; del segle XX, ha 

desaparegut; el llenguatge s'ha fet obscur i pretensiós, i sobretot no 

és ciar quins son els interessos pol í t ics o economics que s'amaguen 

sota la fraseología general (o generalitzant). 

Al segle XIX i primer ter<; del XX, aquel la a c t i v i t a t 

intel . lectual no era (precisament) considerada publicament com a 

c ient í f ica . Els seus des t inatar i s eren els po l í t i c s i les é l i t e s de 

"notables" (mundans, professionals i terri torials) de qui els po l í t i c s 
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reben idees i estírauls i sobre les quals exerceixen influencia. Avui 

dia els destinataris son mes aviat els matelxos sociolegs i els 

docents i estudiosos de disciplines afins (d'altres ciéncies humanes: 

economistes, politdlegs, historiadors, etc.). S'ha incrementat la 

projecció universitaria i s'ha fet mes tenue la dimensió 

professional política; precisant mes, els productes d'aquesta 

a c t i v i t a t intel . lectual corresponen a l lu i tes politiquea 

intrauniversitáries, les quals teñen una relació figurativa respecte 

de la política real, una representado en camera obscura. Aquests 

productes es consideren "científics" perqué son produits per uns 

professors i perqué Uurs públics son, sobretot, d'altres professors. 

Després tornaré sobre aquesta extensió de temes socials a 

sociologics, en tractar de la implicado de la reflexió histórica 

sobre el propl país (o "societat") del socldleg. 

Traslladem-nos ara a l'altre extrera del contínuum social, el 

deis estudis de nivell micro sobre relacions interindividuals. 

Avui dia ha quedat antiquada la vella qüestió de si les relacions 

interindividuals son, o no son, relacions socials. Ortega y Gasset en 

la seva excursió de raonador inteUígent, pero amateur, peí territori 

de la sociología, va escriure que les relacions interindividuals no 

son socials (o no son constitutives de fets soclals). (Cree que ha 

estat Jiménez Blanco, a Espanya, un deis qui ha assenyalat aquest 

error d'Ortega). Les relacions interindividuals son certament socials 

si mes no, per la immanéncia social de la persona humana. Els rols 

están socialment i cultural pautats, son portadors de determinacions 

d'espai i temps socials, no solament al nivell general de cada 

societat i cultura, sino també ais nivells mes particulars de grup, 

classe social, generado, etnia, religló, habitat, etc. La vida 
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individual expressa determinacions que son col.lectives, tant quan les 

assumeix íntegrament com quan les modula o quan tracta de superar-Íes 

i es de f ine ix (relativament) en contra. Ara bé, les re lacions 

i n t e r l n d i v i d u a l s no c o n s t i t u e i x e n per s i mateixes, o b j e c t e s 

soc io log ics . Son el r e f e r e n t empír ic de conceptua l i t zac ions 

sociologiques a través de sistemes de mediacions técniques. Fem 

a b s t r a c c i d de d i m e n s i o n s o p r o p i e t a t s , c l a s s i f i c a c i ó , 

co l . l ec t iv i t zac ió , mesuratge, conceptual i tzació , i usem t o t s els 

recursos de la rao analítica en funció de les preguntes que posem a la 

rea l i ta t (o a les nostres reelaboracions, codif icacions o models 

d'aquesta realitat) . Per tant, les relacions inter lndiv iduals poden 

ser, o no ser, el referent empíric d'una conceptualització, en funció 

deis conceptes que siguin pertinents per ordenar una análisi. 

Per a la reflexió espontánia i acrít ica, la societat és un 

agregat d'individus i l'individu és la un i ta t elemental básica, tant 

en la vida real com en el seu reflex cognitiu, una especie d'átom que 

per mitja de processos associatius o dissociatius produeix les formes 

de relació social. Aquesta imatge ha transcendit a la historia de les 

t eor i e s sociologiques i s'ha mater ia l i tzat en alio que podríem 

anomenar "sociología de diccionari", catalogadora de processos d'unió 

i desunió entre individus segons els termes que donen nom a aquests 

processos. Al primer ter<? del segle XX es van fer in tents de 

s i s t emat i t zar el coneixement socioldgic basant-se en la imatge 

atomística de la societat i operant amb una forma d'individualisme 

metodología Durant els anys de la Segona República, quan a Espanya es 

van prendre com a préstec inteLlectual no pas poques coses d'Austría 

i de la República de Weimar, s'hi difongué la sistemática sociológica 
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de Leopold von Wiese, la qual es pot quallficar de paradigma del model 

atomlst ic que concep "alld social" com a producte de relacions 

i n t e r l n d i v i d u a l s . Von Wiese tabulava els processos socials en 

associatius i dissociatius, simples i complexos, actuats per individus 

o per grups. L'esquema cognitiu subjacent practicava una redúcelo de 

les relacions, de forma que el seu complex bosc (mig miler de termes) 

tenia com a base les a c t i v i t a t s elementáis que consiste ixen a unir 

(blnden) i s eparar (losen). Des del simple contacte (relació 

elemental inter indiv idual ) f ins a la soclalltzacló (nivell mes alt 

de les relacions integradores entre grups) s'estenia un mapa prolix de 

combinacions, d i f e r e n c i a c i o n s , condensacions (Verdichtungen) 

coimplicacions i especi f icacions segons s i els subjectes de l'acció 

eren individus, grups o a l tres col. lectius abstractes. He di t abans 

que es tractava d'una sociología de diccionari perqué en de f in i t iva 

menava a tabular d'alguna manera tota classe de termes que poden 

recobr ir re lac ions soc ia l s : contacte , a p r o x i m a d o , a d a p t a d o , 

assimilació, unió, uniformado, inordinado, dominado, subordinado, 

competido, oposició, conflicte, etc. etc. Técnica que correspon, i no 

cal ni argumentar-ho, a una etapa taxonómica del coneixement analític, 

etapa pre-tedrica (análoga a la práctica de botánlcs i zoolegs al 

segle XVIII). Conseqüentment, la rea l l ta t social restava reduida a 

r e l a c i o n s p o s i t i v e s o n e g a t l v e s , Í n t e r - h u m a n e s (das 

Zwischenmenschliche) amb predominl de les primeres (els vineles 

p o s i t i u s : ev idenc ia del problema epistemologic subjacent a 

rindividualisme i a l'atomisme: cal practicar un garbellament en la 

selecció de termes relacionats, Ja que si predominessin els negatius, 

no hl hauria "societat"). (1) 

Cal precisar, en cons iderado a la ver i ta t histórica, que Von 
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Wiese no va fer sino desenvolupar i radicalitzar precedents existents 

en la sociología americana (Chicago) anomenada relaciona! i que 

aquesta influencia fou de doble sentit: d'Estats Units al món cultural 

alemany (i.e., l'austríac indos) i aquest va reactuar sobre América. 

(Tradició de doble influencia que es remunta a la fi del segle XIX i 

que es convertí en unilateral -predomini teoric, hegemonic araerica-

després de la Segona Guerra Mundial). 

Aqüestes sistemátiques sociologiques han estat avui en dia 

arxivades com a tais sistemátiques; i no obstant aixo, un esquema 

cognitiu similar, encara que probablement expressat en d'altres 

llenguatges, subsisteix en raolts estudis micro de relacions 

interindividuals que es fan actualment. Encara que gairebé tots els 

sociolegs amb una formado académica seriosa saben avui que les 

unitats analítiques elementáis de les relacions socials no son pas 

individus sino rols i status, alguns (no pas pocs) no 

n'extreuen les conseqüencies logiques per a l'análisi sociológica. En 

llur consciéncia reflexa encara s'agiten individus que s'apropen o es 

distancien, que uns dominen els altres o es defugen, que 

s'uniformitzen o s'individualitzen, que es parasiten o es confederen 

per explotar un tercer, afirmen llur identitat o la perden (o bé es 

diu que la perden, sotmesos a la voluntat d'altri). Aquesta 

consciencia-reflexa deixa de practicar l'análisi de rols i status i 

l'ocupen personatges. Potser un deis origens de la translació 

consisteix que rols i status son aixl mateix atributs de personatges 

(escénics i novel.lescos) i a mes no son, en grau summe, deis 

personatges arquetípícs (els no-persones). Hi ha sociolegs que 

creuen fer sociología (logos) amb llurs veritats descriptives i en 
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comptes de parlar deis rols 1 s t a t u s cora a categor les c lent i f lques , 

els crlstal.litzen en personatges arquet lplcs . 

Ara bé, clentlf lcament, rols i s ta tus son un l ta t s anal l t lques 

de sistemes culturáis 1 soclals, no son propletats d'indlvldus. 

Per a la sociología (logos) és válida la matelxa norma que Marx 

enunclava per a l'economla polít ica: les relaclons s'han de pensar 

abs tra ient - l e s deis actors (Grundrisse, I, 1, secc. 3). 

Si no es produeix aquesta distanciado, alio que s'escriu sota el 

nom de sociología, no és conelxement anallt lc genuí; és la tradúcelo, 

en un l lenguatge prosale, de coses sabudes a través de la novel.la, 

la comedia o d'altres generes l i teraris . Eventualment, és la tradúcelo 

pedant de l'experiéncla subject iva de l'autor o bé de les seves 

frustracions o els seus fantasmes. 

Cree que, entre d'altres causes, una de les que contribueixen que 

no es p r a c t l q u i la d i s t a n c i a d o necessár ia , rau en Tactual 

focalització sobre el poder, un problema sobre el qual m'estendré en 

tractar el context social de la cr i s i de la sociología. En el catáleg 

de nocions de L. Von Wiese es pot Ja observar que mes de la meitat 

deis termes teñen alguna cosa en comú amb relaclons de poder, 

dominado, autoritat , ordenament, uniformado, etc. Des del punt de 

v i s ta de la ref lexló espontánia i acr í t i ca i de l ' individualisme 

metodologic, el poder no és una propietat social ni una uni ta t 

a n a l í t i c a de sistemes de relacions, s ino que és una propietat 

personal. Des del punt de v i s ta dramátic i novel.lesc, passa el 

mateix. El poder és atribut de personatges. 

Hl ha una certa lógica en el fet que tants d'assaigs actuáis a 

n ive l l micro o i n t e r i n d i v l d u a l , es transformin de fe t (i 

possiblement de forma no conscient ni deliberada) en antisociologies. 
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D'una part , alio que els seus autors aspiren és a produir un 

coneixement de na tura lesa mes s in té t ica que anal í t ica , una 

"comprensió" vivencial o vital mes a prop de l 'art que de la ciencia. 

Com deia Enrique Gómez Arboleya en la seva c r í t i ca de la 

fenomenología, "alio viscut és alió compres i alio viscut compres és 

la r ea l i t a t " (1954, b, 21). Per obtenir aquesta f i n a l i t a t de 

transmissió d'un coneixement, prodúcelo d'una veri tat subjectivament 

compartida per l ' au tor i els seus lectors, cal passar per la 

recuperado de l'lndlvldu i de la seva identitat. D'altra part , no 

pas pocs d'aquests assaigs s'inscriuen en la guerra general contra els 

rols 1 els status. A algunes (no totes) de les anomenades 

"sociologies de la familia" s'intenta indiferenciar els rols paterns i 

materns. Com fa gairebé vint anys vaig sentir dlr a una gran psicdloga 

i pedia t ra francesa, Fran<?oise Dolto, es t rac ta de fer del pare un 

ésser dolc, maternal, rentaplats i desposseit de masculinltat, una 

mena de mama-bls (i.e„ d'abollr el rol patern mitjan<vant la seva 

assimilació o indeferenciació amb el matern). En la sociología de les 

presons s'escolten coses semblants, sobretot d'enca que Italia, Franca 

i Gran Bretanya es troben amb presons superpoblades i amb tenslons de 

vegades no controlables. Els oficiáis de presons haurien de 

transformar-se en consellers psicoldgics deis presos, haurien de 

teñir xerrades amb ells i escoltar els seus problemes, etc. Idea 

aparentment humanitaria i amb sentlt, pero que faría deis oficiáis de 

presons una al tra cosa, una mena de senyoretes de companyia per ais 

presos. Aquesta idea parteix d'una imatge radicalment ideal d'una 

presó i d'una reducció (generalitzada i no pas fonamentada) de tots 

els problemes de delinqüéncia adulta a un cas específic de 
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delinqüencia Juvenil, der lvat d'una p r i v a d o afect iva. Durant 

l'época que ha estat ministre de Just ic ia (Garde des Sceaux) el senyor 

Badinter, hem escoltat, per mitjá deis mass-media es ta ta l s francesos, 

soclolegs que mes av lat semblava que felen una transferencia ais 

delinqüents de les seves proples frustraclons, fent del delinqüent un 

personatge arquet íp ic ("la victima de la societat", sempre, i aixd 

en ¿poca de delinqüencia organitzada que posseelx mitjans tecnics 

poderosos i que els usa col.lectivament). En tot cas, avul dia la 

carrincloneria petit-burgesa está en desús, Ja s iguí ais Estats Units, 

a Gran Bretanya o a Franca, cremada peí foc de l'experlencia. 

(Constatado de fado, que no té perqué implicar la J u s t i f i c a d o 

del que son les presons i de les seves perverslons: fabriques de 

delinqüencia addicional. El que vull dir és que aquests problemes no 

es resolen pas ni per l'abolicid de rols ni per la imaginado de 

rols incompatibles amb un context i amb les s i tuac ions que el d i t 

context genera). 

Si hom parte lx de la convicció que l 'autori tat i el poder son 

coses intr íhsecament perverses, resulta que status 1 rols (en 

aquest ordre) Ja no son u n i t a t s anal í t iques necessáries per a 

comprendre els sistemes socials i culturáis i el seu funcionament, 

sino que son enemics que cal destruir. Sota el nom de sociología, alio 

que es fa és la a n t i s o c i o l o g i a . Ja que sense status i rols 

només quedarien poblaclons indiferenciades, i no pas socletats . La 

sociología serla supérflua, com no és per ais ramats d'ovelles. Hi ha 

coses que son tan elementáis i sabudes que formen part del patrimoni 

huma acumulat durant mll.lenis i que solament Tactual adolescencia 

perllongada i el cretinisme general i tzat han pogut fer oblidar. 

L' indlv ldu es fa persona per la re lac ió social, i la persona 



humana s 'enriqueix per la mult ipl icació de la seva experiencia 

social. L'home és la suma de les seves relacions socials, d iu Marx 

justament. Cosa que implica, no l 'abolició deis rols, sino la seva 

pluralitat en la persona. Un ésser huma és mes ric com mes nombre de 

rols pugui exercir per damunt deis existencialment obligatoris per a 

guanyar-se la vida (o per a parasitar un altre ésser huma). Pluralitat 

de rols, implica al seu torn, en una certa mesura (subratllo el 

condicional) pluralitat d'status; Ja que la d i f erenc iado d'status és 

correlativa a la de rols, tot i que no s'hi exhaureix. (En uns a l tres 

termes: l'status no es redueix a ser una dimensió de rol; el concepte 

d'status té la seva propia e n t i t a t formal i substantiva). "We all 

wear masks. Thank heaven for them: they are what give us our 

individuality", escriu un excel.lent novel.l ista novaiorqués i lucid 

cronista de la gent de la seva c i u t a t (Louis Auchincloss, 1966, pág. 

18). Cosa que implica a i x í mateix que la vida social e s t igu i fe ta 

d'una quantitat de convencions; s i els éssers humans es t iguess in de 

cont inu t i rant - se en cara alio que pensen uns deis altres, la 

convivencia ser ia impossible. Una soc ietat transparent, és una 

contradiccló entre els termes. 

I per aixo mateix, no cal usar una disc ipl ina com la sociología 

(o una a l t r a "ciencia" social) per a denunciar rols, s ta tus , 

convencions, a u t o r i t a t , poder i t o t e s aqüestes coses que son 

constitutives de societat, d'artefactes c iv i l s subs t i tu t ius de la nua 

violencia. Certament, les convencions poden degenerar en codis 

d'etiqueta inv id ib le i b izant ins (com en les corts de Lluis XIV i 

Lluís XV), o bé en indecent hipocres ía burgesa. Pero cal t eñ ir ben 

ciar que l'arma adequada contra la hipocresía, no és la sociología. 
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Les relacions inter indivlduals queden com a objecte predilecte de 

poetes, noveLlistes i autors de teatre que sapiguen captar la comedia 

humana. Aquests art is tes son mes efica<;os que no pas els textos de 

microsociologia que volen ser manifestos alliberadors (i que funcionen 

a manera de boomerangs antisocioldgics). 

Quan tots els individus volen ser iguals, el poder es constitueix 

per a tots i cadascun d'ells, en problema general. 

5.- Les identitats deis actors socials 

Una de les causes mes recents (els dos últims decennis) del 

descrédit de la sociología en la comunitat científica, prové de l'üs 

de materials biografíes com a objectes socioldgics. Per a pujar una 

mica d'status, a aixd se l'anomena sociología "qualitativa". Posar un 

magnetofón davant d'un polltic, o d'una prost i tuta o d'un reclús, pot 

ser, sens dubte, un deis molts procediments per a acumular materials 

d'un cert interés social o polltic. El fet de presentar aquests 

materials directament al públie, arob una elaborado sumaria, com si 

fos un treball socioldgic, és una cosa que ha de ser explicada per 

causes (o compulsions) alienes al coneixement cientlfic, al logos. 

Quan la quant i ta t de socidlegs depassa la capacitat de l'organització 

universitaria de contractar-los, cal publicar un llibre o mes cada any 

i estendre la propia bibl iograf ía , perqué aquest requis i t és 

instrumental en les lluites intraacadémiques per un salar!. 

Convé de recordar aquí, que el precedent d'Oscar Lewis i les 

seves biografíes "totals", era par t d'un estudi general del canvi 

historie en la societat mexicana. Els individus, el testimoni deis 

quals s'obté en cinta magnetofónica, representen exemplificacions 
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(personalitzacions) de grup i de classe social, i aquests grups i 

classes son significatius sociologicament en el procés de canvi 

historie de la formado social mes extensa que els inclou. Per tant hi 

ha una análisi de les relacions de l'individu amb el seu grup o 

classe, i del grup i la classe amb l'estructura social i el canvi 

historie. El mateix individu és afectat peí canvi historie a 

través del grup i de la classe. 

Al seu torn, l'individu i els seus descendents a qui ell 

socialitza, van prenent consciéncia de la classe i de les relacions 

socials en les quals están immersos. La madurado de la consciéncia 

social en l'individu, o bé és (i) correlativa del madurament d'una 

consciéncia de classe, o bé (il) l'avanca, o bé (iíi) s'endarrereix 

respecte de la consciéncia de classe, o bé (iv) marginalitza 

l'individu. 

Els processos per analitzar son quádruples i el material 

biografíe és un punt de partida, pero en cap cas Vobjecte 

sociologic. 

A Xile, els darrers anys del període de Frei, un socioleg xilé 

m'expressá la seva indignado (correcta) per la moda de les biografíes 

á la suite de l'éxlt mundial deis llibres d'Oscar Lewis. Un anglo-

americá, docent a Oxford, havia publicat una biografía d'un adolescent 

delinqüent, habitant del barri portuari de Valparaiso. En triar un 

déclassé social, l'autor no podía fer servir els materials 

biografíes cora a referents empírics d'objectes sociologics; no hi 

havia la referencia a processos sociologicament significatius per a (o 

en) la formado social, i no podía analitzar la lógica que enllaca els 

esdeveniments personáis amb els processos socials. La biografia d'un 
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"pelusa" (nom que es donava ais nens vagabunds en els slums portuaria 

xilens) podia ser interessant literariament. Des del punt de vista 

cientlfic no era sino una superxeria. (2) 

En els objectes sociológica, els actors individuáis queden 

abstrets. La identitat sociológica d'un actor no és la seva 

identitat social, de la mateixa manera que aquesta no és la seva 

identitat documental, i.e. la identitat civil. Les identitats 

socioldgiques son construides per un procos selectiu i analltic. 

La proximitat entre l'assaig socioldgic de materials biografíes i 

la literatura (la novel.llstlca), és enganyadora. Perqué un bon 

novel.lista no reflectelx directament la realitat social, sino que 

la recrea en funcié de la prdpia concepció del m6n i deis éssers 

humans. 

La comercialitzaci6 de l'assagisme sociolSgic exigeix (donades 

les propietats de la mercadería) que l'autor i el seu públie 

comparteixin una subjectlvltat. La recepció acrítica del Uenguatge 

deis individus és una de les condicions de la formado d'aquesta 

subjectlvltat compartida. I donat que una práctica social produelx (o 

tendeix a produir) les Justificacions i valoracions de si mateixa, 

aquesta metodología d'extrema simplicitat, ha produit la seva 

racionalització. Aixl se'ns diu que el cientlfic social es troba amb 

els objectes soclals Ja organitzats pels actors mitjan<;ant el 

Uenguatge comú. Perd els objectes soclals que la gent coneix son, o 

bé grups identificables per observado, o bé manifestacions de 

l'opacitat i la resistencia del nivell social (i.e. alld que es percep 

com a hostil en les opinions i actes deis altres). 

Aquesta via de realisme acrític i pre-cientlfic produelx una 

quantitat de protosociologies privades alienes a la possibilltat de 
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prova, increraentabi l i ta t i c u m u l a t i v i t a t s i s t e m á t i q u e s del 

coneixement. Per aixo aquest pseudo-realisme "sociologic" exhibeix un 

esti l expositiu on es barregen els termes ex is tenc ia l s i part iculars 

de la v ida quot id iana amb els termes mes generáis i abstractes . 

S'empra "la societat" en la máxima extensió i indef inic id del terme; 

i al costat de l 'abstracte "la" societat, n i apareix "la" cultura, o 

«el" sistema, o "el" poder, universals l ingü l s t i c s que reemplacen els 

conceptes anallt ics i estalvien d'haver de pensar. S'ha acomplert a ix l 

un discurs previst i condemnat per DurKheim: 

"... una ciencia que podria sa t i s f er els e sper i t s 
a qu i agrada de pensar mes amb la seva 
s e n s i b i l i t a t que amb el seu intel . léete , que 
s'estimen mes les s ín te s i s immediates i confuses 
de la sensació que les a n á l i s i s pac i ent s i 
Uuminoses de la rao". (Durkheim, 1895, onzena 
edic ió , 1950, pag. 34). 

La recepcid directa i acrítica del llenguatge deis actors és una 

cosa tan inadmisible científ icament com s i la Patologia general en 

comptes de fer-se amb conceptes anatomics, f is ioldgics , bioquimics, 

etc., es fes amb els Uenguatges deis malalts. La primera condició del 

c i ent í f i c social és el distanciament respecte del l lenguatge deis 

actors. Les def inicions de situacions socials que donen els actors que 

hi están implicats, han de ser sotmeses a una reelaboració cr í t ica . 

Compartir, per exemple, la def in ido que d'una s i tuac ió fa el po l í t i c 

professional, su posa ignorar que una de les funcions deis po l í t i c s 

consisteix precisament en el fet que esta def in int s i tuac ions per a 

l'adoctrinament deis seus públics. La sociología política ha de fer-se 

amb el l lenguatge deis socidlegs i no pas amb el l lenguatge deis 

po l í t i c s . El soc io leg ha d'explicar l'acció social per sistemes 

d'interacció i no per les motivacions o sentits subject ius que donin 
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els actors. 

Si es "reifica" l'actor social i s'assumelx en l'análisl, sense 

elaborado crítica, la seva identitat declarativa, queden Ipso 

facto negativament abstrets les decisons, els actes i altres 

observables, que permeten de construir la seva identitat 

operativa. El contrast entre alio que es declara i el que es fa, 

entre la ideología i la conducta, la representado i l'acció, 

constitueix un deis aspectes mes substantius de l'análisl sociológica. 

Com mes diversos i de major magnitud son els recursos que 

controla un actor social, mes nombre de rols pot exerclr i pot assumir 

un ventall d'identitats mes extens. Cada identitat declarativa és 

part d'una estrategia. 

La identitat operativa pot estar per sota de les capacitats 

potenciáis de Tactor, a causa de la subutilització deis seus recursos 

(manifests i latents), o pot estar per sobre deis recursos propis, 

donat que la tensió social o el nivell del seu projecte social o 

polític obliguen Tactor a produir permutacions de recursos, noves 

combinacions d'aquests recursos, o a mobilitzar-ne d'aliens insertant-

los en el seu projecte. 

Per aixo, cal transcendir en l'análisl les identitats civlls, 

jurídiques i soclals que ens son donades en la seva immediatesa. En la 

meva experiencia en investigado ni consta una confessió que, en un 

moment de slnceritat, vaig sentir d'un executiu d'una corporacló 

multinacional. "¿La identitat de les firmes per a les quals treballo? 

De fet la nostra identitat és un paquet d'estratégies. El paquet conté 

coses diferents, pero és sempre un paquet". 

En conseqüéncia, una de les regles de Tanálisi sociológica 

conslsteix a no confondre els arguments amb les estratégies. Aqüestes 
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determinen aquells i els ni inclouen quan els generen. 

Al seu torn els arguments no están exhauri ts (absolutament 

determinats) per les estrategies. Tots dos caraps conceptuáis 

s'encobreixen parcialment, s'interseccionen. I aixo perqué hi ha 

arguments que deriven directament de les posicions deis actors, hi 

hagi o no una estrategia situacional. Aquest t ipus d'arguments son 

collectius i son compartits per nombrosos actors, son els eslogans i 

llocs comuns que coneixen bé t an t els sociolegs cr l t lcs com els 

dirigents polítics o economics. 

Un alt funcionar! relacionat amb la política monetaria en un país 

en vies de desenvblupament i amb problemes en la seva balanza 

comercial, em deia durant una entrevista: 

"Quan un empresari industrial em ve a veure, ja sé 
la classe d 'arguments que em di rá , sabent 
simplement quatre coses: si és el nostre deutor o 
el nostre creditor (si deu diners a l'Estat o som 
nosaltres qui li 'n devem) i si és importador o 
exportador". 

El meu entrevistat havia construit una mena de matriu d'identitats per 

a classificar els seus interlocutors: la base era un mínim de 

var iables "dures" i la seva combinatoria: deutor/credi tor , i 

productor-importador/productor-exportador (encreuament que dona quatre 

posicions i, s'ha de suposar, quat re arguments diferents sobre 

polítiques monetaria i de control de canvis). 

De tot aixo que acabo d'explicar, se'n segueix la necessltat de 

diferenciar qualitativament els estudís de demoscopia o sociografia de 

les análisis propiament sociologiques. Els agrupaments estadíst ics 

que operen amb a t r ibuts tais com edat, sexe, s ta tus socio-econdmic, 

residencia urbana o rura l , i anys d'escolaritat, teñen una eficacia 

ben provada i son portadors d'un grau de confianca, no solament per la 
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representativitat de les mostres sino també per la repetitivltat deis 

resultats. Els col.lectius estadistics revelen identitats soclals 

genuines, que es manifesten en orientaclons i opinions predomlnants. 

Ara bé, el treball de demoscópia o sociográfic está, respecte de 

l'análisi sociológica, en una relació de certa analogía amb la que 

teñen les análisis cllniques respecte de la investigació de biología 

molecular. Constitueixen un treball necessari, perd que un cop fet 

rutina, deixa de ser investigació. S&n un nivell que incorpora la 

rutina científica i que només excepcionalment pot produir nous 

conelxements. 

Si la sociología té com a objecte l'análisi de l'accló social 

(o amb mes precisió, la comprensió de l'accló social), resulta que la 

recollida 1 classificació d'opinions están per sota de les 

potencialitats de l'análisi sociológica. Aquesta ha de transcendir les 

opinions, enfrontar-se a les orientaclons, a valors, i a conductes. 

Obviament la frontera entre tots dos tipus de treball no és rígida; el 

treball sociográfic admet la innovado, i és el coneixement deis seus 

llmíts (per 1'experiSncia), la base per a superar-lo. També és obvi 

que les identitats soclals deis col.lectius estadistics s'esfumin 

quan es demana a la gent que es pronuncii sobre matéries que no els 

afecten ni en el seu passat, ni en la seva acció present ni futura i 

tampoc no els interessa. Hi ha preguntes beneites, les quals, sigui 

quina sigui l'edat, el sexe, la classe social, donen 1/3 de sis, 1/3 

de nos, i 1/3 de no sap, no respon. Les Identitats soclals han 

desaparegut. 

Per aixó l'análisi sociológica és molt mes Interessant com mes se 

centra sobre l'accló, i molt mes qualitativa com mes opera sobre 
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actors que preñen declsions d'un cert abast (declsions en 

organitzacions, institucions, sindicats, partits, etc.). 

Cora a exemple de construcció d'una matriu de variables "dures", 

pas metodic en l'obtenció d'identitats sociologiques, transcric aquí 

un quadre de dicotomies establert en un treball encara lnédit. La 

variable dependent contemplada era: orientacions cap al conflíete o la 

col.laborado social (o en termes mes simples: conflicte de 

classes/col.laborado de classes). El col.lectiu objecte d'estudi: 

gent que pren declsions, siguí en empreses, s indicats o 

administracions. La llista revela la distancia conceptual que existeix 

entre la demoscdpia i l'análisi sociológica. 

Propietari de mitjans de producció/No propietari. 
Titular de capital/Assalariat. 
Ocupa el carree per temps indef in i t /durac ió 

limitada. 
Pertany al sector públic/al sector privat. 
Té autoritat en l'organitzacló/no en té. 
La seva acció és mes aviat mobilitzadora/més avlat 

administrativa. 
Té poder d'abast societal/només poder local. 
L'organització té un fort esprit de corps/té 

un fort turnover (de personal). 
El sector en qué opera esta en expansió/esta 

estancat o en regressió. 
Transforma el poder economic en polít ic/el seu 

poder polltic es rebut (heredat, delegat, etc.). 
El seu grup esta a favor de l'alteració de l'statu 

quo/esta. a favor de mantenir l'statu quo. 

Algunes d'aquestes variables son contextuáis. Els atribuís individuáis 

(estadlstics) son importants, pero Importen menys que saber en quins 

processos socials s'integren les decisíons i les accions, si la 

conjuntura és expansiva o regressiva, si els entrevistats formen part 

d'una classe montante o d'una classe que va teñir el seu raoment 

polltic o economic i que ara és conservadora o está a la defensiva. 

Els col.lectius estadlstics no son pas neutres, i els indicadors 

57 



es tad í s t i c s no son pas intercanviables: cal s i tuar- los . (Cf. la 

coincidencia, en aquest punt, encara que amb arguments diferents , 

d'un socidleg no marxista com és Erik Allard, en Stein RoKKan, 1966, 

1968, 344-3*5, i d'un his tor iador marxista cora ara Plerre Vilar, 

1961, pás'sim). Aquest t i p u s d 'ana l i s i soc io lógica s'apropa, 

qualitativament, a l 'análísi histórica. Cal saber ex. gr., s i el grup 

crea riquesa o poder, o s i viu a carree d'altres grups (Pierre Vilar 

1961, 34). S'han d'analitzar el projecte i les anticipacions del 

grup, i veure s i és capa? de desenrotl lar un procés learning 

col.lectiu (com Jo mateix he p lantejat en el meu estudi sobre 

l'empresariat cátala, 1966, 1967, sobretot en la redacció de f in i t i va 

en versió espanyola). 

Finalment, s'ha de teñir en compte que l'acció és sempre una 

s íntes i d'una d ivers i ta t de deterrainacions i recursos (manifests i 

latents), propis i aliens, pero -aquests últims- poden ser mobil i tzats 

per l'actor s i el seu projecte i e ls mitjans ho exigeixen i el 

capaciten), i que la síntesi inclou el projecte de l'actor, 

projecte que és un objecte sociolSgic en s i mateix (tal com han 

demostrat els esquemes de Touraine: projectes amb un nivell alt, que 

gestionen tensions o que inclouen al tres nivel ls d'acció, o projectes 

de nivell baix, react ius , que responen a pressions, etc.). 

La sociología que es l imita a e s tud iar les determinacions que 

s'exerceixen sobre els indivldus, i considera (implícitament) aquests 

i els grups com a receptors passius, és una sociología que ignora que 

l'acció és sempre projectiva, orientada a canviar algún es ta t de 

coses, a impedir un canvi, o a restablir un estat anterior. 

Per aixo la morfología social cons t i tue ix un nivell primari 

d'analisi. I per aixo les i d e n t l t a t s socials son solament referents 
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emplrics per a construir identltats sociologiques. 

Hi haura qui dirá que aquest t ipus de coneixement sociologic és 

instrumental per ais qui decideixen, perqué els aclareix els seus 

propis problemes organitzatius i del seu entorn. Certament que és 

aixl. Ciencia i técnica han estat sempre objecte d'aproplaclo per part 

de les classes dominants o per les classes montantes que aspiraven 

a fer-se un lloc al costat, o en comptes, d'una classe dominant. No és 

responsabi l i ta t del socioleg s i actualment aquells que volen ser 

dirigents de classes dominades, son lncapa?os (els uns) de sor t i r - se 

del d e l í r i verbal, i s'acontenten (els altres) amb arbi trar entre 

lnteressos conjunturals o circumstancialment contradictoris de l lurs 

d i é n t e l e s . 

La sociología d'una societat ideal no és subst i tut iu historie de 

la l luita real, la qual exigeix organitzacions i recursos. 

La sociología que coneix solament consciencies ref lexes, éssers 

humans receptors pass ius de l 'estructura social, que els domina i 

determina, no pot func ionar com a s o c i o l o g í a potencialment 

contribuidora a una rautacid histórica (sigui revolucionaria, violenta, 

o d'una a l tra classe). 

La primera contempla, en el millor deis casos, mers projectes. La 

segona no coneix els homes com a subjectes de l'acció i els redueix a 

objectes de la societat . 

L'acció soc ia l compren constants 1 canviants, s ín tes i s de 

determinacions, recursos i projectes. I compren a ix í mateix les 

tensions entre determinacions i recursos, entre determinacions i 

projectes i entre recursos 1 projectes. 

Tot a ixo tan obvi i fonamental, ha es ta t oblidat per les 

ideologies de la tr ibu, s i gu in en forma d'oposició abstracta entre 
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indiv idu i soc ie tat (un tema ideoldgic pre-socioldgic), s i g u i per 

l'elaboració de sociologies d'una soc ietat ideal. 

Com a a p l i c a d o práctica d'aquests pr inc ip i s (que no son 

apriorlstics, sino producte de la confrontado de discursos teorlcs i 

ideoldglcs amb Texperidncia del treball de carap), en el document 

inSdit abans c i t a t (un text de 1961 per a un organisme es tata l 

espanyol) vaig procedir a exempliflcar processos que cal observar en 

l'análisi de l'accid d'un grup de decisors: 

- la tendencia a la concentrado o o l lgopol i t i tzacld de les 

organitzacions, on preñen les decisions; 

- la dependencia respecte a l'aparell estatal , o la inf luencia 

sobre ell, 

- el carácter mes av ia t obert deis cañáis de negoc iado o la 

necessitat de recorrer a negociadors intermedis, 

- s i les formes preferencials de negoc iada transcorren peí 

regateig i el contractualisme o per la pressid i el conf licte, 

- s i les organitzacions son usades instrumentalment i l'actor 

social en disposa alternativament o s i Tactor ha de concentrar els 

recursos a mantenir una tínica organitzacio (com és el cas de forca 

s indicats obrers), 

- s i el Uenguatge deis actors revela l'ús de la ideologia com 

a instrument o s i la ideologia «s genuina representado. 

- dades histdrlques: com real l tza Tactor el pas del nlvell 

organitzatiu privat a Tinstitucional públic; com Tactor aconsegueix 

o produeix la legit imado social del seu poder (i.e., que el seu poder 

no s igui percebut com a faccional o il.legitim), 

Etc. 

Construir sociologicament les i d e n t i t a t s deis actors requereix 
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p a r t i r la doble dimensió de l 'actor: com un compost (per 

combinatoria d'atributs i propietats , anallticament seleccionats) i 

com un component (de camps de poder, au tor i t a t , influencia, etc.). 

6.- La prova de la historia 

El meu primer contacte amb "la Gran Teoría" (segons el terme mes 

aviat sarcást ic de C.Wright Mills) fou el setembre de 1960, en un 

seminan sobre Welfare State a Copenhaguen. Bellugant els f i ls del 

simposi mitjan<?ant converses en despatxos adjacents al saló de 

sessions o bé al voltant de la taula d'un restaurant, ni havia Edvrard 

Shils. Un dia em crida a pa r t per fer-me una cr í t ica d'un paper 

que jo havia presentat (i que es t i tu lava "La constel.lacló de la 

indiferencia" i que havia circulat en versió anglesa; el text espanyol 

continua inédit). Shils em digué que la teor ía sociológica estava 

practicament feta (mapped) i alio que ara calia fer era aplicar-la en 

la investigació. Mirant el judici retrospectivament, cree que el terme 

emprat per Shils era corréete, donat que alio que Parsons í els seus 

col.laboradors (entre ells, el mateix Shils) havien fet, era en 

reali tat una topología. 

La desagregado del sistema social en subsistentes, i la 

teorització de les relacions entre les parts , i entre el tot i les 

parts, facultava l ' investigador per s i tuar , en t e r r i t o r i s d'análisis 

ben definldes, els seus problemes de selecció deis "unlts" que 

calia estudiar . 

Alió que la Gran Teoria no procurava a l 'investigador era una 

guia sobre els raétodes mes per t inents en funció deis problemes 
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tedrics. 

Sota un punt de v i s t a mes aviat primari, la Teoría General 

parsoniana era portadora d'una garantía de c l e n t i f i c i t a t des del 

moment que s 'art iculava a par t i r del concepte de sistema. Una 

propietat de la vida social és que transcorre en forma de recurrencies 

i regularitats. Predicar que les recurrencies i les regu lar i ta t s s6n 

sistemátiques, no era s ino una deducció ldgica. Emprar sistema 

social i subsistentes, en comptes de l ' a b s t r a c t e g e n e r a l 

societat, apareix ia com un avene cognit iu considerable. Encara 

mes: els sistemes socials , predicats ana l l t i c s de les soc ietats , 

revelen uns ordres, els referents empírics deis quals están en la vida 

social mateixa. La reprodúcelo d'una societat compren la continuitat 

d'hábits , pautes de comportament, valors , re lac ions soc ia l s , 

economiques i pol í t iques . La reprodúcelo social i la reprodúcelo 

cultural son possibles grácies al suport material de la reprodúcelo de 

la poblado, perd aquesta implica al mateix temps una amenaca contra 

aquelles. La renovado generacional de la població implica una 

des trucc ió cu l tura l (la qual és una de les dimensions de la 

h l s t o r i c i t a t ) . 

Per consegüent, la Teoria general parsoniana era a i x l mateix 

percebuda cora a realista (i no solament com a conservadora) en la 

mesura en que integrava una sobredeterminació cultural (3). 

Una Teoria general de l'acció que no recolzés sobre els postulats 

de ruti l i tarisme econdmic, ni sobre la dogmática natura l i s ta de les 

motivacions humanes (el freudisme indos), apare ix ia també com un 

fonament cientlf ic de la sociología. L'especif icitat del nivell social 

desapareix en to t s dos casos (en els quals rind^vidualisme és el 

fonament comú). 
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No cree que sigui excessiu de dir que durant un cert perlode tots 

hem estat parsonians (igual que, en l'ámbit cul tural alemany entre 

1815 i 1848, s'era generalment hegeliá). érem parsonians a causa d'una 

idealització del seu sistema, basada en una extensa ignorancia deis 

textos raes dif le i ls . En principi, Parsons i el seu grup no eren uns 

r e d u c c i o n i s t e s i tarapoc no eren (o a ixS ens pensávem) uns 

sobredeterminadors ideal i s tes (o bé n'eren en un sol aspecte, el 

cultural) (4). 

Dit a ixo i un cop constatat que aquest eos de t eor ia fou 

hegemonic durant mes de vint anys (ais paisos anglosaxons i ais árabits 

culturáis periférica o sate l . l i t s de les un ivers i ta t s americanes, des 

de Munic a Buenos Aires), alio que importa realment és la rapidesa amb 

qué es va enfonsar. El 1960 era a la seva acmé; el 1970 en Shils 

mateix contribuía amb un article a un número raonografic de la revista 

londinenca Encounter sobre la cr i s i de la sociologia. En la mesura 

que la historia és el banc de prova de les coses, el eos parsoniá no 

resist í la prova. (Si bé encara resta algún deixeble fidel que pot d ir 

que la Historia (amb majúscula) a la llarga será Justa i que no és 

ella la in jus ta , s ino la política). 

Sobre el context social (polític i historie) de l'enfonsament de 

l 'edif ici tedric parsoniá, en faré una breu referencia en la secció 

III. El que ens importa aquí és reteñir alguns aspectes de la c r i s i 

científica, ÉS ja característic de la s i tuac ió de la d isc ipl ina el fe t 

de persona l i t zar (pels pübllcs univers i tar i s ) l'enfonsament de 

l'edifici parsoniá, de manera que l'esdeveniment fou mes av ia t obra 

directa o indirecta de sociolegs que eren extramurs, que efecte de les 

caréncies del sistema mateix quan, per la seva situació hegemonica, se 
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11 va demanar raolt mes del que ell podía donar (i.e., en la 

investigado empírica i l'extensió a temes no contemplats en el procSs 

de construccio del sistema). Aquesta personalitzacid esta ben resumida 

en el t r e t d'humor de l ' e s tud iant Jueu que dé la que el 

Goal-attainment del déu Parsons havia fet fa l l ida (failed) per "the 

three gifted godless gurús: Goffman, GarfinKel, Gouldner". 

