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2 fi

di

La

"Et ptitnctpat pant &¿ it ¿iguint'- v tntuatmint

totea ti¿> acttv ttat¿> tmpofitant¿> de. ¿a f i o n d a dtatita ti-

ntin ttoc en una sola cambra, en gJiupA di ¿t&, vutt, diu

t ¿¿n¿ ,¿ tot ana dotzina di pe/t-óone

O, en paraules de Shorter:

"Un de£.¿ cupe.c.íe-0 h¿¿> t<3 titc.

t nu. c. t u. fia. d<L ta LLaJí í¿ 1'ambÁ.t qui

tat ¿ixuaJL t ta ¿nt¿m¿tat imoc.¿onat. Com a. Jiigta

fiat, ( . . . ) ti& opo>itu.nttat<í> di ptitvac.¿tat ¿>ix.utat

nuJiin a miàusia qui kom batxava en t' i¿c.ata ¿oc¿at

kom e4 di¿ptac.ava di t' oi-t>t cap a t'i¿t, Una. patiitta fit-

da podta fiitttian-&i mí& ^àc.ttmint dit c.ontac.ti amb it&

qui no pa¿ una patiitta pobtia -tot t qui abanb dit

X V Î 1 é-6 dt^tdtt di dimo&ttiati qui ti¿> pa>iitti¿> di

condtdto òoc.tat, tant >itqui¿> com pob-te-ó, po-

¿i dit f i i d i f i qui ti¿ i¿,tJiuitutii¿> di

En aquestes citacions queda palesada la difi-

cultad de la distinció entre privacitat individual i col-

lectiva en la societat de l 'Ancien Régeme, perquè preci-

sament els dos fenòmens -o millor dit, llur absència- es

confonen. Car en aqueixa societat, com diu Aries a con-

tinuació de la citació anterior: "No é-ó qui ta

no ix.¿¿t¿¿ com a fnatttat- {^ofia panado x.at di

Mo ixt&tta com a conapti. [ . . . ) A/o ¿4 t ' tndtvtduatt&mi

ha tntom^at, ¿>tn.ó ta 2 8"

El fet que no existissin ni la família ni l'in-

dividu com a conceptes, fa que sigui difícil de conside-

rar-los, com a subjectes d'una relació privada. El naixe-

ment de la família nuclear, però, provocà l'erecció de

barreres per tal d'impedir l'entrada als estranys, els
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quals foren expulsats cap a l'exterior o be -en el cas

dels servents- confinats a habitacions separades i re-

glamentat llur ús de l'espai domèstic. D'altra banda,

la diferenciació funcional del recinte de la llar en cam-

bres especialitzades afavorí l'augment de la privacitat

individual dels membres de la família. La segregació en-

tre pares i fills de l'època victoriana és clara i con-

trasta amb situacions anteriors. En l'actualitat hom ob-

serva, però, un descens del nivell de privacitat indivi-

dual dins de la llar -nuclear, per descomptat- arran de

la Revolució Sexual dels anys seixanta, encara que aques-

ta tendència hauria d'ésser prou matisada i qualificada.

Per exemple, caldria escatir fins a quin punt la intru-

sió dels mitjans de comunicació de massa dins la llar

no augmenta l'isolament dels seus membres. En tot cas,

el que sí que resulta ben clar és que la família nuclear

com a subjecte de relació privada té un paper cada cop

més clar i indiscutit, reforçat per la privatització

dels electrodomèstics, mitjans de transport, etc.

L'extraversió d'interessos fora de la comunitat.

El tancament de la llar com un vedat exclusiu

de la família nuclear no és més que un dels aspectes que

expliquen l'emergència de la privacitat en la societat

moderna. Perquè s'estableixi una relació privada, per-

què brolli el sentiment privat, no cal solament un re-

plegament de l'individu i de la família sobre si matei-

xos. Cal també un cert desinterès per allò que s'esde-

vingui fora de les fronteres immediates de la llar en

benefici d'un interès per qüestions que transcendeixin
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1' àmbit de la comunitat local. Com i per què es va pro-

duir aquesta transferència d'interessos? En el nostre

intent explicatiu haurem d'acudir de nou a la vella no-

ció de la disgregació de la comunitat local com a con-

seqüència dels processos d'urbanització, però pensem in-

troduir-hi elements nous que normalment són ignorats

pels estudiosos de la privacitat.

En la meva opinió, la curiositat és una pul-

sió humana tan innata com ho són la privacitat i el sen-

timent d'ésser deixat en pau. En el curs de l'evolució

històrica es produeixen diverses fórmules d'equilibri

entre aquestes dues tendències en què l'una triomfa en

perjudici de l'ofegament de l'altra, ofegament que no és

mai total. En les societats primitives, la tafaneria,

posada al servei del control social, es la constant de

la naturalesa humana que porta les de guanyar, sense,

per això, fer desaparèixer absolutament el sentiment

privat. En la societat moderna passa ben al contrari:

venç la privacitat, però la tafaneria és desviada cap

a d'altres objectius.

Els conceptes de xafarderia i de tafaneria cons-

titueixen antítesis de la privacitat tal com l'he defi-

nida més amunt. Vegem les definicions de diccionari:

"TAFANEJAR.- ExeAcxlA algú ta ¿iva

4 que. no tÁ. ¿mposit&n, in afae.Si¿ d' 2 9"

" X A F A R D E J A R . - Fe-t, mé-ó o me.nt/4 malív o la.me.nt ,

obj'e.c.£í de. conve-t-òa <¿.L qua hom ¿ap o C.SLÍU ¿abe,-*., <¿i quo.

hom pe.n¿a, e.t que. hom ha ¿,<¿nt<Lt d.Ln.t de. La \i4.da ¿ ¿e-í-ó
de. la'gznt"30.

Potser en la llengua catalana xafarderia té un

sentit més despectiu que tafaneria, a més d'incorporar
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un significat de control social de que el segon terme

fretura. Emprarem, doncs, xafardeig o xafarderia•com a

equivalent dels termes que han estat consagrats per les

ciències socials d'altres llengües, com ara QO&¿>¿P (an-

gles) , commérage (francés) , i c.k¿&mogx.a.ú<í.a, (castellà) .