Hi hav ia d'al tres raons, de les qua l s els soc ló legs son 

mediadors. 

La crit ica del sistema ha estat feta tantes vegades i per tanta 

gent, els anys 1960 i 1970, que f&ra una pressumpcld afegir-hi alguna 

cosa d'original i fóra tediosa fer- la de nou. (La cr i t ica és, a mes, 

tan extensa com robra mateixa de Parsons; retre compte de totes 

dues, e x i g i r l a un treball d'equip i un l larg temps). Ara bé, hi ha 

qüestions imbricares en l'enfonsament de l 'edi f ic i teóric parsoniá, 

que no eren (ni son) circumstancials i que afecten tota l'empresa de 

la sociología. No va ser només una teoría que simpleroent deixá de ser 

vigent ni uns llibres que es van deixar d'estudiar. Cap reconstrucció 

teórica no ha v ingut a s u b s t i t u i r - l o s (malgrat for<;a intents) i la 

crisi de l'estructural-funcionalisme en la seva versió parsoniana fou 

de fe t l'avenc de la cr i s i general, i la mes profunda, de to ta la 

discipl ina. 

Faré una distinció a l'engrós (donats els l ímits d'espai, per bé 

que el tema és central dins deis object ius d'aquest assaig) entre 

qüestions substantives, qüestions tedriques i qüestions técniques. 

Qüestions substantives: com ha repet i t recentment Jiménez 

Blanco (1985, 196), l'obra de Parsons proposaria una s l n t e s i de 

l 'acció social , en l 'análís i de la qual no es plantegi la vella 

oposició entre grans subjectes col.lectius i l'acció de subjectes 
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abstractament individuáis. Dit en d'altres termes, l'obra de Parsons 

es proposaria la s í n t e s i deis nivells d'análisi macro i micro. 

Si es consideren les coses rigorosament, aquesta primera escomesa 

ha de .ser const i tut iva de tota teoria social. A115 que diferencia les 

t e o r i e s és l ' e spec i f i cac ió de les relacions entre el n ive l l 

micro i el nivel l macro. Només els idea l i s tes f ide i s te s creuen 

que la historia (aixo és, les object lvacions de les accions humanes) 

la fan els conceptes o un esperit transplanetari; i només els 

ind iv idual i s tes so l ips i s te s consideren innecessari de pensar en 

subjectes col. lectius. Son els homes els que fan la h is tor ia , sota 

condicions que ells no han tr iat , diu Marx (a qui s 'atr ibueix , 

arbitrariament, l 'atribut de coLlectivista máxim). Els homes executen 

una síntesi constant i canviant de les accions que volen amb les que 

poden. Aixo és vál id per a la sociología, l'economia i d'altres 

ciéncies socials. "Si no e x i s t i s s i n determinacions, no ni hauria 

ciencia económica i s 'escriurien novel.les económiques" (Tinbergen, 

J., 195*, 368). Per tant, el r equ i s i t de fer una s ín te s i deis nivel ls 

macro i micro és general i no cree que mereixi una a v a l u a d o 

particular, fiom al fiat que d i s t inge ix a Parsons. Alio realment 

s ignif icat iu és coneixer com están construides i especificades, i amb 

quines d irecc ional i ta ts , les relacions entre el nivell micro i el 

n i v e l l macro. 

Fent servir un Uenguatge complicat, obscur, i que (tal com molts 

textos de Weber) s'ha d'anar traduint lentament a termes mes 

transparents i amb menys cárrega semántica, l'obra de Parsons i el seu 

grup revela una gran consistencia i cont inui tat . Vegem algunes 

proposicions fonamentals: 
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"Tota acció és re lac ionar (1957, 35) 

"Tota acció (...) implica dues referencies , una al pol 

de la s i tuac ió i una altra al pol de l'orientació" (1957, 36). (Dit de 

forma mes senzilla: tot actor, indiv idual o col.Iectiu, es troba en 

una situació i está motivat per una, o unes, orientacions). 

"Un sistema d'acció és un sistema de relacions entre 

actor i s i tuació" (1957, 36) 

"Només els actors en interacció const i tueixen un 

sistema social" (Only lnteract ing actors const i tute a social system; 

1957, 11) 

"Una co l . t e c t i v i ta t (co l lec t iv i ty ) és un t i p u s 

especial de sistema social, que es caracter i tza per la capacitat 

d'acció concertada. AixS implica la mobilització deis recursos de la 

coMectivitat per arr ibar a f i n a l i t a t s especif iques i habitualment 

(usually) expllcites, i implica també la formalització deis procesaos 

de decis ió a compte de la coMect iv i tat com un tot" (1957, 15). 

"Tot s i s tema soc ia l func iona en una s i tuac ió , 

def inida com a externa a ell" (1957, 17). 

"Un sistema social es caracter i tza sempre per un 

sistema inst itucionalitzat de valors. El primer imperatiu funcional 

del sistema social, és de mantenir la i n t e g r i t a t d'aquest sistema de 

valors i la seva inst i tuc ional i tzac ió" (1957, 16). 

"Les relacions amb la s i tuac ió son problemátiques. 

D'aqul emergeix un i n t e r é s generalitzat (sic) a e s tab l i r i 

incrementar un control sobre la s i tuació" (1957, 18). 

"El s i s tema ha de "cercar" ("seek") f i n a l i t a t s 

controlant elements de lá s i tuació" (1957, 17). 

"Un fi (goal state) és una relació (subr. orig.) 
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entre el sistema i un o mes objectes situacionals, la qual maximitza 

l 'es tabi l i tat del sistema" (1957, 17) (En a l tres termes, el s istema té 

l'imperatiu funcional d'arribar a aquests f ins. Aquest és el segon 

imperatiu funcional). 

(Resumeixo:) El t ercer imperat iu func ional és 

l'adaptació. Def in ido d'adaptaeió: "Manipulado de l'entorn en 

interés de la consecucid de f i n s (Goal-attainment)" (1956, 404). 

"El quart imperatiu funcional per a un sistema social 

és "raantenir so l idari tat" en les relacions entre elements (units)" 

(1957, 18). 

"Cal dis t ingir entre els elements que pertanyen a la 

situado de l 'acció i e ls que pertanyen a l'orientació de is 

actors" (1957, 35). 

"El funcionament d'un element en un s i s tema 

d'interacció depén en última instancia de la mot ivado deis actors 

individuáis que part ic ipen en l'element" (1957, 50). 

"L'ús (expenditure) d'energia mot lvacional és 

unidireccional" (1956, 405). 

(Resumeixo:) Per mantenir el sistema en relació al 

seu entorn, el sistema ha de proveir un máxim de grat i f i cado ais seus 

membres, una part de l 'energia motivacional ha de d i r i g i r - s e a 

resoldre problemes d'adaptaeió, problemes integratius, i problemes de 

gest ió de tensió" (1956, 405). 

L'acció no pot ser simultániament maximitzada en tots aquests 

punts (1956, 405). "Tot sistema social, com a condició d'equil ibri , ha 

d'assolir una solució relativament sa t i s fac tor ia en els seus quatre 

problemes basics. La maximització en relació a tots quatre problemes, 
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simultaniament, és impossible" (1957, 4-6-47). 

"Les s o c i e t a t s to ta l s tendeixen (tend) a 

diferenciar-se en subsistemes, els quals s'especialitzen en cada una 

de les quatre funcions básiques" (1957, 47). 

D'aqul se segueix la diferenciado entre subsistema economic 

(resol els problemes d'adaptació a I'entorn), subsistema polític 

(assegura que la societat pugui i sigui capa? d'assolir els seus 

fins), subsistema lntegratlu (de les relaclons entre elements 

del sistema), i subsistema de mantenlment <Je ralors 

instituclonalitzats (relacions intra elements, o en altres 

paraules, Ínterlorltzac16 deis valors i control de les 

disfuncions). 

Cadascun deis subsistemes forma part de la situado deis altres 

tres (1957, 51) (Asserció fonamental). 

Aqüestes proposicions signifiquen, en el nivell micro, que 

les relacions socials que formen el sistema, es mantenen en tant que: 

(i) els actors les necesslten per realitzar uns fins; 

(ii) aquests fins satisfan Uurs motivacions; 

(iii) una part de l'energia deis actors es consumeix en 

la conservado de les relacions i, transitivament, del sistema; 

(iv) els actors trien estratégies, segons desitgin o 

necessitin de maximitzar un aspecte o l'altre. L'acció és sempre 

selectiva. 

Atesos aquests postulats, la noció de sistema és sempre funcional 

i integrativa. Les hipótesis per a la investigado empírica han de ser 

conservatives deis sistemes. Parsons ha pres de la sociología alemanya 

dues grans i fonamentals idees. L'una prové de Toennles. En la 

construcció deis tipus de vincle social, que son voluntaris deis 
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actors, es preñen en compte només les orientaclons positives 

(i.e., aquelles que tendeixen a mantenir el vincle social, siguin de 

naturalesa comunitaria, siguin de naturalesa associativa). L'altre 

gran idea procedeix de Simmel. En la societat actual els grups només 

poden realitzar llurs fias en col.laboració amb d'altres flns 

deis grups amb els quals interactuen. (Aquesta idea, de capital 

importancia, resorgeix de forma discontinua en la teoria sociológica 

postparsoniana, sense citar el seu origen en Simmel, cf. Martin 

Albrow, 1968, i sobretot M. Crozier et al., 1977. 1981). 

D'aixo se'n segueix que l'actor es determina, en part, a si 

mateix, donada la naturalesa de les relacions socials en qué entra. En 

comptes que la seva acció sigui determinada per un context que li és 

extern, alio que fa l'actor és construir una situado. (La 

diferencia entre contexte i construct, és un deis postulats 

analltics explícits en Crozier; cf. 1981, 391 i ss.). La situació és 

co-construida per diversos actors i cadascú d'ells té la seva 

definició de la situació. El concepte de definició de la situació per 

Tactor, el prengué Parsons (i no reconeix explícitament) de W.I. 

Thomas (cf. Parsons, 1954, 29, 145, 234). Pero aquesta capacitat de 

definir la situació no és ni arbitraria ni discrecional. Els actors 

defineixen llurs situacions Instituclonalment, i.e., en termes 

pautats per la cultura que els inclou. Aquesta cultura posa, així 

mateix, límits a l'acció social, en la mesura que prohibelx (exclou) 

no solament certes accions, sino també certes definicions de la 

situació. 

Amb tot, la situació és susceptible (passible) de ser manipulada 

adaptativament pels actors. 
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Els cont inguts normatíus culturáis (sistemes de valors) es 

constitueixen, anallticament parlant, o bé en la variable independent 

(determinado directa del comportament per les e spec i f i c i ta t s del 

subsistema cultural) o bé en una variable intervlnent (que modula 

la d e t e r m i n a d o entre les variables independent i la variable 

dependent o variable "final" que cal explicar). 

Cree que aquest esquema és for<?a transparent, i que el complex i 

prolix edifici parsoniá va obscurir amb una argumentado innecessária 

(com t o t e s l es i d e a l i s t e s ) al ld que en un p r i n c i p l és 

intel.lectualment senzill (si es rumia amb ordre i temps). 

En els textos primerenes de Parsons, el l lenguatge és mes ciar. 

En l'assaig de 1938 The Role of Ideas In Social Actlon, (cf. reed. 

1954, pág. 20) resta d i t amb una claredat admissible: es t rac ta de 

prendre les idees com a variable independent (sic) en la determinada 

de l'acció social. 

(En altres termes: es tracta de l'operació contraria a aquella 

habitual en sociología, mes o menys influida per Marx o per Mannheim, 

que deriva les idees de l 'estructura social). 

Un examen mes detal lat ens porta a la conclusió que, en la 

concepció de Parsons, l'acció social ha de ser explicada per una 

síntesl de les sltuaclons amb les orlentaclons deis actors. Les 

orientacions poden ser classificades cientlficament, en un sistema de 

parells dicotomics (universalitat / particularisme, or ientado vers el 

jo / o r i e n t a d o vers la col . lect ivitat , e spec i f i c i ta t funcional / 

i n e s p e c i f i c i t a t funcional , a f e c t i v i t a t / n e u t r a l i t a t a f e c t i v a , 

ascription / achievement, mes tard canviada o incorporada al cinqué 

parell quality / performance). 

D'aquests c inc parel ls , dos (el primer i el cinque) fan 
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referencia a criteris per a la categorització d'objectes (o dit de 

forma mes senzilla: concerneixen la definido deis components de la 

situacié, extra-actor) en tant que els tercer 1 quart parell fan 

referencia a l'actitud de Tactor mateix (i.e., fan referencia a 

variants intra-actor). (Agrupament-diferenciació que és una 

reelaboració de criteris establerts abans de Parsons per Thomas i 

ZnaniecKi, cf. Parsons, 1954, 357). 

Aquesta classificació de variables és l'aportació mes efectiva de 

Parsons a la possibilitat d'una sociologia científica. I no sorpren 

que una gran part de la investigado empírica americana s'hagi 

concentrat en Tobservació de comportaments d'actors, ja sigui 

assumint les dicotomies parsonianes, ja sigui validant-les. Cada 

dicotomía construeix un espai cognitiu i el tanca, amb només dos 

termes. Aquí rau la seva for<?a. Aquí hi ha un veritable sistema 

cognitiu i és un sistema tancat (en el sentit de Max Gluckman i 

Ely Devons, Closed Systems and Open Mínds, 1964-). Els actors (en 

aquest espai cognitiu els actors son sempre individuáis) están 

orientats o bé cap a Tegoisme, o bé cap a la col.lectivitat, o bé peí 

particularisme o Tuniversalisme, son afectivament tensos o son 

afectivament neutres, etc. 

Ara bé: malgrat tota l'argumentació de Parsons sobre 

l'especificitat del nivell social respecte ais sistemes de la cultura 

i de la personalitat, alio que revela el sistema de variables és 

precisament tot el contrari: la completa penetrado d'aquest sistema 

pels altres dos. La "posada entre paréntesis" de la psicología cora a 

ciencia que tracta de les bases hereditárles de la personalitat i de 

la seva estructura motivacional, tan sois era una f icció argumental. 
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De fet, l'única variable própiament sociológica és la del cinqué 

parell, Quality/Performance, en la mesura que és una reescriptura de 

la dicotomía Input/Output: alld que l'actor posa en el sistema i alld 

que n'obté com a rendiment. 

Encara mes: el eos teSric general accepta, per a explicar 

l'acció, les definicions de situado que en fan els mateíxos actors. 

Per a la categoritzacio de les sltuacions, Parsons no ofereix un 

sistema cognitiu ferm i analltic com per a la categoritzacio de les 

orientacions. 

I aquest és un deis drames de la sociología com a empresa 

científica i no solament de la sociología parsoniana. O bé la 

sociología tracta de l'actor (i recau en psicología) o bé tracta 

de l'organltzació social i aleshores practica, Ja siguí: 

a) un reduceIonlsme econdmlc de l'organltzació social a les 

seves bases sócio-professionals o en classes socials; Ja siguí 

b) una sobredeterminació cultural de l'organltzació social pels 

valors, o finalment 

c) tracta de les relacions entre organització social 1 actors 

com a pressupost per a explicar l'acció social. 

La definido de la s i tuado pels mateixos actors és un objecte 

que cal investigar. I els construets deis actors son fenomens per 

investigar, son referents empírics per ais construets analltics 

que ha de fer el socióleg. 

Es ciar que els actors defineixen sltuacions amb materials que 

troben al seu entorn ideología No pot ser d'altra manera, perqué 

vivlm en espais i temps, socials i culturáis. Aquesta connexió no 

implica, al meu entendre, cap síntesi analítica satisfactoria, 

cientlficament parlant, entre el nivell micro i el nivell 
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m a c r o . 

Altrament dit: després de Parsons estem com abans d'ell: en el 

problema que presenta per a to t c i ent l f i c social (no solament 

socioleg) el fe t que els "objectes socials" apareixen davant nostre 

com a o r g a n i t z a t s Ja p e l s p r o p i s a c t o r s , amto llurs 

l lenguatges. 

D'aquesta dificultat n'era conscient Spencer, ho era Marx, no era 

DurKheim, ho era Mannheim, ho és Touraine, i és una dif icultat encara 

no superada. 

L'explicació de l'acció social per la relació ac tor / s i tuac ió , és 

insuficient. Entre tots dos termes hi ha nombroses mediacions: el mode 

d'implicació en una s i t u a d o (Mannheim); la imatge o c o d i f i c a d o 

de la s i t u a d o , procés s e l ec t iu , per l'actor, de la informado 

continguda en la s i t u a d o (Boulding); el sistema de relacions socials 

en qué l'actor esta implicat (Touraine); Testructura de relacions a 

t ravés de les quals s'opera el t r a n s i t de la impl icado a la 

mobi l i tzac ió (S.F. Nadel); les p r o p i e t a t s generáis del milieu 

socia l (DurKheim), etc. (5). 

A mes, els actors es diferencien pels seus recursos. No tothom 

está capaci tat per a manipular la s i t u a d o ; de fet, h i ha maneres 

d'adaptar-s'hi intra-actor; aquesta és una de les funcions de la 

ideología. Ideología = c o d i f i c a d o de la s i t u a d o en termes que la 

racionalitzen. 

Un cop dit aixd, en el máteix disseny parsoniá eren admesos (com 

a latents) els comportaments destructors. Parsons sempre considera 

Tenergia motivacional com a bifront, a la vegada necessaria per la 

performance social i nociva per a la i n t e g r i t a t del sistema social i 
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la ins t i tuc iona l i tzac ió del sistema cultural. La renovado de la 

poblado porta nova vida, pero en porta també la mort (sortosament 

selectiva) per a una part deis elements de societat i cultura. D'aqul 

l'asplració clássica a bloquejar l'organització social. Asp irado que 

es renova, en un a l tre contingut, en les utopies modernes de 

l'organització social última i perfecta. I d'aqul la part de rao que 

té Gouldner en la seva connexió entre Plato i Parsons. Parsons és un 

teoric de l'ordre cultural estable a íx l com Plato no fou d'un ordre 

polít ic a la vegada comunitari, Jerárquic, i def in i t iu . 

Si es produeix una s i t u a d o de pluralitat de sistemes de valors, 

que están en relacions confl ict ives , o es produeix una s i t u a d o de 

coexistencia entre algún sistema de valors i alguna de les formes del 

nihilisme, o en fi, es produeix una s i t u a d o de relativisme axiologic 

que coexiste ix amb l 'ut i l i tar isme individual is ta , els actors resten 

U i u r e s d'exercir e s t r a t é g i e s no contemplades per l 'estructura 

normativa deis sistemes d'acció. Cada actor tracta de manipular la 

s i tuado, en la mesura deis recursos que té, i s i aixo no és possible 

i la situació no l i és existencialment necessária, tracta de trencar-

la o sortir-se'n. 

Alternatlvament, Tactor assumeix la s i t u a c i ó com una 

representado escénica, i hi juga talment una obra de teatre. Es 

Thora del cinisme nu d'una part, al costat del poder nu de Taltra. 

Com he escrit en un altre lloc: 

"El desenvolupament del pensament es tratégic és 
una manifestado de la cr i s i social i de la cr i s i 
de la sociologia. En el pía societal , cada vegada 
funciona de forma mes precaria la i n t e g r a d o 
social a través deis valors. En el pía intel. lec-
tual , la c i enc ia soc ia l és cada vegada mes 
inhumana i cada vegada menys una ciencia de l'home 
i per a l'home. Alió que interessa avui ais actors 
socials és una determinada classe de coneixement 
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que incrementi les possibilitats d'exit en una 
determinada acció. Des del municipi, fins al 
sistema polític mundial, ni ha actors travats en 
complexos sistemes de partido, cooperado i 
conflicte. Un control social disputat entre grups 
d'estrategues-programadors implica una societat 
regida per un racionalisme amoral." 

(Inedit, E.P.L-H., Sobre la interdependencia 
entre sociología política y sociología de las 
relaciones económicas internacionales, 1981), 
(Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas). 

Amb aixo hem arribat nosaltres també al nivell macro. Cal ara 

examinar la crisi científica en aquest nivell, a partir deis suposlts 

particulars de la Gran Teoria parsoniana, per abastar després la 

generalitat de la disciplina. 

Des de la meitat del decenni de 1931 a 1940, fins a final del de 

194-1-1950, Parsons es va atenir a un esquema tedric que consistía en 

tres sistemes (el de la cultura, el de la personalitat i el sistema 

social), cada un d'ells dotat de la seva propia especificitat i tots 

tres necessaris, conjuntament, per a una teoria general de l'acció 

social. El concepte de sistema social no recobria necessáriament, 

amb carácter unlvoc, el nivell societal (i.e., la "societat" global 

corresponent a la Nació-Estat); aquest concepte podia apllcar-se tant 

a la interacció entre dos actors individuáis com al sistema mundial de 

relaclons internaclonals que teñen per actors els Estats. (Amb la qual 

cosa, el seu poder heurístic era pobre, en relació inversa a la seva 

extensió). Dos actors en interacció de rols formaven ja sistema 

social. Res no s'havia avanqat d'enca del, llavors fainos, 

ReRtorrede d'Otto von GierKe en la Universitat de Berlín el 15 

d'octubre de 1902, en el qual GierKe feia una transacció entre les 

concepcions individualista i substantivista (anomenada orgánica 

aleshores) de la societat, tot postulant la realitat sui generis 
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de l'acció humana (conectiva), accid motivada psíquicament pero no 

reductible, en els seus productes coLlectius, a objecte d'una ciencia 

natural. I poc s'havla avan<?at des de la concepció deis neoKantians 

alemanys (en to tes les seves diverses escoles) que en llur i lu i ta 

contra el positivisme (sobretot contra el francés) havien subs t i tu i t 

el concepte i n d i s t i n t de mil leu peí concepte historie , creatiu i 

huma, de cultura. Poc s'havia avancat, en f i , des que els estudis 

sobre la personalitat individual feien servir (Ja des del segle XVIII) 

diverses s íntes is d'un reduit ventall de conceptea centrats al voltant 

deis trets heredats (innats) i aquells adqu ir i t s de l'entorn. Parsons, 

f ins a pr inc ip i s de 1950, no havia fet s ino reescr iure de forma 

complicada 1 Juxtaposar en forma d'esquema general tedrlc de 

l'acció, els t res camps: aquell dissenyat per Gierke (i reelaborat 

teoricament per Weber), el re ferent empír ic del qual son les 

interaccions i e ls seus productes; el camp de la cultura (conjunts 

simbólics arab coherencia, s ign i f i cac ió i or ientac ions propies), i el 

camp de la p e r s o n a l i t a t ind iv idua l ( s ln te s i d'energia v i t a l 

indiferenciada, d'impulsos (drives) i de pautes de comportament 

apreses). A principis del decenni de 1951 a 1960, Parsons, ant ic ipant-

se a les noves grans modes sociologiques que omplirien els debats de 

l'"era del desenvolupament" (econdmic), comenta de fer una ap l i cado 

de la seva teoría general de l'acció a aquesta "classe part icular de 

sistemes soclals que son les soc ietats actuáis" (nacionals). Desplana 

l'atencló teórica vers la dinámica de les soc ie tats modernes, pero 

d'acord amb la seva es tra teg ia c ient í f ica , comenca per fer una 

topo log ía del s i s tema socia l (en l 'apl icac ió soc i e ta l d'aquest 

concepte). Al mateix temps continua perfeccionant i diversificant la 

teor ía general de l'acció social (aplicable a qualsevol nlvell o 
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territori analítíc), de forma que cap a 1976 (tres anys abans de la 

seva mort) havia afegit un quart sistema ais tres classics (el 

behavioral organlsm va completar els sistemes cultural de la 

personalitat i social). (En un altre lloc he assenyalat com aquest 

últim acte teoric parsoniá, amb un retrocés aparent cap a una dimensió 

naturalista, la de l'organisme fisioldgic huma, era, paradoxalment, 

consistent amb el caire idealista i nominalista de la seva obra). 

El sistema social a nivell societal resta estructurat en 

subsistemes. Un examen de les construccions parsonianes palesa que 

Parsons mai no va pensar els sistemes mes enllá d'on havia anat 

l'estructural-funcionalisme deis antropólegs socials britinics: es 

tracta de sistemes de rols. Obviament, els rols poden ser denotats 

amb un nombre il.limitat de predicats. Els éssers humans sora uns 

sintetitzadors formidables i a mes les organitzacions socials son 

plurifuncionals. Donades totes dues condicions fáctiques, qualsevol 

rol pot ésser inscrit en diversos camps analítics, i el predicat 

que el qualifica resulta que és circumstancial: en una societat 

ex.gr., els rols de les administracions publiques poden ser 

qualificats d'"adaptatius" (perqué les administracions publiques son, 

com ais Estats Units, servidores de les empreses privades i de les 

corporacions economiques privades) i en una altra societat els 

rols de les administracions publiques poden ser qualificats 

d'"implementatius de lleialtats" (tal és el cas de Franca, una part de 

les administracions de la qual, s'identifiquen amb els principis 

fonamentals de l'Estat). Parsons va anar dibuixant, decenni rere 

decenni, els seus territoris analítics quadrangulars, fins a arribar a 

un esquema de quatre subsistemes: el fiducidari (que inclou els 

nivells mes alts de moralitat i racionalitat), el coraunitari (que 
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compren, sobretot, la s o l i d a r l t a t i les Uelaltats), el po l í t i c (que 

Ja en coneixem la def in ido) i 1'econSmic (prodúcelo, tecnología, 

inversions, Ja de f in i t des del 1957 en Economy and Soclety). Una 

detallada metateoria (cf. el proleg de Carlos Moya al l l lbre de José 

Almaraz, 1981), en la qual son suramament escasses les proposlcions 

teoriques Ident i f iques) de la forma, SI A, sota les condlclons x, 

y, z, aleshores B\ o proposlcions de la forma, SI el subsistema 

A canrla l'estructura en el sentlt X o en el sentlt Y, es produlran 

canvls N, N*l, etc, en els subslstemes G, I, etc. 

El pas teorlc de Parsons, en treballar sobre el nivell macro, 

consistí fonamentalment en una sola cosa: que abandona els actors 

purament individuáis , amb l lurs motivacions psicoldgiques, per 

dedicar-se a contemplar a c t o r s col . lect ius, amb processos de 

decís ion-maKlng formali tzats i ins t i tuc iona l l t za t s . (Dit en uns 

altres termes, els actors son, en gran part, organltzacions que creen 

els seus propls reglaments i es regelxen per normes legáis). La 

construcció teórica estableix un espai a quatre dimensions, peí qual 

circula energía motlvacional, interacclons, béns i servéis , normes 

legáis , valors. 

Ara bé, resta en peu la qüestió, científicament capital per a una 

teoría que no s i g u i mera especulado, de la d irecc ional i tat de les 

determinacions. 

Recordem la proposlció que diu que cada un deis subsistemes forma 

part de la s i t u a d o deis a l tres tres. 

Amb aquest disseny, cap anál i s i empírica no pot l imltar-se a 

relacionar un actor amb una situado en el seu propl subsistema, 

donat que la s i t u a d o ha de ser així mateix construida amb elements 
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deis altres tres subsistentes. Cada subsistema pot subministrar a la 

vegada variables independents i variables intervinents (essent, per 

hipótesi, l'acció social la variable a explicar o variable dependent). 

Tota acció cultural inclou aspectes economics i polltics; tota accid 

política inclou aspectes economics i culturáis, etc. Des d'un punt de 

vista topoldgic aquesta xarxa és rica i complexa i va de dret a 

aprehendre l 'esbalaidora i plurifuncional d ivers i ta t de l'acció 

social. Des del punt de vis ta de la cognició científica, aquest 

disseny no és gaire cosa mes que una reelaboració d'allo que sabem des 

de Montesquieu: que tot esta relacionat amb tot. Es a dir: desapareix 

l'especificitat del nivell social prSpiament di t . 

El sistemista francés Ivés Barel va servir-se d'una analogia de 

la matemática topologica per donar-nos una imatge d'aquest problema 

del sistema social que funciona a un temps com a envolupant i com a 

envolupat. Diu Ivés Barel en Le paradoxe et le systeme (1979) que 

és com una cinta de Moebius, en la qual l 'exterior esdevé in ter ior i 

recíprocament. 

En termes mes planers, podem usar el dictum córaü francés que diu 

le tout est dans le tout et réciproquement (frase que agradava al 

ministre Couve de Murville i que usava en tornant de Brussel.les a 

París després d'alguna tempestuosa, i inacabable, discussió política o 

económica, o totes dues, en les inst i tucions de la CEE). 

La qüestió no és insignificant. Els althusserians també van haver 

d ' inventar to ta una complicada e s t ruc tu r a de "regions" i 

d'"articulacions" entre "regions". Aquests dos termes, tant a París 

com a les universitats satél.lits de l'especulació abstracta francesa, 

van esdevenir els termes favorits des de fináis del decenni de 1960 a 

fináis del 1970. Cada "regió" tenia la seva propia "teoría regional" 
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(sic) re lat iva a alguna classe de relacions (polltiques, Jurídiques, 

etc.) i.e., entre el tot i les parts i viceversa. I, donat que en una 

soc ietat histórica (base empírica deis subsistemes i de la seva 

a g r e g a d o social) hl ha par t s mes endarrerides i d'altres mes 

avan<;ades, o que en el l l enguatge del past ls de crema de la 

"modernització" hi ha p a r t s arca iques i parts modernes, els 

althusserians van topar amb el problema, i no pas pet i t , del temps 

social diferent del temps historie. Cada regid tenia una especie de 

rellotge tou, com els que pinta. Dalí, i cada rellotge marcava una hora 

diferent; era la seva imatge on ír ica de les asincronies entre les 

"articulacions". Els que hem t i n g u t a París, entre els nostres 

alumnes, a fervents althusserians, podem explicar a quina logomaquia 

condueix el somni de la rao. 

Recentment, en termes mes assenyats i casolans, ha estat Miguel 

Beltran, a Espanya, qui ha al.ludit de nou (1985, 8) a aquest problema 

de l'objecte de coneixement sociologic: 

"Un objecte d'una complexitat no imaginable (...) 
que imposa la penible obl igado d'examinar-lo de 
dalt i de baix, per dins i per fora, per l'abans i 
peí després , de prop i de lluny; pesar-lo , 
comptar-lo, mesurar-lo, escoltar-lo, entendre'l, 
comprendre' l , h i s t o r i a r - l o , d e s c r i u r e ' l i 
explicar-lo; sabent a mes que qui el mesura, 
compren, descriu o explica, ho fa des de posicions 
que no son gens neutres". 

Cal afegir-hi, un objecte que ve condicionat per les expectatives 

de les organitzacions i inst i tucions que encarreguen i financen les 

invest igac ions (com raolt bé recorden en el seu assaig Estruch i 

Cardús). Condicionament que queda, en part, satisfet precisament quan 

en el text f inal d'un es tudi resulta que tot está barrejat, alio 

social i alio cultural, el que és psicoldgic i el que «s económic, 

80 



alio individual i alio col.lectiu, ja que es pensa que s'ha de vendré 

un quadre que s igui una síntesl vital. (Amb menyspreu peí f et que 

no qualsevol s íntesi és válida científ icament; una s ín tes i ha de ser 

el resultat d'un treball ana l l t i c previ i aquesta anal i s i ens porta 

cap a una determinada s ín te s i i no a d'altres). 

Per les organitzacions que financen les invest igacions, la 

riquesa i multiplicitat deis punts de vista son una garantía aparent 

de l'objectivitat deis estudis. Pero l'acumulació de punts de v i s ta té 

poc de coherent amb les exigéncies de l'explicácid científ ica, la qual 

vol economía, metodología, analisi , elegancia lógica, poder expl icat iu 

i simplicitat. La tasca del c i e n t í f i c cons i s te ix a explicar alio que 

és heterogeni i múltiple a través del que és simple i racional. 

Karl Mannheim acara, f a decennis, aquest problema de la 

I n v e s t i g a d o sociológica, i l'explicá des de l'angle d'allo que ell 

anomenava sobrecausació deis fenomens: 

"... un fenomen determinat és explicable en 
diversos plans convergents de causació (...) ¿Qué 
podem decidir davant una tal redundancia causal? 
(...) Oblidem els orígens múltiples de l'acció i 
(...) tenim la impressió que el fenomen queda 
sobrexpllcat (...) No hem descobert la di ferencia 
entre la serie necessária d'agents causáis, d'una 
banda, i la c lass i f icacid abstracta de motius 
a leator is de l'altra, i els hem f icat tots j u n t s 
en el mateix paréntesi sense teñir en compte s i 
son funcionalment pertinents o no. D'aquesta forma 
quan apleguem les "causes" ps ico log iques , 
sociolSgiques, economiques i polltiques del mateix 
esdeveniment, restem confosos peí fet que t i n g u i 
mes causes de les que son funcionalment 
necessaries". (Karl Mannheim, 1931, 1957, 118-119) 

Mes a prop nostre, Alfred Grosser s'ha fet també problema (per al 

den t i s ta polxtic) d'aquest aspecte de sobrecausació deis fenomens 

(Grosser, 1972, 83-125) com a resul tat de la inexis tencia d'una teor ía 

heurlsticament pertinent. 
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Per aixd les modes de Gran Teoria s'estalonen reactivament: 

cadascuna neix cora a reacció contra les caréneles de l 'anterior, 

desperta un gran entusiasme en el perlode en que emergeix i és 

coneguda i veñuda com la ver i table i de f in i t iva t eor ia c ient í f ica; 

dura algún temps igual que un illot ferm emmig d'un pantá d'empirisrae 

mesqul i de sentit comú, i finalment s'enfonsa quan els seus fonaments 

es revelen frág i l s per r e s i s t i r l'enorme pressió de la rea l i ta t 

empírica, pressió que la Moda Teórica no pot soportar. 

El procSs histdric de l'empresa anomenada sociología ens mostra 

a i x í una alternancia de sa l t s pos i t ius endavant i de regress ions 

desencisades, amb uns vaivens constants entre els nivells individual i 

col . lect iu, el micro i el macro, entre la recerca de t érra 

ferma a les es tructures económiques, demográfiques i en general 

es tadís t iques , i el vol fantas iós verbal que, Jugant amb paraules 

generáis i abstractes, es pretén creatiu. No ni ha disc ipl ina 

académica amb s t a t u s c i en t í f i c que s igui , simultánlament, tan 

discontinúa i tan poc curaulativa, amb tants replantejaments, retorn 

ais pares fundadors i tornem a comentar de nou, i que al mateix temps 

desperti, episodicament, tantes adhesions emocionáis entre els públics 

de classe mitjana culturalment motivats. 

La Gran Teoria parsoniana es forma com una reacció contra 

Templrisme amb algebrisme ingenu de Lundberg o Dodd. Conegué el seu 

zen i t quan el s o f i s t i c a t trebal l en la segona generació de 

computadores de gran capacitat, amb l'análisi multivariable, mostrava 

ja els seus límits i la necessitat de ser d i r i g l t per un ordre teóric 

previ. La Gran Teoria estructural-funcional fou atacada des d'Europa 

per l 'hiperempirisme dialect ic de Gurvitch (de primer) i per 

l'estructuralisme que es creia marxista (després). Avui dia ningú no 
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es recorda ja de l'hiperempirisme diálectic (i dinámic) de Gurvitch 

que va regnar a la Sorbonne fins a mitjans del decenni de 1960, i 

raolts deis estructuralistes amb etiqueta raarxísta s'estimen mes que 

ens oblidem que en van ser i que van defensar les cogitacions deis 

seus dissor ta ts mestres, to ts ells (Lucien Sebag, Nicos Poulantzas, 

Louis Althusser) a fec ta ts per cruels t ragedles personáis i 

in te l . lec tua is . 

El panorama actual accentua, per consegüent, la d iscont inui ta t 

científica i fa difícil un procés de reconstruccio. Edward Shils deia 

lúcidament el 1970: 

"Un socioleg no pren un problema en el punt que el 
va deixar un altre, perqué no está ciar el punt on 
el va deixar" (E.A. Shils, 1970, pag. 60). 

En la segona meitat del decenni de 1970, el mosaic de teories 

disponibles havia cristal.litzat en una quanti tat de sectes, les quals 

es comportaven com a tais sectes, i.e., amb un moviment a l ternat iu 

d'encapsulament sobre elles mateixes i de sortides histr ioniques a 

camp obert per a increpar alguna al tra. Estaven disponibles: les 

romanalles acadéraiques de l'estructural-funcionalísme, la sociologia 

anomenada cr í t ica (i que era mes crítica que sociologia), totes 

les versions de l 'estructuralisme i del marxisme, l'interaccionisme 

simbdlic, l'etnometodologia, noves versions de la fenomenología com 

ara les sociologies de la vida quotidiana, la sociologia de casos o 

biográfica, i per suposat, es continuava fent el treball empíric 

d'enquestes i de demoscopia. Per acabar el quadre he de citar també la 

sociobiologia: el l l ibre amb aquest t í tol , el primer d'una serie, 

aparegué el 1975 simultaniament a Cambridge (Mass. USA) i a Londres. 

Molta gent el considera una regressió naturalista, sense adonar-se que 
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E.O. Wilson plantejava com a crucial el problema de l 'altruisme. 

I és precisament un altruisrae inespeclfic alió que Ja no se'ns 

podía demanar, i varem ser molts qui ens apartaron de la Gran Teoría 

to t considerant que el seu cas com a ciencia estava perdut 

definitivament. 

Fet aquest excursus general, anem ara pels probleraes que ens 

interessen, amb el major detall en la mesura del possible, dins un 

breu assaig com aquest: 

Qüestions tedriques: En seminaris amb es tudiants de nivell 

avancat o de postgrau, de vegades ha sorgit la pregunta: ¿I si fos un 

error la definido de l'objecte de la sociología com la comprensló de 

l'acció social par t int de la dicotomía actor/situació? 

Aquest plantejament, o millor dit, aquest qüestionament, deriva 

de constatar els inextricables problemes a qué condueix la dicotomía 

actor/situació com a punt de parter ía . 

Per ser Justos amb Parsons, cal assenyalar que almenys en un text 

de 1945, resquema está expllcitament qüestionat: 

"L'estructura deis sistemes socials no pot ser 
derivada directament del marc de referencia 
actor/situació. Requereix una análisi funcional de 
les complicacions que ni introdueix la interacció 
per una p lura l i t a t d'actors" (T. Parsons, 1945, 
reed. 1954-, pág. 229). 

L'observació de Parsons s ' inscr iu en el context d'una 

argumentado a favor de la teor ía estructural-funcional i per 

consegüent els parágrafs que segueixen el seu interessant incls, van 

d i r i g l t s a pa r l a r de necess i ta ts socials integrat lves i de la 

ins t i tuc iona l i t zac ió de les definicions de la situado pels 

actors. 
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En coherencia amb aquest plantejament, quan Parsons passa a 

teoritzar sobre el sistema social en la seva aplicado mes extensa 

(i.e., a nlvell socletal) tots els subslstemes están funclonalment 

integrats. I donat que els subslstemes tendeixen a un estat 

d'equilibrl, no és admissible la hipótesi que un d'ells siguí 

disfuncional per ais altres. Dir que el subsistema econdmic pot ser 

disfuncional per al subsistema polític o per al cultural, fóra 

contradictor! amb tot l'edifici aixomático-deductiu. En el cas del 

subsistema economic, serla oi mes inadmissible peí fet que aquest 

codifica les accions socials adaptatlves. 

Els conflictes socials restaven, per definició, reduits a 

conflictes de rols, de status i de coherencia inter-atributs. Per 

exemple, les motivacions d'alguns individus no podien ser satisfetes 

peí sistema cultural. O bé, en el subsistema economic es creaven nous 

rols, no previstos peí subsistema cultural ni peí polític. Hl havia 

conflictes possibles, cultura-personalitat, personalitat-status, rols-

status, etc., no n'hi havia a nlvell sistémic. Fem memoria que durant 

dos decennis bona part de la investigado empírica gira entorn deis 

problemes de desequilibri de status, i.e., els problemes paradigmátics 

de gent de classe mitjana amb atributs culturáis mes aviat elevats i 

amb remuneracions baixes, o bé amb atributs politics alts i atributs 

culturáis baixos, o bé amb atributs economics alts i politics baixos, 

etc. Problemes crucials per aquesta gent, quan la societat sencera 

estava en moviment, peí desenvolupament economic, la 

industrialització, la urbanització i el creixement fabul&s de les 

instltucions educatlves. Participar en la cultura sense participar 

(suflclentment) del prestigl i del poder (encara que només fos en la 

comunitat local) constituía un problema social subjectivament 
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interioritzat . Ara bé: la redúcelo deis conflictes socíals a 

conflictes de rols, de status, d'adaptació i desequilibri, convertía 

el eos teoric parsoniá en notorlament insuficient per a explicar, amb 

poder heurístic, molts altres aspectes de canvi social, polític i 

cultural i tenslons socials i polítiques que es generen en bases 

altres que les individuáis. Els individus que estaven orientats a 

reequilibrar els seus status, o a canviar de status, estaven 

construint i definint Uurs situacions solament en un grau parcial i 

esbiaixat. Eren els grans processos económica i culturáis els que 

redistribuien les posicions i situacions deis actors I aquests 

processos son obra de milions d'actors amb els quals no s'entra en 

"sistemes d'acció"; son els seus productes els que constitueixen 

situacions noves i, transitivament, modifiquen les posicions d'altres 

actors. 

En lloc de resquema actor/situació, semblava mes pertinent 

adoptar un esquema estructura social/acció (amb una estructura que 

serla processual feta d'acclons preexistents). Aquest abordatge 

semblava mes realista, mes sociologic, evacuava el psicologisme de les 

orientacions, o si retenia les orientacions i les imatges que els 

actors teñen de la seva circunstancia, era perqué reescrivia el terme 

com a ideologies ("derivades de l'estructura social" elles mateixes). 

Aquest abordatge semblava, a mes, relativament conforme amb una de les 

fonts de la sociología critica i de la sociología del coneixement, 

ie., el marxisme. 

En el decenni de 1950 a 1960 es van comencar de constituir els 

bañes de dades que el decenni següent van ser objecte d'una amplia 

explotado internacional. L'empirisme espontani (diferent de 
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l'empirisme de fonaraents f ilosófics) que anima va a nombrosos sociolegs 

i aprenents de socidlegs ais Estats Units, i l 'access ib i l i ta t a les 

computadores de gran capacitat, van permetre trebal ls gegantins de 

cálcul de correlacions i covariacions. En aquell període es creuá 

prácticament tot amb tot, des de les tecniques de lactancia f ins al 

vot comunista. Els f r u i t s no van ser d'alló mes esclarits , ni 

aclaridors de la real i tat , s ingu lar i ta t i modes d'operació de les 

d i f e r e n t s formacions soc ia l s , ni sobre els confl ictes , éx i t s i 

fracassos caracter í s t i c s de cada una. George Lichteim escriv í un 

assaig pie d'humor angles, sobre uns textos de sociologia americana 

on, entre d'altres coses sirailars, s'havien correlacionat su ic id is , 

actes d'agressió, taxes d'alcoholisme, amb indicadors de radicalisme 

polític com és el vot a p a r t i t s comunistes. Tots els coef ic ients de 

correlació eren s igni f icat ivament negatius. D'aquí la dedúcelo de 

Lichteim que la sociologia (6 aquella sociologia) havia entrat en 

un món irreal i era necesssri tornar a. prendre contacte amb la vida 

col.lectiva, aixó és, amb la h i s tor ia (George Lichteim, 1960, 306-

309). 

L'American Sociological Association t ingué la LX Conferencia 

anual els primers dies de setembre de 1965 a Chicago. L'any 1965 és 

una frontera social, cultural , moral i f in s i to t c i ent í f i ca en una 

serie d'aspectes no solament a America sino també a Europa occidental. 

El lema de la Convenció fou "Les Civi l i tzacions i els seus canvis" i 

el premi de mes al t nivel l honoríf ic va ser per a un Uibre que 

s'estava fent famós mundialment, World Revolution and Family 

Patterns de William J. Goode. Hi havia, dones, una connexió deis 

nivel ls micro i macro i precisament la coincidencia s'establia 

en el canvi revolucionariXa convenció va ser predominantment crítica. 
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"Aquesta professió ha estat raassa focalitzada a reunir dades i ara cal 

saber que fer-ne". "S'han menyspreat les t eor ies de confl icte i de 

canvi social que es troben a les tendencies raajors del pensament 

sociologic". "Som en el per lode deis mosqults; cal encarar-se 

finalment amb els elefants" (lio preñe a l 'atzar d'un llarg resum del 

N.Y. Times de 5 de setembre). L"*estructura social" de les grans 

soc ie ta t s nacionals esdevenia a i x l objecte socioldgic pr iv i leg iat . 

L'esperit del desaparegut C. Wrigtit Mills guanyava una batalla contra 

la inerc ia del món academia En The Soclologleal Imaglnatlon 

estava escrit: the nation-state In now a major fact In the Ufe of 

erery man (1959, 135). 

L 'es tructura soc ia l i l ' e s tructura p o l í t i c a s 'havlen de 

diferenciar segons casos nacionals i s'havien d'usar com a variables 

"dures" (explicatives) de: a) el comportament deis grans col.lectius 

nacionals; b) el comportament d'individus i grups en cada col.lectiu. 

El metode comparat iu in tersoc ie ta ts haurla de s u b s t i t u i r les 

microequacions de l'acció adapta t iva , u t i l i t a r i a , culturalment 

pautada, etc.; i l 'Estat-nacíó subs t i tu ía la s i tuació . 

Tots hem treballat durant algún temps en aquesta nova via: obríem 

terreny i esperávem fer veritables les premonicions de Simiand (1933) 

o de Cuvil l ier (1955): la sociologia només pot ser c i ent í f i ca com a 

macrosociologia. 

Ara bé: "estructura social" sobretot (en singular) s igni f icava 

coses diferents per a gents diferents. No era un concepte, sino una 

noció amb fronteres indefinides i amb referents emplrics 11.limitáis. 

Podia des ignar la d l v i s i ó de la soc ie tat en classes (operacio 

part i t iva del tot social) o podia s ign i f i car les c lass i f lcac ions deis 
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individua segons els seus rols professionals i els seus atributs 

culturáis i dtnics (operació agregativa deis elements). Podia designar 

la distribució de la poblado en activitats productives (partido en 

relacid a l'espai) o podia significar la disposicid deis actors, 

orientats vers la raodernitat o vers l'arcaisme (agregado deis 

elementa en relació al temps). Podia designar la interrelació d'altres 

subestructures, política, económica, territorial, cultural (amb que 

"estructura social" no era sino un simple canvi semántic respecte a 

sistema i subsistentes) i podia significar un subjecte historie (i.e., 

la seva reificació com un ens histdrlcament actuant en cada societat 

civil organitzada com a Estat). 

Podia significar totes aqüestes coses alhora. Amb aixd la seva 

pertinencia i les seves potenclalitats operatories quedaven en 

entredit. (6) 

El treball teoric es dividí, a l'engrós, en tres grans 

tendSncies. La d'aquells que es dedicaren a postular el canvi historie 

cap a "la modernitat", tenint com a suport els prerequisits del 

take-off de W.W. Rostow i com a sostre la societat anomenada post

industrial (Daniel Bell). La d'aquells que es dedicaren a estudiar el 

conflicte social i polític basant-se en la lluita de classes o els 

enfrontaments étnics o alguna combinado de lluita de classes i 

l luites étniques. I finalment la d'aquells que es dedicaren a 

descompondré l'estructura social en diferents eixos socials (els uns) 

o analítics (els altres), trobant coheréncies o tensions (a l'America 

Llatina, l'escola de Peter Heintz). 

Va ser l'Spoca d'or de l'expansió de la sociología en els paisos 

culturalment dependents, preludi del desenvolupament, en aquests 

paisos, d'una sociología de la dependencia económica i política. 
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Obviament, hi havia hlbrids de les tendencies. El canvi vers la 

modernitat podia ser pensat i exemplificat amb referencies al 

desenvolupament capitalista i a la disputa del poder de l'Estat entre 

dues (o mes de dues) classes socials , sense que l'emergéncia i 

consolidació de nous modes i processos de valoritzacio deis capi ta ls 

(del capital comercial a l ' industr ia l i d'aquest al financer) es 

cons t i tu i s s in en el marc teoric pertinent. Les l lu i t e s de classes 

podien ser atenuades per altres t ipus de problemes (ex. gr„ adaptado 

de poblaclons migrants , t e n s i o n s rural -urbanes , problemes 

organi tzat ius in tra - s ind icat s , formado de noves é l i tes al compás 

del desenvolupament econSmic, etc.). I els temes favor i t s de l'escola 

d'Heintz (precedencia de la urbanització sobre la industr ia l i tzac ió , 

precedencia del desenvolupament cultural sobre l'economic, tensions 

entre c lasses mit janes a r c a i q u e s i noves c lasses mitjanes , 

desequilibris d'atr ibuts en cultura, ingrés (renda) i e s t r a t i f i c a d o 

de la poblado, i entre col. lectius t err i tor ia l s portadors d'una 

identitat cultural o administrativa), podien ser temes que en últim 

terme s ' inc loguess in en una teor ia de la modernització i del 

desenvolupament. 

Hi ha un tret comú a totes aqüestes tendéncies que es formaren en 

el decenni de 1960 a 1970 i que prolongaren la seva vida f ins a la 

cris i económica de 1974. Totes se centraven en problemes de nivell 

macro, de naturalesa mes av ia t po l í t i ca o pragmática. 

Enfront de la degradado del consensus social a Estats Units (a 

causa, sobretot, de la guerra al Vietnam i deis confl ictes racials) 

sorgia una sociologia que era fuite en avant prescript iva d'una 

societat futura (tots els assajos post industr ia ls , sobre la societat 
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del lleure, la desaparic ió de les grans des igua l ta t s de classe, la 

tecnificació de la po l í t i ca mitjan<;ant la c ibernética, etc.). Enfront 

la ideologia de 1'estructural-funcionalisme parsoniá que imputava a 

tota la societat e ls valors de les classes mitjanes, una al tra 

sociología descrivia els valors conflictius i contraposats associats a 

cada classe social. Davant de la visió harmónica del desenvolupament, 

es percebien els e f ec t e s d i ferenc iá i s de la urbanització i la 

industrialització, respecte a grups tradicionals de privi legi local en 

ingrés i en cultura i respecte a nous grups dinámics nacionals, etc. 

El gran objecte tedric de la disciplina, la comprensió de l'acció 

social, resta en un rerafons historie. S'anava cap a la comprensió de 

les societats nacionals, cada una amb la seva s ingular i ta t , els seus 

d e s e q u i l i b r i s i t ens ions ; i a ixo en func ió d'un model l in ia l 

d'evolució social que menava des de la soc ie ta t pre industr ia l a la 

(pressumptament) postindustrial. 

Dit amb altres paraules: es tornava a caure en la temptació de 

fer de la soc io log ía una especie d'HistSria sense nonas de 

persones, com diu la frase de Comte {Cours... lli<?6 52). 

Aquesta idea estava fortament di fosa (i continua parcialment 

vigent ais nostres dies). Armand Cuvillier, Luden Goldmann, Edward 

Hallet Carr, Roy F. Harrod, i molts a l tres de les generacions 

intel.lectualment hegemóniques ais decennis de 1950 i 1960 han escr i t 

que quant mes h is tór ica s i g u i la sociología i mes sociológica la 

Historia, molt millor. 

Les implicacions d'aquesta extensíó peí que fa a la discipl ina 

c i e n t í f i c a , en el s e n t i t mes e s t r i c t e , les hem cons ta ta t mes 

recentment. La sociologització ha beneficiat la Historia a feg int -h i 

noves diinensions. La h i s tor i tzac ió ha propic iat l 'exit públie i la 
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comercialitzacló de l'assagisme sociológic, perd al matelx temps, ha 

fet mes indef ini t el territori deis objectes de coneixement sociológic 

i ha incrementat, arab les d i f icul tats de la "prova" histórica, les Ja 

considerables d i f i cu l ta t s de la prova c i ent í f i ca de les h ipótes is i 

descobriments en la investigació própiament dita. Quan un autor té 

talent, com és el cas de Barrington Moore Jr„ els resul tats de fer 

mes sociológica la Historia i de prendre temes sociológics des del seu 

desplegament histdric, comporten un poder de convicció que funciona 

com una alternativa a la "prova" c ient í f ica . Si els autors no teñen 

talent, ens trobem davant la multipl icado d'artefactes inteLlectuals 

f a b r i c a t s ad hoc. 

La r e o r i e n t a d o de l'objecte general de la discipl ina, de la 

comprensió de l'acció social, a l'estudi de les societats nacionals en 

procés de canvi, plantejá problemes metodológics que no havien estat 

ni tan sois sospitats. Vull citar aquí una reflexió de Pierre Naville 

sobre la noció mateixa de canvi social: 

"Primer de tot , ca ldr ia demanar-se quin és 
l'objecte del canvi. Hom dirá que és la societat , 
conjunt d'éssers humans en llurs relacions mútues 
(...) Nocions tais cora "aculturació", urbanització 
o i n d u s t r i a l i t z a c i ó semblen fer re ferenc ia 
naturalment a la noció de societat. I, no obstant, 
no se'n segueix necessáriament la impl icado 
{l'impllcatlon ne va pas de sol) (...) La 
urbanització, per exemple (...) pot ser tr iada com 
un possible factor essencial deis canvis socials, 
sense que s igui evident de cap manera, que el seu 
objecte s i g u i "la s o c i e t a t " (...) (...) La 
majoria deis autors confonen l'objecte de canvi 
amb els seus factors, o bé preñen els uns per 
l'altre, o els uns pels a l tres sense a turar-se a 
analitzar-ho. Industrialització i urbanització es 
poden prendre com a objectes del canvi no menys 
que com a factors de canvi". 

El problema lógic havia estat enunciat per Naville en uns 

paragrafs previs: 
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"Caldria admetre que, s i es vol de f in i r 
Vobjecte de canvls, abans de suposar que n'hi 
ha, i quins serán, és necessari posar un objecte 
susceptible de canvis, és a dir, un objecte 
Inestable. L'estudi deis canvis no seria 
aleshores, i en definitiva, altra cosa que 
l'estudi de les condiclons d'lnestabilitat de 
¡'objecte. A partir d'aquí caldria demanar-se 
quins son els sistemes de relacions mes o menys 
inestables i sota quin model es presenta aquesta 
inestabilitat. El model "historie" se sol triar 
amb major freqüéncia, pero de forma evolucionista 
confusa i verbal, sense referencia a estructures 
determinades. Per la seva banda, el model 
estructural sol ser objecte d'invocació, pero 
sense fer explícites les seves condicions de 
transformado"... (P.Naville, 1962, 495-97. 
Cursives en l'original). 

Es pot opinar que aquests parágrafs no son res mes que una altra 

manifestado de l'esprit de géometrie, i que la materia social 

mateixa exclou, donada la seva naturalesa, que poguem arribar un dia a 

aquesta mena d'operacions hipotetico-deductives. 

Si fos així, la sociologia estaria condemnada per sempre a ocupar 

un espai ambigú entre la dissertació incontrolada i el treball pacient 

de laboratori amb els recursos de l'estadística matemática. 

Ara bé, aquesta condemna a l'ambigüetat no seria intrínseca i 

necessária, sino el resultat de l'extensió alternativa, en diferents 

direccions, de les tendéncies teoriques i deis seus objectes 

respectius. 

La imbricado d'Historia (amb majúscula) i sociologia és un 

d'aquests casos. L'estructural-funcionallsme personia i mes encara 

l'estructuralisme francés que es creía marxista havien evacuat la 

historia (amb minúscula) deis actors socials. Se suposava que posició, 

situado i orientacions eren suficients per a explicar l'acció social. 

(O almenys per a postular la correspondencia entre posicions i 

situacions i un tipus d'acció). Posició, s i tuado i orientacions son 
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objectes necessaris , és cert, pero no suf ic ients . Els actors son 

portadors d'esquemes d'acció dictats per la seva experiencia anterior, 

i en els casos de les organitzacions i in s t i tuc ions (sindlcats, 

empreses, organi tzac ions corporatives, etc.) el coneixement de la 

historia del subjecte col.lectiu és tan important cora el diagrama de 

les re lac ions en que es troba en un raoraent donat. No s'ha 

d'absolutitzar el present (7). 

La s o c i e t a t nacional no és, pero, un subjec te col . lect iu 

d'aquesta índole. 

Una cosa és assumir que els actors socials teñen, cadascú, la 

seva historia , la qual determina (en part) l lurs formes d'acció, i 

una altra cosa és assumir que la sociología hagi de ser una mena 

d'Histdria sense actors (i.e., una Historia que, en contemplar els 

grans agregats col.lectius i prendre com a basament les series 

e s tad i s t iques , no coneix altres actors que els milions d'atoms 

i n d i v i d u á i s i evacúa els ac tors d i f e r e n c i a t s , o r g a n i t z a t s i 

inst i tuc ional i tzats l . En fi, una a l tra cosa encara mes arriscada 

científicament parlant, és introduir com a objecte de la discipl ina i 

com a actor general, l 'abstracte societat. 

Essent "la societat" ara per ara, una noció abstracta (ni tan 

sois un concepte degudament elaborat) aquesta introducció en lloc de 

"l'acció social" o "la comprensió de l'acció social" o mes ampliament 

"les re lac ions socials", resulta portadora de la necessltat que 

l'investigador s'adhereixi al nivell empíric mes bast i immediat. Es 

la paradoxa de l'idealisme formal. 

D'una part les soc ietats nacionals organitzades com a Estats, 

faciliten dades estadistiques que permeten la comparació internacional 

i manipulacions matemátiques sumament sofisticades. Els subjectes son 
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les Nacions-Estats, els quals preñen posicions, avancen, reculen, 

etc., en complexes escales j e r a rqu iques de s ta tus . En el 

Soziologisches Inst i tut der Universitát Zürich, es feren, al decenni 

de 1970, estudis d'aquesta índole per pa r t deis deixebles de Peter 

Heintz, estudis possibles grácies a l'ús de computadores de gran 

capaci ta t . Prima íacie hom té la impressió, Uegint alguns 

d 'aquests t rebal ls (ex. gr., els de Lawrence Alschuler), que la 

sociología ha tocat sostre i ha assolit un nivell científico-matematic 

tan positíu com el de les ciéncies "dures". Al cap d'un cert temps, la 

relectura crítica ens perraet d'allunyar-nos d'alló que realment és, de 

fet, una teoria behaviorista deis Estats, teor ía que suposa que els 

Estats tracten de reequilibrar els seus status o d'abastar status mes 

alts en diverses dimensions de ranKing internacional. El concepte 

de s t a tu s ha es ta t d ivorc ia t del de rol i s'ha absolutitzat, 

precisament perqué status té dimensions disponibles que permeten 

l'elaboració matemática a gran escala (álgebra vectorial, etc.). Pero 

alio que aprenem sobre l'acció social o sobre les élites nacionals que 

r ivali tzen en els camps de for<;a internacionals, és molt poc. Un 

resultat macroeconómic pot ser l'efecte de causes de naturalesa molt 

diversa. La descapitalítzació i el bloqueig del desenvolupament 

económic poden esdevenir-se (cf. Lawrence Alschuler, 1975, +6) tant 

per la dependencia de la inversió i de la tecnología respecte de les 

firmes multinacionals, com per una política radical de redistr ibució 

deis ingressos a favor deis treballadors de la indust r ia (una 

observado pertinent no solament per a l'Argentina, que és el cas que 

Alschuler té sobre la seva taula d'estudi, sino també per a Bélgica). 

I son precisament aqüestes conseqüéncia pervertides de l'acció 
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racional, les portadores d'un interés c ient l f ic mes provocatiu. 

D'una altra banda, la subs t i tuc ió de "les relacions socials", o 

de "l'acció social", per l 'abstracte que designa la socletat nacional, 

té efectes tendencialment apologética i clarament conservadors. Serapre 

que es considera la socletat nacional com un bloc d i r i g i t per una 

é l i t e , la qual és concurrencia l o compet i t iva en l 'arena 

internacional, es Justifica la dominado o s'assumeix com a una dada. 

Igualment s'esdevé en considerar la soc ie tat nacional solament des 

del punt de v i s ta deis sistemes i subsistemes; aqüestes nocions 

comporten necessariament la integrado funcional. En les socletats ni 

ha elements susceptibles de sistematització i d'altres que no no son. 

Tota soc ie tat compren alhora ordre i conflicte, atzar i necessitat , 

determinado pels seus recursos i el seu propi passat, i l lu i tes per 

superar la determinado mitjan?ant una acció projectiva. 

"Si els elements fonamentals que constituelxen els 
s i s temes soc ia l s no foss in essencialment els 
mateixos en t o t e s les s o c l e t a t s (encara que 
combinats de diferents maneres) i s i les maneres 
possibles d'usar aquests elements fonamentals no 
fossin limitats en nombre, les anomenades ciéncies 
soc ia l s es t robar i en buides de to ta t e o r i a 
general. 
Si la soc ietat no fos sistemática, no podría 
haver -h i c i enc ia soc ia l (...) (...) 
Pero aixó no és tot: en tota societat podem 
percebre fenomens que teñen ben poc a veure amb el 
sistema social i que apareixen aliens a aquest 
sistema, o bé antagonistes. Suggereixo de dividir, 
a l'engrós, els fenomens socials en tres classes: 
no sistémics, pro-sistémics i antisistémics" 
T.H. MARSHALL, Socíology: tlie Road Anead 
(Cambridge, Novembre. 25, 1960; reprod. en 
Socíology at ttie Crossroads, Londres, 
Heinemann, 1963, 27, 28). 

Aqüestes proposicions del gran mestre británic constitueixen un 

notable avene respecte del funcionalisme americá. Son proposicions, 

pero, que no van suficientment lluny i resten ancorades en els 
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aspectes sistemics. Com bé sabia Maquiavel, rao i necess i tat de 

vegades s'avenen i de vegades s'oposen [Discorsi, c irca 1518, 

1971, 145). 

Si es vol introduir la Histdria (amfo majüscula) en comptes de les 

histories deis actors, organitzacions i ins t i tuc ions , heuríst icament 

sembla molt mes poderos prendre com a ref erent les relacions soc ia ls 

histdricament di ferenciades: de castes, de classes, del capital isme 

comercial, del cap i ta l i sme indus tr ia l , el f inancer, etc. (L'etc. 

designa els compostos: avui dia el capitalisme agrari en les societats 

tecnologicament avancades reuneix trets del capitalisme industr ia l -

l'agricultura na esdevingut una industria "pesada"- i del capitalisme 

comercial). Qualsevol observador sap que l'estructura de classes d'una 

c iu ta t fabri l d i f ere ix de la d'una c iu ta t que v i u del capital isme 

financer, i que aquest fe t transcendeix les orientacions deis actors i 

es ref lecteix en les relacions socials i ádhuc en els parlars de la 

gent. Cada gran forma del capitalisme té la seva es tructura de 

classes, els seus modes de valori tzació i acumulado deis capita ls i 

per tant els s e u s processos de formació d'élites. Si s'empra 

"capitalisme" com un altre abstráete anhistdric i no se'l d i ferencia 

histdricament, resulta e s tér i l per a la i n v e s t i g a d o social, ÉS en 

aques ta dimensid on l ' aná l i s i sociológica s'apropa a l 'anál is i 

histórica, no per fer una reducció economicista de les relacions 

socials, sino precisament per evitar el reduccionisme. El gran marc de 

referencia economic funciona com a universal (universal no abstráete 

ni generalitzat, s ino especif icat) i les propietats de cada formació 

social segons els seus recursos, les seves é l i tes , el seu propi passat 

i la seva manera de posicionar i d i s tr ibuir els actors, funcionen com 

a particular. Com molt bé assevera el dictum hegeliá, la c iencia 
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consistelx precisament en conéixer allS que és universal en el que és 

particular. A aixd cal afegir la correcció de Marx: alio que és 

universal no té altra forma d'existéncia que com a particular. Totes 

dues assercions es recolzen (8). 

Qüest ions tecniques: 

"Només es pot a r r i b a r a comprenáre 
veritablement la rea l i ta t social mitjancant un 
treball d'análisi pacient i minuclós semblant al 
de les ciéncies experimentáis". (Armand Cuvillier, 
1950, vol I. 251). 

Cree que Cuvillier velé clarament a quins del lrls verbals porta 

la dissertació incontrolada i incontrolable (la proc l iv i tat deis 

docents a v iatjar pels diccionaris, seleccionant paraules abstractes i 

grandioses i a ll igar-les per mitjá de petites fletxes i presentar els 

seus paperets com a reflexló teórica, cosa que no és mes que una 

cómoda superxeria que eximeix d'lnvestigar). Cuvill ier bagué ja 

d 'enfrontar-se a la logomaquia deis slmbols, les vivéncies, els 

significats, els s en t i t s subject ius i a l tres coses que anunciaven la 

ident i f icado de la sociología amb una mena de s intaxi de tot el que 

és irracional . 

Cal d ir-ho amb radical i tat: els darrers dos decennis, els 

sociólegs s'han desacreditat ells mateixos. A copia de Henear pedrés 

contra la ciencia experimental i contra les raatematiques com a 

paradigma últim de la rac ional i tat c ient í f ica , els seus propis 

arguments s'han g irat contra la sociologia com a disc ipl ina amb 

pre tens ió c i e n t í f i c a . A aqües tes a l t u r e s el panorama de la 

indisciplina i del caos és sufic ientment eloqüent. 

El treball d'investigació ha es tat amena<;at per tres fronteres 
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diferents. El Graal del coneixement pur. Podem codificar aquesta 

actitud amb la frase de Simmel: teoría és una relacld amb alguna cosa 

que Justament no está en relació amb nosaltres. Segona: la sociología 

a la presa de la Bastilla. A la República de Weimer sostenien aquesta 

exigencia tant els marxistes com els nazis. Johann Plenge: només en 

l'acció es coneix la realitat. Finalment: la sociologia-ciéncia-de-la-

cultura. Ja no es diu així, com es tenia l'honestedat de dir en aquell 

formiguer de creativitat i de crisi que era l'Alemanya prehitleriana; 

ara es diu "la sociologie est la science des significations sociales, 

des raisons symboliques, des raisons signif iantes" (Giovanni Busino, 

1981, 316). Cosa que ens eximeix de la invest igado propiament d i ta i 

fa que el pensador s'estigui cdmodament instal.lat a la seva butaca, 

en una sala d'espills on la seva consciéncia s'hi emrairalla. 

Certament la science n'est qu'un pan <3u polyédre de la 

connaissance (Busino 1981, 315); i és cert, així mateix, que les 

operacions matemátiques no garanteixen per elles mateixes que el 

resultat tingui les propietats d'un coneixement científic. Passa que 

en sociología es pot dir de la investigació controlada el mateix que 

deia Churchiil de la democracia: és el pi t jor de tots els regims, 

llevat deis altres. 

La meva posició der iva d'una l larga experiencia com a 

investigador, a for<?a paisos, i de la reflexió sobre les limitacions, 

éxits i fracassos deis métodes usats. 

La qüestió crucial rau en aixo: una bona teoría que antecedeix a 

la investigació ha de designar quin métode és el mes pertinent per a 

cada una de les hipótesis. 

Aquesta norma ideal l'hem violada de vegades, especialment perqué 

el ventall de programes de computadora a la nostra disposició en els 
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laboratorls, era molt restr ingit i no permetia d'anar mes enllá deis 

encreuaments slmultanis de m i t j a dotzena de v a r i a b l e s 

(dis tr ibuides en independents, intervinents i dependents) i de les 

proves estadístiques sobre la confiabil itat deis resultats. Ara bé: s i 

els e fect ius amb qué treballem s&n de magnitud suf ic ient , e ls 

encreuaments de variables i les matrius resultants es poden practicar 

amb variables successives i es pot anar observant la s istematicitat i 

coherencia (o no coherencia) de les d i r e c c i o n a l i t a t s de les 

determlnacions. La repet ido de l'experiment és una de les condiciona 

de la prova científica. Si les variables están degudament codificades 

i degudament ordenades i s i responen a cr i t er i s ldgics i teorics, 

l 'análisi mult ivariable implica un s u b s t i t u t i u sat i s factor i , en la 

ciencia social, d'alld que és experiment de laboratori en les c iéncies 

"dures". Aquesta asserció está repetidament provada; es solament la 

ignorancia de qui no ha fet mai i n v e s t i g a d o i l'audácía de qui 

cr i t i ca alio que desconeix, que permet tantes de frases troniques 

sobre la sociologia que ells anoraenen despectivament "quantitativa" (i 

que és mes qualitativa que ells no creuen). 

Durant molt de temps hem estat limitats per les condicions que 

Parsons descrivia poc després de la Segona Guerra Mundial: 

"L'ideal de la teoria c ient í f ica ha de cons is t ir 
en estendre la dimensid dinámica de l'análisi deis 
conjunts complexos tan lluny com s igu i possible 
(...) La so lució ideal fóra l'ús d'un sistema 
logicament complet de generalitzacions dinámiques 
que pogués e n u n c i a r t o t s e l s e lements 
d ' interdependencia reciproca entre totes les 
variables del sistema. En el sentit formal aquest 
ideal només ha e s t a t a s so l i t pels s i s temes 
d'equacions diferenciáis de la mecánica analítica. 
Perqué s i g u i fact ible aquest nivell d'análisi 
dinámica, semblen necessáries dues condicions 
essencials: d'una part les variables han de teñir 
carácter emplric, de manera que els materials 
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p a r t i c u l a r s en el s i de l e s c a t e g o r i e s 
general i tzades s iguin en rea l i ta t formulacions 
fáct iques corresponents a un e s ta t donat del 
s i s tema emplric...; d'altra part , el carácter 
logic formal d'aquests conceptes ha de ser 
susceptible de t ipus especiáis de manipulado 
técnica. L'única classe de manipulado técnica 
disponible fins ara i que real i tz i simultániament 
l 'aná l i s i dinámica de la interdependencia de 
variables diverses en un sistema complex... és el 
cálcul d i ferenc ia l i a lgunes de les seves 
derivacions mes refinades. Per admetre aquest 
genere de manipulado analítica, una variable ha 
de ser d'una classe molt particular: ha de variar 
solament en valors numéricament quantitatius en un 
continuum. Aquesta n e c e s s i t a t r e d u e i x 
enormement l'amplitud de la possible observado 
(...) La condició mes essencial d'una anál i s i 
dinámica és la referencia continuada i sistemática 
de cada problema a l 'estat del sistema com a 
conjunt (...) La funció de les ca tegor ie s 
es tructuráis rau en s impl i f icar l 'estudi deis 
problemes dinámics i fer-lo possible sense haver 
de recorrer a una análisi matemática extremada" 
(Parsons, 19+7, págs. 47-48). 

L'análisi multivariable fou una resposta a aqüestes limitacions, 

una resposta amb un sentit sociologlc i no merament matemátic. La 

crít ica que podem admetre sobre el mode en qué hem estat emprant 

l'análisi multivariable, consisteix a assenyalar que només aprehenia 

un cantó de les determinacions socials. No hi ha genuins actors 

quan alio que investiguem és l'efecte d'unes variables "dures" sobre 

les consciéncies, les opinions o les representacions deis individus . 

Pero l'análisi multivariable ha servit (i encara serveix) per a molts 

altres t ipus d'análisis. Per exemple, en la mobil i tat social. Hi ha 

hagut un temps en qué es considerava públicament que la sociologia 

es tudia les determinacions majors sobre els grups o col.lectius 

humans, perqué es té una idea de la societat com a opressora. (Potser 

no sigui aliena a aquesta idea, una lectura esbiaixada de Durkheim i 

de la seva def Inició deis fets socials com a coactius). Avui disposem 

d'altres instruments matematics i a les anál i s i s deterministes s'han 
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d'afegir les análisis estocástlques i les de models de s imulado. Mes 

recentment, per a l 'anállsl de procesaos de declsio, disposem d'una 

matemática de la dlscontinuitat, les bifurcación» 1 els l ímlts. 

Trobo poques raons per a desdir-me d'alld que valg escriure fa 

una mica mes d'un decennl i que provoca un atac ferotge (i deshonest 

clentlflcament parlant) per part d'uns c r í t i c s de la sociología que 

elis anomenaven "burgesa": 

Alld que d i s t inge ix els resu l ta t s d'un treball 
c ient l f ic , Ja s igu í deis resu l ta t s de la in tü ic ió 
ind iv idua l , Ja s i g u í de l ' e x p e r i é n c i a de 
pract iques socials tal i cora son viscudes pels 
actors o, en fi, del discurs metafísic que en usar 
dades nuraériques no fa cora a exemplificació 
demostrativa, no és la capacitat del treball 
cientlf ic de retre comptes o d'explicar molt raes 
que alio que pretenen explicar al tres t ipus 
d'intel.leccid o de coneixement. Es tracta d'una 
qüestló de garantles i no de quantítat o 
d'extensió. Ais resul tats del treball c i ent l f i c 
s'hi arriba a través d'operacions, la validesa de 
les quals ha e s t a t e s tab ler ta per a l t r e s 
invest lgadors, operacions que están sotraeses a 
regles , que son c o n s i s t e n t s ldgicament, que 
admeten (si cal) p o s s i b i l i t a t s logiques i 
matemátiques que no estaven contemplades pels 
p r i n c i p i s de la lóg ica t rad ic iona l , que son 
repetibles i acumulables, i en def in i t iva , que 
quan s'acaben amb certs resultats numérics com els 
valors deis tests, es pot estimar la conf iabi l i ta t 
i el nivell crí t ic d'aquests valors mltjan<;ant les 
tau les usades en la teor ia de la decisió en 
e s t a d í s t i c a (algunes de les quals ha costat 
decennis perfeccionar). Son aqüestes garanties les 
que permeten de reunir i tractar dades, confirmar 
o desconfirmar hipótesis. Encara que aixo sembli 
pobre al costat de l'ambició de certs discursos 
interpretat ius , tanmateix, és a ix í com es poden 
posar a prova la consistencia entre les lmatges de 
certs processos socials i la rea l i ta t d'aquests 
processos: veure s i els f e t s son com son 
socialment representats o bé son diferents de les 
idees o creences col.lectives sobre ells; veure s i 
algunes d'aquestes lmatges son racional i tzacions 
socials de grups amb interessos perqué pervisquin, 
etc. (E.P.L.H., 1974, reprodc. en J.F. Marsal, 
1979, 269). 
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Es molt fácil denigrar aquesta posició, diént "otra ideologia". 

En cap moment no he pretés que Vstatus c i ent í f i c de la sociología 

depengui de les sewes técniques. Aparatosos tractaments matemátics 

condueixen de vegades a la "prova" de meres t r i v i a l i t a t s . I 

recíprocament, correlacions es tadís t iques trobades empíricament 

s'eleven a Vstatus de proposició teórica amb val idesa general 

(fins que l ' investigador d'un altre país descobreix que al seu 

país no es ver i f ica la "llei" o model) (9). 

No per aixo s'ha de menysvalorar el poder i la transcendencia de 

les técniques . Sense el microscopi hora far ia encara bio logía 

especulativa. Sense les sondes interplanetaries i la radioastronomía 

es parlaria encara deis cañáis de Mart i deis marcians. 

Tots els grans temes de la sociología admeten tractament 

matematic a d i ferents nivel ls d'apl lcabil i tat i de s i g n i f i c a d o : 

determinado social, i n t e g r a d o social, d i f erenc iado social, canvi 

social, rac ional i tat de l'acció. 

Sens dubte n i ha to ta una constel . lacio d'abordatges i 

tractaments que formen part de Vesperit du temps, I certament 

s e r i e n poss ib les una al tra matemática i una altra lógica del 

descobriment en unes altres coordenades d'espai i temps socials. Es 

inevitable el fet de treballar amb els materials rebuts deis nostres 

mestres. No som ángels ni tenim "el punt de vista de SIrius". Es un 

tre t tlp'ic deis cretins, considerar que la resta de la gent som, 

almenys, tan cretins com ells. Suposen que els qui hem dedicat mesos 

(i en el meu cas de vegades anys, com en una i n v e s t i g a d o sobre 

industrial ització i moviment sindical a Iberoamérica) a explorar un 

darrere l'altre els n ivel l s d'analisis possibles (fins a arr ibar 

f inalment a la conclus ió que la invest igació havia estat mal 
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plantejada, precisament per un especialista de la Gran Teoria, i que 

després d'una despesa de centenars de rails de francs no ni havia mes 

que quatre i l l o t s de coses valides), som gent incapac d'adonar-nos 

d'allo que tenlra al davant i deis problemes cientif ics lmplicats. 

"Dintre de la nostra ideología i gua l i tar ia , la 
rea l i ta t ni apareix sobre un sol pía i com si 
e s t i g u é s c o n s t i t u i d a d'átoms e q u i v a l e n t s . 
Transportem a tot arreu aquesta lmatge simple i 
uni forme de la r e a l i t a t i de l 'experiencia , 
g r a c i e s a l ' e spec ia l i tzac ió que permet de 
mult ipl icar els plans anal í t ics d'aquest genere, 
tots en principi homogenis en la seva extensló i 
t o t s independents uns deis a l t r e s en Uurs 
or ientac ions i s i tuac ions (...) La sociología i 
les c lóne les de la v ida en general , han de 
reconeixer, al contrari, l 'organització en nivel ls 
Jerárqu ics d'allo que els és donat." (Louis 
Dumont, 1979, p. XXV). 

Cosa que implica in trodu ir el que és qua l i ta t iu en alio que és 

quantitatiu. 

Dit altrament, avancem a través deis experiments, per éx i t s i 

fracassos. Qui s 'atr ibueix la condició d'estar Uiure del pecat 

or ig inal d'ideologia, pot declarar inút i l s tots els coneixements 

parcials i temporals, en funció que ell creu posseir (o creu possible 

de posseir) un coneixement que sigui immediat, vital i ver. Ideología 

de seminaristes, no d'universitaris . 
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NOTES AL CAPÍTOL II 





( l ) Textos posteriors de Leopold von Viese s'orientaren cap a temes própiament socioiogics, con la 
teoría de l'organització. Viese es planteja la relació entre estructura de l'organització i les 
stm finalitats i entre les funcions internes i externes. Del relacionisme individualista 
passá a assumir una especie d'organicisme, aplicat a les organitzacions socials. Avut dia sabei 
qae organice 1 organització, son, en termes socioiogics, conceptes radicalment diferents. Els 
sistemes socials comprenen organitzacions, i l'analogia (o quasi identitat| societat : 
organlsme, és un deis grans errors ideológlcs del segle XIL Error coherent anb la reducció de 
"societat* a un agregat d'individus (Le. organismesl: el coLIectiu deis organismes seria atxí 
un altre organisme (d'ordre superior com es deia llavors). Pero un agregat d'individus no és 
una societat, sino una poblició, concepte que cal diferenciar analíticanent. La miseria de 
la sociología es revela en el fet que han estat oblidades coses que sabia Montesquieu: la 
societat no son els bornes sino tls lindes entre els nones. 

La primera sociología de Leopold von Viese era consistent amb la moda cultural 
fenomenología que es vivia a Alemanya i Austria abans de la Segona Guerra Mundial i que va 
reviure a Franca després de la guerra. La moda cultural fenomenología va transcendió a la 
sociología i va crear alio que Enrique Gómez irboleya anomenava (1954,87) "aquest embolic de 
pronoms personáis -jo, tu, ell, nosaltres...- en qué una part de la investigado alemanya ha 
estat tan prodiga". 

Bmbolic de pronoms personáis coherent amb la vlsió del nivell social com a alió 
"interhumá" produit per la interacció deis individus, La crítica d'Enrique Gómez ¿irboleya fa 
diana: 

"El realisme gnoseológic (...) conclou en aquest cas amb un nominalisme social; la 
societat és nomina o accident, o qué que es vulgui dir. L'única cosa real son els 
individus, o els bornes, o la naturalesa humana. Tot aixó ha invalldat quasi tot el 
pensament clássic i gran part del pensament escolastic. Ara bé, el nominalisme 
nones latent en aqüestes dlreccions, s'accentuará en les següents. En primer lloc, 
la fenomenología (...) La vivencia social será l'eix de la sociología (...) En el 
fons ni ha la creensa que la societat s'esgota en una serie de relacions purament 
interindividuals entre un jo intemporal, un tu intemporal, un ell intemporal, que 
formen un nosaltres viscut(...| S'extreu l'individu del conjunt social i aquest se 
subordina al corrent de vivéncies deis relats (...) (...). El nominalisme 
s'accentua en tots els altres formalisnes i racionalismos. Tots ells están 
amenaza ts* (...) per tres perills. On, psicologisme. Tot relacionista és un 
psicologista sense saber-ho o sabent-ho. El fet és greu, no peí relacionisme de 
Viese, sino per les stm conseqñéncies a América del Nord (...) Gran part de la 
sociología americana és pura i exclusivament psicología; com a máxim, de vegades, 
psicología social (...). Segon, nominalisme. De fet, quasi tots aquests autors no 
creuen que existeixi un tipus de realitat social. Per alxó la flngelxen com un 
producte del logos o com un fet psicológic (...) (...) Tercer: la gran paradoxa i 
irania de la realitat social és la seva venjan?a (...) Alió que se'ns ofereix com 
a intemporal, és el resultat de situacions clarament temporals. No farem la 
sociología de la sociología de SimneL. contemporani de Proust, tranquillament 
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injtaLUt en ana socletat burgesa que es creía intenporalnent felt; fins que la 
guerra del « t o n e la desperta bruscanent U Molí nés greu es alio que succeeix 
anb la sociología anerlcina. U Bl seu relaclonisne constant recolza en la 
natelxa estructura de la socletat anertcana ( 4 No solanent destaca la seva 
seguretat real, el seu Indtvldaaltsne real, el seu candid i iLlustrat optínisne, 
sino que pretén d'ungLr-lo beatíficanent 1 ctentificanent, íer-lo etern, aturar el 
carro de la historia". (K.G.JL 1954, b, 20-23). 

( 2 | Con bé ho escrlvla David Blesnan en un nou prefad a Tht Lonelf Crovi (edicló de Tale 
Onlversity de I9fl) "to understand soclety, one needs not only Ufe histories but history". 
(Op. cit.- pig. XIY|. 

Bis professtonals "soclologlcs" de les Aisfóries de fidi, haurien de llegir l'assaig 
sobre Biognfit de Dilthey, publicat postunanent pels seus deixebles t Indos en les ims 
Obru conplttu (ediclons de Héxtc t de Madrid), en el qual el pensador alenany exposa els 
pros l els contres de la biografía coi a naterlal per a l'anillsl del non historie. 