Així, podríem definir la xafarderia com aquell mitjà in-

formal de control social consistent en la intrusió (ver-

bal) en les vides privades dels altres per tal que es

conformin a les normes socials.

No és aquí el lloc adequat per a reproduir els

estudis que s'han fet sobre el paper que representa la

xafarderia en les societats tradicionals com a factor de

cohesió i conformitat socials. El que sí ens interessa

és d'observar com amb l'erosió progressiva de la comu-

nitat local la xafarderia va perdent la seva raó d'és-

ser. A mesura que la comunitat es va disgregant física-

ment també -sobretot- es dissolen les seves normes i,

per tant, la conformitat de llurs membres a elles perd

el seu sentit. En la situació urbana d'anonimat que hem

descrit al capítol anterior, en que apareix la figura de

l'estrany com a desconegut, no té sentit de criticar-lo

perquè no s'adapta a certs motlles socials, per tal com

el receptor de les maldiences no se'n sent afectat.

Es llavors quan hom constata l'entrada en es-

cena d'un nou personatge: el cosmopolita. El cosmopolita

no és solament, com diu el diccionari de Pompeu Fabra,

aquell "qu& conA-LdíSia. tot it món com a. pd.tn.-La. -ae.ua.; çue

vtu. tan a.v¿at in an pa¿¿ com en un aJLtsiz; que ¿4 tkoba

a tôt atititu. d&¿ món" . El cosmopolita, com Merton ha

observat en un estudi sobre la influència en una comu-

nitat local, és aquell tipus de persona que està orien-

tat cap a l'exterior de la comunitat, en contrast amb el
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local, els interessos del qual rauen dins d'ella. Enca-

ra que resideixi a la comunitat, el cosmopolita viu a

la Gran Societat. Si el tipus localista es parroquial,
32el cosmopolita es ecumènic

Quines són les conseqüències de l'adopció del

cosmopolitisme com a orientació de valor per a la pri-

vacitat? El cosmopolita ignora les xafarderies locals i

de barri i està motivat per valors que ultrapassen els

límits de la comunitat. El cosmopolita no es dedica a

tafanejar el que fan els veïns i les veïnes, perquè els

seus interessos rauen més enllà de la comunitat local.

En summa, el cosmopolita és una persona que ha efectuat

una transferència de lleialtats del marc estret de la

comunitat local al marc molt més ample de la comunitat

nacional. Així, abans de tot, el cosmopolitisme repre-

senta un augment del sentiment nacional en detriment de

l'arrelament local. El cosmopolita és l'individu "dis-

ponible", geogràficament mòbil, que trasllada la seva

residència d'acord amb els imperatius de l'economia de

mercat.

Fer la història del sentiment nacional i dels

moviments nacionalistes ens apartaria de la temàtica de

la privacitat, però seria instructiu per a comprendre el

sorgiment del cosmopolitisme.

La qüestió del nacionalisme és de difícil ma-

neig per part de la sociologia, donada la càrrega de sen-

timent que hom hi posa. No hi ha cap teoria del naciona-

lisme que sigui enterament satisfactòria i, com ha de-

mostrat Anthony D. Smith, les teories economicistes de

la formació del mercat nacional són insuficients per tal

com a.tQiLYi¿> moviments nacionalistes són anteriors a l'ad-
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veniment del capitalisme . A grans trets, però, podem

dir que l'expansió i difusió de la idea nacionalista

hauria estat totalment inconcebible sense el pas previ

de la Revolució Industrial. Car la mobilització que im-

plica el nacionalisme suposa, a la seva vegada, l'aflui-

xament dels lligams que mantenen la cohesió interna de

la comunitat local, afluixament que hauria estat impos-

sible sense el dissolvent del capitalisme.

Alguns dels teòrics de la modernització ob-

serven un nexe entre el cosmopolitisne, 1'empatia i l'ex-

posició als mitjans de comunicació. Per a Lerner, 1'em-

patia o mobilitat psíquica, aquesta capacitat per a po-

sar-se en la situació de 1'altre, és una de les pre-con-
34dicions de la modernització . El desenvolupament de 1'em-

patia es producte de la difusió dels mitjans de comuni-

cació de massa, ja que aquests, en actuar com a multi-

plicadors de la mobilitat psíquica, expansionen en gran

mesura la gamma de situacions en què un hom pugui ima-

ginar-se.

La relació entre cosmopolitisne, mitjans de

comunicació de massa, nacionalisme i sentiment privat

es important. És realment una llàstima que en l'espai

de que aquí disposo no pugui explorar en profunditat to-

tes aquestes interrelacions. Per tal de seguir el fil de

l'argument, voldria concentrar-me sobretot en la naixen-

ça dels ma.¿¿ mecida i en llur paper en el desenvolupament

del sentiment privat.

Els mitjans de comunicació de massa -primer

el diari i mes tard la ràdio i la televisió- són com fi-

nestres obertes al món de fora de la comunitat local,

que permeten aquest trasvasament d'interessos de què



-203-

parlàvem abans. En un primer moment, les élites que for-

maven part del públic de persones privades de què parla

Habermas , formaren, a traves de la premsa, llur cons-

ciència nacional en esdevenir sabedors que tenien uns

interessos comuns. No cal dir que l'existència d'aquests

interessos era conseqüència de la revolució burgesa i de

la formació d'un mercat nacional. Però, a mesura que no-

ves capes de la població es van incorporant a l'alfabe-

tització -en gran part classes mitjanes baixes i prole-

taris- esdevé necessària una premsa no tan "seriosa",

destinada mes a l'entreteniment que a la formació d'uns

estrats socials que ja no s'identifiquen plenament amb

els interessos econòmics nacionals a què hem fet al·lu-

sió .

A començament dels anys 1830, la

anglesa assoleix tiratges de 100.000 a 200.000 exemplars.

Vers els anys 1880, tant a Londres com a Nova York la

premsa sensacionalista (el L£ayd'¿ We.efe.£¿/ Me.W-ópape./í. i el

Ne.u) Vosik Uotid de Pulitzer) assoleixen tiratges que vo-

regen el milió d'exemplars. No cal insistir que la pro-

gressió del tiratge es feia en menyscapte del contingut

polític dels diaris . El V<i£lou) Jou.H.na.£¿¿m , d'aquesta

manera, guanya cada dia més adeptes que, dècades mes

tard, amb la invenció i difusió de la ràdio i la tele-

visió, n' esdevindran partidaris fervents fins arribar a

la tele-addicció actual.

Aquesta petita digressió ve a tomb, car calia

completar la meva tesi de la transferència d'interessos

a fora de la comunitat. El meu argument es que la pri-

vacitát és i ha estat possible perquè la pulsió de la

xafarderia, que s'exercia en l'àmbit de la comunitat tra-

dicional, ha estat dirigida vers d'altres indrets i ha
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cobrat camps d'acció renovellats. Concretament, la prem-

sa groga, la premsa del cor, les revistes il·lustrades,

i, per descomptat, la ràdio i la televisió, que disse-

quen les vides privades de prínceps, milionaris, polí-

tics i AtcLJiA del cinema, han vingut a suplir el paper

que tenia la xafarderia a la societat tradicional, la

de satisfer la tafaneria essencial dels humans que, en

concentrar la seva mirada sobre la vida i miracles su-

posadament reals dels personatges públics, aparten l'a-

tenció i deixen en pau els veïns mes immediats. Aquest

interès en la "vida privada" de personatges llunyans i

inaccessibles no suposa una confusió de les esferes pú-

blica i privada, com afirma Sennett , ans comporta un

reforcament.de la privacitat tal com l'he definida an-

teriorment. Car, com ja s'ha dit, per parlar de relació

privada, cal una contigüitat espacial i ecològica que

manca en el cas de la xafarderia exercida sobre la "vi-

da privada" dels "personatges públics". Al contrari, com

més interessats estiguin els ciutadans en afers que van

més enllà de la comunitat -perduda o en vies de desapa-

rició-, més probable és que deixin d'immiscir-se en les

vides dels veïns mes immediats des del punt de vista geo-

gràfic i social. Així, tant el desenvolupament del nacio-

nalisme com la difusió massiva de notícies sobre les per-

sones que ocupen llocs prominents, constitueixen suports

que contribueixen a la formació del sentiment privat.

Abans de finalitzar el capítol, permeti'm el

lector que recapituli el meu argument exposat en aquest

i l'anterior. La privacitat individual és producte de

dos factors que fan possible el seu sorgiment: la urba-

nització, que facilita la relació entre estranys en un

mitjà anònim, i la diferenciació estructural, fruit de
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la divisió del treball, que provoca la separació entre

el lloc de residència i el lloc on es realitza l'acti-

vitat econòmica. Però la privacitat individual, així com

la col·lectiva del grup familiar, -que es reforcen mútua-

ment- necessiten també d'altres condicions. En primer

lloc, la introversió d'interessos d¿n¿ La. HLa.it, que, a

la seva vegada, és fruit del naixement de l'amor romàn-

tic i del sentiment maternal. En segon lloc, l'extraver-

sió d'interessos faotia. du ta c.omu.n¿ta.t, que es produeix

en dissoldre's aquesta per esdevenir una comunitat nacio-

nal i transferir els individus la seva tafaneria innata

vers afers o personatges situats dins del marc nacional

-i fins i tot internacional-. És així com un autor ha
3 8arribat a parlar del món com d'un g&obat v¿¿.ta.gi
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Com hem dit al primer capítol, Simmel formula

la següent llei tendencial en la història humana: el

que és públic es fa cada cop més públic i el que es pri-

vat, cada cop mes privat . Aquesta proposició, ¿es un

bonic joc de paraules o potser conté una llei sociolò-

gica que val la pena d'escatir? Podem afirmar la reali-

tat d'un procés de privatització en la història humana

recent, almenys en el món occidental després de la Re-

volució Industrial, i, si podem fer-ho, en quin sentit?

Dedicarem aquest capítol a comentar el problema de la

privatitzaciô en la societat industrial.

Podríem començar reflexionant sobre l'abast

de les paraules de Simmel. Aquest autor diu, referint-

se a l'avenç de la privatitzaciô, que els afers dels

individus esdevenen cada dia més secrets, altrament dit,

que el que pel seu sentit interior té una existència

autònoma, els afers centrípets de l'individu, adquirei-

xen en les seves manifestacions socials un caràcter ca-

da vegada més privat, més apte per a romandre secret.

(Ara no ens interessa la seva altra part de la tesi so-

bre la publicitat dels afers públics).

El que Simmel sembla voler afirmar és que l'in-

dividualisme accentua la reserva i que, a mesura que

avança el procés d'individualització, disminueix la man-

ca de comunicació entre els individus. Simmel no ens

informa, però, si aquest tancament enriqueix o empobreix

la vida interior dels individus. Simmel ens vol dir que,
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com mes autònoms són els individus, mes tendència tenen

a encastellar-se en la seva torre d'ivori i a aïllar-se

dels altres. Així, havent començat a meditar sobre una

frase en aparença banal, hem arribat a una sèrie de

qüestions que constitueixen un dels centres de la re-

flexió sociològica com són l'alienació i l'individua-

lisme. Al llarg d'aquest capítol i el següent, procura-

ré d'encetar aquesta temàtica i tractaré de demostrar

la pertinència de l'estudi de la privacitat per a la

comprensió del món actual.

Encara que Simmel no ho digui, no solament

1'individualisme constitueix una de les pre-condicions

de la privacitat, sinó que un dels trets característics

que defineix l'individualisme és el sentiment privat.

En efecte, Lukes considera que juntament amb les nocions

de dignitat, d'autonomia i d'autoperfeccionament, la

privacitat és una de les idees bàsiques que integren la
2

noció d'individualisme .

Tanmateix, a nosaltres no ens interessa tant

la idea d'individualisme com a configurador de la pri-

vacitat, com el pftoc.í¿> d'individualització que corre pa-

ral·lel o, més ben dit, és subjacent al procés de pri-

vatització. Els estudiosos han ofert diverses versions

d'aquest procés d'individualització. Només retindrem, a

títol il·lustratiu, les del propi Simmel i de Durkheim.