( 3 | Bn la literatura de l'época, Incloent-ht els pensadors de llengua espanyola exlliats a Arenca, 
la tnatge jerárquica eslava fortanent arrelada. La poblado (Naturalesa) dona a la socletat 
existencia; els valors conpartlts (Cultura) 11 donen consistencia l pernanéncta. 

( 4 | Bedacctonüne i sobredeterntnadí son operadons inteLlectuals oposades t correlatives. En la 
historia de la teoría social els autors que practiquen aqüestes operadons no senpre les usen 
dellberadanent. Bs obvl que nolts deis reducdonlstes del segle XII t del primer tere, del segle 
n , crelen trobar les "causes* de fenonens sodals 1 fer obra científica (en el canp de 
Unrs concepclons de la ciencia). Bl terne reduedontsne té una aplicado unívoca l poc 
problenitlcx quan fen referencia a aquests reducdonlsnes, l'étntc o racial, el geogrific, el 
psicológic, etc. galrebé tots naturaltstes. Cal recordar que Parsons quan tracta de 
l'especlftdtat del nlvell social, establelx línits precisos per a la Psicología, ciencia que 
té per objecte els captenlnents hunans que deriven de les bases heredítártes de la 
personalltat, l'estructura l la seva a o t i w t ó (1937, c, 19; 1954, 235). El terne reduccionisne 
té una aplicado nés problenitica (la qual cosa no vol dlr Incorrecta, alio que vull significar 
és que s'lnscriu en un bloc de problenes) si un autor que esta fent una sobredeternlnadó del 
nlvell social oculta o nega l'operxctó, o s i no vol adnetre que esta fent un reduccionisne. Bn 
una ocasló alnenys, Parsons seguí aquest procedlnent. 

Fer a bastants sodolegs anertcans que treballaven dtns del canp d'hegenonla teórica del 
sistema parsonia, cultura no és un concepte que destgnl un nlvell energent sobre el social, 
sino un prerequlsit del nlvell soclaL 

i l x i Jactson Toby (I9f4, 62): 'Culture is a prerequislte for sustatned systens of 
Interactton* (4 "Culture is the cenent that faolds systens of tnteractlon together". 

Totes dues asserdons aparelien a la natetxx pagina, separades per poques línles, encara 
que reneten a espectflcicions teoripes diferents de la relació entre el nlvell social 1 el 
cultural. 

Dn exenple ciar de reduccionisne del nlvell cultural a un nlvell no social, és el punt de 
partida netódic adaptat per H.6. Barnett en les pagines iniciáis de la seva teoria de la 
Innovado: 

'Tots estaran d'acord, suposo, que els fets culturáis son Intangibles. No poden 
ser Identificáis con a objectes; encara que de vegades originen objectes. Son t 
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han d'ésser idees. Nones ai i i és possible la continuitat d'una tradició cultural, 
ja que ni les cadires, ni les taules ni les fornes de govern procreen ni son la 
causa deis seos senblants (...) Besulta, dones, difícil de comprendre quins poden 
ésser els naterials del científic cultural, a no ser que estiguin compostos de les 
representacions inmaterials d'aquells objectes i conductes. I deu ser veritat que 
l'ónic lloc possible per a ['existencia de representacions és l'esperit 
[alud). L nés, l'ónic sistena d'interrelacions que pot desenrotllar-se entre 
aquests nodes atentáis de les coses, pren forma d'acord anb les potencialitats de 
l'acció nental. Dit d'una altra nanera: les idees interactuen anb les idees 
d'acord a liéis psicológiques...' (H.6. Barnett, 1953, pág. [[). 

Sortosanent, H.G. Barnett es va pernetre, al Uarg de la seva obra, d'ésser infidel al 
reduccionisne psicológic, i les stm análisis constitueixen encara avui, una poderosa i 
rigorosa, i probablenent la nillor, teoría de la innovado cultural. 

( 5 ) Per aixó la noció durUieiniana de consciéncia conectiva (en el sentit de representado 
conectiva, representado social conuna a un coLlectiu, ja sia grup, classe, personal d'una 
organitzadó, poblado d'una ciutat o d'un nedi social, etc.), resulta una noció 
sociológlcanent necessárla. Les representacions coLlectives son síntesis de múltiples 
deteminadons con tots els productes socials; l'análisi ha d'investigar quines ditiensions son 
les nés efectives, les que exerceixen un najor pes en la fornació de la consciéncia 
(representado) conectiva, en un grup donat i.en un espai i un tenps socials dona15. Oltra 
aixó, cal teñir en coopte l'ánbit de cada dimensió actuant. ilgunes son locáis, d'altres son 
societals. Aqüestes darreres nodulen o informen el contingut de les prineres, son universals de 
particulars i per tant no poden ésser ignorades en l'análisi. Cf. Gino Germani, Sociología, 
Reliciones tmnms y Psiquíitrii, en "Revista de la universidad de Buenos Aires" Any l, núm. 
3, Jul-Set 1956, págs. 394-404^ on s'exposa per qué no és sufident teñir en conpte els 
rols deis indtvidus. 

( 6 ) Sn els centres oniversitaris i d'investigació deis paisos anb una solida tradició científica i 
anb una crítica científica institucionalitzada, aviat es veié que "estructura social" 
difícilnent es podría convertir en un concepte anb valor heurístlc. El precedent de les 
poléniques de Gurvitch anb els funcionalistes parsonians, i les qüestions epistenológiques que 
la noció inplicava per ais antropólegs socials británics (estructura -- nodel, o bé estructura --
sistena real deis rols disponibles en la sodetat o en la conunitatl, eren senyals d'alerta 
sobre els laberints inteLlectuals a qué conduía aquesta noció i la seva intercanviabilitat 
anb la noció de sistena. Solanent a Franca prospera una noda racionalista, dogmática i estéril 
per a la investigado científica social i sociológica, que prengué el non d'estructuralisme, 
atorgant a les estructures de qualsevol classe (i en particular a les simbóliques i a les 
analógiquesl un poder heurístlc que estava nés en la ment deis escriptors que en la relació 
entre teoría i práctica. 

En els paisos anb una baixa tradició científica no existien salvaguardes contra 
l'assagisne, i l'análisi anonenada estructural s'inposá con la troballa científica definitiva 
davant les caréneles de la vella análisi causaL 

Aquesta noda coincidía anb el llenguatge de polítics i periodistes que contínuament 
parlaven de "canvis d'estructura" i que "cal canviar les estructures" sense saber ben bé de 
quines estructures es tractava. 

Bl 19W vaig publicar un breo assaig en el núnero l (i áltinj d'una recent fundada i 
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avortada ¡trlsti Bspiioli it Sociología El (inisterl d'Infornació (que regia el Sr. Fraga 
Irlbarne) inpedi la sortida de la revista al piblic. Bl neu assalg (prinera part d'un teit nés 
llarg que resta Inédlt) es tltulava Sobrt citrtos probltm qut plantea li noción it 
tstncturi soctil. Oonat que és un doconent que continua tenint interés, n'extrec alguns 
paragrafs: 

"S'ha fet vlgent un node de raonanent en el qual es tendeii a connectar 
dlrectanent resultats socials de tota índole i fenonens socials pertanyents a 
processos nolt diversos, ano aquesta nena de lloc de causacions conunes que senbla 
ser l'estructura social al nivell de la societat global' (...| 
'L'anállsi estructural podría nones ser un non brillant anb qué canuflar unes 
análisis de precisió deficient". U 
"Bn la societat urbana contenporinla, l'bone percep l'exlsténcia de grans 
regularltats de l'accló que no senblen haver estat dictades per ningi (...|; 
percep tanbé de forna relatlvanent concreta, l'exlsténcia de grans nucleacions de 
poder econonic i politic davant les quals el sea paper d'ésser huma, resulta 
irrellevant. L'eitensló del treball assalariat en rols on les qualitats personáis 
tendeiien a ser indiferents, i els conttnguts conpulslus de la cultura titsch, 
disperten en alguns dones reacciona- d'indole diversa: esforws Individuáis per 
a preservar la identitat personal; retrocés neurótlc al si de la fanília nuclear 
resident en la subclutat dornitori; adopcló d'ldeologles antlprogressives; pero 
tanbé d'altres vegades racionalitzacló de la realitat, intents de conprensió 
analítica de la realitat i deis seos processos. Bs llavors que energeti el tena de 
l'estructura social al nivell de la societat global; ["estructura' és peleón 
inportant i ocult; un slstena de connexions entre fets socials 'fonanentals* que 
s'ban anat acunulant sense voler-ho alagó i con un sedtnent produit per les 
acciona de tothon*. (...). 
"Cada societat i els éssers hunans que la fornen, es troben dlalogant de contlnu 
anb el passat. La natetxa societat no seria recognoscible con a tal sense aquesta 
inercia oistórica, la fundó establllUadora de la qual ha estat 
racionalitzada per Bobert L. Heilbroner. Pero les pernanéncies van senpre 
aconpanrades de caducitats; i és obvi que cada societat nacional posseeii uns 
tanisos selectlus que la distingeiien d'altres i que no son deguts a l'atzar. Bl 
procés selectiu de pernanéncies i caducitats fóra una nediació teórica valuosa si 
el poguéssln sistenatitzar o estructurar. Aquesta neta és, ara per ara, un 
destderatun llunyá". |...| 
"Sfnthtsls in tbt ibstnct stms no gooi parpóse, ['advertencia del professor 
Prltx Kacblup ais econonlstes no té encara valor nornatiu per ais sociolegs". 

Parigrafs que cal situar, al $tn torn, en el context espanyol de l'época. Clrculava peí 
país un tractat d'estruetura social escrit per un professor especlalltzat en Tontología de lo 
social' (slck l'autor es denanava si l'estructura social és fornal o naterial, si és causa o 
efecte, si té lloc i espai o si és innateriaL, etc. Tot alió con a preludl a una teoria 
sociológica nornxttva i idealista. Enrique Gónet irboleya havla reaccionat contundentnent 
contra aquella diversió: 

'La sociología ha de ser sobretot ciencia de l'estructura social del present, de 
forna análoga a con la física és la ciencia del non físic mi i la biología 
no és la ciencia de la vida perfecta i intenporal, sino de la vida mi tal 
con ba esdevingut en el terne d'un deeurs tftctia i rea/'. (B.G.A., 1957, 
al2L 
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Crítica oportuna contra la sociología d'una societat ideal; pero assercions de valor nenor 
davant les que posen l'objecte de la sociología en les relacions socials o en la conprensió de 
l'acció social L'estructura diu nones una part de la reía ció de l'actor anb la situado. Cal 
teñir en coopte l'altra part: que l'actor voí (o necessital canviar un estat de coses, "(una) 
idea no és el l e r refleí de condícions socials, (...) n'és un projecte", escrivia Gómez 
Arboleya natelx en un altre text (1957, i , pág. 71). 

Pinalnent, peí que fa a la relficació: es va passar inconscientnent d'enprar 
"estructura(es| social(s|" con una eina inteLlectual analítica a considerar-la con un ens 
actuant en la realitat. Autors sunnanent curosos van incidir en la translació de territon 
cognitiu. Dn exenple: les estructures socials teñen principis, durado, diferents graus 
d'unitat i es poden desintegrar (they have beginnings, duration, varying degrees of unity and 
they nay disintegrate; Hans Gerth i C. Vright Mills, 1954, 1961, pág. 31). 

( 7 | Per exenple, quan un sindicat, una organització política o una institució corporativa o 
cultural, etc., ha viscut nolt de tenps en un Estat policíac, desenvolupa hábits de cautela i 
de secret propis de situacions de seniclandestinitat i son hábits que sobreviuen en les 
conductes deis nenbres de l'organització quan l'Estat policíac ha deixat d'existir. Quelcom de 
senblant passa quan arriben al govern d'un país grups que s'havien fornat en la lluita armada; 
cf. el nal fet a Israel per l'aventurisne bélicos de Menahen Begin, antic terrorista en l'época 
de la guerra de Palestina contra la Potencia nandatária (la Gran 8retanya|. 

( i | La font de Karx era, con és obvi, la correcció d'Aristótil a la doctrina de les idees, de 
Plato. 

( 9 ) Becentnent, anb el problema de la desocupado deis joves, en tenín un exenple. A Bspanya, país 
d'un baix nivell científic i de constant ninesi i caricatura de qualsevol nodel estranger 
(sobretot si és nord-anericá), s'ha pres acríticanent la teoría d'Easterlin (que és una teoria 
demográfica), la qual introdueíx la taxa de desocupado con la variable intervinent entre 
l'escassesa relativa de joves (variable independent) i la taxa de natalitat (variable 
dependent). La teoria denográfica és transfornable en teoria económica o sociológica, de forna 
sinplificada: la taxa de desocupado és inversanent proporcional a la taxa de natalitat (cf, 
Bnrique Gil Calvo, 1984, (2). 

A Franca, país d'un alt nivell científic i autocentrat, que se sitúa críticanent davant les 
nodes que arriben de l'altre cantó de l'Atlántic, la teoria d'Easterlin ha estat examinada pels 
seus valors i no pas peí seu poder de convicció. Transcric de les actes d'un seminar! (Alfred 
Sauvy et al, 1952, pág. 77): 

'Phillppe Rmsforá: Easterlin construeix un raíío que relaciona el nivell 
de fecunditat anb la probabilitat de la bona inserció deis joves en el aereat del 
trebalL Es fácil de nostrar que aquesta correlació no és válida. Per al Tercer 
Món és absolutanent falsa. Tal vegada sigui válida solanent en els paisos 
industrialitzats, cosa que Easterlin no diu, i sobretot no diu per qué. Peí que fa 
a la poblado de color d'Anérica del Nord, es constata que la seva inserció en el 
nercat del treball no és tan bona con la de la poblado blanca, la qual cosa no 
els inpedeix de teñir una fecunditat nés forta. Durant el decenni de 1970, la taxa 
d'increnent de la poblado negra ais Estats Dnits ha estat superior en nés del 
doble a la de la poblado blanca". 
Gtrsrú-Fr¡B(ois Bumnt: "Els Kextcans (Chícanos) deis Estats Dnits perneten de 
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fer la lateiía constatado. La tesi d'Basterlin és refutable en el seu propi 
país". 
Pbillppt Hnsfordi "El nodel d'Basterlin no té cap valor. Basterün ha 
construit un indicador agregat, ha fet una regressió anb les dades, ha ajustat els 
coefidents sobre la poblado de referencia ais Estats Dnits i a Inglaterra. Fer 
ais altres paisos, la tesi no s'apllca, a nenys de canvlar els coefidents i per 
tant la test, ira bé, ajustar els coefidents ex post per a provar una tesi, 
és una especie d'estafa científica [escroquerte scienttfique). Dissortadanent, 
aquest tipos de denostració té una aparenta científica que li atorga nolta 
d'influéneta*. 

En el neu treball ínédit abans esoentat (B.F.L.H.), 1961, Centro de Investigaciones 
Sociológicas, Madrid, pigs. 93-9*1, es fa un conentari de particularitzadó davmt una 
proposldó que es presenta con de validesa general i que és el resultat d'una "prova" 
estadística. LE. llschuler, en una investigado d'alta volada científica, estableii un teorena 
(teorema nía. f, cf. Larrence llschuler, 1973, pig. 170| que dio; "Con nés gran la 
sateLlitiadó d'una nadó, nenys nobilitat social ascendent'. L'autor hi aporta la prova 
enpírica per a paisos de l'inérlca Llatína nesurant sateLlitzadó peí grau de concentrado del 
coner? citerior de cada país en reladó a un altre país (op. d t , pigs. 319-322). Bl neu 
conentari: fon de gran interés esbrinar per qué aquest teorena no senbla aplicable a alguns 
paisos de l'est d'Buropa. 

El 1973, en presentar al pábltc el volun 2 de la gran investigado sobre ínnigracló i 
nobilitat social a Catalunya (edicto en cátala de la Fundido Jaune Bofill), vaig posar con a 
lena una cita del natenitie britinic f.V. Saiyer: 

"Mathenattcs ls the classificatíon and study of all posslble patterns. Fattern is 
(-.) any kind of regularity that can be recogniaed by the nind L.) Vhere there 
is pattern there is signiflcance." 

Bs a dlr, la fornalitudó constituía una vía regia per a aprehendre la significado. Anb 
tot, poques pagines després Jo hi afegia unes precisions que en aquest país (peí que senbla) no 
han estat ni tan sois ilegides: 

•Quan ens troben en presencia de slstenes constltuits per actors que teñen diferents nivells 
de poder o de recursos, o davant slstenes organitzats a causa i anb la finilitat de dominar o 
de gestionar l'escassetat, és lógic que tendln a aplicar nétodes que suposen la prova de 
relaciona causáis. Bis indicado» nunérics d'aquests tipus de relaciona no son difícils de 
trobar o de bastir, Si aqüestes relaciona teñen una durada en el tenps, hi apareiieran funciona 
lineáis o quasi-lineals. Igualnent, si hi ha una nassa imitada de recursos, de qualsevol nena, 
i/o regularitat sisteniíiques en la distribució d'aquests recursos, tant les relaciona entre 
dades en brut con entre els processos socials o econónics son susceptibles d'ésser 
fomalttzades en nodels que inclouen ternes (senintics o teóricsl deterninistes, i operacions 
(natenitiquesl que suposen resistencia de fundons lineáis. 

Pero, que passa quan introduin relacions slnultanies entre "paquets' de variables? (o, dit 
d'una altra nanera, quan especifiquen les hipótesis per incloure en l'observació, o en la 
teoría, una diversitat nés gran de casos i de causesL 

Son escassos els eienples d'anillsis on es pugul presentar un nodel teóric d'una nitjana 
conpleiitat (és a dlr, reladonant subconjunts de variables, i no nones tres o quatre 
variables), on el nodel operatlu o natenitie serveiii de 'prova' del nodel teóric; la cosa nés 
freqñent és que aparegui una tal diversitat de residas o desvíadons en reladó a les fundons 
establertes peí prlner, que ['investigador vegi que es troba davant dos problenes de gran 
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nagnitud: el de la pertinen?a (estadística) d'un cantó i el de les técniques de validado de 
filtre. 

La condúcelo del treball en conputador ha pernés ais darrers tenps l'fis de técniques 
poderoses con son la regressió nóltiple, la factorització, l'anilisi disertninant, etc., amb 
les quals es poden exhaurir, flns a uns certs linits, els problenes plantejats per l'extsténcia 
de diverses variables causáis actuant sobre una variable dependent i deis pesos relatius de 
cadascuna d'aquelles. Hés recentnent, l'anilisi de correlación canoniques i altres extensions 
de l'álgebra vectorial perneten relacional causalnent yrupj de unibles, les unes que son 
dependents i les altres independeos. 

Atxo ha significat un gran aven? en el caní de l'expltcació científica. Pero ronanen encara 
noltes dificultáis, bé perqué les variables independeos no son ortogonals (ni ha correlación? 
entre elles, o dtverses classes d'interacció entre elles), bé perqué no s'han pogut trobar 
indicadors nunérics en forna de nesuratges continus o d'intervals, bé a causa d'altres 
requisita que exlgetx el nodel natenátlc i que no es poden conplir anb la classe de dades que 
s'han obtlngut a l'enquesta. 

D'altra banda, el cientific social no es troba constaittnent davant sistemes dotats, per dir-
ho alxi, d'una deternlnació interna, resulfcí aquesta, del poder, de l'escassetat, o d'ambdues 
coses alhora. Bl cientific social construeíx, ell nateix, sistemes nés abstracto o no ni ha 
actors (coLlectius reals) presos en quant elenents del sistema, ni les relacions sisténtques 
no son relacions entre actors. Aquests sistenes nés abstractes relacionen conceptes que han 
estat designáis anb ternes teorics (per exenple, incongruencia de status, devolució de poder, 
increnentaltsne, nobilització, etc. etc.) Bl canp de relacions cobert per aquests conceptes 
esta linitat discrecionalnent per l'investigador (que ha proceditr a l'operació dita "tancar el 
canp"). Si els conceptes reneten a processos factuals, a d'altres referents enpirics, o a 
unitats nés elementáis observables, aleshores el caní analític conduirá a les operacions o 
técniques que des de la Logia de Mili son conegudes con a análisis de covariació. En 
aquest terrenv el cientific social nira nés aviat anb desconfianza proposicions del tipus "í és 
la causa de í* o bé "i" produeii r . Les proposicions del tipus "í prediu r (és a dir, i és un 
prediclor, no un productor) son nenys vulnerables a un exanen crític: constaten que la 
presencia en un procés d'una certa nena d'elénents, i , que posseeixen la propietat x, está 
associada a la presencia de la propietat / en una altra serie d'elénents, B, d'un altre 
procés. Fot succeir aleshores que a cada valor de x, dins els l ínits determináis 
[xl xn|, correspongui un valor predictible de y, 1 que ens troben en presencia 
d'una funció lineal, i pot també no succeir aixo i trobar-nos davant funcions continúes no 
lineáis o d'un altre tipus. 

Si els conceptes no reneten a referents enpirics observables, les relacions entre els ternes 
son nones senántiques, no poden originar eiperinents estadisticanent controlats, i la validado 
del nodel depén de la seva capacitat de predicció segons un sistema de significats socialnent 
adnesos en la interpretado de fets coLlectius i histories. 

De fet, a la práctica científica raranent ens troben anb aquests tipus purs. Treballem anb 
híbrids on se sobreposen canps couplets d'actors i de relacions tal con son actuats i percebuts 
per ells, anb canps teóricanent construits; actors reals i conceptes coLlectius; aproximación* 
a análisis causáis i neres estinacions probabilístiques. Cerquen la relació determinista quan 
és possible; quan no ho és, niren de treballar nostrant ['existencia de covariacions 
sistenátiques; quan no ni apareixen anb unes estructures definides o no son estadisticanent 
significatives, recorren a nodels nés simples de relació entre unes poques variables, cercant 
evidencies d'associació o interacció entre elles; quan saben que existeix interacció pero no 
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poden nesarar-ne la intensitat i la direcdonalitat, ens liniten a dir que ni ha relacions 
probabilísttqnes no degides a l'atiar experinental; quan no tenin nostres de casos 
slsteniticanent obtingudes i sotneses a elaboraciónJ estadístiqaes controlades, aleshores 
tinquen el cercle cognitiu saltant del ntvell nés elenental a la gran generalització teórica, 
la qual si bé és Lacerta en bases enpíriques i depenent de propietats subjectives d'un autor, 
és tanbé productora de niltiples ressons dins la caverna ("conprensió" sense predícelo i sense 
experinents.)" 

"On cop dit tot aixó, senbla necessari aLludir breunent a d'altres argunents per tal de 
prevenir el lector contra la tenptado d'encercar explicadons exhaustives. una investigado 
sociológica es troba linltada per condicions de tenps, recursos, nagnitud de la nostra, tipus 
de progranes de computadora disponibles i altres, tant de tipus operada con financer, En la 
codificado d'una investigado es pot resunlr, sota la forna de variables, nones una part de la 
infornadó pertinent o accessible. L'anilisi s'ba de basar necessirianent en les relacions 
entre variables codlflcades. Bis conceptes que defineixen aqüestes variables poden teñir una 
extensió senintica nolt anpla (i per tant una gran anbició explicativa), ira bé, la brillantor 
de l'exposidó pot tapar un problema de no congruencia entre l'anplitud deis conceptes i la 
concreció deis indicadors nunerics: aquests n o f n tan extensos con aquells. Si el nodel 
construit conté elenents de prova estadística, o en cas de nanea d'aquells conté enundats que 
fornulen prediedons i aqüestes prediccions son validades per altres nodels teórics o per la 
propia prodúcelo deis fets, podrien raonablenent ignorar els problenes de la "distancia" entre 
conceptes i indicadors. Pero quan no tenin experinents controláis ni fornulen prediccions, 
aleshores carreguen els conceptes i les relacions entre ells anb tot el pes de l'explicacló. La 
qual cosa ens renet a la qüestió d'altres tipus d'explicació." 

(N.B. - Aquest text, en el voL 2 deis voluns publicats per la Fundado Jaune Bofill, no fou 
indos en el llibre general Estadios sobre ciablo soctil f estructuras sociilts en Cataluña 
(C.I.S., Madrid, 19791, donat que en aquest darrer, no s'hi van indoure problenes 
netodológics, i es niri de donar al póblie de la resta d'Espanya els resultats nés substantius, 
sense d'altres conplicaclons). 
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III . - LA CRISI ACADÉMICA 

Sócrates: Ignores, estimat Critó, que en tota 
ocupado la gent mediocre i sense valor és molt 
nombrosa 1 els esperlts sérlosos 1 dignes 
d'estimació son minoría? En definitiva, ¿no et 
semblen coses belles la gimnástica, l'art deis 
negocis, la retórica i el comandament 
d'exércits? 
Critó: Sense cap mena de dubte 
Sócrates: I bé, ¿no veus que en cada un 
d'aquests arts hi ha una majoria que fa el 
ridlcul? 

Plato: Eutidem (306 c, 306 d). 

En aquesta seccíó seré breu, perqué molts deis aspectes de la 

crisi no son exclusius deis departaments universi taris de sociología o 

deis centres d ' e s tud i s sociologics en a l t r e s i n s t i t u c i o n s 

científiques. Passa que, donada la mult ipl icado del nombre de 

sociolegs ais últims decennis, els quals només poden trobar ocupado 

dintre l'organització universitaria, i donades les condicions de 

cr is i científica en la disciplina mateixa, els p i t jors efectes del 

desfasament entre racionalitat de la institució i racionalítat de les 

conductes, es concentra en el context intra-académic. 

El 1980-81, en un debat en la revis ta científica francesa La 

Recherche, sobre el tema (altra vegada) de si la sociologia és una 

ciencia (La Sociologie est-elle une science?) Pierre Bourdieu, 

deia: 
"hi ha molta gent que es diu i es creu socioleg, i 
respecte de la qual, confeso que m'és difícil 
(J'avoue avoir quelque peine) de reconeixer-
los com a tais". (Pierre Bourdieu, 1980, 738). 

L'observació de Bourdieu respon a la situació produida al cap de 

vint anys d'explosió académica, periodíst ica i -cu l tu ra l de la 
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sociología, vint anys de gegantina vulgari tzac ió i t r l v l a l l t z a c l ó 

(d'una part) i d'snobisme i obscuritat esotérica creixent (d'una a l tra 

part). 

A l'época que Bourdieu real i tzava la seva gran i n v e s t i g a d o a 

Argelia (fináis del decenni de 1950 i primers del de 1960), e x i s t í a 

una creenca generalitzada que la sociología podría ajudar rápidament a 

solucionar una gran quantitat de problemes soclals. Aquesta creenca 

era vigent en formacions soclals de diferent nivell de desenvolupament 

economic 1 de cul tures diferents . Jo l'he trobada a Espanya, a 

Turquía, a Iugoslávia, a 1'Argentina, etc. En el número 1 (1 ültim) de 

la Revista Española de Sociología abans esmentada, els professors 

de la Universitat de Madrid que escrlviren l'editorial, delen: 

"La sociología (...) no ha de l imitar-se a una 
anál i s i descript iva d'una problemática social, 
sino que ha d'anar raes Uuny, de forma que s i g u í 
un deis factors acceleradors del canvi que la 
societat espanyola necessita. L'estudi r igorós i 
c r l t i c de l 'estructura social del país posa de 
manifest contradiccions tan evidents que (...) el 
seu aclariment ha de teñ ir un gran valor per a 
l'acció, donat que es podran conéixer amb major 
precísió les forces in tegrants del tot que ha de 
ser el motor del canvi". 

Com s i res. (Incidentalment, l'última frase no sé qué s ignif ica) . 

Aleshores Jo estava treballant al sudest de l'Anatolla central i a 

cada vila i cada aldea que visitávem, se'ns repet ía la mateixa 

pregunta: ¿Per a qué servirá aquesta enquesta? Els problemes economics 

(donada l 'escassesa de térra conreable, l 'aridesa del t err i tor i , 

l'increraent de la poblado) i e ls problemes p o l l t l c s (per la 

contrarevolució agraria iniciada que retornava el poder ais ant ics 

terratinents) s'aliaven a problemes humans punyents. A cada alcalde de 

vi la i al cap de cada familia influent, calia assegurar-los que les 
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dades que s'anaven recollint eren d'una gran importancia i que un dia 

tindrien efectes en benefici d'una p lani f i cado económica. De fet , al 

cap de dues setmanes de treball, no va ser d i f í c i l adonar-se que 

l'efecte principal de tants viatges, tantes enquestes per equips 

d 'es tudiants i tantes v i s i t e s a les a u t o r i t a t s locáis, ser ia la 

promocid académica del director de la i n v e s t i g a d o a una de les 

institucions c ient í f iques de mes renom internacional . La resta va 

romandre com un instrument ad hoc. 

L'análisi triga, onze anys a publicar-se a París i Jo va ig haver 

d'intentar (a través d'advocats francesos) un procés contra l'autor, 

per aprop iado de materials sense c i tar el meu non en els llocs 

per t inents . La c r i t i c a c i e n t í f i c a independent (ex. gr. La 

Becherche) assenyalá la deb i l i ta t c ient í f ica de les anál i s i s f ináis . 

Aleshores (1976) aixo poc importava Ja. 

En el decenni de 1960 hom creia amb una fermesa tal que la 

sociología podría orientar racional me nt el canvi social, que les 

ins t i tuc ions d' invest igació deis paisos centráis es m u r a r e n a fer 

enquestes ais l locs de canvi mes radical i rapid deis paisos 

períferics o dependents. A principis de 1967, quan vaig arr ibar a 

Córdoba (Argentina) per fer un estudi a la fabrica d'automdbils IKA 

(associació de Kaiser i Renault), el primer obrer de la fabrica que 

intentárem d'entrevistar per al control del qüest ionari -pi lot , ens 

digué que faríem millor d'anar-ne a buscar un altre: acabava de ser 

e n t r e v i s t a t , durant les darreres setmanes, per gent de t r e s 

un ivers i ta t s nord-americanes di ferents i tenia por que les seves 

respostes Ja no serien prou espontánies i sinceres. 

Rellegint el formidable trebal l de Bourdieu i e ls seus 

col.laboradors sobre Argelia (que es publica av ia t i bé) observo que 
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Bourdieu va t eñ ir l'humor de posar en una página en blanc, al 

comen<;ament de l 'estudi sociol&gic prdpiament dit, una frase d'un 

comerciant de Sidi bel-Abbes: 

"Aneu i dieu al vostre professor que Ja han estat 
escrits un munt de l l ibres com aquest. Aixó no 
canvia res. Aixd no s e r v e i x per res". (P. 
Bourdieu, 1963, pág. 255) 

Quan em feien comentaris d'aquesta índole, Ja fos en una vi la 

turca, Ja fos en una "vila miseria" deis suburbis del gran Buenos 

Aires, un pensava aleshores que aix5 era l'ef ecte de la inercia mental 

de les gents ignorants . Ara cree que Bourdieu dona (potser sense 

voler-ho) una observació mes clarivident: "de tots els treballadors, 

els pro le tar i s son els menys accessibles a les sedueelons de la 

demagdgia" (P.B., 1963, 387). 

He fet aquesta introducció gairebé autobiográfica perqué cree que 

una de les raons del deteriorament academic de la sociología ve de la 

consciencia (relativament generalitzada ara) de la seva inef icacia 

práctica. Els sociolegs poden produir textos subtlls i argumentats amb 

summa complexitat intel.lectual sobre qualsevol problema social; rares 

vegades poden resoldre els problemes o contr ibuir en les decis ions 

adequades per a la seva resolució. Hom d ir ia que el a prlorl 

baconiá, Saplentia est potentla, que era present en l'infantament 

historie de la sociología, no es pot real i tzar en aquesta disciplina. 

El món empíric té una consistencia propia que només s'altera 

circumstancialment (p.e., en el cas de grans manipulacions per part 

deis raass-media, que donen lloc a fenomens col.lectius que en el 

període anterior a la Primera Guerra Mundial es definien com a propis 

de la psicología de masses). 

La sistemática sociológica no ha progressat substantivament en 
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l'ordenament teoric de les nombroses parcel.les de coneixement que pot 

estimar-se válid, per6 que és re la t iu ais contextos socials, polítics, 

económics o culturáis en que va ser obtingut. Ningú no pot negar que 

ais darrers decennis s'han fet raoltes i excel.lents investigacions en 

sociología, i altres ciéncies afins, que han produxt coneixement i 

l'han validat per les técniques del procés d'obtenció i pels tests 

de conf iab i l i ta t . Es t rac ta pero, d'un coneixement mes avla t 

juxtaposable que no pas sinteti tzable, moltes vegades expressat en 

llenguatges teorics diferénts. Aqüestes parcel.les de coneixement 

sobre l'home i l'acció social, romanen d i s jun tes perqué, amb 

freqüéncia, l ' investigador es veia obligat a ser també constructor 

conceptual. D'aquí (entre altres causes) la débil incrementablli tat i 

cumulativltat del coneixement sociología Malgrat els estorbos de Nell 

Smelser i de Karl W. Deutsch, els catálegs de proposicions 

sociologiques definitivament validades, amb carácter general, son 

catálegs mes aviat esqueletics. 

Per resoldre aquesta c r i s i cal una motivado científica (en el 

sentit mes estricte i rigores) tant en els estudiants (que han de ser 

intransigents contra la xerrameca deis docents mediocres) com en la 

propia institució universitaria, a fi que els resul ta ts puguin ésser 

comparats, avaluats, t r adu l t s a un llenguatge teoric como o bé a 

termes teorics susceptibles de rebre la producció de nou coneixement. 

Tot aixó ha esdevingut, al seu torn, problema, ja que la producció 

sociológica i la sociología mateixa s'han anat transformant en una 

mercadería. La demanda procedent deis mercats culturáis determina cada 

cop mes el contingut de la producció que s'anomena sociológica. Els 

públics volen (o bé les editorials creuen que els públics volen) una 

119 



mésela comercial d'assaglsme i vernís clentífic. I en aquest aspecte 

l'assalg d'Estruch 1 Cardús diu, 1 diu veritat, una cosa molt greu per 

a la disciplina com a ciencia: la gent vol veure confirmades l lurs 

representaclons socials. El socidleg és un traductor, amplif icador i 

diversiflcador de coses que la gent pensa. Cada grupet de sociolegs 

cu l t i va el seu públic . 

La connexió entre t eor ía i práctica, entre t eor ía i metodes, i 

entre metodes i técniques, s'ha fe t mes tenue i en for<ja casos ha 

desaparegut. L'hlbrid d'assaglsme l i t e rar i i d'enquesta ha devorat 

alld que encara no fa vint anys semblava una gran empresa científica. 

Cree que Estruch i Cardüs están (dissortadament) encertats quan 

diuen que aquesta crisi c ientíf ica será Uarga i que la s i tuació té un 

d i f í c i l arranjament. L'absencia de "proves" c ient í f iques , o la 

negativa de les sectes socioldgiques a admetre com a "proves" els 

resultats condicionáis i circumstancials (per bé que moltes vegades 

rigorosos, reproduibles i ben ordenats) de la i n v e s t i g a d o amb els 

recursos de l'estadística matemática, produeix uns efectes paradoxals 

que son convenlents per ais que s'acontenten amb dissertacions. Si no 

hi ha "prova" es pot escriure qualsevol cosa sense que hi hagi sanció 

per part d'una comunitat c ient í f ica . Aquesta és la paradoxa: el 

socidleg es troba en una s i tuac ió privi legiada respecte d'altres 

professions. Els metges, els arquitectes , advocats, enginyers, s i 

erren repetidament están subjectes a sancions professionals, en primer 

lloc per part de l lurs cl ients. 

L'advocat que no sap manejar els conceptes Jurídics adients per 

l'exposicló, d e f i n i d o i defensa del seu cas, acabará per perdre els 

Judicls davant de col.legues mes competents. El químic que provoqui 

accidents en el laboratori, perdrá la seva ocupado. Els sociolegs (i 
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altres assaglstes socials afins, de materies que han esdevingut 

especulatives) no están sotmesos a aquest t ipus de sanció. 

Aqui dia els debats entre sociolegs romanen intrínsecament 

inconclusos. Hi hagué un temps que el debat acaba va quan les dues 

parts s'incriminaven mútuament: uns acusaven els altres de stalinistes 

i aquests acusaven els primers d'estar venuts a l'imperialisme 

americá. Ara, en els paisos desenvolupats i decadents on s'ha 

instal.lat una especie de cinisme general i la consciéncia que, en 

resura, tots pertanyem a la mateixa classe i a la mateixa t r ibu, els 

debats acaben simplement deixant que cadascú rec i t i la seva lll<?ó, 

sabent que aixó el justif icara en la distribució deis fons públics que 

arriben fins a aquesta professió. 

I és per tot aixd que tants departaments de sociología esdevenen 

nius d'intriga, encapsulats en ells mateixos, nínxols ecológics (usant 

la noció d'Stephen Toulmin) els habi tants deis quals alternen els 

sentiments de comunitat mes íntima enfront de l'exterior (enfront de 

les autor i ta ts mateixes de la universitat quan aqüestes els demanen 

comptes deis diners despesos), i els sentiments mes roins d 'host i l i tat 

d'uns contra els altres (quan es tracta de repart ir-se una subvenció o 

d'accedir a una promoció). 

El requis i t d ' inflar la propia bibliografía com a condició 

necessária per a cada promoció académica, produeix un flux de textos 

que se superposen ais que están determinats per la demanda cultural 

d'extramurs universitaris. Aquests textos escrits amb presses, perqué 

cal signar la renovado del contráete, o aconseguir finalment una 

tenure, t r ac ten de concil iar urgencies contradic tor ies . Cal 

satisfer la moda cultural o bé donar resposta a encarrecs que en un 
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moment donat reben subvencions de governs o organismes privats i que 

es consideren urgents. Continuament s'entrecreuen cri ter is privats i 

públics amb les exigencies de la carrera individual; les motivacions 

genuina-ment cientlfiques resten subordinades ais múltiples factors del 

c o n t e x t , s i g u i i n s t i t u c i o n a l ( u n l v e r s i t a r i ) o comercial . 

L'snobisme cul tural es barreja amb es trateg ies po l í t iques i amb 

les estrategies personáis necessáries per progressar en el laberint 

académic. 

El patrimoni deis clássics es converteix ell mateix en objecte 

susceptible d'ésser u t i l i t z a t en aqüestes es trateg ies i en l lu i tes 

despietades per parcel.les de poder. Es t r i en passatges d'aquest o 

d'un altre gran pensador del passat (el qual, com que Ja és mort, no 

es pot defensar) i se'ls aplica el poderos aparat c r í t i c i técnic de 

que disposem actualment. Rar és el clássic que pugui sort ir indemne 

d'una contesa tan desigual. Cal afegir que els que actúen aix í no fan 

(de vegades) sino continuar un procediment que Ja constataren com a 

o p e r a t i u en la b iograf ía , i la bibl iograf ía , del seu superior 

Jerárquic, el mandar! propietar i de la cátedra o del departament. 

També aquest darrer, per anunciar la seva talla lntel . lectual en la 

pla<;a pública, va competir amb alguns clássics i demostrá el seu 

enginy desmuntant pe<?a a peca unes quantes frases de cada clássic, a 

f i de qual i f icar- les com a pertanyents a la prehistoria c ient í f ica . 

Cal recordar que una de les raons i deis valors de Parsons consistí a 

seguir el procediment oposat al que est ic descrivint . En lloc de 

sostenir: "Jo sóc el primer veritable c ientlf ic en aquesta disc ipl ina 

i amb mi comenta la ciencia", alio que va fer Parsons va ser el 

contrari: prengué una serie de grans clássics i sost ingué que tots 

convergien vers un mateix objectiu: la comprensió de l'acció social. 
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En comptes de "Profetes no en conec", el que va fer en Parsons amb 

The Structure of Social Action (193T) va ser declarar ben for t 

"Tots Son Els Meus Profetes". Aquest és un cas intel.ligent i mes 

aviat aillat: en les organltzacions univers i ta r ies salvatgement 

competitives (si mes no, donada la superpoblado de docents i 

aspirants a docents) la reputado académica tendeix cada cop mes a 

fonamentar-se sobre les ruñes de la reputació deis altres. 

"En els Jocs de poder gairebé polltics que els 
científics professionals empreñen (...) en nom de 
les respec t ives d i sc ip l ines , les v i c to r i e s 
institucionals només poden ser transitories. Cada 
nova generado d'aprenents, mentre desenvolupa les 
seves propies perspectives intel.lectuals, també 
esmola les armes per a la futura presa del poder 
professional". (Stephen Toulmin, 1977, vol. I, 
pag. 292). 
"El món c i e n t l f i c (...) és l ' espai d 'una 
concurrencia orientada per la recerca de beneficis 
especlfics, concurrencia conduida en nom 
d'interessos no reduibles a interessos economics 
(...) i percebuts per aixo com a "desinteressats". 
(Pierre Bourdieu, 1980, 738-743). 