Simmel aborda el procés de formació de la in-

dividualitat a partir de la seva teoria dels cercles so-

cials . En les societats preindustrials, l'home vivia

en un,nombre reduït de petits cercles socials. Aquests

cercles no només eren pocs i de dimensions reduïdes,

sinó que es distribuïen de forma concèntrica al voltant
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de l'individu. Així, l'home es veia immers en una suc-

cessió de cercles concèntrics gué, en superposar-se,

arribaven a esclafar la seva individualitat. Com més

petit i estret sigui el cercle, més personalitat tindrà

i, per tant, la llibertat individual de què fruiran les

persones que l'integren serà més petita.

En les societats modernes, en primer lloc, es

dóna una gran multiplicitat de cercles que reclamen la

presencia dels individus. D'altra banda, aquests cer-

cles són molt més amplis que en les societats primiti-

ves i tradicionals. A mesura que s'amplia el cercle al

qual pertanyem, tenim més espai per al desenvolupament

de la nostra individualitat, però, en canvi, com a parts

d'aquesta totalitat, tenim menys peculiaritats, perquè

el grup és menys individual. Així, per emprar la fórmu-

la palmaria de Simmel, els elements del cercle diferen-

ciat estan indiferenciats; els de l'indiferenciat estan

diferenciats.

Però la constitució de la individualitat ve

avalada, sobretot, per la possibilitat de pertinença a

diversos cercles. En la societat moderna, com hem ob-

servat en capítols anteriors, l'home és membre de varis

cercles, cada un dels quals abasta només una part de la

seva personalitat, que així és fragmentada en diversos

bocins. L'esmicolament de la personalitat constitueix

precisament la base de la individualitat, perquè en les

nostres societats els cercles a què pertany un mateix

individu s'interseccionen en lloc d'estar inclosos l'un

dins de 1'altre. Llavors cada individu ocupa una posi-

ció única que ve donada per la intersecció dels diver-

sos cercles en què participa. Així, doncs, la indivi-

dualització creix a mesura que augmenta el nombre de cer-
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cles de què un hom forma part i llur qualitat excèntri-

ca. A més, la possibilitat de la individualització tam-

bé es desenvolupa pel fet que una mateixa persona pugui

ocupar situacions completament diferents en els cercles

en què participa al mateix temps. El sentit individual

és notablement accentuat pel fet que una persona ocupi

un lloc d'autoritat en un cercle i una posició subordi-

nada en un altre. Un treballador, per exemple, pot ocu-

par un lloc de direcció en el moviment sindical i com-

pensar així la seva posició de dependència a l'empresa.

La teoria de Simmel explica perquè en la so-

cietat moderna els individus són cada vegada més dife-

rents -la unicitat de l'individu ve donada pel lloc sin-

gular que ocupa, determinat per la intersecció dels di-

versos cercles a què pertany-, però, en canvi, ens dei-

xa en l'obscuritat pel que fa a les causes que han en-

gegat el procés d'individualització. La teoria de la

consciència col·lectiva de Durkheim ens pot ajudar a
4explorar aquesta altra dimensió de l'individualisme .

Durkheim entén per consciència col·lectiva o comuna "e.£

conjunt de. e^eence-ó L de. á e.nt¿m&nt¿ comun-ó a. La. mitjana

d'u.na ¿oc.¿zta.tt [que} {olma, un ¿>¿¿>te.ma. dí-

amb v¿da psidp¿a" . Cal distingir, almenys a

nivell analític, la consciència comuna de la conscièn-

cia individual. La presencia de la consciència col·lec-

tiva no és igual en totes les societats. De fet, la se-

va extensió i intensitat varien d'una societat a una al-

tra. En les societats basades en la solidaritat mecàni-

ca, la consciència col·lectiva abasta la major part de

la consciència individual, altrament dit, la fracció de

les existències individuals governades per la conscièn-

cia col·lectiva coincideix gairebé amb l'existència to-
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tal. Així, una gran part de l'existència es regida per

imperatius i interdits socials. A mes, la intensitat de

la consciència col·lectiva es proporcional a la seva ex-

tensió.

Ben a l'inrevés, en les societats que recol-

zen en el principi de la solidaritat orgànica, es pro-

dueix una disminució de l'esfera de l'existència regida

per la consciència col.lectiva, un afebliment de les re-

accions col·lectives contra la transgressió de les nor-

mes i, per tant, un marge més ample per a la interpre-

tació individual dels imperatius socials.

La progressió de la divisió del treball és

conseqüència de l'augment de la variabilitat individual,

el qual, a la vegada, és producte de la regressió de la

consciència col·lectiva. Quines són les causes de la in-

determinació progressiva de la consciència col·lectiva?

En primer lloc, a mesura que s'estén el mitjà social,

la consciència col·lectiva esdevé més abstracta. I, lla-

vors, en ésser la consciència col·lectiva més indeter-

minada, deixa més marge a la variabilitat individual.

En segon lloc, en desaparèixer l'organització social de

tipus segmentar!, l'individu s'allibera del pes de la

tradició, en deslligar-se del seu lloc d'origen. En ter-

cer lloc, com a conseqüència d'aquest mateix factor, la

societat moderna no pot controlar les tendències diver-

gents individuals, en la mesura en què no envolupa tan

bé l'individu com les societats de tipus segmentar!.

Per a Durkheim, doncs, el naixement i el pro-

grés de l'individualisme obeeix a causes purament "me-

càniques" . El tipus segmentar! permet a la societat de

cenyir més fortament l'individu, de lligar-lo més al seu
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mitjà domèstic i, per tant, a les tradicions, i a fer

tornar aquest mitjà concret i definit, en limitar el seu

horitzó social, limitació que és en part conseqüència

del creixement del volum social.

El problema que planteja el progrés de la in-

dividualització, aparellat al de la divisió del treball,

es com mantenir un mínim de consciència col·lectiva sen-

se la qual la solidaritat orgànica estaria abocada a la

seva desintegració. Aquesta qüestió, que obsessionaria

Durkheim cada cop més fins al final de la seva vida,

alena en tota la seva obra posterior.