La cr is i científica ha fet mes laberíntics, mes KafKians i 

surrealistes aquests mons intraacadémics. En no haver-hi descobriments 

científics de la talla deis que es produeixen en biologia o en 

astronomia (i f ins i to t en egiptología), els mandarlns s'han 

d'assegurar, al seu voltant, una cort de repetidors de doctrines. El 

1968, un professor de Princeton, O.R. Young, escriví al final d'un 

Uíbre de sistemática de ciencia política, quat re pagines (O.R. Young, 

1968, 103 a 107) que son un exemple d'honestedat per una part i també 

d'estar-ne t ip i i r r i t a t , davant la s i tuado que s'estava produint en 

la universitat americana. En un món de sectes competitives on no hi ha 

cap ortodoxia acceptada, la relació mandarí-deixebles esdevé de 

capital importancia. Aquesta relació dona poder (transitori) ais 
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mandarlns, pero a mes llarg terminl produeix l 'esterll itat creat iva i 

científica; els delxebles son mers implementadors (sic. pág. 104). Les 

qüestons de doctrina ocupen el temps i els debats, i cada secta es fa 

cada vegada mes inf lexible (i.e., impermeable a la recepció del 

coneixement aliS). Qui no está en cap secta, és atacat per totes . 

La descripció de O.R. Young ha deixat d'ésser l 'espill de la 

realitat universitaria americana d'avui, pero en gran manera convé a 

aquells que imiten els Estats Units amb vint anys de desfasament. 

La cr i s i c i ent í f i ca ha est imulat a ix l mateix la prodúcelo de 

l l ibres e scr i t s per socidlegs només per a d'altres sociolegs. Son 

textos que es preocupen poc d'incrementar el coneixement de l'home 

sobre l'home i sobre l'acció social. En aquests l l ibres no es 

plantegen problemes socials ni confl ictes socials, ni com els homes 

produeixen aquests conflictes, se'ls representen, els desenvolupen, 

els negocien, els radical i tzen o els resolen. Per tant, rarament 

ensenyen coses referents al nucli de la disciplina. Son els test imonis 

d'una act iv i tat Intel.lectual que, com ja déla Hans Freyer sobre la 

sociología alemanya en el perlode antecedent a la Segona Guerra 

Mundial, se sap malalta. Es el metge (pressumpte i des i t jat) que ha 

esdevingut ell mateix malalt (10). 

12*4 



NOTES AL CAPÍTOL I I I 





( 10 I Bn les Institttcions universitarles deis paisos que teñen encara vigent una tradicio de 
racionalista, de pensanent científic d'alt nivell, o d'exigéncies moráis derivades d'una 
tradicio puritana, i on hi ha autentiques conunitats científiques anb professionals de la 
crítica (entre d'altres raons perqué son paisos que han de iefensar el sen rang en les 
jerarquies internacionals de prestigi) s'exigeix ais sociólegs de produir textos de qualttat 
independentnent del nercat. Bn els paisos del Tercer Món, aclaparats per problexies sociais 
dranitics, els sociólegs están convocats a collaborar anb d'altres professionals, al costat de 
conunitats de base conpostes pels desneretats, El socióleg wiu, en aquests casos, la realitat 
social a diari inners en la conunitat, en contacte anb netges, inferners, pedagogs, 
especialistes en la lluita contra plagues, etc. Allí té l'oportunitat d'aplicar els conceptes 
generáis, d'anar onplínt les abstraccions de contingut enpíric. A l'Africa subsahariana els 
sociólegs segueixen de prop la sedentarització de poblacions nómades a qui la sequera ha 
obligat a abandonar els seus territons, ajuden a fer nedicina preventiva, etc. Per descomplat 
anb errors i éxits, anb un turnofer entre la ciutat i la sabana, pero nirant de ser útils a 
la seva conunitat. Pa poques setnanes he seguit l'enregistranent d'uns coLloquis de sociólegs 
francófons que han estudiat els problenes socials i denográfics de la sequera al Sahel, i han 
conparat llurs eiperiéncies anb les de sociólegs brasüers que treballen al nord-est del Brasil 
(Bstat de Ceari). Bl nétode conparatiu era una font pernanent d'enriquinent cognitiu. 

Bl patrinoni de la sociología, con a teoria i con a práctica, s'increnenta així pels dos 
extrens socials: el del privilegi sunne, que pernet uns científics de treballar anb tenps 
sobrer, anb biblioteques i ajudants a la seva dtsposició, i el de l'eitren pauperisne que 
exigeix deis qui saben i poden, de fer quelcon al servei deis qui no saben ni poden. En els 
paisos sense un prestigi científic internacional per defensar, ni greus problenes socials de 
pauperisne, la sociología ha esdevingut una carrera cómoda per ais filis de fanilies de classe 
nitjana; fanilies que en el context cultural i econoníc actual, alió que ban fet, ha estat 
sobreprotegir els seus infants anb una especie ¿'adolescencia perllongada, i tractar 
d'estalviar-los, con nés tenps nillor, les experiencies del non real, el non del treball. Per 
ais nés audaces, o aquells que s'alliberen abans de la protecció, el departament de sociología 
és un tranpolí nundi. Fer ais nenys audaces, el departanent ofereix un emtz de poder 
local, nicrocosnos on es guanya algún prestigi (sobre tot escrivint coses enginyoses). 

Ira bé, cal aquí recordar les paraules de Nicolás Baniro Bico: "El sociólogo (...) deberá 
vivir con la plena conciencia de que si su teoría es inportante, su persona no lo es, 
socialnente hablando. Bl sociólogo ha de objetivarse y perderse en su obra..." (Nicolás Baniro 
Bico, Sociologíi, sociólogos y econoaisUs, 1950, reedic. 1950, 184), 
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IV.- LA CRISI POLÍTICA 

Quant (...) mes de prop estudiara Jo els polítícs 
i les liéis i els costums del període, 1 a mesura 
que ufanara fent mes gran, mes difícil em semblara 
que es pogués gorernar correctament. Res no es pot 
fer sense amics fidels i seguidors; i aquests 
difícilment vindrien en un temps que havia 
abandonat el seu codl moral tradicional i es 
mostrara incapac de crear-ne un de nou. 
Simultániament la llei i la moralitat es 
degradaren a ritme alarmant amb el resultat que, 
encara que Jo baria estat pie d'entusiasme per una 
carrera política, la percepció de tot aquel 1 caos 
em produxa rertigen; i per bé que mal no ralg 
deixar de pensar com es podrien minorar les coses 
i com es podría reformar la Constitució, vaig 
posposar l'acció a l'espera d'una oportunitat 
favorable. Finalment, he arribat a la conclusió 
que tots els Estats existents están mal gorernats 
i que llurs constitucions no poden ésser 
reformades si no Ss amb accions enérglques i una 
bona dosi de sort. 
Plato Carta Setena 

7.- Pistes cap al miratge 

El cap mesura distancies de manera altra que els 
peus. 
KafKa a Milena, abri l 1920 (11) 

La Historia de la sociologia diu moltes coses que actualment 

romanen amagades per darrera deis llibres d'éxit comercial. Aquesta 

historia és ja suficientment extensa com per a permetre análisis 

diferents d'aquelles que s'adhereixen a la superficie textual. Quan un 

edifici, intel.lectualment complex, ha anat creixent i diversif icant-

se i esdevé d'una confusió inextr icable, les s íntes is actuáis 

resisteixen les técniques actuáis. Per a t robar fils conductors cal 

recorrer ais projectes deis arquitectes. Amb el benentés que ara, 
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desapareguts o silenciosos els arqultectes, els mestres d'obres i els 

paletes reinterpreten els plans 1 miren de fer habitable l 'edi f ic i en 

funció de llurs experiencies i l lurs propis projectes. Així resulta 

que la H i s t o r i a de la soc io log ía inclou la s o c i o l o g í a de la 

soc io logía . 

Cal t eñ ir en compte una altra cosa: les s í n t e s i s que es van 

produint son, en molts aspectes, com aquells estoigs que hom troba en 

els basars d'Orient: cada un en conté a l ' interior, successlvament, 

d'altres de format mes pet i t i amb símbols i colors d i ferents . Alio 

que s'allotja en el darrer no és, necessáriament, la cosa de mes valúa 

ni la mes s ign i f i ca t iva . 

Essent el segle XIX el segle de l 'europeització per excel.lencia 

(així com el segle XX ha estat el de l'americanització), els est i l s 

intel.lectuals i les maneres de pensar propies de la tradic ió europea 

es const l tue ixen en trama que rep i sosté les par t i cu lar i ta t s 

polítiques de cada país 1 l'opció de cada pensador. Tot aixo queda 

imbricat en s ín te s i s existencials que s'encapsulen al seu torn en 

llenguatges d'escola o de f i l iació teórica. Les idees viatgen amb els 

l l ibres, i coses nades a Franca o a Alemanya com a resposta a 

problemes determinats, germinen en altres llocs, donant híbrids 

sorprenents. 

Amb tot, sempre es pot descobrlr alguna correspondencia entre la 

sociología que es fa en un país i els carácters que def ineixen la 

s i t u a d o histórica de la seva societat . Ni les modes culturáis ni la 

discrecionalitat intel.lectual individual poden volar arbitráriament 

durant un temps (encara que puguin donar lloc a episodis i l l ibres 

a i l l a t s ) (12). 

Els classics tingueren compromisos polítics que reelaboraren amb 
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subtils arguraents teorics. Aquesta era la seva missló: aportar unes 

dimensions de racional i tat c ient í f ica a determinades rac ional i ta t s 

pol í t iques. Complementáriament observaven i sotmetien a anál i s i 

c r i t i c a les caréneles i flanes vulnerables de Uurs respect ives 

societats (cosa que tenia una transcendencia política practica, en una 

época de constant r ival i tat política, económica i cultural entre grans 

estats europeus, per l'hegemonia en el Continent i, s i f os possible, a 

ultramar). Els clássics que no estaven motivats per aquesta forma de 

servei a la nació, havien d'observar i sotmetre a anál i s i cr í t i ca les 

carencies i punts vulnerables de les classes socials que pretenien 

liderar o bé aquelles a les quals havien atr ibuit la funció de fu tur 

subjecte historie , ÉS el cas de Marx i d'Engels i les seves l lu i tes 

contra les ideologies burgeses. D'aquest treball políticament motivat, 

en resta un coneixement pos i t iu en forma de sociología de les 

ideologies (una conseqüéncia académica potser no prevista per Marx ni 

per Engels). 

Alio que diferenciava (entre altres coses) de forma qual i ta t iva 

els c láss ics respecte deis a s sag i s t e s socials i deis escriptors 

directament polítics, és que les pressions que exercien sobre ells les 

necessitats polít iques i d'organització social, no son ref lect ides en 

la seva immediatesa, s ino a t ravés de f i l t r e s i mediacions 

intel.lectuals i teorics. Les pressions son reelaborades mitjancant 

una d ivers i ta t de transaccions, unes de teóriques (des de la base 

epistemológica assuraida), a l t re s de prac t iques (po l í t iques i 

económiques). Aquest complex de transaccions es fa visible mes tard, 

quan percebem la s íntesi existencíal grácies a la distancia histórica. 

Per a ixo és for^a s impl i s ta la d i s c u s s i ó (ja anacrónica) 
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destinada a decidir si la sociología és, en general, ciencia de crisi 

que nelx amb una crisi hlstdrlca (els fracassos polítics i socials de 

la restaurado de VAnclen Réglme al primer tere del segle XIX 

europeu) o s i és, necessariament, ciencia de societats estables, 

capaces de-mantenlr un ordre social en un entorn de transformacions 

materials i técniques, ordre que román en el seu nucli sense minva de 

les adaptacions econdmiques i polítiques. 

Ara bé, no és el mateix estar, cora a ciutadá a mes de com a 

socidleg, en una societat derrotada i que cerca noves bases per a la 

seva prosperitat i per a fer-se un lloc en el món deis poderosos, que 

estar en una societat que domina aquest món grácies a la seva 

industria, comer?, finances o a la seva flota. No és el mateix 

escriure en una fase de conflanca social que en un perlode de crisi i 

nihilisrae. Ni tampoc és igual escriure en una societat arcaica que en 

una altra que té les seves forces productives en pie desenvolupament. 

Hi ha motius suficients per presumir que una ciencia particular 

de la societat, i.e., una ciencia l'objecte de la qual son els 

resultats o productes socials de les relacions entre actors 

(individuáis i col.lectius), ha de ser una ciencia conservadora. 

Les societats son productes de l'acció, productes relativament 

estables, malgrat ésser contlnuament transcendits (com gairebé totes 

les coses humanes) per la historicitat. Les preguntes permanents 

que es troben en tota reflexió social, des de la mes antiga, revelen 

que a la ment del pensador apareixen com a enigmátics dos grans fets: 

1) que les societats, Uevat que siguin radicalment assassinades per 

una agressió forana, es desintegren raolt difícilment; 2) que la 

majoria social obeeix una minoría, com deia Hume, "no hi ha res tan 

sorprenent, per qui considera els assumptes humans amb mirada 
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f i losófica, com la fac i l i ta t {tlie easlness) amb que la majoria és 

governada per la minoria". 

Una c ienc ia p a r t i c u l a r de la societat tendeix a ser 

conservadora perqué aquest objecte té tendencia a ésser estable i 

perqué el coneixement mateix exigeix objectes relativament estables. 

Les hipótesis d'ordre, regular i tat , recurréncia, son essencials en el 

coneixement científic, perqué aquest pugui ser objectivat i transmés. 

Té la seva lógica profunda que, ja al primer ter<? del segle XIX, 

dintre d'Anglaterra antirevolucionaria, un autor relación! el concepte 

de s i s tema (systent) amb el pred ica t social. 

Altres raons per a presumir que una ciencia part icular úe la 

societat ha de ser conservadora, provenen de l'extrema complexitat 

de les societats , tant les mal anomenades "primitives" com les 

actuáis. Tot es recolza reciprocament en certa mesura, i molts hábits 

i formes de comportament es reconstrueixen, aparentment de manera 

espontania, després d'esdeveniments pol í t ics o socials que, per ais 

actors, marcaven una irreversible ruptura revolucionaria. En el seu 

út i l llibre sobre la formació del modern esperi t francés, Hans Kohn 

c i t a (1955, 49) una carta de Taine al vell Guizot, en la qual Taine 

argumentava que una ciencia social ha de tendir cap al conservadurisme 

per la propia complexitat del eos social. "Aixo ens protegeix 

fácilment del xarlatanisme i de les panacees generáis". Deixant de 

banda el context en qué la carta está escr i ta (quan la soc ietat 

francesa burgesa v iu encara sota l'impacte de la Commune) pensó 

que Taine té rao. Cap utopista no havia estat c ient í f ic . La utopia 

contenia l'organització social Imaginarla. Per aixo Marx va haver 

de l l iurar un combat continu contra ells. Hi ha, a mes, utopis tes i 
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utopies. Les del segle XIX europeu no son pas com la de Plato. Aquest 

havia trobat el model historie de la comunitat política perfecta, i es 

tractava d'estabi l i tzar- lo i defensar- lo davant de l'energia vi tal , 

inexperimentada i irracional, de les generacions Joves. 

Els éssers humans no som pas libérrima contractualistes que cada 

hora signem i rescindim compres i vendes segons ens convingui (com 

suposa i generalitza la ideología económica liberal). Encara que el 

capitalisme converteix en mercadería tot el que toca, no pot fer 

mercadería de la seva propia organització social capi ta l i s ta . 

L'organitzacid social no és rescindible. 

Els Juristes i filósofs anteriors a la cris i que és coetánia amb 

el naixement de la sociología (o mes precisament amb la conscléncia 

social de la necessitat d'una ciencia com la sociología), havien 

raonat a la seva manera l 'es tabi l l tat de les societats . Els uns no 

havien fe t mitjancant una reducció psicológica: l'affectlo 

societatis cara ais escolástics. Els a l tres ho feren mitjancant una 

f i cc ló j u r í d i c a , el pacte o el contráete social permanent. La 

sociología neix no perqué t i n g u i un projecte revo luc ionan, sino 

perqué aquel les f iccions eren vulnerables i revelaven la seva 

obsolescencia, tant teórica com práctica. El Dret, la Jurisprudencia, 

la teoria polít ica, la f i losof ía moral, eren disc ipl ines insuf ic i ents 

en una época de crisi i de canvi. Es requeria un nou coneixement i un 

nou llenguatge. Només la religió continuava apareixent, i essent, el 

ciment que res i s te ix a mes llarg termini. Aquesta consistencia 

relativa de la religió emergeix ádhuc com explicació "científica' en 

la h is tor ia social i cultural comparativa que s'escriu a Franca i 

Anglaterra, a Alemanya i a Rússia, durant la segona meitat del segle 

XIX i primers decennis del segle XX: hi ha una quantitat de l iteratura 
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comparativa que "explica" diferencies entre societats a causa de la 

seva base religiosa: l 'anglícana i la católica, la luterana i la 

católica, la bizantina i la romana, etc. 

Davant la permanencia i consistencia relatives de la religió, una 

certa "ciencia social" assumeix per a determinats públics un carácter 

dissolvent i revolucionari. El mateix Taine, esperit conservador i 

burges, escriví en la seva introducció a la Hlstoire de la 

littérature anglaise, all5 que feia tremir d'indignació el clergat 

de Franca, i.e.,: que el vici i la v i r t u t podien ser t rac ta t s com a 

productes químics (com el vidriol i el sucre). Audacia material is ta 

mes espectacular que no pas real, per part de qui sap que l 'equillbri 

de l'edifici social no depen de la v i r t u t deis estadants. 

La ciencia social mateixa es constitueix en general, sota t res 

condicions que l'enfronten Ja de reí a les imatges religioses del món 

i de la historia, és a dir: 

des-sacralització (o en un a l t r e terme, 

secularització), cosa que implica assumir plenament que son els 

homes els actors del seu propi drama i que cal excloure del discurs i 

de la reflexió científ ica les causes transcendents al món huma (ja 

s iguin aqüestes un pía de la Providencia, ja s igui un fatum 

imputable a un poblé o a la familia o dinastia regnant, etc. etc.). 

sistematicitat: els fets socials (com es deia 

aleshores) en relacionar-se, formen sistemes, els quals com a sistemes 

son independents de voluntats individuáis; 

especificitat del nivell social: els fets 

socials posseeixen p rop i e t a t s i r r educ t ib les a explicacions (o 

"factors") natural is tes , com els biologlcs, geografics, climatologics, 
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etnics, etc., (encara que el nivell social, per existir, necessita el 

suport material d'altres nivells d'organització, com els biologics, 

poblacionals, psicológica, etc.; alld important és que ni ha 

propietats del fet social que s6n irreductibles ais seus suports). 

Així mateix, l'exclusió de la sobredeterminació espiritual o 

suprasocial (cosa que está, en part, inclosa en la condició de des-

sacralització). 

Davant d'aquestes condicions, la sociología hauria d'aparélxer 

com a revolucionaria enfront la religió i com a conservadora enfront 

tots els utopistes i revolucionaris. 

Hi bagué molta gent que es va enganyar i cregué que, perqué la 

sociología era corrosiva enfront la religió, ho era també en tot 

l'edifici social. I/historiador de la "Societat Fabiana" Edward R. 

Pease (de la qual en fou secretan des del 1980 al 1913 i secretari 

honorarí fins al 1938) descriu eloqüentment el clima de conflicte 

ideolSgic en qué es formaren a fináis del segle XIX, els qui serien 

futurs líders laboristes británica: 

"No és fácil reconstituir l'amplitud de l'abisme 
(gulf) que separava la jove generado d'aquell 
perlode, respecte de la deis seus pares. 
L'origen de les especies, publicat el 1859, 
inaugura una revolució intel.lectual com no 
n'havia conegut cap el món d'en<ja que Luter va 
clavar les seves tesis a l'església de Tots els 
Sants a Wittenberg. La gent gran es negá en bloc a 
considerar o acceptar la nova doctrinal...) Els 
nostres pares, que no llegien a Spencer ni a 
Huxley, vivien en un món intel.lectual que no 
tenia cap mena de relació amb el nostre; i 
separats com estávem deis lligams intel.lectuals 
de la nostra adolescencia i reconeixent com 
reconeixlem que els adults eren inútils com a 
guies en qüestions de religió, ciencia, filosofía, 
donat que no sabien res de l'evolució, nosaltres 
sentlem també instintivament que res no podlem 
acceptar com a article de fe, si provenia 
d'aquells que encara creien que els primers 
capltols del Génesi descriuen exactament l'origen 
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de l'univers, i sentíem que havíem de descobrlr en 
algún lloc, per nosaltres matelxos, quins son els 
ver i tab les p r inc ip i s de la l lavors recent 
inventada ciencia de la sociología". (R.E. Pease, 
c i ta t m extenso en David Thomson, 1950, 1959, 
p á g . 151). 

Com podem observar, les adhesions emocionáis a la sociología per part 

de Joves de classe mitjana, son bastant mes antigües del que podrien 

suposar aquells que les han protagonitzat, amb ignorancia histórica, 

durant el decenni de 1960 a 1970. I tal com podem constatar peí 

testimoni historie, aquella sociología, que era la d'Spencer, resul ta 

molt poc revolucionaria per a l'ordre social. 

Spencer va donar confianza a les classes mitjanes d'Anglaterra i 

Escocia en l lurs papers economics i polítics, en l'ámbit intern (la 

industrial i tzacid) i en l'extern (el domini imperial mundial). La 

sociología d'Spencer va naturalltzar el procés fent-lo orgánic, 

evolutiu, producte de l'especialització funcional i la in tegrado 

e s t ruc tu ra l . La creació de la soc ie ta t i n d u s t r i a l i la Pax 

Britannica, estaven inscri tes en l 'ordre natural de les coses. 

Certament, aquest era un ordre en constant esdevenir i adaptado. La 

rup tu ra d'una apl icado simple, estát ica i general, del pr incipi 

d ' identi tat , va commoure els esperi ts fideistes per ais quals els 

objectes havien estat sempre identics a ells mateixos.,No ni hagué cap 

a l t re canvi revolucionari. Solament cap al final de la seva vida, 

Spencer s'adoná que el domini del comer? mundial no era condició 

suficient per al domini polltic mundial, i que industr ia i imperi 

convergien en la necessitat d'una nova, gegantina, estructura militar. 

Els imperis militars-industrials, eren al davant, no al darrere. 

Es el cas de la sociología a Fran<?a que se sol adduir per la 

caracterltzació de l'empresa intel.lectual d'aquest nom com a ciencia 
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de cris!. En els manuals (i en les expl icacions a classe deis docents 

slmplificadors i vulgaritzadors) se sol trabar una analogía entre 

Córate i DurKhelm, en el sentit que tots dos treballen iraraediatament 

després d'una cr i s i (Comte, enmig del fracás de la r e s t a u r a d o 

pol í t ica i re l ig iosa de VAnclen Régíme, DurKhelm després de la 

derrota de Franca a la guerra contra Prússia). La correspondencia és 

superficial i fal.lacíosa. Comte aspirava a obtenir un coneixement 

general sobre les formes de sociabi l i tat humana, qualsevol que fos el 

context social. Conegudes aqüestes formes 1 les stves "liéis" podría 

estabilitzar-se i organitzar-se adientment el eos social, posant f i a 

la recurréncla de les revoluclons. DurKhelm per contra, procedeix com 

un c i ent í f i c experimental per 1'análisi del mil leu específ ic que 

dona origen a cada tipus d'acció i d'orientació. La relació entre el 

mil leu o context i els "fets" o "problemes", és una via regla per 

a raná l i s l sociológica. Comte era substantivament universal ista; 

DurKheim era contextualista en el nivell substantiu i universalista en 

el nivell conceptual i metodología DurKheim no estava interessat en 

restabl ir un ordre antic, sino a contr ibu ir a la cohesió social, 

civil, laica, republicana, de la nou nada Tercera República. DurKheim 

estava així mateix, i sobretot, motivat per a contribuir a la formació 

d'una consciéncia col.lectiva c ient í f i co-rac ional en les é l i tes tant 

intel.lectuals com polítiques. L'educació universitaria c ient í f i ca era 

tan important com l'educació cívica, to tes dues es t ínto lant-se 

recíprocament. Durant el temps entre la Commune i el Congrés de Berlin 

era opinió corrent a Franca que la causa de la derrota estava en la 

mateixa unlvers i ta t francesa (que no podía res i s t i r la comparado 

científ ica amb la un ivers i ta t alemanya). En la breu, pero intensa, 

fase de reaccló re l ig iosa que s'apoderá d'una part de les classes 

130 



altes i de la classe mitjana francesa després de la derrota de 1871, 

es va posar f i al monopoli estatal de l'ensenyanca u n i v e r s i t a r i a 

(constitució de Facultats catdliques el 1875) al matelx temps que es 

f e i a ev ident la n e c e s s i t a t de nous p r i n c i p i s d ' in tegrac ió i 

solidaritat socials. No és casual que en l'obra de DurKheim predominin 

els temes de la i n t e g r a d o social sobre els de la d i f e r e n c i a d o i 

segmentado socials, ni és per un desig d'allunyament que DurKheim 

sotmet a c r í t i c a tants aspectes bio logis tes i ps icologistes de la 

sociología de Spencer. Consciéncia c o n e c t i v a (en el nivell de la 

i n t e g r a d o social) i rac ional i tat pol í t ica (de l'Estat que arbi tra , 

organitza i dirigeix, primus Ínter pares entre les organitzacions 

socials) afirmen els seus pr incipis irreduct ibles i els seus valors. 

DurKheim racionalitza; Spencer naturalitza. Aquest codifica l'apogeu 

d'una soc ie tat l iberal, indiv idual i s ta , que ha sabut ocultar la 

violencia económica; aquell posa els principis per a una societat que 

encara ha de venir, guiada per la fe en la rao i la ciencia, amb una 

democracia par t i c ipa t iva mes enlla de la l iberal-parlamentaria 

burgesa. Conseqüentment, les seves actituds davant la funció social de 

l'Estat difereixen substantivament, diferencia mes qua l i ta t iva en la 

mesura que to t s dos eren enemics de l'Estat autor i tár i , ja fos 

d ' inspirac ió a b s o l u t i s t a h i s tór ica , o d ' insp irac ió hege l iana 

filosófica o jurídica. Un tret comú a tots dos és l 'host i l i ta t vers el 

socialisme i la seva concentrado de poder polític i economic. 

Tampoc ais Estats Units neix i es desenvolupa la sociología com 

un projecte revolucionari, s i bé neix i es desenrotlla amb profundes 

implicaccions polítiques, economiques i etiques. 

La sociología d'orientació spenceriana fou hegemonica ais Estats 
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Units al darrer ters del segle XIX, i no hl va provocar una ruptura 

intel.lectual com la que E.R. Pease assenyala per a Anglaterra. Els 

continguts individualistes i evolucionistes que apareixen en la 

filosofía social de Spencer, s'avenien molt bé a l'esperit de lliure 

empresa i- de lalssez falre i al context historie d'un país en pie 

desenvolupament de les seves forces productives. El 1883 William 

Graham Sumner publicava a Nova York Alio que les classes socials es 

deuen una a l'altra (What Social Classes Owe to Each other) per a 

demostrar que ningü no deu res a ningú i que (simplement) té Uoc la 

supervivencia del mes apte i el mes diligent. Deu anys després 

escrivia: "La follia mes gran en qué pot caure un horae és la de seure 

amb llapis i paper i planejar un nou món soclal"(l894, relmp. 1911, 

195-210). Donat que aquest home era conseqüent amb les seves idees, 

quan un estudlant a Yale li demaná qué opinarla si un altre professor 

li prenla la cátedra, respongué que la culpa seria probablement d'ell 

matelx, per no haver sabut exercir-la com el mes apte. Tota 

intervenció d'un poder social o polític per a salvar els fracassats o 

desheretats del seu fat, no podía conduir sino a empitjorar la 

situació de la societat. 

Aquesta racionalitzacló d'un capitalisme agressiu produí les 

seves contratendencies a la mateixa América, per part de gent amb una 

cultura científica i filosófica que no eren beneficiarles principáis 

del procés de desenvolupament capitalista. 

Laster F. Ward era un borne d'aquesta mena. Creia en la 

possibilitat de millorar l'ordre social mitjancant una conjunció de 

racionalitat científica, voluntat 1 principis moráis. No era pas un 

altruista sentimental, ja que pretenia ésser un científic. No es felá 

pas il.lusions sobre els motlus básics que mouen els homes 1 que es 
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tradueixen en forces socials. Pero estava convencut que la voluntat 

també es una for<;a social (influencia de Schopenhauer, un deis seus 

maitres á penser) i que la voluntat havia de ser usada per al 

millorament de la societat. El raón social podia esser construit 

tal com enginyers i arquitectes construien un nou raón artificial. Els 

socidlegs podrien ensenyar ais politics qué era possible fer i com 

fer-ho. La intervenció planificada, l'educació pública i cívica, la 

protecció deis debils, l'aplicació de principis científics per a una 

acció social col.lectiva, la funció reguladora de l'Estat, eren 

dimensions d'una activitat pragmática, una sociologia aplicada, 

regida per principis normatius (en la seva teoría) i desplegada com un 

art (en la practica). Lester F. Ward tenia una concepció ingenua i 

grandiosa de la sociologia, la ciencia de les ciencies (sclentía 

scientiarum). 

Ward havia estat contemporari d'una generado d'assagistes 

socials americans, uns crítics, altres utopics (Edward Bellamy, H.D. 

Lloyd) i de socidlegs que estaven així mateix motivats per la reforma 

social. Si el decurs de les idees tingues una lógica propia, obedient 

només a les relacions amb les altres idees, aquesta tradició 

nativament americana i prometeica, s'hauria pogut constituir en 

sociologia orgánica (en el sentit gramsciá) per a economistes i 

politics, precisament en el període de la Gran Depressió de 1929 a 

1937, quan els traumes socials produits per la crisi degradaven les 

condicions de vida de railions d'americans, i no pas pocs 

intel.lectuals s'interrogaven sobre el final del capitalisme. 

Per qué aixo no va succeir i per que el funcionament del sistema 

capitalista ais Estats Units havia d'incloure el fracás, o el 
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s l lenciament , d'aquella t r a d l c i ó i l ' e s t e r l l i t z a c l d deis seus 

potenc iá i s , son qües t ions que han e s t a t objecte de diferents 

r a c i o n a l i t z a c i o n s . (13). 

Pocs anys abans de la crisi , la memoria de Ward seguía viva com 

l'"Aristdtil d'Araerlca"; tan bon punt es va fer dominant l'empirisme 

observacional i sociográfic, el seu nom desaparegué f ins i to t deis 

manuals de sociología. En l'espal de dues generacions es passá d'una 

concepció prometeica de la construcció del món social, a una 

sociología escindida en tres arees: 

- l ' a s sa ig cul turoldgic academic (ref lex ions sobre la 

civil ització, e s tudis culturáis comparatius i histories , la técnica 1 

el canvi cultural , la c iv i l i tzac ió urbana enfront de la folk, etc.). 

- l 'observació empírica i s oc iográ f i ca , ex. gr. sobre 

delinqüencia Juvenil, problemes de convivSncia urbana entre diferents 

grups etnico-lingülstics, adaptado d'immigrants; 

- l'experiment de laboratori: el behaviorisme, la sociometría 

de pe t i t s grups, la psicotecnia de les relacions humanes en les 

fabriques , etc. 

El procés d'urbanitzacio i la gran extensió de l'educació mitjana 

i superior, van fer possible una especialització de funcions entre els 

c i e n t l f i c s soc ia l s . Molts d'aquests pro fe s s iona l s eren f i l i s 

d'immigrants europeus i no havien pogut connectar amb escriptors 

radicáis americans que havien publicat l lurs llibres els darrers anys 

del segle XIX o els anys anter iors a la Primera Guerra Mundial. 

D'Europa arribaren simultánlament metodes estadlstics i de tractament 

de dades que av la t adquir iren a America l 'estatut d'object ivitat 

científica. Estadlstics americans com G.W. Snedecor van continuar ais 

Estats Units l'obra que a la Gran Bretanya estaven fent Karl Pearson i 
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Ronald (mes tard Sir Ronald) A. Fisher. A partir d'aquestes bases es 

desenrotllá l'escola que va ser hegemdnica en la invest igado empírica 

americana, amb Paul Lazarsfeld, James Coleman, H. BlalocK i altres. 

La concepció de la c i e n c i a soc ia l que ten ien a q u e s t s 

professionals els allunyava (o els oposava) a la conjunció de teoria, 

práctica i et ica que caracteri tza els socidlegs del meliorism i de 

la reforma social. En qüest ió d'etica, calla ímposar un "mans 

fora" (hands off). La ciencia és neutral . En el seu exceLlent l l ibre 

Science, Class and Soclety, el socioleg suec Góran Therbom 

recorda oportunament (en ampliar una observado de Gouldner) que en 

plena época de d i s t u r b i s soc ia l s i c r i s i económica, l'any 1937, quan 

en el "Memorial Day" la pol ic ía de Chicago mata deu obrers 

metaMúrgics, era precisament quan Talcott Parsons comen<;ava la seva 

magna obra teórica de la i n t e g r a d o social per mitjá deis valors 

culturáis i quan Fritz Roethlisberger i els seus col.laboradors feien 

la sembra sociotecnica per a la teoria de les relacions humanes en la 

industria (Góran Therborn, edició anglesa de 1977, págs. 421-4-22). 

Finalment, la soc io log ía "aplicada" que no era raerament 

observacional s'estava convertint rapidament en manipulado social. 

Els processos socials d ir ig i t s i controlats que havia imaginat Ward, 

eren ja una realitat, encara que de naturalesa molt diferent a la que 

ell va desi t jar . S'anomenava ciencia social aplicada a pract iques 

psicotecniques, a experlments de laboratori amb grups condicionáis, a 

l'organització "científica" del treball i a les cadenes de muntatge a 

les fabriques, a tecniques de propaganda pol í t ica i de publ ic i tat 

mercantil. Cada una d'aquestes act ivitats creava ocupado per a milers 

de nous profess iona l s , i n t e r e s s a t s en la seva c o n s o l i d a d o i 
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desenvolupament. Així s'expandia un sector t e r c i a n diferent d'aquell 

previst per alguns deis pares fundadors de la sociología americana i 

que haurien d'haver funcionat per a la transparencia racional de les 

relacions socials i l'autodeterminació de l'individu enb harmonía amb 

la societat. A penes havien passat tres anys de la mort de Ward, que 

un d irec tor c inematograf íe , D.W. Griff i th, produí la primera 

peUIcula de propaganda polít ica destinada a Justif icar una guerra a 

ultranza contra una altra nació (en aquest cas contra Alemanya. El 

film fou Hearts of the World, 1917. Així que Rambo Stallone té, 

almenys, s i s decennis de reís). 

No s'estava només ediflcant un m&n material nou per subst i tuir 

l 'entom de la Natura que havia reg i t la vida 1 la mort de l'home 

durant segles. No s'estava només construint gratacels, urbanitzant el 

camp i bast int noves c iu ta t s , al largant les v ies férr ies , produint 

automdbils i fent autopistes per a ells, i venent mil altres productes 

de la técnica. S'estava creant, per primera vegada en la historia, tot 

un m&n simbolic ar t i f i c ia l , fet de missatges, d'imatges, d'icones, 

condicionaments sensoria ls i intel . lectuals, món que envolta a cada 

individu amb nous Uenguatges artificiáis i que s'interposa entre cada 

ésser huma i el seu proisme, i entre cada home i els seus Instruments 

de treball (algún d'ells recíprocament act ius , productors també de 

slmbols, informacions numériques i missatges). Ara cada nova generado 

nascuda en aquest univers a r t i f i c i a l l'assumeix com a propi. I, 

excepció fe ta d'errátiques minories que van a la recerca d'una 

identitat, la majoria deis individus ho Justifiquem pels treballs que 

hi fem. Els soci&legs han esdevingut necessaris per a la cohesió 

d'aquest univers simbolic, en la mesura que els estudiants necessiten 

que se' ls ensenyin codls per a d e s x i f r a r s ignes , s ímbols i 



signif icats , i en la mesura que els mateixos socidlegs han aconseguit 

persuadir els amos deis d iners públics que la sociología és molt 

valuosa per a orientar-se en el laberint. 

Donades aqüestes condicions, aquesta f i l i ac ió intel . lectual i 

aqüestes practiques academiques i socials, resul ta un fe t raes av iat 

sorprenent que cap a final del decenni de 1961 a 1970 la sociología (o 

les soc io log ies ) es t ransformess in en una mena de doctrina 

revolucionaria i que no solament la gent d'ordre, s ino també els 

socidlegs, van creure de bona fe que la sociología era (o podia ser) 

l'instrument o l'arma de f in i t i va per a la revolucid (o per a alguna 

classe de ruptura revolucionaria irreversible) . La dicotomía entre 

sociología de l'ordre i sociología de la revolucló, que orople tants 

d'assajos i t e x t o s del perlode 1965-1975, sempre em sembla 

profundament enganyadora, tant per ais lectors com per ais qui 

l'empraven convencuts de la seva pertinencia. D'una part perqué tots 

els grans c láss ics de la sociología amb la sola excepció de Comte 

(que estava obsessionat peí consensus) son pensadors que han 

incorporat a l lurs análisis el conflicte social i no ignoren la funció 

del confl icte per a aconseguir que l'ordre po l l t i c i l'ordre legal 

siguin mes civil itzats i Justos. Des de Maquiavel a DurKheim, hom pot 

a d d u i r e ls t e x t o s sobre la func iona l i ta t del confl icte per al 

perfeccionament de les lleís (en el cas de DurKheim, argument portat a 

les seves ultimes conseqüencies: no ni ha soc ietat coneguda sense 

conductes delinqüents; sense delinqüencia no es perfeccionarla el 

Dret) (14). La funcional i tat social del confl icte fou argumentada 

ádhuc com a contributoria a la cohesid del grup o de la nació (un punt 

de v i s ta d í ferent del que subratl la el vincle entre confl icte i 
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historicitat). A l'Alemanya postbismarckiana aquest argument apareix 

en d i ferents pensadors, entre ells, en particular, Georg Simmel. 

L'hostilitat de l'entorn o l'agressld exter ior reforcen la l d e n t i t a t i 

cohesió del grup (una observado que té probablement la font en el 

propi context histdrico-polític alemany, quan els alemanys es veuen 

com un "imperi del Mig" voltat de potencies hostils). 

D'altra part, perqué l 'estructural-funcionalisme parsoniá. no 

negava pas l 'existencia del confl icte social; alió que havia fe t era 

reduir- lo o local i tzar- lo (en les transaccions entre subsistentes) i 

mes preclsament individualltzar-lo (com una expressió de tensions per 

l 'energia actuant en els drlves de l' individu). Per a construir 

una soc ietat nova a través d'una revolució, també era válida la 

proposicló parsoniana que diu que els sistemes de nivell mes alt 

d'informació controlen els sistemes a nivell mes al t d'energia. 

(Proposicló que torna a escriure, en Uenguatge complicat, quelcom que 

era obvi per a tots els veritables revolucionaris que haguessin llegit 

Lenin i la seva t e s i que d iu que t e o r i a i organització son 

intrínsecament superiors a voluntat i espontaneisme). 

El naixement d'una autotitulada sociología de la revolució s'ha 

de cercar i fer-se intel.ligible per altres camins. Per descomptat, ni 

havia la guerra del Vietnam i ni havia les Uuites guerrllleres contra 

el neocolonial isme i rimperialisme. Aquí tracto de f i l iac ions 

intel.lectuals i no ins is t iré sobre aquests factors histories de sobra 

coneguts (i de suprema importancia en alguns aspectes conjunturals). 

Cree que for<?a deis doctr inaris de la nova sociología alio que 

volien preclsament era no anar a la guerra del Vietnam 1 mes av iat 

escriure sobre les guerrlUes, que part ic lpar-hi . Amb un decennl 

de retard repetien el miratge de Sartre: la guerra d'Algéria era el 
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preludi de la revolució a Franca, etc. Calla esperar que la h i s tor ia 

portes la revolució a casa. 

Es oportú de recordar aquí que la revolució sociológica (no 

la social) fou precedida, i en part infantada, per un episodi 

populista que portava al seu s i for?a deis aspectes ul ter iors: la 

d iv i s ió maniquea del eos social entre els que teñen alguna classe 

d'autoritat o poder i els que no en teñen (o no el teñen reconegut), 

el romanticisme, la contracultura, la ideal i tzació de la Natura 

incloent-hi l'ésser huma com a ésser natural. 

Els darrers s i s o set anys de la seva vida C. Wright Mills t r i a 

el camí que cons is te ix a produir una sociología pol í t ica de baix 

nivell d'abstracció i fortes dosis d'indignació cívica. Ningú no pot 

sentir-se indiferent a les superbes qualitats de la seva prosa i a la 

seva capacitat de descripció de relacions concretes de poder, gairebé 

no tocades per altres autors o bé deliberadament silenciades. Pero els 

anys transcorreguts després de la seva mort (21 mar? 1962) ens mostren 

també que la tradició de crít ica moral en que s'inscriví i de la qual 

va arribar a ésser un magníf ic representant, no té gran cosa a veure 

amb la renovado científ ica de la sociología ni amb el depassament de 

la sociología empirista. Es mes: s i llegim atentament aquesta mena de 

manifest anomenat the new soclology que Irving Louls Horowitz va 

posar el 1964- com a introdúcelo a una antología postuma de textos 

sobre C.W. Mills, podem veure que l'empresa sociológica en que Mills 

estava immers en el moment de la seva mort, no era mes que una altra 

grandiosa il . lusió. Es tractava de descobrir "la naturalesa de la 

nostra época" (the nature of our epoch) 1 "l'estructura del raón 

present i passat" (Horowitz, 1964-, 42). Per a aixo Mills havia reuni t 
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dades de 100 nacions i de 50 grans ciutats que cobrien: a) esferes 

simbdliques (sic: symbol spheres), b) desenvolupament progressiu 

de formes de comunicado, c) servéis socials i d'ajuda pública, d) 

horitzons mundials (o contextuáis), e) l'abast del poder polltic, f) 

imatges societals: Déu, Rao, Burocracia isicl), g) rols deis 

intel.lectuals, h) tipus de personalitat, i) formes de legitimado, i 

finalment J) tipus d'angoixa i problemes psicológica (I.L. Horowitz, 

1964-, 44). A aquesta sopa l'anomená epochal soclology. 

Obviament, les dades manejades havien de ser dades censáis, Ja 

que era impossible ranada a cadascun deis 100 paisos a fer 

investigació sobre el terreny. Quan vaig llegir aquell resum de 

programa cientific érem a Barcelona fent la investigació sobre 

l'empresariat cátala i recordó bé que el Prof. Alfonso Garcia-

Barbancho, aleshores Vice-degá de la Facultat de Ciencies Económiques, 

estava treballant un munt d'hores extres per tractar d'aclarir els 

errors mes grossos deis censos espanyols de 1940 i 1950. Quan vaig 

arribar a Buenos Aires uns anys després per a la investigació sobre 

industrialitzadó i moviments sindicáis, vaig trobar a l'Institut Di 

Telia un grup de demógrafs que tractava de depurar els censos 

argentins posteriors al 1945. L'epoca de gran prestigi mundial de 

l'estadlstica argentina, protagonitzada per Francisco Latzina, 

pertanyia al passat. Quasi vint anys raes tard, sobre l'explotació del 

cens francés de 1975, llegeixo aixó que segueix: "La ciencia 

demográfica es troba en estat de crisi. Hi ha una especie d'esgotament 

de la demografía oficial, que es manifesta per la propensió a perdre's 

en refinaments técnics i per la incapacitat de realitzar un cert 

nombre de mesuratges fonamentals. (...) Actualment no sabem si la 

poblado de la regió parisenca augmenta o minva; el Prefecte de 
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l'Ille-de-France tampoc no ho sap" (Jacques Dupáquier, en Alfred Sauvy 

et al., 1982, pág. 19. A la pág. 21 recorda que a fináis del 

segle XIX es feien a Franca resums estadlstics ben precisos amb només 

9 funcionaris per a tot el país). En la majoria d'Estats passa el 

mateix: a l'epoca en que ni havia una gran fe en la investigado 

científica i durant la qual els funcionaris es consideraven portadors 

d'una missió cognitiva (conélxer la realitat de la seva societat, la 

seva patria, i contribuir a la ciencia nacional i universal), els 

censos eren d'una suma qualitat i detall. A partir del moment que 

l'estadística es fa per burocracies, sense motivado científica, la 

investigado qualitativa ha de procedir, abans d'usar les dades 

censáis, a una serie de creuaments, per observar la coherencia d'unes 

magnituds amb d'altres. D'aquí la importancia que ha adquirit la 

demografía histórica i l'extrapolació teórica de dades antigües per 

veure si les series s'ajusten a dades recents i descobrir quan hi ha 

dades inversemblants o quan un país realment ha donat un salt en 

alguna classe de procés. En tot cas, aquest incís anecdotic és 

suficient per a comprendre que Mills, gran crític de l'empirisme i de 

la sociología técnica que mesura diferencies percentuals i descobreix 

estructures latents, estava irremeiablement abocat a enfonsar-se en el 

pantá d'un altre empirisme no pas menys estéril. 

El problema continua dempeus. La fe en la rao i en la ciencia que 

animava DurKheim 1 la seva escola, ha deixat de ser socialment vigent. 

Ara es tracta de justificar uns salaris publicant alio que bonament 

surti. El 1965, en el decurs d'un seminad a Iugoslávia, un prof essor 

lugoslau especialista en migradons interlors era deia en flnalltzar 

una taula rodona: "Ara s'escriu molt sobre la zadruga, pero ningú 
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no va ais Uogarrets de muntanya per tal de veure s i la zadruga 

encara existeix. Ara el que fan els investigadors és escalfar butaques 

amb els seus darreres". 

(Es podrien multiplicar les observacions. Qualsevol que hagi 

estat a Budapest pot constatar que 1'ingrSs per cáplta en aquesta 

capital no és, ni pot ser, un tere (i.e., dos tercos inferior) del de 

la gent que v iu a Barcelona o a Madrid. Durant dos decennis les 

estadístiques del Fons Monetari Internacional han estat donant per a 

Hongria, pa ís centreuropeu, un ingrés per cáplta in fer ior al 

d'alguns paisos subdesenvolupats del Tercer Món. I un llarg etc.). 

Peí que fa a l'orientació polít ica prSpiament dita, Wright Mills 

tendia a fer les análisis del present comparativament per referencia a 

un model ideal del passat americá, una democracia transparent i 

iMustrada que hom dubta que hagi e x i s t i t en els termes que ell la 

concebía. (Cf. sobre aquest punt, la c r i t i ca de Talcott Parsons, 1957, 

1966, 225 i ss., 248 i ss., i a ix í matelx el comentar! d'un d e n t i s t a 

polltic i tal iá prematurament desaparegut: Vittorio de Caprariis, 1966, 

180). Calla recuperar el món Jeffersoniá amb la seva estructura 

senzilla de poders raonables i v is ibles . 

La critica de les concentracions abusives de poder es transforma 

avlat en el rebuig de tot poder. A mans d'autors menys intel.ligents i 

amb menys informado histórica que Mills, la sociología pol í t ica es 

convertí en una antisociologia. ¿Com és que aixd fou possible? Cree 

que no és aliena a l'absurd una de les branques teoretiques del matelx 

funcionalisme americá. A f l d'evitar l 'exerclcí irresponsable del 

poder, els funcionalistes van Uigar insolublement aquest concepte amb 

el de responsabi l l tat . En el model funclonal l s ta de sistema social 

sobredeterminat pels valors culturáis, qualsevol conducta "disruptiva" 
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(disruptive behavlor) ha d'ésser necessáriament res is t ida o 

controlada per qualsevol actor que disposi d'alguna classe de poder. 

El poder és un requisit funcional de la societat per al control de les 

conductes desviants (Marión Levy Jr., 1952, 1959, 333, 468). Altrament 

dit: en aquell model de sistema social, la Uibertat de l ' individu es 

realitza en l'adaptacio voluntaria i conscient a les expectatives de 

rols socialment pautades, rols que al seu torn son coherents amb una 

es t ructura de valors culturáis. Els valors no son pas negociables: 

s'interioritzen per mitjá de l'educació i es manifesten en l'adaptacio 

integrativa a estructures socials emplriques. L'actor pot negociar, 

com a máxim, marges de tolerancia en l'acompliment deis seus rols. El 

principal introductor del concepte de rol en la ciencia social 

(i.e., el concepte propiament dit, a p a r t i r del suport semántic 

lexical), Ralph Linton, havia expressat aquesta vinculado entre rol, 

socialització, poder, i ordre social, amb una gran honestedat política 

i (dirlem) amb un candor admirable: el seu text, previ gairebé un 

decenni al climax de l'estructural-funcionalisme parsonia, correspon a 

una época que avui ens sembla arcaica pero que tenia les seves 

qual i ta ts : 

"Les anomenades societats l l iures no son en 
realí tat sino aquelles societats que estimulen els 
seus membres perqué express in la seva 
individual i ta t en coses de poca importancia i 
acceptables socialment, al mateix temps que 
obliguen els seus membres a viure en t re 
innombrables regles i prescripcions, i ho fan de 
forma tan subti l i completa que á penes se 
n'adonen" (Ralph Linton, 194-5, reed. 1959, pág. 
32). 

En suma: l 'estructural-funcionalisme convertí el poder en una 

capaci ta t generalitzada i difosa per tot el sistema social. I 

impllcitament va r e d u i r t o t el poder a a u t o r i t a t (i,e., poder 
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socialment consentit i legitimat). 

D'aixd se'n segueixen conseqüdncles no previstes. El poder es 

troba arreu. Els rols que exerceixen autorltat en la familia, els deis 

mestres a l'escola, els deis contramestres a les fabriques, els deis 

executius a les empreses, i per descomptat els deis governants i els 

deis pollcies, resulta que formen part del sistema politic. El sistema 

polltic es transforma en coextensiu a tota la societat. (Tornem a 

aquella paradoxa de la part que és el tot i del tot que és part). En 

el nivell analltic, el sistema polltic deixa de teñir fronteres 

definides. En el nivell emplric, resulta que tota relació social 

apareix portadora d'una relació de poder i per tant com relació 

política. Qualsevol diferencia entre actors és visualitzada i avaluada 

com a privilegi d'un i desprivilegi de l'altre. El poder es cosifica 

com una propietat, en comptes de ser vist i conceptualitzat com a 

resultat canviant de l'operació de relacions socials en determinats 

contextos, relació per si mateix, concepte relacional i no cosa. 

"El nostre món está obsessionat pels problemes del poder": aixl 

obre C.B. Macpherson la seva introdúcelo a una moderna edlcló del 

Levlathan (1968, 1979, 9). L'análisi que reflecteix aquesta 

situació tendeix a convertir tota la sociología en sociología 

política. Els seus objectes ideal i real son els conflictes de poder. 

Per exemple: les relacions intrafamiliars son percebudes i tractades 

cada vegada mes com tensions i lluites peí poder de decisió. La 

sociología hospitalaria es converteix en sociología deis conflictes de 

poder entre administracions, cossos medies i cossos auxiliars 

paramedics. Faroílies, hospltals, sindicats, empreses comerciáis i 

financeres, partits polítics, municipis, institucions administratives, 
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esglésies, sectes, etc. resten unificats ideoldgicament sota la imatge 

de caraps de for<;a on els actors o els individua lluiten per teñir 

poder de decisió. La racionalitat deis fins col.lectius que s'han de 

realitzar, queda subordinada a la racionalitat instrumental d'aquestes 

lluites. Desapareixen els rols com a unitats analltiques: resten 

els interessos i les voluntáis, absolutament irreductibles. 

La conseqüencia que s'extreu, és dbvia: estem davant l'aplicació 

general d'un principi ideolSgic (en el sentit d'ideologia = 

codificado i racíonalització d'unes representacions, moltes de les 

quals son generades per la práctica social mateixa). I tant a nivell 

empiric com a nivell analltic el resultat és una mena de cratografia o 

cratologia. Aquesta sociologia totalitáriament impregnada de 

diferencies de poder és, de fet, una cratologia aplicada a la 

generalitat de les relacions socials. 

Cal teñir en corapte el següent: si definim de forma rigorosa i 

estricta el sistema polític, podem establir conclusions teorlques d'un 

cert valor heurlstic sobre el que és legal i el que és just, alio 

il.legal i alio injust, la legimitat i la legalitat, la gestid del 

poder i l'origen del poder, el que és permes encara que sigui il.legal 

i el que no és tolerat encara que sigui legal, etc. Hi ha períodes en 

que el sistema polític té una importancia capital per a la vida 

quotidiana deis grups socials, i períodes en que la vida transcorre 

per altres camins. Pensem, ex. gr., en la situació de la classe obrera 

industrial a Barcelona el 1939 amb la derrota de la República, o bé en 

la deprivació de drets polítics del Tercer Estament a la vigilia de la 

Revolució Francesa, o en fi, avui dia, en la sobredeterminació 

política de les diferencies racials a l'Africa del sud. En tots 

aquests casos és impossible, per ais col.lectius socials, no definir
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se respecte al sistema pollt ic . Perd durant altres perlodes, el 

sistema po l l t i c no és una estructura, n i manifesta l i latent, que 

interfereixi imperativament en la vida i l'acció quotidianes, o que 

determini una separada, tan minuciosa i brutal entre alld permés i 

alld proh ib i t , que l ' ex i s ténc ia soc ia l de la dominació i la 

subordinado sigui ineludible per a la consciencia de cada home. Com 

Ja sabem (mitjancant el treball de carap) en forca invest igacions les 

preguntes politiquea no teñen ressonáncia, i la gent té d i f i cu l ta t s 

per contestar-nos, no pas per por, s ino perqué son temes que no els 

afecten. Si a aques ta mate ixa gent l i fem, al con trar i o 

alternativament, preguntes sobre el seu treball, els seus problemes 

laboráis, la seva empresa i la manera com és gestionada, o bé els 

demanem suggeréncies per fer que el seu treball esdevingui mes 

interessant i mes huma, o bé sobre quin treball els agradarla fer 

en comptes del que fan, en general tenim respostes precises, gens 

fantasioses , arrelades a la rea l i ta t i que contrasten amb el món 

a r t i f i c i o s i pie de conf l i c t e s Inte l . l ec tua l s de l 'assagisme 

socio logía Obviament, en perlode de cr i s i , o de r i sc de perdua 

d'ocupació o pérdua efectiva de l'ocupació, aquesta gent que eren 

alienes a una consciencia política, assoleixen una certa cómpreoslo de 

la sobredeterminacio política de les disfuncions del sistema económic; 

pero és precisament en període de cr i s i quan aquesta cómpreoslo, o 

aquesta consciencia, és mes d i f í c i l de t radu ir en accló, donades la 

precarietat de recursos i les caréneles organitzatives. 

La focalització sobre el poder, ja s igui en la forma de quimeres 

que fan de l'assagisme la "historia imaginaria de la societat del 

dema" (Raymond Boudon, 1971, 39), ja s i g u i a l'altre extrem, el nivell 
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micro u l t raconcret de les re lac ions i n t e r i n d i v i d u a l s mes 

mesquines, que esgrimeixen una part deis portadors actuáis d'alld que, 

originariament, van ser movíments d'alliberament i que avui han 

esdevingut discursos delirants, és una focalització propia de gent que 

disposa d'alguna mena de p r i v i l e g i social i que no teñen com a 

p r i o r i t a r i s problemes economics o de treball. En t o t s dos casos 

l'assagisme sociologic cons t i tue ix una especie de malaltia in fant i l . 

En lloc de descobrir com son les coses i reelaborar el coneixement en 

forma de veritat (la modesta, relativa, pero cumulativa v e r i t a t 

c i e n t í f i c a , d i f e r e n t de la v e r i t a t emocional), es persegue lx 

l'afirmacíó d'una voluntat. No la voluntat general ni la voluntat d'un 

subjecte historie , real o postulat , sino la voluntat d'imposar una 

imatge de la societat en funció de les reivindicacions de cada grup. 

La f i de les grans l lu i t e s ideologiques (polítiques) ha portat 

una població agitada i caótica de petites ideologies i representacions 

particulars. Uns parlen el l lenguatge tradicional de la soc ie tat de 

classes i altres diuen que la soc ie tat de classes es va acabar i to t 

és una especie d'immensa classe mitjana amb grups margináis al 

voltant; els uns emfasitzen el consensus i el pragmatisme i els a l tres 

assenyalen que cada fracció aixeca el seu campament re iv ind ica t iu 

davant totes les altres fraccions; uns pinten el país de Cucanya (com 

deia «Josep Pía) on tothom v iurá de renda (llevat d'uns quants 

desgraciats que hauran de treballar) i on tothom podrá dedicar-se al 

lleure creatiu, probabilitat que és a quatre passos, i altres posen de 

manifest que la c r i s i económica ha comportat un increment de les 

d is tancies socials i la producció de noves árees de miseria en els 

mateixos paisos pr iv i l eg iá i s ; uns valoren la funció reguladora de 

l'Estat i la imposs ib i l i ta t de desmantellar l'Estat providencia, i 
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altres d iuen que aquest Estat ha degenerat en el negoci d'unes 

burocr&cies i de carrer i s tes populistes; uns imaginen un món nou 

completament a r t i f i c i a l i técnic, 1 altres postulen el retorn a una 

Naturalesa ideal, mes semblant a les pel.llcules de d ibuixos animats 

de Walt Disney que a la Naturalesa real; uns descriuen el poder de les 

grans organi tzac ions i corporaclons 1 a l t res s'entuslasmen amb 

l'espontaneisme de moviments socials que en deien d'alliberrament, 

etc. Cadascú r e c i t a el seu discurs , i ni aporta , s i pot, 

exemplificacions. 

Cree que Mlchel Crozier té una bona dosi de rao quan en el debat 

de La Recherche sobre el tema "¿Es la sociología una ciencia?" 

diu: 

"La major part deis sociolegs a trapats en el 
conformisme de la denuncia, s'indignaran peí f e t 
que col.legues seus puguin fer-se englnyers 
socials d'un ordre establert que nomSs tracten 
de transformar en la mesura que el reforcen. (...) 
S i la s o c i o l o g í a vol a d q u i r i r l ' e s p e r i t 
experimental sobre el qual es fonamenta la ciencia 
moderna, és absolutament necessari que accepti la 
prova i el r isc de l'acció i de la intervenci6, 
is a dir, de la reforma". (Michel Crozier, 1901, 
105, cursiva a l'original). 

Programa que redueix la sociología a una a c t i v i t a t pragmática i 

modesta en, i sobre, problemes socials molt concrets i ben def inits , 1 

per tant programa a les antlpodes del miratge de la "ciencia de les 

cléncies". I amb tot, possibil i tat de salvar encara la sociología del 

xarlatanisme i f er - l i el seu Uoc en una ciencia de l'tiome i per a 

l'home. 

Programa que no ha d'implicar necessáriament, una sociología 

apologética de cada un deis ordres existents en les relacions socials. 

Quan es pensa en la societat en general i en abstráete, 
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és quan succeeix alguna de les coses següents: 

(i) o bé es fa d'aquest abstráete , d'aquest nom (no concepte) 

el culpable de tota la inhumanitat, gran o petita, real o tr iv ia l , coro 

en les frases deis socidlegs pretesament cr í t lcs que apareixen en els 

cañáis de TV: imputen a "la" societat tots els problemes amb la qual 

cosa ningú no n'és particularment responsable i el pretSs crit ic isme 

és una f icció verbal; 

(ii) o bé es fa l'apologia del sistema i de l'ordre existent, 

mitjancant la demostrado (en esséncia tautológica) que tota soc ie tat 

és cohesiva, es tá ordenada i conté regu lar i ta t s que es repetelxen 

independentment de la voluntat deis seus membres. Aixo suposa que 

aqüestes regulari tats son necessáries i en el fons son acceptades i 

valorades com a convenients; 

( i i i) o bé es pensa en la societat ideal també en general i 

en abstráete, l'ordre social def in i t iu (del qual hí ha tantes vers ions 

com es vu lgu i , Ja que les f a n t a s i e s i les quimeres no teñen 

determinacions d'espai i temps histories). 

Per aixo, la invest igado empírica, quan está ben feta, de forma 

rigorosa, amb els conceptes adequats i els mesuraments empines 

p e r t i n e n t s , és l 'aná l i s i concreta d'una s i tuac ió concreta, i la 

v e r i t a t que descobre ix pot ser mes c r i t i c a que el manifest 

voluntarista. 

La missió de la sociología no és la de s u b s t i t u i r la teor ía 

política ni el voluntarisme historie. En el ben entes que defugir el 

"conformisme de la denuncia" (Crozier) no ha d'implicar el fet 

d'abstenir-se de denunciar. Tants de crims es porten a terme a v u i 

contra els éssers humans, uns en nom de l'absoluta sobirania de la 

voluntat individual , altres en funció de l'ordre que ha de ser 
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mantingut a qualsevol preu, que hi ha materia mes que suficient per 

fer una sociología crltica.La qüestió és que sigui slmultánlament 

sociología científica, per la qual cosa ha d'aprofundir, abans, en la 

seva autocrítica. 
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NOTES AL CAPÍTOL IV 





( U ) D'una targeta postal de Kafka, des de Kerano, a filena, a Fraga. 

( 12 | Deterninadó indirecta i que no és susceptible de prova, sino tan sois de suggeréncia, Al 
decenni de 19*0, ei. gr., a ['Argentina i al Brasil es va desenvolupar una moda apassionada per 
Hans Freyer (que fou un filosof-socioleg que romangué a l'Alenanya hitleriana). Ons vint anys 
nés tard, una professora d'una universitat de Buenos Aires n'explicava que en la seva habitado 
d'estudiant va teñir una inatge de la Haré de Déu i una gran fotografía de Hans Freyer. També a 
Brasil (Bio i Sao Paulo} van participar d'aquesta admirado peí socióleg teórlc alemany. Es pot 
suggerir que en un període en qué tots dos paisos s'estaven fornant con a nacions (eren Bstats, 
pero nacions no eren í» fieri, donada l'enorne nassa d'innigrants) la filosofia de Freyer a 
la vegada conmutaría, hegelíana i organitzativa, era funcional per ais asplrants a fornar part 
de les classes dirigents. 

Altres deterninacions son nés directes. Foca gent sap avut (potser ja ningú, donat l'oblit 
historie que caracteritza els espanyols) que en les histories de les teories soclológiques de 
fináis del segle XIX i principis del segle XX, ni consta un autor espanyol per haver bastit una 
teoría sobre el parasitisne social. El jurista, penalista, d'orientació positivista, Pedro 
Dorado Montero, elabora una inatge de la societat con escenari de relación? de parasitisne i 
dependencia recíproca. Alió no és sorprenent, en un tenps en qué les burocrácies publiques 
apareiiien ja transparentnent con a parasitaries, un tenps en qué el país tenia una de les 
tases nés baixes de treballadors productius assalariats (en comparado anb d'altres paisos 
europeas) i en qué les faníltes de les classes no treballadores es caracteritzaven per una 
quantitat de dones ociones; l'ideal de les classes nitjanes, sinbol d'status, era d'evitar a 
les dones tota relació anb el non del treball (inteLlectual indos), teñir forqa servei 
donéstic i contribuir precisanent a l'status del baró m, tot sol, anb una ocupado o un 
negoci, podía nantenir una casa i envoltar-se de faniliars i propparents. 

En els paisos africans postcolonials s'han desenrotllat tannateix assajos sobre el 
parasitisne. I aixó no és altra cosa que el refleí innediat de la circunstancia: tan bon punt 
un hone destaca, siguí con a nenbre del partit del govern, siguí con a estrella en els nass-
nédía, etc., corren al seu costal, a la ciutat, tots els nenbres del clan faniliar, els quals 
s'ínstaLlen parasitirianent i viuen de l'hone públic. 

Ha estat un socióleg áfrica que en féu nenória que en els nanuals de sociología antics, un 
autor espanyol ni figura anb una teoria sobre el parasitisne. No he tingut tenps d'investigar 
en els llibres del jurista espanyol (que, segons tinc entes, publica va sobretot a Barcelona), 

Potser algún estudiant rastregi el tena per a una tesi de post-jraduat. 

( 13 | Bl perqué en la societat anericana van poder arrelar doctrines [libertades i, en algunes 
arees, fins i tot doctrines nazis, i que els anerícans ronanguessin inperneables, en general, 
al sodalisne i al narxtsne, és un tena que ha estat tractat per nonbrosos autors. Ja a 
principis de segle, Verner Sonbart es plantejá la qúestió de la resistencia de la societat 
anericana a l'ideari socialista. Indirectanent també, el tractá Talcott Parsons decennis nés 
tard, en les $ms análisis conparatives de la República de Veinar i d'Estats Onits. En el 
nonent de redactar aquesta nota (Gener 1956) rebo la noticia de la nort accidental (a Istanbul) 
de Loáis Hartz, que consagra noltes refleiions a aquest tena, i donava una argunentació que en 
continua senblant interessant (nalgrat la seva difícil lectura); vegeu Hartz, The Libenl 
triditioB IB lutria: in Interpretitloa oí ünerican Política Thought siace tile RevoMion, 
Nova Torfc, Harcourt, Brace and Co., 195$, capítols IX i X, secció • del cap. X, págs. 277 i a. 
Ona reflexió alternativa basada en dades econóniques conparatives entre Bstats Onits i els 
paisos d'Buropa central i occidental, durant la crisi de 1930, la podeu trobar en el neu llibre 
(a punt de ser enllestitl Sociologii polítia it lis crisis tconónicis. Les dades nostren 
fins a quin punt els Bstats Units, nalgrat la nagnítud de la crisi, se'n benefíciava peí que fa 
a les transaccions nundials. 
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V.- ANTICRISI 

El coneixement clentlflc descriu un món de 
coneixement que comenta a existir quan el sentit 
comú i tots els seus postuláis han estat oblidats 
1 rebutjats. 

S.F. Nadel (1951, 1955, 213) 

Potser l'ünica fundó de la sociología conslstelx 
a ier reure, tant per les llacunes manif estes com 
per les seres realltzaclons, els límits del 
coneixement del món social, i fer alxl diflclls 
totes les formes del profetisme, comengant per 
descomptat peí profetisme que es fa en nom de la 
ciencia. 

P. Bourdieu (1980. 743) 

».- Sortint de l 'e loqüencia 

The Llght of humane minds is Persplcuous Words, 
but by exact definltions first snuffed, and purged 
from ambiguity; Reason is the pace, Encrease of 
the Science, the vray; and the Benefit of mankind, 
the end. And on the contrary, Metaphors, and 
senslesse and ambiguous words, are like ignes 
fatui; and reasoning upon them, is wandering 
amongst innumerable absurdities; and their end, 
contention, and sedition, or contempt. 

Thomas HOBBES, Leviathan (parte I, cap. 5: 
Of Reason, and Science). 

El 1964-, tot responent un qüestionari-programa de la Unesco, Jean 

Piaget classificava així les ciéncies de l'home: 

(a) les ciéncies orientades o dir igides al descobriment de 

"liéis" mit jancant l 'observació sis temática, Texperiment, la 

formulacio matemática o la deducció quaUtativa, subjectes a control 
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estríete per la possibi l i tat d'usar algoritmes i slmbols; 

(b) les d i sc ip l ines histdriques, 

(c) les d i sc ip l ines Jurídiques, 

(d) les d isc ipl ines f i losofiques. 

En la categoría (a), Piaget ni incloia la sociología, l 'antropologia 

cu l tura l , la ps ico log ía , l'economia (econometria inclosa), la 

demografía , la l i n g ü í s t i c a , la cibernética, la lógica simbólica, 

l'epistemologia del coneixement c ient í f ic i la pedagogía experimental 

(Jean Piaget, 1964-, págs. 485, 555, 556). 

Des de l lavors aqüestes d isc ip l ines han anat sa t i s fent els 

r e q u i s i t s enunciats per Piaget, l levat de la teor ía i s istemática 

sociologiques. En un text recent d'introduccid a la teoría de la 

ciencia (Mario Bunge, 1980, 155), se c i ta un bloleg que qual l f ica la 

sociología de "fangar, mésela llobrega de l'obvi i robscur". Els 

setze anys passats d'encá de 1964-, han desconfirmat, peí que fa a la 

sociología, l'optimisme de Piaget. El 1981 Crozier intervé en el debat 

sobre s i la sociología és una ciencia i recomana ais sociolegs que 

s ' inspir in 

"... molt mes directament en les ciencies biologiques 
de fa cent o cent cinquanta anys, al principi de la 
gran eclosió experimental" (M. Crozier, 1981, 105). 

Segons aixo, la s o c i o l o g í a c i e n t í f i c a p o r t a seg le i mig 

d'endarreriment en comparado amb d'altres ciencies de la vida. 

La magnitud de la crisi es fa obvia, per a qualsevol que s i g u í 

prou honest, quan velem el programa de reconstrucció de la sociología 

que proposa repistemoleg (Bunge, op. cit . 1980, 185 i ss.). Es tracta 

d'un empirisme que assumeix la concepció parsoniana de la societat com 

a conjunt de subslstemes, que formula algunes crit iques correctes tant 

a l ' individualisme metodoldgic com al globalisme (i.e., el holisme 
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en la terminología tradicional) i que no desenvolupa precisament en la 

seva argumentado alio mes interessant: el coneixement de les 

propietats emergents, la pert inencia i els l ímits d'una t eor ia de 

propietats emergents, producte de la interacció social. Els r e su l ta t s 

fináis no ultrapassen gaire la sociografia política; que e s t i g u i fe ta 

rigorosament, no implica (des del meu punt de vista) que aquest s igu i 

el paradigma s a t i s f a c t o r i que calgui reteñir en el nostre horitzó. 

Fa unes setmanes Jo escoltava un enregistrament del prof essor 

Jean Bernard sobre els avéneos cientlf ics raes importants de 1985. El 

gran bioleg francés , després d'unes referSncies al c r e i x e n t 

coneixement de la bioquímica del cervell huma, deia, de pas, sobre la 

Psiquiatría: Vegeu com la Psiquiatría ha oblidat els dos decennis de 

summa eloqüencia i que ara está mes aviat callada; esta, meditant sobre 

els descobriments d'altres d i sc ip l ines i com aquests descobriments 

l'obliguen a replantejar-se el seu discurs. 

(Almenys des de Diderot, que va fer de l'eloqüéncia el parent 

pobre de la retorica, "eloqüencia" és un terme mes aviat pejoratiu. El 

professor Jean Bernard era molt diplomátic: només cal recordar el 

pandemónium de xarlataenlsme al voltant de l 'antipsiquiatria a f ináis 

del decenni de 1960 a 1970 i pr inc ip i s del 1971-80, i el f inal 

lamentable de les sectes lacanianes Ja al decenni de 1980). 

Cree que l'observació del bioleg francés, és en certa mesura, 

aplicable també a la sociología (de moment a les general i tzacions 

sociologiques que s'obren camí mitjan<;ant els mass-medla). Després 

de tanta eloqüencia i de tanta moda teórica última i de f in i t i va 

(segons convenia a l'explotació mercantil de cada moment) caldria ara 

practicar una cura de silenci. 
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La conjuntura és propicia en un aspecte. Les raodes cul turáis 

organitzades entorn d'alguna nova perspectiva teórica sociológica, 

s'han anat ext ing int . Peí que fa a les imatges o models de la 

societat en l'etapa actual del desenvolupament h is tor ie capi ta l i s ta , 

ha estat tot dit (com veurem després) i el seu contrari . El d i scurs 

mateix deis soclSlegs (o deis qul es consideren com a tais) que ocupa 

espais a la premsa i la TV, s'ha eropobrit. Els c i en t l f l e s socials amb 

una genuina responsabilitat científica, o amb una consciéncia de deure 

social respecte a la comunltat académica del seu propi país, tendeixen 

a ser menys eloqüents (comparativament parlant en relacid al perlode 

de devoció pública per la sociología, entre 1960 i l 'apertura de la 

cris i económica a fináis de 1973). Només aixl, grácies a la prudencia 

o a la retirada a l'ostracisme de qui veritablement sap pensar i té 

una r e s p o n s a b i l i t a t , s'explica que l'espai que els mass-media 

dediquen avui ais socidlegs hagi estat ocupat per aquests xerraires 

que tant de mal fan a la professió. ¿La droga? La culpa és de la 

societat. ¿La delinqüéncia Juvenil? Culpa de la societat. ¿El clima de 

violencia? Culpa de la societat . ¿La cr i s i de la univers i ta t? La 

soc ietat no valora la univers i tat . ¿La desocupado Juvenil? La 

societat no es preocupa deis Joves. ¿La desocupado deis adults? La 

s o c i e t a t ha d e i x a t de va lorar el trebal l . I un i l . l imitat et 

caetera. D'aquesta forma "la societat" ha esdevingut el s u b s t i t u t 

verbal del que era el pecat original quan nosaltres érem adolescents i 

comen<;ávem a fer preguntes compromeses al rector del poblé. ¿Un marit 

gelós havia colpejat la seva dona? La culpa és del pecat original que 

ha fet deis homes alio que son. ¿El general Várela havia estat objecte 

d'un atemptat per part d'un estudiant falangista? Es perqué el pecat 

or ig inal fa els Joves procl ius a la violencia. ¿El metge del poblé 
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havia deixat morir de meningit is una c r i a t u r a per culpa d'un 

dlagnostic erroni? El pecat original ens ha fet ignorants. El rector 

tenia l'explicació general de tot, és a dir, de res. Si aquell home, 

pero, se'l podia disculpar peí seu simplisme i per la seva fe 

acr í t i ca , és mes d i f í c i l a v u i d i a d i scu lpar a q u e s t s pseudo-

professionals de la sociología, que després de passar anys a la 

univers i ta t (on, peí que sembla no van aprendre ni eloqüencia), 

rec i t en el r e f rany de l ' ind iv idu i la s o c i e t a t , l'Oprimit i 

l'Opressora, el Bé i el Mal, i volen abolir el Mal igual que els seus 

avis vollen abolir el Pecat (encara que d'una altra forma). 

En els mass-medía deis paisos científ icament pobres (com el 

cas d'Espanya) que no están asset jats per problemes socials de 

pauperisme vis ible , s'hi ha instal . lat un discurs d'una miseria 

intel.lectual que era inimaginable fa uns decennis, i que fa pensar 

sobre la decadencia de la rao cr í t i ca en aquesta part del món 

(decadencia compatible amb l'explotació mecánica i semiautomática deis 

instruments técnics). Aquesta mena de d i scurs és de tant en tant 

amenitzat per algunes coses d ivert ides (per bé que la seva única 

relació amb la sociología és que les diu o les escriu un prof essor de 

sociología), com son les dissertacions sobre s i els po l í t i c s espanyols 

s'asemblen raes (sic) ais toreros o bé ais futbol i s tes . 

La gent pero no és xirnple, encara que s i g u i c ientí f icament 

indocta. Quan s'ha sentit un miler de vegades que "la culpa és de la 

societat" el refrany esdevé avorri t . Aquests media necessiten unes 

certes transaccions per a continuar capt ivant els seus públics. De 

forma que el discurs que oposa individu i societat, el Bé i el Mal, la 

Llibertat i l'Opressió, ha hagut de cedir el pas a d'altres modes, 
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s i g u i al xarlatanisme sobre els Ovnis o sobre la parapsicología, 

s iguin les actuáis especulaclons sobre la manipulado biológica de la 

reprodúcelo de l'espécie humana mateixa. (Indicador d'un a l tre 

problema, mes fondo: el desafiament que per a una especie manipulada i 

conduida a la p u e r i l i t a t , a l 'a l ternan?a d'ocl i violencia, a 

l ' irracionalisme rom&ntic i al bovarysme en la vida quotidiana, 

representen els avenaos de la técnica, precisament amb la capacitat 

d ' lnterfer ir en els suports somátics de la intel . l igencia i en els 

propis mecanismes de reprodúcelo sexual. La ginecologia-f icció i 

l 'enginyeria genética s&n, com a mercadería cultural, molt mes 

atraients que la sociología). 

Després de la gran eloquencia teórica deis anys se ixanta va 

avenir l 'antieloqüencia de "La soc ie tat és culpable". A aquesta 

antieloqüéncia ha segui t mes tard un d iscurs obscur quan algunes 

cátedres de sociología han esdevingut a l taveus d'alguna secta. Els 

extrems es generen els uns ais altres, com déla el cardenal Nicolau de 

Cusa (Qui? Qui?) Pero a aquesta nova eloquencia obscura 11 ha 

d'arribar també el seu torn. Quan s ' inverte ix la relacid entre 

sociología i movlment social l aquest esdevé (en lloc d'objecte sotmés 

a observado científica) el deus ex machina que parla a través del 

professor(a) de sociología, la perversió és de naturalesa tal que 

acaba sent boomerang autodestructor. Dones passa avui amb el 

Uenguatge deis moviments socials en decadencia (tot i que contenten 

inicialment un nucli racional 1 alliberador), que aquests Uenguatges 

son com els de les sectes, Intel . l lglbles tan sois per ais seus 

membres. Tal com van descobrir els socidlegs i els pslcolingülstes que 

col,laboraren amb el General Della Chiesa en la l lu i ta contra el 

terrorisme mafiós i sectari a Italia, es tracta de Uenguatges que 
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operen per contagi semántic, v i s cos i t a t en lloc de rao a n a l í t i c a 

(i.e., ais antlpodes de Marx i de Lenin, invocats pro forma); no 

es pot descobrir en el ls el ll igam anal í t ic d'un pas amb el seu 

antecedent i el seu consegüent, en funció de la lógica d'una 

demostració: tot está barrejat de bon principi, cada terme opera per 

proximitat semántica i per consegüent és innecessari un ordre 

intel.lectual (de vegades ni tan sois mental) ja que alio que importa 

és fer coneixer que s'esta contra el Poder i contra totes i cada una 

de les seves manifestacions (ja s i g u i el mestre a l'escola o la 

central e lectronuclear) . El d i s c u r s és in te l . l i g ib le per al 

subconscient de qui el redacta i per ais lectors (si és que la noció 

mateixa de lector resulta ja pertinent) els quals viuen en la mateixa 

penombra semiracional. 

La qüestió era un xic mes complexa quan es tractava de Uui ta 

entre sectes. La secta eventualment enemiga era, finalment, assimilada 

al Poder. Era una de les estrategies. L'altra: la secta enemiga era de 

primer aniquilada verbalment, amb tots els recursos del vocabulari 

socioldgic i filosófic; to t segui t era seduida quasi sexualment a f i 

de ser integrada en la comunitat sectaria dominant. 

Eloqüencia obscura de la qual tinc un exemple en el número de "El 

País" de la mateixa data en que escric: 

"La creixent f r a g i l i t a t de l 'equil ibri social i 
ecologic conseqüent al desenvolupament de 
disposit ius tecnologics cada día mes poderosos es 
compensa amb una creixent severitat deis controls 
t ecnocrá t i c s de la soc i e ta t . Les mesures 
tecnologiques de control terapeutic de la població 
civil sotmeten ja avui a l ' individu a un s istema 
organitzatiu que en els seus darrers efectes no és 
pas menys tota l i tar i que el tradicional concepte 
de mi l i tar i tzac id de la societat peí fet que les 
seves legit imacions s i g u i n tecnologiques i no 
doctrinarles a la manera antiga". 
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De bon segur que l'autor de la tirade no té molt ciar; tan ciar 

que no necessita col.locar signes de puntuado ni aturar-se davant el 

fe t que la terapéutica de la poblado c iv i l (que semblarla designar 

accions concretes emplriques) es compara amb un concepte de 

railltarització de la socletat, i.e., amb una doble abstraccid. 

Es ciar que aquest discurs-sopa convé a una época en la qual els 

a d u l t s han d i m i t i t totalment i vergonyosament de l l u r s 

responsabi l i tats , i els adolescents perllongats, plens de bondat 

romántica e ls uns, hábils corredors els a l tres , ocupen l'escenari 

social que van abandonar els primers. 

Potser per primera vegada en la histeria s'ha estes la conviccid 

que és supérflua la saviesa acumulada per la humanitat al Uarg de 

segles i segles, ja que és obvi ("ho t inc molt ciar") que la humanitat 

ha estat sempre enganyada per la ideología. 

Resulta a i x í que no cal l legir n i es tudiar els clássics. I a ix í 

es redescobreixen, amb el Uenguatge de la sociología abstrusa, 

problemes que Ja estaven formulats, pensats i analitzats, per gent que 

sabia pensar racionalment. 

En fi , a i x í resulta que ni tan sois es percep la ironía o el 

sarcasme deis clássics. Fou per mi una experiencia inoblidable el dia 

en qué, durant un seminarí, vaig fer llegir la primera página de La 

Ideología ale man y a, preludi a un estudi sobre ideologies . Aquesta 

página está escrita per Marx en to sarcástic, com és obvi per a qui 

segueixi el text. Que la humanitat ha estat sempre enganyada per la 

ideología era una imbecil . l l tat que ja generava el romanticisme 

"crltic" precisament en el perlode de joventut de Marx. El to 

sarcást ic no fou percebut pels ass i s tents al seminari: cregueren 
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sincerament que Marx participava seriosament d'aquesta opinió. Va 

costar gairebé mitja hora fer-los reflexionar sobre la continuado del 

text i sobre el f e t que Marx, e s tudios deis clássics grecs i l lat ins , 

i constant usuar i d'ells, no podía compartir la i l . lusió segons la 

qual la rao racional havia a r r i b a t espontánia i completa, a la 

humanitat universitaria alemanya, precisament el primer tere del segle 

XIX. 

L'exemple ens mostra fins a quin punt naveguem encara en el solc 

del segle XIX, solc que el nostre segle no ha fet sino engrandir 

turbulentament. 

La cura de si lenci (que alguns venim practicant d'encá que 

esdevingué escándalos el caos teoric i sectari a principis del decenni 

de 1971 a 1980) haur ia de s e r v i r , entre d'altres coses, per a 

abandonar d'una vegada les codificacions t ípiques del segle XIX (com 

son les oposicions del t i p u s ind iv idu / soc i e ta t , societat c iv i l /Estat , 

etc.) f a v o r i t e s de debats merament semantics, no Uigats a la 

resolució de qüestions que volen ésser decidides aviat i bé, en la rao 

i en l'acció practiques. En comptes de les codif icacions d'aquesta 

naturalesa, fóra mes rigorós i al mateix temps mes út i l garbellar i 

usar els instruments tecnics que el segle XX ha produit, tant en la 

lógica formal com en l'análisi semántica (via necessária per a ev i tar 

discursos buits , en alio general i en alio abstráete, i per a e v i t a r 

paralogismes) i fóra tanmateix mes rigorós i mes útil tornar sobre el 

propi patrimoni de conceptes (aquells especlficament sociológics) i 

pensar en la seva extensió i els seus l ímits, la seva clausura i 

obertura relatives (tancats per ser heurlst icament pert inents en la 

invest igació; oberts per poder rebre, en el treball futur, nous 

referents empírics); i finalment fóra mes rigorós i mes útil , l l iurar 
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d'un cop ais assag is tes i ais pol l t ics , els temes purament 

especulat ius sobre "la societat" i l imitar la sociología (o les 

sociologies) a la i n v e s t i g a d o que segueix un disseny, una 

operacionali tzació, i obté uns resu l ta t s , admisslbles per una 

comunitat científica. 