Què ens aporten aquestes dues teories de la

individualització a la comprensió de la privatització?

Simmel posa l'accent en el fet que la societat moderna

diferenciada afavoreix per força 1'individualisme en la

mesura en què cada individu hi és únic per tal com està

situat en la intersecció de diversos cercles. Durkheim,

d'altra banda, interessat més en qüestions de control

social, emfasitza més la possibilitat de la variabilitat

i el marge d'acció més ample dels individus a mesura que

aquests es deslliguen de les estructures segmentaries.

Aquests dos autors ens proporcionen pistes valuoses, pe-

rò llurs formulacions són massa vagues i generals perquè

ens ajudin a entendre i a definir el procés de privatit-

zació. Car el problema està en diferenciar bé conceptes

tan amplis com individualització i privatització, i do-

nar-los un sentit clar. Si volem copsar millor el signi-

ficat de la privatització, caldrà aprofundir més i in-

dagar quin és el sentit pregon del procés.

Però una operació prèvia seria definir abans

què entenem per esfera privada. La definició que vàrem
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donar al final de l'apartat 4 del capítol 3, tenia l'a-

vantatge d'ésser una definició formal i de partir del

concepte de privacitat com a relació buida, en tònica

amb el sentit de les altres definicions, però també pa-

teix de greus inconvenients. L'esfera privada basada en

la relació privada tal com l'enteníem al capítol 3, ens

proporciona el marc dins del qual es pot desenvolupar

la vida privada, però no ens diu res sobre el seu cor-

relat d'esfera pública. Les raons que donàrem en el sen-

tit que el contingut de les esferes pública i privada

són variables en funció de circumstàncies socials i his-

tòriques, són vigents en el context d'un aparell con-

ceptual formal, però perden en canvi el seu pes en aquest

capítol, en què ens proposem d'explorar els avenços de

la privatització. Per tal de tractar aquest aspecte,

caldrà tenir ben present què volem donar a entendre per

privatització i, per tal de fer-ho, primer convindrà de-

tenir-se uns instants en la noció d'esfera privada.

Les esferes pública i privada tenen segells

característics diferents segons les èpoques històriques.

Mentre que en la Grècia clàssica, per a Hannah Arendt ,

l'esfera privada era el regne de la necessitat i la pú-

blica, el de la llibertat, a l'Europa Occidental del se-

gle XVIII, per a Richard Sennett , l'esfera privada re-

presentava la naturalesa per oposició a l'esfera públi-

ca on floria la cultura. Per a aquest darrer autor, a

partir del segle passat s'ha produït un canvi radical

del contingut de l'esfera pública i privada. L'esfera

pública ha passat a ésser el domini de l'impersonal (en

el segle XVIII els tractes dins la família podien ésser

perfectament impersonals) i l'esfera privada ha esdevin-

gut el domini del personal i 1'individual.
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Perô, al meu entendre, Berger i Luckmann, dos

sociòlegs del coneixement de la religió, que, a llur

torn, extreuen algunes de les seves idees d'Arnold Geh-

len, fan aportacions mes interessants al contingut de
Q

les esferes pública i privada en el món actual . L'es-

fera publica és bàsicament el món del treball on els

individus es Veuen obligats a acomplir rols rígidament

reglamentats (rols específics i>e-t-óa-ó rols difusos en el

sentit parsonià), que no constitueixen fonts d'on pu-

guin derivar un sentit i una identitat personals. A l'es-

fera privada, ben al contrari, que deixa a l'individu

una llibertat considerable per a organitzar la seva prò-

pia vida cíxln-ó aquí¿x.a. ¿¿fiíJia. d'acord amb les seves pre-

ferències, es on aquest troba fonts de sentit i identi-

tat personal. Així, desenvolupant les idees de Luckmann

i Berger, la nota característica de l'esfera privada en-

front de l'esfera pública, és que, si be les activitats

dins la primera donen sentit a la vida sencera de 1'in-

dividu, això no succeeix amb les activitats públiques

(per a guanyar diners o ¿tatuA) o en tot cas donen una

satisfacció parcial, incapaç d'omplir plenament la vida

de cadascú. Com hom pot observar, l'esfera pública coin-

cideix amb el món de la producció, al qual caldria afe-

gir també l'Estat (més endavant ja farem unes conside-

racions sobre el lloc en què cal situar la política en

el món d'avui), mentre que l'esfera privada és sobretot

el món del consum i del lleure. Així, ens trobem doncs

amb la situació curiosa que el contingut de les esferes

pública i privada en l'Antiguitat i en el món actual s'ha

invertit. Mentre que en el món clàssic la vida privada

representava el regne de la necessitat, ara aquesta se

situa en l'esfera pública (el treball en moltes ocasions
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alienant i necessari per a la subsistencia). Per altra

part, la llibertat que en la Grècia antiga denotava l'es-

fera pública, és ara patrimoni de l'esfera privada (on

hom pot organitzar lliurement la pròpia vida).

Quina utilitat té aquest concepte d'esfera

privada per a la noció de privatització? Podem dir que

la privatització és el procés pel qual, en la societat

moderna, l'esfera privada, d'on els individus deriven

llur identitat i el sentit de llur pròpia vida, està en-

golint molts aspectes que tfia.d<ic.<Lona.l.m<¿yit formaven part

del domini públic i està cobrant un auge i una importàn-

cia cada vegada més grans si la comparem amb períodes

anteriors. Entre els aspectes absorbits per l'esfera

privada podem citar, per exemple, la religió, a mesura

que avança el procés de secularització. Més endavant ja

dedicarem un apartat a considerar la secularització en

tant que privatització. El mateix passa amb dominis tra-

dicionalment públics com la política que actualment es-

tan adoptant una dimensió psicològica i subjectiva, és

a dir, privada. Podem citar també noves formes de lleu-

re, en les quals els homes, a la recerca d'un sentit

immanent o transcendental, despleguen llur activitat,

sense que siguin de fàcil adscripció a camps tradicio-

nalment consagrats o la funció de les quals ha canviat

radicalment. Tal és el cas, per exemple, de la psicoa-

nàlisi com a conreu, exploració i percaça de la pròpia

identitat més que no pas com a teràpia, o del lliura-

ment personal a causes com 1'ecologisme i el feminisme

o a moviments i sectes com grups d'encontre i filosofies

orientals que asseguren el benestar psíquic i espiritual

de llurs adeptes.
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Podent parlar igualment de privatització en un