9.- Els c i rcu i t s sense f i 

L'autocrítica ineludible hauria de reflexionar sobre el fet que, 

en materia d'interpretacions "socioldgiques" de les nostres socletats 

actuáis (les deis paisos indus t r ia l i tza ts , capitalistes) está Ja d i t 

tot i el seu contrar i . I que cada argument sembla raonablement 

construit i adequat a la real i tat empírica (precisament perqué se sol 

t ractar de representacions, i aqüestes es codifiquen d'acord amb les 

regles semántiques i sintáctiques habituáis). 

El fet que ni hagi arguments alternatius no és, pero, el problema 

en ell mateix. Confrontem les diferencies amb les hipótesis i 

t empta t ives h e u r í s t i q u e s en les d i s c ip l i ne s c i e n t í f i q u e s 

experimentáis. Les árees congitlves, objecte d'interrogació, acostumen 

a ser en les disciplines "dures" uns espais ben definits. Les 

preguntes son formulades de manera que dirigeixen les investlgacions i 

experiments (insisteixo en el terme experiment, per diferenclar-lo 

^'experiencia, com está ben establert des de fináis del decenni de 

1930 per Bachelard). Les hipótesis que s'exclouen no solen ésser 

enunciats ail lats sino coherents amb contextos teórics al ternat ius . 

L'investigador coneix les seves hipótesis, ex. gr., morfologiques 

(sobre l 'es tructura d'algun objecte o d'algun construct, t ingui o 

no un referent emplric observable, com els blacks holes o forats 
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negres en radioastronomía), h ipótes i s causáis (ex. gr., sobre els 

o r l g e n s de la d iabet i s juvenil), h ipótes i s funcionáis (ex. gr., 

sobre la bioquímica deis centres de la memoria en els vertebrats), 

etc. Si la formulació d'hipótesis i de teories a l ternat ives és un deis 

camins d'aven<; del coneixement c ient l f ic, cap ciencia que es t ingu i 

com a tal no pot passar sense fer la seva autocrít ica en una situació 

en la qual la major part de les seves proposicions (i) contenen 

predicats que son sintética, en el sent i t tradicional , escolástic pre-

Kantia; (ii) ni ha proposicions que quan son anal í t iques , s'exclouen; 

( i i i ) r e s u l t e n dif íc i lment c lass i f icables , en la mesura que no 

dis t ingeixen el que és morfologic, causal o funcional; (iv) no s'han 

e s t a b l e r t e l s t e r r i t o r i s sobre e ls quals son va l ides com a 

generalitzacions; (v) son proposicions que no están formulades en un 

l lenguatge teoric comú (i de vegades ni tan sois en un llenguatge 

conceptual comú), de manera que necessiten ésser traduides (si aixó és 

possible); (vi) finalment, n'hi ha algunes que constitueixen enunciats 

s o b r e t o t a l i t a t s (la s o c i e t a t , el moviment h i s t o r i e , el 

sistema social), ens abstractes que admeten combinacions semántiques 

i l . l imitades, pero que, com a t o t a l i t a t s no anal í t iques , exclouen la 

possibi l i tat d'enunciats c ient í f i c s . 

Entra dins el camp de determinació que anoraenem de vegades lógica 

deis fets , que la imaginació sociológica hagi t rans i ta t de forma 

abusiva, durant els últims vint anys, per la simple drecera consistent 

a a f eg i r algún predicat a l 'abstracte societat , i que la Uista de 

caracteritzacions de les nostres soc ie tats const i ja d'uns quaranta 

termes (des de les noven<?anes societat opulenta, soc ietat bloquejada, 

societat activa, f ins a les mes recents societat poliforma (Mine) o la 
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s o c i e t a t lúdica (Alain Cotta). La p r e d i c a d o reemplaza la 

invest igació . 

¿Quin és l'status logic d'aquests predicáis? ¿Que es designa en 

una proposició quan es d iu que una soc ie tat actual és activa, 

perqué fa de si mateixa objecte de conelxement i de canvi controlat, o 

que és lúdica perqué valori tza el Joc? ¿Es designa una propietat 

coLlectiva que está present en tots i cada un deis individus o grups 

socials? ¿Es designa una propietat emergent, i.e., una capacitat 

produida per la lnteracció social, interacció constitutiva d'un nivell 

d'acció superior, amb propietats no reductibles a les deis elements 

suports? ¿Es designa una propietat global, i.e., intr ínseca al 

sistema, independent deis elements i els nivells? 

(Convé recordar ais detractors de la sociología que ells anomenen 

despectivament [sense conéixer-la] quant i ta t iva , que precisament 

ranál is i multivariable, quan está ben fet, ex ige ix de d i s t i n g i r les 

prop ie ta t s : i n d i v i d u á i s , co l . lect ives , emergents, globals , etc. 

"L'análisi multivariable proporciona els subst i tuts ldgics del control 

experimental en estudis de laboratori", Manuel Mora y Araujo, 1969, 

pág. 14). 

La qüestió es complica quan veiem que alguns d'aquests predicats 

son generalitzacions de representacions parcials (ex. gr„ la soc ie tat 

opulenta, un terme descriptivo, en tant que al tres predicats son 

de fet programes pol l t i co-soc ia l s com la soc ie tat post industr ia l i 

alguns deis seus epígons (com el de capitalista no burgesa). 

El perlode de les predicacions basades en general i tzacions de 

r e p r e s e n t a c i o n s (i.e., una forma a s s e r t i v a , a c r í t í c a , de 

l'experiencia) ha arribat a la seva fi, no solament perqué els termes 

disponibles en el d icc ionari son l imitats sino perqué els mateixos 
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autors coraencen de duplicar-los, potser sense adonar-se'n. (La 

Multi-Dimensional soclety de Clark Kerr, 1967, reapareix com la 

société polymorphe d'Alain Mine el 1982). No és dif íci l adver t i r 

que aquests predicats, en alld que teñen de vers son t r iv ia ls : tota 

societa t és multidimensional, polimorfa, objecte i n f i n i t de 

coneixement, no una cosa conclusa ni concreta, i raoltes de les 

equivocacions epístemoldgiques procedeixen precisament de la 

ident i f icacíó de societat amb Estat-Nacló, com Ja observa 

críticament A.R. Radcliffe-Brown amb referencia a Spencer (A.R.R.-B., 

1958, 167). Al mateix temps, aquests predicats, en alio que teñen de 

general i tzacions po l l t iques no son vers. Tant la soc ie ta t 

multidimensional com la polimorfa s'ofereixen com a excloents de 

societat de classe. Resulta, pero, que cap investigador serios no ha 

pretes mai que el concepte de classe social exhaureixi la def inició 

d'una societat; en segon lloc caldria demostrar que el concepte mateix 

de classe social j a no t é referents emplrics en les societats 

capitalistes avan<;ades; finalment, si se suposa que encara en té, 

pero residuals, els predicats multidimensional i polimorf inclouen els 

esmentats residus histories de la societat de classe i no poden ésser 

postulats com la negació d'aquesta societat. 

(Permeteu-me un i neis comparatiu donat l 'interes i el r igor del 

text. En un col.loqui d'historiadors a l'Ecole Nórmale Supérieure de 

Saint-Cloud, el maig de 1965, es plantejá la qüestió de la pertinencia 

de definicions del t i p u s societat d'estaments (Ordres) / 

societat de cJasses, amb referencia a l 'es tructura social francesa 

pre i post-Revolució. Un au to r enuncia el clixé habitual que 

diu que l 'es t ructura ju r íd ica estamental (structure ju r id ique des 
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ordres) no és mes que la máscara de la r ea l i t a t social de les 

classes; per tan t (argument implícit) la societat del segle XVIII era 

Ja una socie ta t de classes. El gran mestre Ernest Labrousse 

respon: 

"En una obra publicada fa raolts anys he fet una 
oposició entre societat d' aments (Ordres) i 
societat de classes. Avui no cornaria a escriure 
aquelles mateixes pagines. Fem la distinció entre 
Estat d'estaraents i Estat de classes. Fem la 
distinció entre societat d'estaments i societat de 
classes. I distingim així mateix entre Estat i 
societat tot i que les relacions entre ells siguin 
obvies. La Revolució no consistí a passar de la 
societat d'estaments a la societat de classes, com 
vaig esc r iu re aleshores, sino de l'Estat deis 
estaments a l'Estat de classes. Aíxo va ser la 
Revolució Francesa (...) (...) ¿Que veiem al segle 
XVIII? Una societat d'estaments i una societat de 
classes, Juxtaposades i coexistents. I cree que el 
fet no és propi i exclusiu del segle XVlir. 
(Ernest Labrousse, 1966, 29). 

Labrousse no explicita les bases conceptuáis de la seva arguraentació 

en aquest moment. Per qui sápiga llegir i t ingui les referéncies 

teoriques adients, resulta obvi que el clixé "marxista" dogmátic no és 

pertinent, pero que, encara que serabli paradoxal, l'argument de 

Labrousse és coherent amb la concepció genuina de Marx, tant peí que 

fa ais estaments com a les classes, concepció política. Per tant, 

tots dos termes s'han de relacionar políticament, amb un concepte 

polític com el d'Estat. Ambdós termes, com a codificadors socials 

remeten a referents empírics diferents. En fi: el concepte d'estat no 

és emprat com a abstráete anhistdric; la funció de l'Estat d'estaments 

consisteix a fixar els privilegís polítics; la funció de l'Estat de 

classes consisteix a negar privi legis polítics: els ciutadans son 

políticament iguals en drets . Es aquest estat el que porta la 

máscara, no pas aquell). 

Per acabar amb els predicats de societat: alguns d'ells han estat 
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pensats cora a t ipus ideáis, models de sistemes de gest ió i control 

suposadament extensibles a tota una societat real (histórica, scgons 

l'habit de pensar soc ietat cora a nació-Estat). Un raodel ideal 

d'aquests ós l'active socíety d'Etzioni. Els seus exeraples del 

raoment eren Israel, Suécia i els Estats Units, raodel vers el qual 

s 'anir ien apropant asintdticament a l tres socletats (i.e., Estats) 

industriáis avancades. Donat que el moviment historie no és lineal ni 

constantment progressiu (cumulatiu de sobreplusos regularraent produits 

i socialment est imats com a valuosos) i donat que tota nació-Estat 

sofreix les seves fractures i les seves regressions historiques, i que 

la generació regular i ininterrompuda d'un soforeplus no solament 

económic (en béns materials i reproduibles) sino també cultural , 

tecnologic, moral i pol l t ic (de manera que pugui contrarestar els 

procesaos permanents d'entropia, els uns, i de destrucció, els altres) 

és quelcom que no ha es tat pas resolt ni tan sois per les mes 

"avancades" de les nostres modernes societats capitalistes (avancades 

en quina direcció?), aquests t ipus o models ideáis teñen valor com a 

programes p o l í t i c s i responen a la vocació po l í t i ca d'alguns 

socidlegs, pero han fet poc per l'avenc substant iu de la sociología 

com a empresa científica. Han predicat de tota una societat histórica 

alio que son formes de gest ió propies d'unes é l i t e s (c ientíf iques, 

pol í t iques , etc.) sota determinades circumstáncies de poder i de 

distribució de recursos (recursos que son raundials, no propis de la 

nació-model, perd que les él ites se n'apropien com a resultat d'unes 

relacions operants a nivell mundial. Per tant, un argument mes per a 

qües t ionar la s e p a r a d o mateixa entre actor i entorn, quan 

re su l ta que l 'entorn e s tá d'aquesta manera socialitzat). Son 
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models que han suposat que tot actor social membre d'aquesta societat 

és un actor dotat de la capacitat que predica el t ipus o model ideal, 

amb la qual cosa, altres rac iona l i ta t s (i racional itzaclons) d'actors 

no posseidors d'aquesta capacitat han estat decretades com a arcaiques 

(no modernes); cosa que al seu torn implica que és el socidleg qui 

assumeix un a prlori axiologic. Finalment, han donat lloc a no pas 

poques generalitzacions agosarades. Clark Kerr a Cambridge (1969, 95): 

An advanced industrial soclety cannot decline absolutely. La 

ironia de la historia volgué que aquest Judici es formules precisament 

en una de les soc ietats que mes espectacularment ha declinat en 

l 'escenari mundial. La soc ie ta t indus tr ia l "avancada" genera 

emplricament (i.e., en les seves d i f erenciacions hlstoriques) els seus 

propis camins de declivi , com qualsevol ordre nistdric. (L'Estat-

Providencia ha generat la cr is i f i sca l de l'Estat, i per aquesta via, 

l'Estat-en-subhasta: es privatitzen (venen) els cañáis de TV estatals , 

els telefons estatals , els Bañes, els grups indus tr iá i s i f inancers 

nacional i tzats i alguns parlen avui f ins i tot de subhastar les 

presons). 

Passada aquesta «poca deis predicats de societat, i s i gu in 

quines siguin les inforraacions i descripcions que rest in amb validesa 

per al coneixement historie mes que no pas per al sociolSgic, 

caldrá pensar a fer la necessária cr í t i ca de molts deis diversos 

suposits epistemoldgi.es. I en primer lloc de la tendencia a subsumir 

la p luri formitat i els p lur icont inguts de la rea l i ta t social en 

l 'abstracte societat com a ens u n i t a r i de n ive l l macro. La 

noció de soc ietat ha deixat d'emprar-se (no Ja elaborada com a 

concepte cosa que es tá per fer) en els n ive l l s micro com a 

c o d i f i c a d o de les relacions socials caracter í s t iques d'un grup. I 
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tanmateix, va ser aquest ús en el nivell micro quan codifica 

genuines i molt saboroses i felices investigacions: penseu en la 

Street-corner society. ¿En quina mesura les relacions socials 

caracterlstiques d'un grup constitueixen una societat? ¿Que 

diferencia uns grups deis altres perqué de les relacions socials d'uns 

es pugui dir que constitueixen societat, en tant que altres grups 

no teñen aqüestes relacions socials caracterlstiques i alio que 

compleixen és la territorialització de rols i status en relació a uns 

determinats f ins? 

El coneixement sociologic és coneixement de relacions socials 

(cosa que han explicitat raolts autors precisament com a correcció a la 

tendencia, marcada ja a les vigílies de la Primera Guerra Mundial, 

i.e., en un perlode d'intensa rivalitat política i económica entre 

Estats, a fer de la societat nacional l'objecte privilegiat de la 

sociología). Les relacions socials son objecte sociologic tant al 

nivell micro com al nivell macro. I les "societats" son en 

rigor contextos que modulen, qualifiquen i en alguns casos determinen, 

paquets de relacions socials, la capacitat i els recursos deis actors. 

La tendencia a fer de les socíetats-nacions-Estats unes quasi-

persones, actors unitaris, és una tendencia tlpicament historiografica 

derivada de l'idealisme romántic alemany, i qualsevol que tingui una 

certa cultura histórica pot verificar-ho en els textos que son la 

quinta esséncia de l'idealisme historiografic (en el cas d'Espanya, la 

identificació nació quasi-persona -en aquestos matelxos termes- es 

troba en Manuel Garcia Morente (15). 

Comte construí mites ideologics de talla, pero peí que fa al 

metode científic i a certa mena d'orientacions (que eren mes aviat 
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intuitives) delxá escrites algunes coses importants. Quan en una lli?d 

del Cours t rac ta en part icular de les relacions entre soc io logía i 

Historia; suggereix que el socioleg torni a elaborar de forma 

abstracta els materials histdrics, de manera que en un cert sent i t , 

la sociología serla Historia sense noms de personatges, ni tan sois 

de pobles. 

Obviament aquesta suggerencia, s i es radicalitza i es porta a un 

nivel l platdnic (com en certes formes de l 'estructuralisme francés, 

pur ideallsme) destruirla la sociología com a empresa c ient í f i ca . El 

socioleg ha de coneixer els contextos h i s tor i e s , e spac iá i s i 

temporals, ha d'analltzar-los sociologicament i examinar la relació 

entre accions i contextos (aquesta és una de les grans correccions que 

fa Durkheim a Comte). 

La fecunditat de la suggerencia comtiana (d'una a l tra banda i 

dintre deis seus llmits) s'ha comprovat per les aportacions pos l t ives 

al coneixeraent de les re lac ions soc ia ls , l 'acció soc ia l i els 

productes cul turáis i socials, que han fet, ais darrers cent anys, 

tants d'etnolegs i antropolegs socials i culturáis. 

Fem memoria que durant una época (sobretot entre les dues guerres 

mundials) hi hagué una intensa polémica entre antropolegs socials i 

administradora colonials (l'escenari de la polémica eren els centres 

p o l í t i c s i academics en el l lavors anomenat Imperi Británic). 

L'administrador de la Potencia colonial o imperial (16) sol ía d lr que 

no necessitava l'argot técnic ni la teoría deis antropolegs i els 

etnólegs: ell coneixia, peí tráete directe, els caps de les principáis 

t r ibus i sabia com negociar-hi i quines coses eren negociables. 

L'antropoleg responia que per a comprendre fets i s l tuaclons noves i 

no classificables per 1'experiSncia, calia teñir una teoría, no sobre 
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una tribu determinada sino sobre totes les tr ibus d'una área cultural 

i étnica, sobre els s istemes de parentiu, l 'organització social i els 

sistemes polítics de les societats ágrafes; i que tal t eor ia havia de 

ser elaborada, necessáriament, arab conceptes universals . Quan els 

conceptes u n i v e r s a l s e s tán l l i g a t s per r e l a c i o n s formalraent 

i substantivament necessáries, es construeixen al seu torn teories amb 

poder heur ís t i c universal , pert inents per a d i ferents contextos 

d'interaccid social. 

Quan es pensa la soc ie ta t només en un nivell macro i se 

la identif ica amb una nació-Estat (potser per mitjá d'una o p e r a d o 

intel. lectual no conscient, donat que totes dues nocions teñen un 

suport empíric comú, és a dir, una població discreta) i quan resul ta 

que no es pensa que s'ha d'elaborar societat com a concepte, amb 

els seus l ímits i referents emplrics, i que ni ha d'altres r e a l i t a t s 

socials que admeten de ser codif icades amb aquest concepte (per ex.,: 

ni ha certs sindicats que a causa de les seves pautes de comportament 

imperatives envers els seus membres, son societats i no només 

organitzacions), se l i plantegen al socióleg problemes de d i f í c i l 

resolució. D'una part la imputado d'unitat a la soc ietat en el seu 

nivell macro, juntament amb la imputado de l 'atribut d'objecte 

sociológic pr iv i leg iat , implica una exigencia teórica impossible de 

sat is fer: la construcció d'una teoria sociológica general per a 

aquesta classe d'objectes. D'altra part, s i no hi ha unl tat d'aquest 

objecte, pero s'hi continua pensant tancats en els seus límits, 

la t e o r i a soc io lóg ica no podr ia a s p i r a r a la construcció de 

proposicions i de programes heurístics universals. Raymond Aron exposa 

fa mes de dos decennis, els dos termes del dilema: 
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"Si la realitat social estigués totalment 
estructurada, si tingues una unitat total, o bí si 
una part d'aquesta realitat ordenes totes les 
altres, Uavors hi hauria una teoría sociológica 
vera, i només una. (...) No és inconcebible que la 
sociologia hagi de ser estrictament analítica. Es 
pot concebre una sociologia que expliqui fins a 
quin punt el medi geográfic, o la poblado, o la 
técnica de prodúcelo, influeixen sobre 
l'organltzacio de l'Estat, les relacions de 
classes o la religió; una sociologia que expliqui 
quina influencia té una determinada religió sobre 
els costums, l'organltzacio de la familia o el 
sistema polltic; una sociologia estrictament 
analítica, que multipllqui les relacions causáis 
mes o menys rigoroses entre fenomens aillats, 
sense pretendre l'aprehensió del conjunt" (Raymond 
Aron, 1963, 27, 61-62). 

Els dos darrers decennis aquesta sociologia "estrictament 

analítica" s'ha materialitzat en una quantiosa prodúcelo 

d'investigacions sobre problemes socials o sobre aspectes ben 

definits, particulars, de l'organltzacio i de l'acció social; no 

poques d'aquestes investigacions están ben estructurades, ben 

recolzades emplricament, argumentades loglcament, 1 son capaces de 

comunicar coneixement d'interés positiu sobre les seves respectives 

árees cognitives. Ara bé, la veritat d'aquestes investigacions no 

apareix en la seva extrapolado teórica o en la seva generalització, 

la qual constitueix problema; la seva veritat és intrínseca al procés 

investigador i necessita ser descoberta quan s'identif lea el procés 

mateix, cada una de les seves etapes, i la validesa i pertinencia deis 

vineles entre elles. I aixd és aixl perqué en la investigació 

científica en les ciéncies socials passa quelcom de semblant a alio 

que LaKatos predicava d'una part de la investigació en materaátiques; 

no és possible de separar radicalment la fase de descobriment de la 

fase de verificado. La condició científica está en el procés mateix i 

en la seva estructura operativa (que inclou dades i resultats). La 
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condició científ ica no es troba (o no sol trobar-se) en proposicions 

generáis (teoriques) fináis. Per aixS disposem d'un quanti&s 

mosaic d'illots de coneixement valid, disjunts teóricament. 

Aqüestes s&n les dues cares de la sítuació: l'aptitud c i en t í f i ca 

es fa i es manté mitjan<;ant la práct ica c ient í f i ca i la i n v e s t i g a d o 

controlada; i la invest igado, encara que els seus Instruments s i g u i n 

molt ref inats , noraés produeix que parcel.les de coneixement, s i no 

forma part de programes adientment orientats per un eos de teoria i 

d 'hipotes is . 

Les c o g i t a c i o n s c e r e b r a l s generen c a s t e l l s de n a i p s 

epistemologics i / o metodologics , d e r i v a t s d'alguns a prior! 

subjacents en l'experiéncia personal (social) del teoritzador, 

Els raesuratges amb les categories de la praxi quot idiana i el 

l lenguatge deis actors, produeixen o bé la sociographle aveugle 

(Touraine dixit) o bé racionalitzacions que codifiquen els arguments 

deis actors. 

En aqüestes condicions, la generalització és portadora de r i scos 

tedrics. Alio que és válid en una acció donada en relació a un context 

donat, es predica del conjunt de la societat. I aquesta generalització 

és passible d'immediata oposició per les general i tzacions d'un a l tre 

investigador. 

Convé adonar-se que el sincretisme no és factible: anorrearia la 

v e r i t a t parc ia l de cada invest igador. Com he d i t sovint a i s 

estudiants: allá on és pertinent, cal saber ser crozeriá o saber ser 

marxista (del metode i conceptes de Marx, no pas de les sectes que 

s'anomenen marxistes). El funcionalisme a igual i t , igual que el 

marxisme aigualit , no porten mes que a fabricar sopes, (17). 

Quan llegim Durkheim (un deis pares indiscut ib les de la 
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sociologia c ient í f ica , tal com acaben de recordar autors que, per 

altres causes, Jo he sotmés a dura crit ica: F. Chátelet i E. P i s i er -

Kouchner, 1901, 623) veiem que DurKheim no se s i túa al centre, en un 

eclecticisme (i encara raenys en un sincretisme). DurKheim está com 

Pascal segons Goldmann, en els dos extrems alhora. Allá on és 

pertinent, DurKheim és un quasi-determinista social: l'acció s'explica 

per les c a r a c t e r l s t i q u e s del context (mllieu) i a q ü e s t e s 

c a r a c t e r l s t i q u e s determinen o l imi ten l ' espectre d 'acc ions 

alternatives per ais actors. Simultániament, pero no discontlnuament 

amb aix5 anterior, DurKheim no creía, de cap de les maneres, que 

Tentorn social (o "societat") oprimeixi necessáriament l ' individu: 

les seves anális is son plenes de proposicions sobre la soc ie tat com a 

font de vida, d'expressió, de valors i d'instruments preciosos per a 

la plenitud intel.lectual i social deis éssers humans. 

La radicalització de les representacions actuáis cap al primer 

pol durKheimiá (la determinado social de l'individu) 1 la ignorancia 

o negació del segon, impliquen un eropobrlment cognltiu i una regressió 

c i e n t í f i c a . 

Forma part de Vesprlt du temps present la representado de 

l ' individu com a voluntat so l i tar ia . Aquesta representado está 

lligada a la i d e n t i f i c a d o de l l iber ta t amb voluntat. (Un problema 

f i losof ic i moral. En el meu l l ibre Antropología e Historia 1 en 

un as sa ig que es tá a punt d'editar la Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas, he mirat d'esbrinar els orlgens i 

dimensions d'aquesta ident i f i cado i les seves conseqüéncíes moráis i 

socials). MetodolSgicament, de la primera representado (l ' individu 

com a voluntat sol itaria) , i de la i d e n t i f i c a d o básica ( l l ibertat = 
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voluntat), se n'ha derivat la redúcelo de la categoría d'actor a la de 

persona. (Reducció que const l tueix la negado mateixa de la nostra 

empresa científica. No és possible predir el comportament d'individus 

a i l la ts de contextos socials , ind iv ldus dessocialitzats. Pero és 

poss ib le determinar probab i l í s t i cament e l s comportaments de 

col.lectius socials i e s tab l i r l'amplitud de les a l ternat ives (Tácelo, 

a ix l com la classificació d'aquests t i p u s d'acció i l'espectre mateix 

en que s'inscriuen). 

Durant alguns decennis des de la Segona Guerra Mundial (per bé 

que les arrels moráis, po l í t iques i metodologlques Ja ni eren, en 

aquell món agitat i corromput de la República de Weimar) els sociolegs 

amb vocació de Weltverbesserer han cregut que la funció social de 

la sociología cons i s t ía a descobrir i denunciar les determinacions 

socials que impedeixen que l ' indlvidu es rea l i t z i com a voluntat 

lliure. La sociología era una mediacid necessária. En conseqüéncia, 

durant decennis s'tia fet servir un paradigma metodologic conslstent en 

correlacionar opinions, ideologies , imatges, esperances i fantas ies , 

amb contextos socials determinats o (mes simplement) amb la possessió 

o despossessió d'atr ibuts indiv iduáis com diner i educado. No es 

t rac tava realment d'expl icar l'acció social; es t rac tava de 

descobrir com la societat s'lmprimeix en els individus i els oprimeix. 

Opinions, idees, imatges i esperances eren la variable dependent 

d'un context social. Obviament, ja a la República de Weimar es 

plantejaren les insuf i c i énc ie s d'aquest paradigma: obrers d'una 

mateixa fabrica, portadors d'atr ibuts similars, residents en els 

mateixos contextos urbans, votaven uns els comunistes i els altres els 

nazis. Ni el context de socialització ( f i l trat des del passat, des 

de la infantesa i Tadolescencia deis individus), ni el context de 
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situado (assalariats d'una mateixa fábrica, veins d'una mateixa 

c iutat) eren suf ic ients per a explicar l'elecció ideológica ni la 

mil i táncia polít ica. Aqüestes eren propiament accions i no pas 

reflexos passius de contextos. I Vaccló ex ig ia de teñir en 

compte la intencionalitat i els projectes deis actors. Calia teñir en 

compte els contextos anticipáis o futurs (cosa que anaven dient, 

des del seu mirador existencial i en el seu propi argot, els adeptes a 

la Lebensphllosophie centreuropea). Evidencia empírica, Ja que 

l'accíó sempre va dirigida a flns. 

La confusió de sociologia amb marxisme (vulgaritzat) i del 

marxisme amb una teoría del reflex (contra el qual el mateix Marx 

havia escr i t Judicis decisius), tanca durant decennis la práctica 

sociológica dins un disseny soc iográf ic unidireccional . (18). 

Han hagut de passar per la nostra experiencia no solament el 

temps sino també tones de llibres de general i tzacions sociológiques, 

perqué aquell extremisme generes el seu contrari: el que fa de l'acció 

variable dependent solament d'un context ant ic ipat o futur. Aquest 

extremisme actual redueix tota acció a estratégies. En l'intermedi (un 

intermedi que va des de Mannheim fins ais primers escrits de Crozier) 

l 'esclat cu l tura l i mercantil de les sociologies i de les seves 

disc ip l ines af ins (psicológiques, cu l tural i s tes , freudo-marxistes, 

etc.) produí una quantitat de generalitzacions. 

S'ha argumentat la determinado social de la personal i tat 

i n d i v i d u a l per les formes d 'organi tzac io social immanents i 

transcendents ais individus. 

S'ha argumentat la determinado cultural de la personalitat, per 

les normes i els valors. 
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Sha argumentat que les normes i els valors son producte 

sobreestructural de l 'organització social, i s'ha argumentat to t el 

contrari, que el sistema social ve sobredeterminat peí cultural. 

S'ha argumentat que els sistemes socials d'alta energia (vital) 

son controlats pels sistemes d'alt nivell d'informacid, i s'ha d i t el 

contrari, a saber, que els sistemes socials tornen rut ina l'acció i 

alliberen l'individu perqué aquest usi el seu excedent d'energia. 

S'ha d i t que els sistemes culturáis inclouen dins de l ímits 

socialment tolerables l 'exercici part icular i discrecional deis rols, . 

i s'ha dit que els sistemes cul turáis produeixen un sobreplus en el 

nivell deis individus, sobreplus que els dota d'autonomia davant els 

requisits de reprodúcelo d'un sistema cultural o social. 

S'ha argumentat que l'acció social és explicable a causa de la 

socialització (un antecedent) deis individus, i s'ha argumentat que 

la sociología no necessita de la h is tor ia ni de la biografía, ja que 

l'acció social no és un conseqüent d'aquell antecedent, s ino que 

s'explica per l 'estructura de la s i tuac ió actual, real i present, en 

la qual l'actor esta posicionat i implicat. 

S'ha dit tot aixo i s'ha d i t també que no és l 'estructura de la 

s i t u a c i ó alió que expl ica la seva acció, s ino que son les 

representacions de la situació, les imatges d'ella, els codis parclals 

bas t i t s amb fragraents d'informació, els que expliquen els t ipus 

d'acció. 

S'ha dit que els codis (fabricants d'imatges de la situació) son 

producte de la social i tzació , i s'ha argumentat que l'actor t r i a el 

codi que convé a la classe de s i tuac ió amb qué s'enfronta i a la 

quantitat d'informació de qué disposa. 

S'ha argumentat que els homes obeeixen valors i normes que molt 
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rarament son sacr i f i ca t s (o només tío son en casos-limit) i s'está 

teoritzant tot el contrari: que els actors son estrategues consumáis, 

capacos de negociar (fins i tot amb el dimoni matelx) un increment 

deis seus avantatges , que es passen les normes per al t i que están 

foca l i t za t s solament en l'ampllació deis seus recursos i la seva 

l l i b e r t a t . 

S'ha d i t que els rols i les expectat ives reciproques de rols 

conformats per models culturáis o socials, expl iquen la coherencia i 

el funcionament d'un sistema social, i s'ha argumentat que els rols 

son de tal manera modulats (els uns) o innovats (els altres) pels 

propis actors, que de fe t és improcedent parlar d'expectatives 

reciproques de rols o de comportaments pautats pels rols. 

S'han presenta t les b i o g r a f i e s de is l n d i v i d u s com Ja 

determinades des del bressol f ins a la tomba per la classe social on 

van néixer, s'han exposat les determinaclons socials de la famil ia i 

de l'escola, s'ha posat de manifest f ins a quin punt el mite de la 

igualtat d'oportunitats está fe t per emmascarar la des igualtat de 

nivell de partida i per tant s'ha t eor i t za t la omnipresSncia de les 

classes socials; i simultániament s'ha d i t to t el contrari , aixo és, 

que Ja no hi ha classes socials, que aquest concepte Ja no és 

pertinent, que en la societat industrial o postindustrial avancada, la 

classe obrera i la pagesia son grups residuals minoritaris, i que tots 

els altres grups están en transició cap a una societat cada vegada mes 

homogénia. 

S'ha d i t que la intel . l igéncia és una capacitat adquirida i 

desenvolupada per la interacció arab l'entorn i multiplicada per les 

relacions socials, i s'ha argumentat que la intel . l igéncia és innata i 
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aquells que es troben en els nivel ls no pr iv i l eg ia t s de la soc i e ta t 

s'han de culpar ells mateixos o els seus suports biosomátics. 

S'ha* argumentat que la sociologia és, o hauria de ser, la ciencia 

de la realitat social, i s'esta. argumentant que la rea l i ta t social és 

una construcció de l'observador i que la societat és solament un nom. 

S'ha d i t que t o t a c i e n c i a t reba l la amb conceptes i que 

l'abstracció conceptual és el Uindar del coneixement c i ent í f i c i que 

per tant la sociologia ha de precisar, organi tzar i t ecni f icar els 

seus conceptes. I s'ha passat a mantenir tot el contrari , és a saber, 

que els conceptes son com minerals fdssi ls i que el socidleg ha de 

viure amb la gent i reflectir el llenguatge viu deis actors. 

S'ha dit i argumentat que una societat és un sistema de sistemes 

i que el concepte de sistema permet posar ordre en el caos de l'acció 

social i els seus productes, i s'esta dient tot el contrari, que el 

concepte de sistema no és adequat per a la in te l . l i g ib i l i ta t d'allo 

huma, intrínsecament paradoxal, impredictible, historie, aleatori . 

S'ha postulat com a punt de part ida per a la sociologia el 

coneixement i l 'analis i de la reprodúcelo social, i s'ha argumentat 

que no existeix tal reprodúcelo: que cada dia els homes produeixen les 

seves condicions de vida i la seva historia i canvien els seus valors 

d'acord amb els imperat ius i premisses de l'acció existencialment 

necessaria. 

S'ha dit i argumentat que la sociologia estudia la rac ional i ta t 

de les accions humanes respecte ais f ins, i s'ha d i t tot el contrari , 

és a saber: que rares vegades els homes son racionáis peí que fa ais 

seus f i n s , que la soc io log ia ha d 'e s tud iar les conseqüéncies 

imprevistes de l'acció i de quina manera els actors resulten enganyats 

per les expectatives i per les racionalitzacions deis seus fins. 
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S'ha di t que la sociología és intrínsecament i inevitablement 

conservadora i que els seus descobriments (si n'hi ha) están al servei 

de les élites, grups o classes dominants, i s'ha d i t que la sociología 

és una quinta-esséncia de doctrines revolucionarles o contraríes a 

l 'status quo. 

S'ha argumentat que la sociología té carácter de ciencia 

universal, pero es prediquen avul, al mateix temps, les sociologies 

"nacionals", f a b r i c a n t s deis ídola forl, d e r i v a t s locáis deis 

idola tribu (si ens permeten actual i tzar els vel ls conceptes de 

Bacon). 

S'ha argumentat que la sociología és necessária per a fer mes 

racionáis els canvis socials i per disminuir les tensions que els 

acompanyen, i s'ha d i t alio oposat, que la sociología no té el mes 

petit impacte sobre la realitat social, que és un exercici académic de 

professors, i que en tot cas, serla humanament nociu que els sociolegs 

ajudessin els grups dominants en una manipulado social que tendeix a 

fer acceptar determinada classe de canvis. 

Etc. etc. Aquesta Uista d'exemples de monólegs a l ternat ius 

podria perllongar-se indefinidament. I encara mes quan avul els 

epistemolegs (ex. gr. Stephen Toulmin) argumenten que esta ja superat, 

i de manera def in i t iva , el concepte de ver i tat , s u b s t i t u i t per la 

constatado empírica de l'exit: les teor ies ja no es diferencien per 

ser veres o no, sino per ser o no ú t i l s o reeixides . 

Arrlbem a i x l al l l indar de conc lus ions que cada lector 

adjectivará segons les seves preferéncies 1 el seu estat d'ánim. Una 

d'elles és t r iv ia l . Les general i tzacions sociologiques di fereixen 

perqué cada i n v e s t i g a d o r parla de gent d i f e r e n t i ha fe t 
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extrapolacions teoriques incorrectes. D'aquest aspecte, Ja se'n van 

adonar els estudiants parisencs al decenni de 1971-1980: Bourdieu i 

Crozier pensaven en raons socials diferents; en uns els ind iv idus 

semblen o b j e c t e s de la determinació social passada i present, 

materialitzada en l'escassesa de recursos economics i intel . lectuals i 

en les coaccions d'un ordre de priv i legis ; en altres, apareixien com 

s i foss in subjectes capados de negociar lliurement el seu f u t u r i 

d 'ut i l i tzar els seus marges de l l ibertat per reduir f i n s i to t els 

marges de l l ibertat deis poderosos. 

Podem, pero, tras l ladar la qüestió a un a l tre t err i tor i , a i x l 

deixará de ser psicológica (per referencia a l'investigador) i t r i v i a l 

(per referencia a que el món social no és horaogeni i que els recursos 

mater ia l s i inte l . lectuals no están d i s t r i b u i t s isotrdpicament). 

Podríem pensar que cada conjuntura económica, s o c i a l i 

( trans i t ivament) po l í t i ca , genera i accepta la sociología que 

necessita, en funció deis problemes immediatament percebuts i, en 

particular, deis interessos de determinats actors socials (els quals 

ocupen una posic ió crucial precisament per referencia a aquells 

problemes). 

I podem deduir de la perspectiva histórica que Ja posseim, que 

cada sociologia acaba per independitzar-se relativament, tant del 

context que la genera i l'accepta, com de la concordancia amb els 

interessos de determinats grups que son protagonistes socials a causa 

de la seva posic ió en el s istema economic o en el polític; i que la 

forma d'independitzar-se consisteix que, com a producte cultural viu i 

com a o r i e n t a d o intel. lectual, continua e x i s t i n t Juxtaposada a 

d'a l tres n e c e s s i t a t s i a d 'a l tres conjuntures , a punt per 

reactualitzar-se o per amalgamar-se en híbrids. En altres termes: el 
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caos actual no fóra només producte de l 'esquizofrénla de la nostra 

época escindida entre els esfor?os mes poderosos, sense parió en 

l'experiéncia histórica, per a establir absolutes pautes racionáis al 

discurs huma (com son els Uenguatges binaris en les computadores) i 

la l l ibertat d'imaginar i d i r el que és irracional , en un esclat 

incontrolat. El caos actual fóra també producte d'una forma perversa 

de cumulado histórica, en un període de temps que, precisament des 

d'una perspectiva histórica, és breu. 

El fracas en e ls in t en t s de restauració de l'ordre social 

prerrevolucionari, comporta el naixement de la sociología. Com escrivl 

Robert von Mohl, aquest és un deis casos en que és la vida la que ha 

donat existencia a la ciencia. Una ciencia de la cohesió i l'ordre 

socia l (burgés). 

Les monstruositats de la industr ia l i tzac ió en régim l iberal 

generaren una sociología del pauperisme, de la situació de les classes 

treballadores, de la urbanització salvatge, fonament de programes de 

reforma social, san i tar ia , i indirectament pol í t ica (extensió de 

l'educació, pas previ a l 'extensió de la ciutadania). 

Els confl ictes entre cul tures i l lengües d i ferents a l'Europa 

central van generar unes sociologies de la cultura i de la I luita de 

races. 

La intensa competido económica i pol í t ica entre alguns grans 

Estats per l'imperi mundial, comporta la sociología que tracta les 

societats-nacions-Estats com a personatges biografíes i dramatlcs en 

l'escenari mundial, sociología que incorpora els problemes de la 

cohesió i de l'ordre interns (Ja que per ser fort exterlorment cal 

evitar de ser vulnerable interlorment). 

La formació deis grans t r u s t s industr iá is , la const i tució d'un 
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capitalisme d'organització com a actor dominant, subordinant o 

reemplacant el capitalisme atomístic manufacturer i mercantil, produí 

coherentment una sociología que es plantejava com a objecte 

p r iv i l eg ia t la r ac iona l i t a t de l'acció social, la relació entre 

mitjans instrumentáis i objectius, i la racional i ta t en l'elecció deis 

mitjans. 

Les frustracions d'unes poblacions derrotades a Europa central, 

la decadencia moral i política conjuntament amb el ressorgiment 

d 'energies vi tá is , l ' esper i t de revenja contra el Tracta t de 

Versalles, el cuite a la Naturalesa i a la Joventut, van fer covar una 

sociología de l'alliberament huma, Ja fos per la comunió en una pa t r ia 

maternal, pro tec tora i socialment i g u a l i t a r i a , Ja fos per 

l'alliberament de les forces naturals de les quals l'home és portador, 

respecte deis tabús de la vella societat derrotada. 

Els problemes urbans i de la desocupado industr ial , i la cr is i 

municipal en la depressió económica, propiciaren una sociología de la 

delinqüencia Juvenil (Ja des deis anys trenta). 

L'organització de la poblado per a poder acomplir les f inali tats 

de la guerra, els problemes de l'organització mili tar i deis sistemes 

Jerarquics, van servir de matriu a una sociología de la personalitat 

autor i tar ia . 

La consolidado de la prodúcelo industrial, en massa, l'expansió 

indus t r ia l a gran escala, el consum estes a totes les capes socials, 

exigiren no solament una sociología del consum diferencial, sino també 

una sociología indust r ia l la qual t rac tava de la in tegrado deis 

obrers a l'empresa, de les propensions diferenciáis a la vaga, deis 

sistemes de negociado amb els sindicats, de la instl tucionali tzació 

193 



del conflicte. 