segon sentit. En la definició del capítol 3 dèiem que

l'esfera privada d'un individu està constituïda pel con-

junt dels objectes de les diverses relacions privades

que manté amb d'altres individus d'una societat deter-

minada. Aquesta definició, a més d'ésser microanalíti-

ca, té l'inconvenient, abans assenyalat, de definir l'es-

fera privada en termes negatius. Tractarem de pal·liar

aquest desavantatge a base de desenvolupar el seu con-

tingut positiu. En el mateix capítol definírem la rela-

ció d'intimitat com a una relació plena entre dues o més

persones entre les quals existeix un grau molt elevat

de proscripció de la privacitat, enfront d'altres per-

sones o grups amb els quals els participants en la re-

lació íntima estableixen una relació de privacitat. Ai-

xí, esquemàticament, hom pot dir que la relació íntima

és triàdica: dos subjectes com a mínim que entren en la

relació íntima i les altres persones o grups que fan de

subjecte negatiu d'una relació privada. De fet, les co-

ses són molt més complicades perquè el que en una situa-

ció és subjecte d'una relació íntima, pot, en una altra,

entrar en col.lusió íntima amb un individu que abans fe-

ia de subjecte negatiu de la relació privada, per exem-

ple. Però si hem de passar del pla de la microanalisi al

de la macroanàlisi, no ens han de preocupar massa aquests

detalls. El que sí ens importa és que a nivell macroso-

ciològic les estructures tendeixen a cristal.litzar-se

d'acord amb el pes de les diverses forces que operen en

la societat.

Ara bé, si des d'un punt de vista negatiu l'es-

fera privada constitueix l'espai lliure d'ingerència que

permeten les relacions privades, des del punt de vista
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positiu és l'espai privilegiat destinat al conreu de les

relacions íntimes. Això no vol dir que tota l'esfera pri-

vada sigui emplenada per les relacions íntimes. Hi ha

individus sols i reservats que mantenen relacions ínti-

mes escasses o nul.les sense que això afecti el contin-

gut de llur esfera privada, que en aquest cas només es

pot definir negativament.

Fetes aquestes precisions conceptuals, què vo-

lem dir quan afirmem que estem assistint a un procés de

privatitzaciô? A nivell macroanalític podem definir la

privatització com la tendència progressiva a l'augment

de la raó entre les relacions privades i les relacions

íntimes en una societat. Suposem que extraiem una mostra

representativa d'una societat, classe o subgrup i que

establim la raó existent entre les relacions privades i

les íntimes de tots els individus de la mostra. Si al

cap d'un cert temps repetim l'operació i constatem una

tendència a l'augment, podem dir que en aquesta socie-

tat o grup existeix un procés de privatitzaciô. Aquesta

definició té l'avantatge sobre l'anterior que es opera-

tiva en la recerca empírica.

Com hem arribat a la formulació de la defini-

ció i per què hem escollit aquests termes? La nostra

societat no solament es caracteritza per un augment de

les relacions privades a causa de la fragmentació pro-

gressiva de la personalitat, del predomini de les rela-

cions impersonals i instrumentals i de la proliferació

de nous rols especialitzats. En la societat moderna ob-

servem també, probablement com a conseqüència dels fac-

tors que acabem d'esmentar, una disminució de les rela-

cions de tipus personal i d'intimitat. Altrament dit,
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en la societat industrial els individus cada vegada te-

nen mes coneguts -a la feina, en els diversos cercles

en que es mouen, als diversos llocs que freqüenten en

la seva ronda diària- amb els quals mantenen relacions

privades, i cada cop menys amics. I entre els amics go-

saria d'afirmar que els amics amb els quals ens uneix

una amistat focalitzada tendeixen a predominar sobre

els amics íntims, la relació amb els quals abasta tota

la personalitat. Igualment abonen la meva tesi els as-

pectes tractats en el capítol anterior de l'amor romàn-

tic, la família nuclear i la importància de la parella

en detriment de les relacions amb els altres membres de

la parentela propera. És el que he anomenat la concen-

tració afectiva. A mes, el fet que en la societat mo-

derna cada vegada hi hagi mes solitaris, incapaços d'es-

tablir relacions Intimes i de comunicar-se amb els al-

tres,, no invalida la meva definició de la privatització,

puix que en el cas límit d'una societat sense relacions

afectives, el resultat de la raó tendiria vers l'infi-

nit .

Aquestes dues concepcions de la privatització

no són contradictòries sinó que es complementen. Mentre

que la primera apunta vers a la manca de sentit que pa-

teixen molts individus en la societat moderna com a re-

sultat del desplaçament de les visions del món exclusi-

ves, la segona ens assenyala la tendencia cap a la con-

centració afectiva, o, en alguns casos, l'intent deses-

perat i fallit de concentració afectiva, que constitueix

al mateix temps una recerca de sentit.

Així, doncs, el sexe, l'afectivitat i la reli-

gió no són activitats tan distants com podrien semblar

a primera vista, puix que la significació de totes elles
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rau en la temptativa de dotar de sentit la vida. Es per

això que en 1'apartat següent explorarem l'adveniment

de la religió subjectiva actual i la seva integració en

l'esfera privada per a passar més tard als problemes

sexuals, familiars i afectius de la societat actual, com

a dimensions del procés de privatització actual.

Religió i secularització.

La tesi d'aquest apartat és que les nocions

d'esfera pública i privada poden ésser útils per a la

comprensió dels problemes amb què la religió s'enfronta

en el món modern, gran part dels quals rauen precisament

en la tendència que s'evidencia vers la secularització,

que es pot conceptuar convenientment com a un moviment

cap a la privatització. Per altra part, la tendència

vers a la privatització que es dóna en el camp de la

religió, ens ajudarà a copsar millor el sentit i l'a-

bast de la privatització en d'altres àrees. Així, en el

present epígraf, començarem repassant les diverses con-

cepcions de la secularització per a deturar-nos, tot se-

guit, en l'intent d'interpretació de la secularització

com a privatització, que espero que ens ajudarà a com-

prendre molts fenòmens del món actual que guarden afi-

nitat amb la religió en tant que agència conferidora de

sentit i identitat en la vida social.