La necessltat d'estendre els raercats al nivell mundial i de crear 

nous mercats arab la internacionalització del capitalisme industr ia l , 

alimenta una sociología del desenvolupament i de la modernitzacio en 

els paisos on hi havia encara amplíes árees socials pre-capitalistes o 

de capitalisme agrari i mercantil árcale, sociología que pretenia 

descobr ir i a n i q u i l a r les r e s i s t e n c i e s t r a d i c i o n a l s al canvi, 

e s t imular e ls empresaris schumpeterians, crear nous centres 

capitallstes en l'espai mundial (competitius amb els imperials). 

El fracás del projecte anterior produí una sociología de la 

dependencia i del nou imperialisme. 

La sobrepoblació de socldlegs respecte deis fons disponibles per 

a la I n v e s t i g a d o de camp, produí les sociologies imaginarles, 

irracionals , l ingüíst iques , idiográf iques , arbi trar les , subliminals, 

patoldgiques i del irants , que han fet del t e r r i t o r i una mena de 

manicomi acaddmic 

En f i , un, perlode com el nostre, dominat per les aventures i 

especulacions del capital financer, quan els majors negocis es fan 

mitjancant girs d'una placa borsária o un mercat de divises a un altre 

(o una altra) i / o venent, subhastant o fus ionant empreses, o bé 

comprant, venent, pignorant o llogant act ius f inancers i inventant 

tanmateix nous t ipus d'actius financers; un perlode en el qual 

l 'establlitat i l'ordre de la prodúcelo industrial en massa han estat 

subst i tui ts de forma creixent per la lnseguretat i la d iscont inuitat 

exigldes per la constant i n n o v a d o tecnológica, quan no hi ha cap 

assa lar lat que sápiga del cert de qui és o continuará essent 

assalariat, quan les relacions socials que es generalitzen son les del 

mercat, i cada lndividu consta socialment com a venedor i comprador i 
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ell mateix esdevé mercadería i cada atribut d'home i de dona esdevé 

mercadería, és un període que genera coherentment una sociología que 

descriu actors Uiures en mercats mures , actors dotats de capacitáis 

bergsonianes per a dissociar espais i teraps socials, actors que están 

en negociado permanent, que s'automanipulen per crear estratégies i 

s i tuac ions , or ientats serapre cap l'apropiacíó o ampl iado d'un 

sobreplus, Ja s i g u i monetari, Ja s i g u i de marges de l l ibertat . En 

l'explicació de les accions d'aquest t i p u s d'actors importa poc la 

social i tzació que van rebre quinze o v int anys enrere, ni el seu 

context soc ia l o r i g i n a r ! ( to ts son parvenus), n i e ls seus 

principis , normes, o creences rel ig ioses , moráis o pol l t iques; alio 

que importa son les seves capacitats instrumentáis per a alternar el 

treball en sistemes d'acció que son poderosos com a ta i s s istemes 

(independentment deis atributs individuáis) amb la negociado que és 

persona l i t zada per necess i ta t ; son ac tors que a l ternen una 

rac ional i tat col.lectiva, sistémica, amb una capacitat in tu i t i va , 

individual, anticipadora, que mossega Ja el futur. (Diuen els zoolegs 

que certes espec ies d'aus migra tor i e s construeixen, o bé son 

portadores sobre els suports de molécules de f err i ta connectades 

bioquímicament ais seus centres nerviosos, d'una mena de mapa magnétic 

amb el qual s'orienten sense error en els v iatges i migracions 

terrestres de llarga distancia. Metaforicament la imatge fóra válida 

per a a q u e s t s a c t o r s s o c i a l s , i n d i v i d u a l m e n t i n t u i t i u s , 

col . lect ivament racionáis , portadors d'una espec ie de mapa 

estrategic). Aquests actors es troben tant en el món deis negocis com 

en els laberints académics deis mateixos socidlegs. La sociología que 

convé a aquests actors és aquella que racional i tza i dona s t a t u s 
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teoric a llurs comportaments audacos 1 oportunistes. (19). 

Es ciar que amb aquesta sociología crozeriana ens trobem Ja en la 

frontera de la sociología pr&piament dita. Si no fos perqué s'hi parla 

molt del poder com a relacló negociable i perqué les análisis 

d'estratégles podran un dia ser integrades en una teoria general de 

l'acció, es podría dir que estera mes aviat davant d'una forma de 

behaviorisme no experimental, que davant d'una sociología strictu 

sensu. 

I és ciar que a aquest tipus d'actors (tant en el món deis 

negocis com en el món académic i en les seves Uuites despiadades per 

parcel.les de poder) els convenen premisses que els epistemdlegs 

anomenen nominalistes, tant les clássiques (només els individus son 

ens reals, la societat no és sino un nom) com les premisses mes 

modernes del que avui s'anomena nominallsme científlc: les teories 

veres (o anomenades aixl per concessió a hábits ancestrals) son les 

que es revelen mes útils i teñen mes exit. Hi ha poblacions (diuen) de 

conceptes i teories, que lluiten entre si en els seus nínxols 

ecoldgics (slc) i sobreviuen les mes aptes. (20). 

Aquesta extrema modernitat té la ridicula pretensió de constituir 

el dernler crl de la moda i de la racionalitat adaptativa. De f et 

reinventa coses que els classics Ja van coneixer en el seu propi 

context de decadencia moral i política: 

"Per mi, la veritat és tal com l'he escrita. Cada 
un de nosaltres és mesura tant d'allo que és com 
d'alld que no és. D'aqul que hi hagi una distancia 
infinita de l'un a l'altre, per la mateixa rao que 
per a un és i apareix una determinada cosa i per a 
l'altre, una altra cosa. Tinc, dones, per poca 
cosa la saviesa i l'home savi. Jo en dic savi, al 
contrari, d'aquell que pot fer canviar el sentit 
de les coses". (Paraules que Sócrates posa en boca 
de Protágores, en el Teetet, 166 d). 
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Ens resta l'esperan<;a (espero que hlstoricament fonamentada) que 

després deis sof i s tes -es t ra tegues han de venir a l t r a vegada 

geodesist'es i topografs: a veure, a veure com han deixat aquesta gent 

el terreny? 
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NOTES AL CAPÍTOL V 





( 14 | L'argunent no era nou, i alio que Durfchein féu va ser desenvolupar-lo i donar-li un to 
escándalos per ais burgesos benpensants: sociológicanent parlant, donat que el crin és un fet 
social general, el crin és nornaL Kan, que feia onze anys que era mort quan Durüheim va 
escriure aquest teit, coneixia l'argunent a través de Kandeville i en va fer alguns comenta ris 
sarcástics (en Theorien.,., V, M2|. 

El jurista Kaurice Hauriou, una de les máximes autoritats en Dret Constitucional, al primer 
tere, del nostre segle, presentava el perfeccionaoent del Dret (el poLític) per la mediació del 
conflicte social anb un argunent que és de naturalesa diferent: "Les citoyens ont risqué et 
perdu leur vie pour la conquéte du droit". (£a cité aoúerne et les tnasforaicioas úti 
Broit, 1925). 

( 15 | N.G.N., 'Prolegónenos generales sobre filosofía de la Historia' en Para u»a filosofa úe ía 
Eistorii ie Espina. (1942) reedició al 1961 en idea <¡e ía Bispiaiúiú, Espasa-Calpe, 
Madrid: "els pobles, continuitats de volició, d'acció i d'estil, son con persones, son quasi-
persones (sic); cada Nació té una vocació pernanent assenyalada per Dea* (aquesta asserció la 
subscriurien avui, i de fet renuncien anb certa freqüéncia, nolts politics deis Estats ünits. 
La identificado de tota societat anb nació, i de nació anb una quasi-persona, constitueix de 
fet una arna dialéctica fornidablenent efica? per a ignorar les análisis de relacions socials, 
les fractures de classe, étnia, educado, recursos, religió, llengua). Hi ha interessos 
diferents, diuen els politics, interessos que poden ser, i de fet son, objecte de compromisos. 
La qúestió és que la sociología s'ha de fer anb els llenguatges i nétodes deis sociólegs anb 
vocació científica i no pas anb els llenguatges i argunents deis politics. 

( 16 | Generalnent sol usar-se inperialisne con a successor historie de colonialismo Pero en el cas 
de l'Inperi Britántc, eren nétodes de doninació no pas successius sino coexistents, Hi havia 
colinies d'adninistració directa i hi havia entitats itoperiils de doninació indirecta, 
indirect rale, o nés precisanent MI Kiaúite (conservant les autoritats tradicional* i 
locáis) segons delxá ben establert Str FredericK (nés tard Lord) Lugard anb la seva propia 
gestió a l'Africa tropicaL 

( 17 ) Bn l'ordre de la Bao les coses no son contingents, sino necessaries (Espinoza, Btía, 
llibre II, teorema XLIY. 

( 16 | Es conprén, anb tot, aquesta inferencia, perqué, con nolt bé diu Julián Marías, 'la sociedad 
es, intrínsecanente, pretérito* (Introducción a U Filosofa, pág. 396 ie l'edició de 
194T|; prettrit, aiio és, antecedent. Per aquesta causa -per apesta üBiúireccionlitit- és 
necessiri i sübstituir-lo per un a/tre marc úe referencia que coñtiaguí les iimeasioas úe 
present i úe futur gue son integnats úe totí ¡cció socül, Bes ú'iqwst pañí úe visti el 
fíat de Parsons i la seva escola no consistí tant en el tractanent de sistemes, con en la 
centralitat del coacepte d'acció ¿ocia/. Cf. José Alnaraz, 19(1, págs. 95, 315, 461-465, 
512, 563. 

( 19 I Pero aquesta teorització va ser precedida per descripcions portadores d'una veritat i una 
deníncia. També el teoritzador d'actors bergsonlans fou, en el seu tenps, socióieg de la 
denuncia: 

'... la croix de l'honne anéricain de la nouvelle vague, ce n'est pas sa 
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sounisslon aui grandes organisations (celles-ci sont devenues de plus en plus 
souples, de plus en plus tolerantes); c'est sa sounission au rationnalisne luí-
nene, c'est la nanipulation de soi-néne par soi-néne i laquelle il se trouve 
condanné s'tl veut réusslr. Sous le solell cru du calcul coüt - utlllté, 11 n'y a 
plus d'eicuse a l'échec, plus d'allbl bureaucratique, plus de recoln 
protecteur...*. (Michel Croiier, 196!, 10). 

( 20 | inb aquesta radlcalltaadó d'una de les tendéncies del pragnatlsne anerlci de conenwnent de 
segle (l'uíi/KariJBe de Vllllan Janes, apllcat a una teoría pragnatica de la veritatl, 
tendencia assoclada al seu torn a una radicalització de l'instrunentalisne de Dewey, acaba per 
produir-se con a critert "clentífic" un relativisne oportunista 1 cínlc que destrueut tota 
segaretat o tota establlttat, en la ciencia social Es vilid alió que convé ais mteressos 
politlcs donlnants en la conjuntura. Aiii es fa tanbé vigent, al seu torn, una radicalizado 
del pnstnUsue de Benedetto Croce: la Historia, ei. gr, es reescriu en fundó de la 
política del present, no de les dades ni de les fonts. 
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VI.- CONCLUSIO PROVISIONAL 

No el poder, sino la humildad. 
No el camino fácil, sino la vía estrecha. 
Alfonso-Carlos Comln (Mar? 1960). (D'un poema 
d'A.C.C, r ep rodu i t recentment en El Ciervo, 
1985). 

I.- Fins a mitjan del nostre segle s'emprá el terme Sociología 

general per designar la sistemática de conceptes amb els quals és 

possible d'aprenendre les relacions socials i els productes de l'acció 

social que presenten carác ters re la t ivament estables (grups, 

organitzacions, institucions, etc.). John Stuar t Mili fou el primer 

teoritzador d'una sociología general, i Tónnies ocupa una par t de 

la seva carrera acadSmica a delimitar els t e r r i t o r i s entre la 

sociología general i les sociologies aplicades, i entre aqüestes i la 

sociografia. Amb variants que només recobreixen matisos de forma, o de 

la relació entre forma i contingut, el terme sociología general va ser 

assumit per au tors tan diversos com DurKheim, Pareto, Waxweiler, 

Dupréel, Wiese, Glddings, Mannhelm. L'objecte d'aquesta disciplina era 

universal: els conceptes sociolSgics propiament dits . El dictum de 

l'epistemdleg de la ciencia William Whewell, "el progrés d'una ciencia 

rau en el progrés deis seus conceptes", va ésser vigent durant un 

segle. Sense referencia a Whewell, aquesta idea la trobem encara el 

1981 en el -debat de La Recherche sobre el tema La Sociologie 

est-elle une sciencef Pierre Bourdieu diu: 

"El conjunt deis sociolegs dignes d'aquest nom 
está d'acord sobre un capital comú de conceptes, 
d 'adquisicions, metodes i procediments de 
verificació" 

No obstant aixd, a comen<;ament de segle, L.T. Hobhouse, en el primer 

edi tor ia l que va escriure per a la Sociológica! Review (1908) 
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constatava que la sociología general estava amenacada de destrucció, i 

de dispersar-se en una pluralitat de soclologies especiáis. Cosa que, 

preclsament, ha esdevingut de cap a cap del món en els darrers cinc o 

s i s decennis. S'ha invert i t la relacló que postulava J.S. Mili entre 

la soc io log ía general i l 'etologia , o e s t u d i p a r t i c u l a r deis 

comportaments humans diferenciats per espais i temps socials. Avui el 

que sembla que es porta a terme és la const l tució d'una ciencia 

general de l'accló humana, procés d'unlficacló "etologic" que és 

s imul tan l amb el de la m u l t i p l i c a d o i d i spers id de les 

soc lo log ies . 

Probablement aquesta s i tuac i6 és Ja irreversible . Si ho fos, 

resultará que ha es tat t rans i tor i l'imperi de la sociología com a 

ocupant de l'espai, que en l'ambit académic i en l'ámbit de la cultura 

e l i t i s t a deixá vacant la f i losof ía des de la f i del segle XIX. Cal 

recordar aquest aspecte amb perspectiva histórica: en la serie de les 

idees sobre l'home i el món, les escoles soclologlques s'instal.len 

quan s'ha exháuri t la v i r t u a l i t a t pol í t ica deis sistemes fl losdfics; 

d i t altrament, quan la f i losof ía , própiament dita, esdevé exegesi 

erudita de textos deis grans fi ldsofs. Els subjectes de la l l ibertat 

de l 'esperl t , m u r a r e n els seus productes , com a objectes , a 

l ' a c t i v i t a t hermenéutica d'alguns, pocs, d i g n a t a r i s académics. 

Aleshores les teor ies soclologlques o l lurs versions publ ic i tár ies , 

van acompllr en l'escenari cultural, la funcid de ser font d'idees, 

imatges socials i ideoldgies, concepcions de l'home i del decurs 

histSric. Les teories socioldgiques van ocupar aquest lloc que havien 

deixat vacant e ls grans sistemes fl losdfics, i ho van fer com si en 

fossin un parent pobre. 
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Ara toé, les teories sociológiques van heredar deis sistemes tant 

problemes epistemológics com codis i representacions, sense plena 

comprensio de la seva transcendencia ni de les solucions donades (o 

intentades) pels classics. Quan, ais nostres dies, han proliferat els 

socidlegs sense la formado necessária en epistemología de la ciencia, 

ni en filosofía primera (o teoria deis conceptes), ni en matemátiques, 

les sociologies han navegat cada cop mes per un pantá ambigú, entre 

les ribes oposades del periodisme cuite i de l'argot obscur. 

El 1966 Manuel Sacristán publica un breu assaig Sobre el lugar 

de la filosofía en los estudios superiores, assaig que aixecá una 

certa polémica (el ressó de la qual m'arribá, prou rotund, fins a 

Paris). Sacristán analitzava la s i tuado de l'ensenyan<?a de 

l'assignatura de filosofía (amb paraules que al meu entendre, 

rellegint avui dia aquest assaig, eren massa autocrítiques); i 

Sacristán proposava l'abolició pura i simple de l'assignatura de 

filosofía en l'ensenyament mitja i en l'universitari. 

"No hay un saber filosófico substantivo superior a 
los saberes positivos; los sistemas filosóficos 
son pseudo-teorias, construcciones al servicio de 
motivaciones no teoréticas, insusceptlbles de 
contrastación científica (o sea: indemostrables e 
irrefutables) y edificados mediante el uso 
impropio de los esquemas de la inferencia formal". 
(M. Sacristán, 1966, pág. 8). 

Per6, tot seguit, Sacristán es veia obligat a just i f icar la 

importancia i la necessitat intel.lectuals de la cognició filosófica 

tenint en compte, críticament, els llegats deis classics i la propia 

activitat de filosofar; en altres paraules, la importancia i la 

necessitat d'una cultura filosófica entre juristes, economistes, 

matemátics, arquitectes, etc. I argumentava Sacristán la proposta de 

creació d'un institut superior d'estudis filosofics per a post-
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graduats (graduats en matéries altres que la filosofía, l l lcenclatura 

a ext inglr ) , i n s t i t u t superior en el qual els professlonals de 

diferente disciplines farlen una fi losofía activa, conjuncló de teoría 

i de práctica, i rebrien eventualment un doctorat en filosofía. 

Si en aquest assaig de Sacristán substituim, avui, en una gran 

part de les seves proposicions el terme f i losof ía peí de sociología, 

no solament resulta de gran actualitat en aquesta nova aplicado, sino 

que a mes aqüestes proposicions diuen coses vertaderes. El saber 

sociologic es baste ix invest lgant , no pas repet int les doctrines 

impreses en els manuals. L'organització burocrática de l'assignatura 

és incompatible amb la formado científica. 

En dues coses be d'allunyar-me de l'assaig de Sacristán. Cree que 

la seva autocr í t i ca f i losóf ica era excessiva. En els darrers anys, 

quan he disposat (per raons biográfiques, i de forma obligada, per 

raons clíniques) d'un temps dedicable a la lectura i a la reflexió com 

mal no havía t ingut quan estava absorbit per la i n v e s t i g a d o i 

(complementáriament) per la docencia, he pogut tornar a l'amor per la 

filosofía que precisament Manuel Sacristán ensenyá ais seus amics fa 

gairebé quaranta anys. No solament necessiten la f i losof ía alguns 

professionals d'éllte (Juristes, economistes, matemátics, arquitectes , 

etc.) en funció de Uurs motivacions propies i no generalitzables. 

Necess i ten absolutament un coneixement f i l o só f i c tots e l s 

c ientíf ics socials amb disc ip l ines que treballen amb conceptes. Els 

classics van ensenyar de formar conceptes c i ent í f i c s i de d i s t i n g i r 

l 'ordre de les coses de l'ordre del pensament i els enl lacos 

re spec t ius . Aquesta base de coneixements c las s i c s es t roba 

dramátlcament absent en la majoria deis sociolegs actuáis (Gouldner 

n'era una valuosa excepció) i d'aqul tants de paralogismes i tants de 
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cercles viciosos i tantes de reif icacions de les nocions comunes. 

En segon lloc, e l s soc io legs son objec te d'una demanda 

ins t i tuc ional per part d'organitzacions que han de contr ibu ir a 

resoldre problemes socials. Per tant, l 'analogia entre f i l o so f ia i 

sociología no és susceptible de ser portada a qualsevol terreny. El 

socidleg está cr idat a presentar almenys l'aparenca d'una ciencia 

empírica; i en aquest aspecte, és crucial la r iquesa de conceptes, 

adquisicions i metodes que esmentava Bourdieu. 

Aquest capital que és comú es malversa, pero, quan la universitat 

(sigui per les causes que sigui) deixa degradar la seva naturalesa com 

a centre de formació científica i adquireix cada vegada mes magnitud 

una pseudo-naturalesa substitutiva, la de finestreta on es compra una 

vulgarització cultural . 

Les construccions deis grans clássics, tant Marx com Durkheim, 

tant Weber com Tónnies, requereixen un estudi lent, rigores, textual i 

contextual. I a ixo és quelcom que no pot fer-se en aules amb un 

centenar, o mes, d'alumnes i amb gent que ni tan sois saben s i t u a r 

historicament l'Alemanya bismarcKiana (i per tant, desconeixen els 

antecedents polítics, economics i ideoldgics que van motivar aquells 

autors). La vulgar i tzac ió que pretén d'"explicar" Marx, o Weber, o 

DurRheim, en un parell d'hores, és no solament un engany per ais 

estudiants, sino també una malversado deis fons püblics. Fóra molt 

mes út i l de donar cursos d'história pol í t ica , social i económica de 

l'Europa post-Revolució francesa, entre d'altres coses per ensenyar a 

la gent fins a quin punt seguim donant voltes a problemes i enunciats 

que ja es plantejaren exhaustivament, al segle XIX i primer ter<; del 

nostre segle; ensenyament que aconsegulria , s i mes no i en part, de 
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d i s m i n u i r e ls r i s c o s d'alló que Ortega anomenava Vadamismé 

(creure que un és el primer descubridor del món). La perspectiva 

histórica (sempre que s igui rigorosa i vertadera, no pas construcció 

de nous mites) corregirla la consciéncia social espontánia, acrlt ica, 

del present. 

"Toda ciencia social es conciencia (...) Ahora 
bien, toda concienc ia soc ia l e s l i m i t a d a . 
Cualquier grupo social t i ene su cuadro f i jo de 
r e p r e s e n t a c i o n e s , v a l o r e s y s e n t i m i e n t o s 
colectivos (...) que frecuentemente son implíc i tos 
e inconsc ientes . (...) La conc ienc ia social , 
presupuesto de la ciencia, puede ser, pues, su 
obstáculo". (Enrique Gómez Arboleya, 1955, pág. 6) 

II.- A cada nova formada d'estudiants cal repetir-los el matelx: 

- que una percepció social que es té per evident (vertadera) 

no designa, necessáriament, un objecte analít ic; 

- que un problema s o c i a l m e n t i d e n t i f i c a t no és, 

necessáriament, un objecte sociologic; 

- que ser quelcom veritat és dis t int de ser t ingut per ver: 

"... la ver i tat es redueix a l'aquiescéncia deis 
individus. Davant d'aixo només puc respondre: ser 
veritat és quelcom dis t in t de ser t ingut per ver, 
Ja s igui per un individu, per molts o per tothom 
(...) Esser ver i ta t és independent que algú ho 
reconegui així". (Gottlob Frege, 1893, reedic. 
1971, pág. 139). 

Avui dia aquesta posició sembla un antiquat realisrae transcendental 

(emprant l 'express ió de Roy Baskar) (21). Potser s 'hauria 

d'actualitzar, en la mesura en que la sociologia com a ciencia 

empírica, amb adquisicions verificables i amb un Uenguatge conceptual 

universal , implica una dlssociació molt d i f í c i l entre context de 

descobriment i context de v e r i f i c a d o . Les seves ver i ta t s son mes 
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aviat operatives i processuals. En el benentés que aqüestes ver i tats 

no son, pero, contingut de consciencia; teñen l 'object iv i tat i la 

rea l i ta t deis objectes intel . lectuals 1 mes concretament d'aquesta 

subclasse d'objectes intel . lectuals que son els objectes c ient í f i c s . 

L'objectivisme de Frege, a ix í com el realisme de Durkheim, enllacen 

arob una tradic ió f i losófica de reís ar i s toté l iques , la qual reneix 

l 'ült im tere, del segle XIX per obra de Brentano, i cont inua 

(despullada del psicologisme de Brentano) en la primera etapa de 

Husserl, l'etapa de l ' intent de construcció de la f i losof ia "com a 

ciencia exacta" (ais strenge Wissenschaft). (I per aquesta rao no han 

es tat desencaminades les anál i s i s que van tragar, al seu dia, un 

paral.lel entre aquesta primera etapa de Husserl i el realisme o 

objectivisme de Durkheim). 

III.- Avui dia la d isc ipl ina sociológica es troba en un cercle 

v i c ios , tancat per dos pols que s 'a l ternen i s'oposen: l'un, 

l'atracció per l'ültima moda d'algun autor bri l lant que creu haver 

t r o b a t la clau de les expl icac ions socia ls ; l'altre, l'apel.lació 

retro a tornar cap a un gran elássie que, hom diu, cal recuperar i 

actual i tzar . 

Obviament, no e x i s t e i x una clau sociológica; i no és un 

sol elássie que cal recuperar i actual i tzar . 

Les condicions intel . lectuals perqué la disc ipl ina s u r t i del 

cercle vicios i entri en un cercle virtuós, son condicions ex is tents . 

Probablement la disciplina trobará un lloc en aquesta ciencia general 

de l'acció humana que s'está constituint. 

Un altre problema son les condicions materials, almenys a 
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curt terralnl. En l 'assaig abans esmentat, déla Sacristán que la 

política no ha de pretendre canviar els homes sino les condicions sota 

les quals es formen i viuen els homes. En les actuáis soc ietats 

permissives, els po l í t l c s han trobat que és mes comode renunciar 

també a canviar les condicions. La gent será mes fel lc coro mes 

Uiure s i g u i de fer el que vulgui, dins del context ambiental de 

cadascü ( interloritzat des de la infantesa). Així podem veure que hi 

hapaisos en qué s'ha renunciat a resoldre problemes greus de 

pauperisme amb la condic ió que e s t i g u l n ben loca l i t za t s , 

marginalitzats, redosos a Uurs ghettos respectius i que no presentin 

mes risc de violencia v i s ib le que alguna revolta urbana cada n 

anys. I així, hi ha paisos en que els governants, quan demanen algún 

informe técnic ais socidlegs, és a condició que t rac t i temes vigents 

per a algún sector de l'opinió pública, de manera que una copia de 

l'informe del socioleg pugui ser tramesa a l'organització publicitaria 

que fabrica la campanya electoral mes propera (i alguns parágrafs de 

l'informe del socioleg, t re t s del context, s ' inseriran amb una altra 

clau, en la música deis discursos electorals que venen aqüestes 

organitzacions). (22). En aquests paisos, els governants rebutgen 

sistemáticament que el socioleg els parl i de problemes que son 

anticipables perqué s'estan gestant socialment (sota condicions que el 

socioleg copsa i que l'opinió pública no pot percebre peí fet de viure 

en la immediatesa i les urgéncies de la vida quotidlana). Només 

interessen els problemes que poden ser objecte de manipulado 

electoral , problemes "calents". (I e s t i c par lant de sociología 

própiament dita, 1 no de demoscópla o sociografia electorals. Aquesta 

és una activitat mercantil summament próspera. Vegeu cora ha canviat el 
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mapa e lec tora l del Parti t República ais Estats Units, a copia 

d 'es tudis locáis constants de les noves e s t r u c t u r e s s o c i a l s 

creades al Sud i a l'Oest per la i n d u s t r i a l i t z a c i ó i peí 

desenvolupament del capital isme financer, local i tzat abans en els 

Estats del nord i els de la costa Est). 

En f i , aquests governants no volen saber res sobre la 

racional i tzació de l'ensenyan<?a u n i v e r s i t a r i a de la sociología, en 

funció de cr i ter i s c ient l f ics . Ningú no vol ser impopular. I s er ia 

impopular deixar al mig del carrer un f i l l de papá, docent de 

sociología, encara que no sápiga s i BismarcK fou el fundador del 

Welfare State o un general alemany de la Primera Guerra Mundial, o no 

hagi s ent i t parlar mai deis Catorze Punts de Woodrow Wilson, o es 

pensi (com vaig descobrir no fa gaire) que Fichte era "l'intel.lectual 

que escr iv ia els discursos a Hitler" (sic) (23). 

IV.- Per acabar d iré algunes coses que s'acosten mes ais 

problemes locáis. 

Primer, les discussions estéri ls sobre el que és quant i tat iu i el 

que és qualitatiu. Conceptualització i matematització es necessiten 

reclprocament. Hi bagué, certament, una época de terrorisme 

intel.lectual del quant i ta t iu i de l 'estadíst ic . (No va ser casual la 

contemporaneitat amb l'epoca de la sociología industr ia l i deis 

estudis sobre conductes desviades i delinqüencia urbana. Si s'estudien 

problemes com ara la propensió diferencial a la vaga -ClarK Kerr i el 

seu equip-, o els delictes per arees urbanes, o les probabi l i ta t s de 

desordres psicopátics en determinats grups socials , cal mesurar, 

calcular i donar percentatges fiables). Hi va haver uns decennis 
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d'exigencies academiques aberrants, com les d'una rev i s ta americana 

que rebutjava tests e s tad í s t i c s amb probabi l i tat super ior a 0.02 

(i.e., rebutjava les comunicacions c i ent l f iques amb p < 0.1, etc.). 

La seguretat estadística amagava la inseguretat teórica; era una mena 

de prolongado tardana de quelcom que Jo havia sentit de petit: que la 

ciencia comenca amb la precis ió certa de l'última x i f r a centesimal. 

Tots hem compartit aquesta socialitzacid que ens varen donar. ¿Qui 

recorda avu i que Charles Bettelheim in ic ia les seves publlcacions 

c i e n t l f i q u e s amb una i n v e s t i g a d o sociológica sobre Auxerre i 

l'encapcalava citant la famosa frase de Lord Kelvin que assevera que 

comences de coneixer una cosa quan pots mesurar-la? ¿I qui d'entre els 

sociolegs enemics de l'estadística matemática sap que no van ser els 

qua l i ta t ius e s truc tura l i s t e s francesos amb les seves dicotomies 

semántiques qui mes van fer per reduir el terr i tor i deis estadístics, 

sino que va ser un economista, OsKar Morgenstern, que al caient de 

1960 posa en ordre el desmesurat emfasi metric de tants d'economistes 

i c i en t i s t e s socials? 

Només el paorós menyspreu deis clássics pot explicar (encara que 

no Just i f icar) que s' ignorin coses que están resoltes d'enca del 

Renaixement: 

"... la proporció designa un acord en una cosa i 
designa al mateix temps una diferencia, de forma 
que no pot ser compresa sense el nombre. El nombre 
inclou totes les coses que son susceptibles de 
comparado. No és tan sois en la quant i tat on el 
nombre produeix proporció; en produeix també en 
totes les coses que son capaces de concordancia i 
de d i f e r e n c i a en a lgún aspecte Ja s i g u i 
substanc ia lment o accidentalment. Per aixd 
Pitagores ins i s t í tant a sostenlr que mitjancant 
els nombres, to tes les coses son comprensibles" 
(Nicolau de Cusa, De Docta Ignorantia, Uibre 
I, cap. I; edició anglesa en Yale University, 
1954-). 
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Amb molta mes elaborado, sense pitagorisme, i amb arguments de lógica 

moderna, aquesta posíció está ben raonada i establerta en The 

Conduct of Inquiry d'Abratiam Kaplan (tots els eplgrafs sobre 

quantitat i qualitat que els antiestadlstics haurien de llegir i 

meditar; A. Kaplan, 1964, 172 a 208). The tra.nsfox-ma.tlon of qvantlty 

into quallty, or conversely, Is a semantlc or loglcal process, not a 

matter of ontology (loe. cit. 207). 

Encara que sigui fonaraentat sobre premisses cientlfiques el 

menyspreu d'Estruch i Cardús per la sociografia, cal considerar 

almenys aixo: que quan tenim series de vint a vint-i-cinc anys 

d'enquestes repetides, amb mostratges controlats, 1 amb qüestionaris 

comparables, la quantitat i 1'acumuladd temporal lineal possibiliten 

l'análisi qualitativa, i que la discontinuitat qualitativa emergeix, 

precisament, d'aquests tipus de dades seriáis. Es així com sabem que 

cap a 1965-1966 es produl una fractura en un conjunt d'actituds en les 

poblacions Joves (i relativament joves) a l'Europa occidental, 

fractura que es manifesta per la sobtada eclosió de l'escepticisme 

religiós o de l'agnosticisme, noves expectatives sobre la dimensió de 

la familia, sobre la procreado, sobre les relacions sexuals, sobre el 

matrimoni, sobre la valorado del plaer present enfront del plaer 

futur (reorientado de valors que a Espanya arriba un xic mes tard). 

Segon: les traduccions necessáries d'uns camps conceptuáis a 

altres, de manera que redueixin la dispersi6 teórica (o les claus 

en qué va ser escrit cada eos de doctrina, en funci6 de 

representacions socials, i de llenguatges tedrics preexistents). 

Posaré un sol exemple. He dit en aquest text que hi ha alguns grans 

temes permanents en la sociología: la integrado social, la 

diferenciació social, la determinado social, la racionalitat de 
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l'accló i el canvl social. Aquesta llista procedeix de clássics de la 

disciplina, Ja siguin francesos com DurKheim, americans com Ward o 

alemanys- com Tónnies. En la segona meitat del nostre segle, Goffman 

proposa de distribuir les análisis segons un cert pluralisme 

d'abordatges: políticament, estructuralment, dramáticament, 

tecnicament, culturalment; (Erving Goffman, 1959, re-edic. de 1978. 

págs. 232 i ss.). No és difícil construir una taula d'equivalencies: 

políticament - integrado social, 

estructuralment = diferenciado social (Jerarquies de rols i 

d'status), 

dramáticament = determinado social (les estrategles deis 

actors dominants creen i mantenen les 

determinacions i direccionalitats de les 

relacions socials), 

tecnicament - racionalitat de l'acció (racionalltat 

instrumental, racionalitat mltjans / 

f inal i tats) , 

culturalment - canvi social (en la mesura que és causat peí 

canvl cultural; canvi de valors). 

He alterat l'ordre. Per a Goffman l'análisi última és la 

dramática, la qual cosa implica una certa teoría del control 

social. 

Tercer: l'abandó de l'abstracte general "societat" i la seva 

substitució analítica (analítica, no pas taxonómica) pels sistemes de 

relacions socials i per les relacions emergents antisistémiques. (Son 

molts els autors que han insist i t en aquest aspecte. En el cas 

d'Espanya, podría adduir textos de Nicolás Ramiro Rico i d'Enrique 
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Gómez Arboleya. A Barcelona s'ha publicat recentment (1982, cf. 

bibliografía) una tradúcelo al cátala, d'una reflexió de Touraine en 

aquest sent i t . L'objecte de la soc io log ía no és la socíetat. 

Aparentment es tracta d'un matls semántlc; de fet, les iraplicacions 

tedriques son de llarg abast. 

En el món, o r e a l i t a t sul generis, de l 'acció humana, 

s'esdevé com en el món deis llenguatges humans: hi ha una Jerarquía de 

Uenguatges; hl ha també una jerarquía de nivel ls de l'acció. El 

nivell social n'és un. L'especif icitat d'aquest nivell fou percebuda 

correctament pels c lass ics i després s'ha perdut, pero és la seva 

recuperado alio que pot fundar un lloc propl per a la sociología en 

les ciéncies de l'acció. L'objecte de la sociología ha de centrar-se 

en l'estudi de les relacions entre acció social i organització 

social . Cal e s t u d i a r les formes d'acció en re lac ió a t i p u s 

d'organització i cal estudiar aquests en relació a les accions que els 

van produir, els mantenen i els modifiquen o tendeixen a modificar

los. Aquest programa inclou l'análisi de les determinacions en la seva 

tr ip le dimensió: com a antecedents (el passat objectivat), com a 

conseqüents (el present en la seva vigencia situacional), com a f u t u r 

(els f ins que els actors estimen valuosos 1 que es proposen de 

rea l i t zar ) . 

Quart: l'abandó de les t emát iques ingénues , emocionáis, 

acrítiques, procedents de la vida quot id iana i deis debats po l í t i c s 

quotidians. En aquest t ext m'he estes suficientment sobre aquest 

problema i no queda geire res per a feg lr (tant mes que en un a l tre 

text recentment publicat, E.P.L.H., 1985, t radu i t al cátala, va ig 

exposar precisament que aquest és raspéete retro (herencia del 

segle XIX) que cal superar). 
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Punt final a aquest assalg que ultrapassa el comentari que se'm 

demaná. En una placa que s'ha de caminar com en un camp de mines, 

temptar la quixotada fóra mes del que l'amor a la ciencia pot demanar 

a un autor que necessita, com els altres, deixar viure, per viure. 
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NOTES AL CAPÍTOL VI 





( 21 | Cf. Hoy Bastar, i Beillst Tbeorr oí Scienct, Leeds, 1975, alna Boofc Co., i Boy Bastar 
Feyenbenú M Í Bichelud: tro Fhilosophles of Science, assatg publicat en la "New Left 
Revievr* Londres, 1975, nán. 9t. 

l'etpressió "realisne transcendental* no és, pero, original d'aquest autor. Els historiado» 
de la filosofia imputen la creado d'aquest concepte al füósof Eduard von Hartnann, que fou el 
filósof "hegenónic* o de noda en l'llenanya bisnarcxiana inmediatanent abans de Nietache. La 
seva Teorü úe les czttgories (Sategorienlehre) s'editá per primer cop el 1856 i continui 
editant-se durant el priner tere del nostre segle (setena edició el 1923). Es tractava d'una 
nena de sincretisne, de neotantisme i d'aristotelisne; Vorlánder diu: "Realisne perqué assumeix 
les propietats deis objectes independentnent de la nostra representado; transcendental perqué 
els sotnet a les tornes del coneisement'. 

Vegeu el següent text de Durtheim: 
"-, les fornes que existeixen de nanera pernanent, que no canvien amb les 
diverses aplicacions, constitueixen objectes, patró constant que sempre és a 
l'abast de l'observador i no deiía espai per a inpressions subjectives i 
observacions personáis, una regla de Dret és alió que és i no ni ha dues atañeres 
de percebre-la*. (Bolle Durkhein, 1895, 1950, pág. *5). 

Certanent, avui acostunen de prendre aqüestes assercions "can grano salís". No en va tentm 
darrere nostre la piconadora critica que va ser el neoposittvisme lógic, amb la seva anilisi 
del llengaatge deis cienttfics i de les presunpcions "metafísiques" subjacents. Pero 
precisanent perqué aquesta piconadora ja va passar, poden també allunyar-nos-en crítteament 
tant d'ella con d'alló que va teñir de noda (i de nihilisne) i poden copsar-ne els eicessos, El 
problena de la veritat no pot ésser evacuat, ni pot ésser reduit a una qüestió formal 
(sintáctica). La pertinencia deis conceptes i de les relacions entre significad i significat, 
no és una qüestió fornal, La capacitat deis conceptes a organitzar heuristicanent camps 
senintics i a ronandre relativanent tancats (per a fer possible la transnissió ferna de 
coneixenent), i relativanent oberts (per a rebre els productes de nova investigado i fer 
progressar la disciplina científica), no és tanpoc una qüestió fornal. I en fi, la validesa 
deis enlla?os entre conceptes, quan fornen próposicions, no s'exhaureix en la validesa formal 
deis esnentats enlla?os; hi están inplicades qüestions substantives, senántiques. 

Fel que fa a la netafísica (en sentit rigores, és a dir, la filosofia primera aristotélica), 
és absolutanent necessaria, con he dit abans, precisanent en les ciéncies que treballen de 
forna gairebé exclusiva anb conceptes. 

Nothing can be dinissed as nonsense until an honest and thorough attenpt has been 
nade to understand it; and understanding nust involve uncovering, step by step, 
the connexion which leads fron one proposition to another in the systens and 
argunents exanined. Our patterns of thought and forns of language are constantly 
changing in response to new needs and new interests; we cannot therefore lay down, 
once and for all, the linits of inteligible discourse, in such a way as to exelude 
the asting of qüestions that are not scientific but are metapnyslcal; wherever ve 
try fron tine to tine to draw the frontier of scientific inquiry, netaphysical 
qüestions vill always arise precisely on this frontier. 
STOART HiKPSHIHE, Spinoti (L951, 1976, 223). 

( 22 ) En els paisos ex-colonials i en els de baix nivell de desenvolupanent ecónomo, o bé en les 
etapes iniciáis de la industrialització, ja passava un fenónen analeg (encara que no idéntic). 
Bis experts internacional pagats per organisnes regionals o nundials (con agencies de les 
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Htcions Ootdesl produien infornes técnics que dornico durant algún tenps en les oficines deis 
políttcs nidios, finí que an dti, traduits i la Uengui local, eren fragnentats en parigrafs 
ótils per inserir-loj en algún dossier politic elaborat en fundó d'estratégies i Hurtes 
polítiques locáis, k final de setenbre de 1964, a intara, Mig sentir un eipert francés 
(econoiistal que descrivii la un sorpresa quan trobá que uns paragrafs, deis quals n'era 
autor, tpareiiien en un docanent politic d'una fracció (o grup de pressió) de l'Adninistració, 
en fundó de tensions internes que tenien ana relació bastant llunyana anb els problenes 
técnics d'una indostriilitxació sectorial 

( 23 | Cal fer notar que es tracta d'algana cosa íes grea p e d'una ignorancia histórica 
tndUtdualittada. Es, ni nés ni nenys, un exenple (no infreqúent) de la classe d'analgana (en 
el sentit escrute í'uiljtBt] que prodaeti la talgarització 'cultural'. Fichte .-
inteLlectaal iaportant t nacionalisne • discursos a la nació alenanya • guerra contra Franca • 
proteccionisie econóiic • estat conercial tancat. Hitler -- inteLlectaal nenrspreable * 
nacionalisne * guerra contra Franja • discursos a la nació llenura t autarquía econónica. Fer 
tant, el prlner escrtiü els discursos del segon. 
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