La secularització, que la majoria de sociò-

legs consideren com un procés concomitant del de moder-

nització (aquí no ens interessa la problemàtica del seu

tractament com a variable independent o dependent), pre-

senta tants o més problemes de definició i d'interpre-
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taciô que aquest segon concepte mencionat. No m'interes-

sa, en aquest context, de fer una crítica dels pressu-

pòsits evolucionistes que aquest tipus de teories impli-

quen i, per a això, remeto el lector al que ja ha estat

dit en el capítol 2. L'únic que voldria fer és tractar

d'aportar un xic de llum a la noció de secularització,

tan confusa a voltes i amb interpretacions tan encon-

trades.

El terme de secularització fou emprat origi-

nalment amb dos sentits diferents. En els països de tra-

dició protestant, arran de les Guerres de Religió, per

tal de significar l'expropiació de territoris o propie-

tats del control de les autoritats eclesiàstiques. Així,

hom ha pogut parlar, en estendre's aquesta noció, al se-

gle XIX, de la secularització de cementiris. En els paï-

sos de tradició catòlica, el terme de secularització se-

gueix tenint un significat específic com a l'autoritza-

ció d'un religiós perquè pugui viure fora de clausura i

retorni al segle.

L'acceptació de l'ús del terme de secularit-

zació per part dels científics socials és molt variada

i cobreix una gamma molt àmplia de posicions. Entre la

fàcil admissió de l'utilització corrent del terme que
9

trobem en Bryan Wilson i el seu rebuig i intent d'eli-

minació per part de David' Martin , hi cap la posició

de Peter E. Glasner, que se situaria en un punt mitjà

entre aquests dos extrems

El procés de secularització ha rebut inter-
12pretacions i definicions molt diverses . Shiner (1963

i 1973) , per exemple, distingeix cinc concepcions dife-

rents del fenomen de la secularització:
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1. La secularització com a la decadencia de

la religió. Els símbols, doctrines i institucions prè-

viament acceptats perden el seu prestigi i influencia.

La culminació de la secularització seria una societat

sense religió.

2. La secularització com a conformitat amb

"aquest món". El grup religiós o la societat informada

religiosament desvien llur atenció del sobrenatural i

esdevenen cada vegada més interessats en "aquest món".

La culminació de la secularització seria una societat

totalment absorbida en les tasques pragmàtiques del pre-

sent i un grup religiós que es confongués amb la resta

de la societat.

3. La secularització com a transposició de

les institucions, creences i pautes de conducta de l'es-

fera religiosa a la secular. El coneixement, les pautes

de conducta i les institucions que antany eren concebuts

recolzant en el poder diví, es transformen en fenòmens

de creació i responsabilitat purament humanes. La cul-

minació d'aquest tipus de procés de secularització se-

ria una religió totalment antropologitzada i una socie-

tat que s'hauria fet càrrec de les funcions prèviament

encomanades a les institucions religioses.

4. La secularització com a dessacralització

del món. El món es veu privat gradualment del seu caràc-

ter sagrat a mesura que l'home i la natura esdevenen ob-

jecte d'explicació i manipulació causal-racional. La cul-

minació de la secularització seria una societat mundial

completament "racional", "-en la qual el fenomen del so-,

brenatural, o fins i tot del "misteri", haurien deixat

de representar el seu paper.
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5. La secularització com a desgatjament de la

societat de la religió. La societat se separa de la com-

prensió religiosa que prèviament l'ha informada per tal

de constituir-se com a realitat autònoma i, per tant,

de limitar la religió a l'esfera de la vida privada. La

culminació d'aquesta mena de secularització seria una

religió d'un caràcter purament interior, sense influen-

ciar les institucions ni l'acció concertada, i una so-

cietat en què la religió no faria acte de presencia fo-

ra de l'esfera del grup religiós

L'últim dels cinc sentits que Shiner atribueix

al terme de secularització es el que més s'acosta, com

veurem més endavant, a la meva visió del fenomen. Però

tractem primer de cercar els antecedents d'aquesta con-

cepció de la secularització.

El primer, que jo sàpiga, que veié el procés

de secularització no com el declinar i la fi del feno-

men religiós sinó com la seva transferència de l'esfera

pública a la privada, fou Marx. A La que.At¿ó jue.va diu:

"L'home. 4 ' e.manctpa políticament de. ta. x.e.Ltgtó

aJix.ac.ona.nt- ¿a. de.L dx.e.t púbLtc. al. dx.e.t psitvat, (...) i ' e.í> -

mtc.oLame.nt tn^tntt de. ta. x,e.L¿gtó a V Âm(Lx.tc.a de.L

pe.fi e.x.e.mpLe., Lt dona ja La ^on.ma e.xte.x.to n. d'un afie.*.

t HA. c.t am e. nt putvat, (...) Pe.x.d no pode.m ^e/t

de. £' e.manc.¿pac.¿ó potítÁ,c.a. L'e4-

(Spaltung) de. L'home. e.n home públic -i e.n home pri-

vat, e.L de.eptac.ame.nt de. La K.e.L¿Q¿ó que. pa¿¡¿>a de. L'EAtat
a La eoc.te.tat bux.ge.Aa, tot a¿x.d no í& pa¿> una e.tapa, ¿>¿-

nó ben bé La culminació de. L ' e.manc.tpac.À.6 poL¿ttca, que.

no ¿upitme.tx n¿ tx.ac.ta de. aupsttmtx. La x.e.L¿g¿o¿ttat real
de. L'home."14.
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Avui dia molts sociòlegs de la religió conce-

ben el procés de la secularització en aquest sentit.

Roger Mehl , un teòleg i pensador social, defineix la se-

cularització com el " pfioc.í¿> ntàtditc. que te.nde.tx. a qae.á-

tjioYia.fi e.t papan pábttc. de. La. x.e.ttgtó , a. ¿>ab¿tttatfi t' aa-

tofittat sie,ttgto¿a pufi attfi<¿.& ^ofim<¿¿¡ d ' amtofittat À., pe.fi

átttm, a fizttQO.fi La. fte,ttQt6 at í>e.c.tofi pfitvat d<¿ t' e.x.t-f>-

tínc.ta ka.ma.Yia."

Bryan Wilson s'expressa en termes semblants:

"En ana. 4 o c.te.dad que. ¿e. c.a fia c. t e. fit z a pon. La.

dt¿mtnac.tón e.n ta. d¿ve.SL¿¿dad de. LQÍ> a.í,u.Yito¿> pú.btA.c.o¿ y

pofi ta. fie,te.Qa.c.A,ÓYi a.t dom¿n¿o pfi¿\ia.do de. mu.c.ka.A c.u.<¿¿t¿o-

ne.4 motia.te.¿, ta. fie.tA.gA.on pae.de. ka.b<ifi¿e, c.onve.fit¿do ta.m-

b¿ín e.n an abanto e.n Qfian me.d¿da. pfiÁ.\ja.do"

Però els sociòlegs que millor han descrit el

procés de secularització en termes de privatització han

estat Berger i Luckmann. Aquests autors defineixen la

secularització com a "ta. p fio Q fità ¿¿v a. aatonom4.tzac.to dttí>

¿>o,c.tofi& ¿oc.te.tatA de. ta domA.nac.to de.t¿ ¿tgntfitcatA t
17tn¿tttac.ton¿ X.e.ttgto¿e.¿" . Com ja hem dit abans, per a

Berger i Luckmann, l'esfera privada és l'espai social

en que l'individu tracta de cercar motius d'identitat i

sentit personal en oposició a l'esfera pública d'on les

persones deriven pocs elements de satisfacció íntima.

Altrament dit, amb les comptades excepcions d'aquells

que es realitzen en l'esfera professional (pública), la

majoria de treballadors de la societat capitalista trac-

ten de buscar llur realització plena com a éssers humans

en l'esfera privada. La religió constitueix, entre al-

tres, una d'aqueixes fonts de realització i satisfacció

personals .
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Per a Berger, "ta tocat¿zac.¿ón oA-xlc/xlna^xla de
La ¿e.o.u.tax.¿zac.¿ón -ó e katta ( . . . ) en ít átiz.a económica y
e^pecx!léxicamente en aque.lto¿ ¿ec-tote-ó de£ cae^po econó"-

Aquest sector constitueix una "illa allibera-

da" respecte de la religió, amb què aquesta tendeix a

polaritzar-se en els sectors més publics i mes privats

de l'ordre institucional, és a dir, les institucions de

l'Estat i de la família. Hi ha una especie de cuttuJiat

lag entre la secularització del món econòmic, d'una part,

i de l'Estat i la família, de l'altra.

Però la presència de la religió en el marc de

l'Estat no passa d'ésser una mera retòrica ideològica,

perquè, d'una banda, la doctrina política de la separa-

ció entre l'Església i l'Estat li confereix un rol d'àr-

bitre entre els diversos grups religiosos com en l'èpo-

ca del capitalisme del ta¿A-í¡e.Ji &a¿sií, i, de l'altra, es

dóna un procés de difusió de la secularització de l'es-

fera econòmica a la política, en esdevenir aquestes dues

esferes afins tant en estructura com en esperit, a cau-

sa de la importància creixent que la burocràcia hi té

en ambdues. Berger segueix dient:

"Et e^ec-to p^edcm-cnan-íe d<¿ ta ' potasL¿zacL¿ón'
ante.¿ mencionado. e¿ SLzalmznte. C.LLSL¿O -6 o . La sie.t¿g¿ón 4 e

manxl^xle-òía a ta vez como n.<iton.Á.(ia púbt¿c.a y domo v¿situ.d
p/i¿vada. En otfiaí, patabJia¿> , en tanto que. ta fi<¿t¿Q^óyi e-á

común, calece de

de 'comunidad f i,19
y en tanto qu.í e-ó 'Jie.at' ca-

Berger vol dir amb aquestes paraules que men-

tre que en l 'esfera pública, a l 'Estat, la religió ha
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passat a ésser decorativa i, per tant, irreal, en la

institució familiar, que es on la religió té encara una

presencia real, aquesta es dóna a costa de la seva pri-

vatització. Car la religió ha passat a ésser avui dia

una qüestió d'elecció, de preferència o d'opinió de

l'individu o del nucli familiar i, en conseqüència, ha

perdut el sentit aglutinador, cohesionador i legitima-

dor de la societat global. En l'esfera privada, en can-

vi, la religió es manifesta com una forma de legitima-

ció voluntàriament adoptada per una clientela no coac-

cionada. El paper de la religió en el món modern, en

passar aquesta a l'esfera privada, canvia radicalment.

La funció de la religió com a constructora de la reali-

tat es veu limitada a la creació d'universos fragmenta-

ris, l'estructura de plausibilitat dels quals no ultra-

passa l'àmbit familiar. A més, la fragilitat de la fa-

mília -característica que és comuna a totes les insti-

tucions de l'esfera privada- accentua la feblesa d'a-

questa estructura de plausibilitat: hom pot canviar de

religió com qui decideix de canviar el sentit del seu

vot polític.

Tots aquests elements venen reforçats per un

altre tret que comporta la secularització: el pluralis-
20

me religiós . Com diuen Berger i Luckmann:

'e com ana ¿x..£ua-cx,c en

k-L ka cowpe-íenc/o. en V o/i<¿enamen-£ ¿n¿¡t¿tu.(i.¿onal d<¿l¿

Á&nt¿t¿ global* d<¿ la v¿da quot¿d¿ana. H¿¿tdSL¿cam£nt,

aqaíAta compeíencxld gene^.o.£wen^: á4 ne^eua d' una ¿¿.tua-

c/có en qaZ. k¿ íia mí¿> o me.ny¿ abáant, ÁxlxS á4, e-¿ p£a-

21monopolitza ex o*"
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La des-monopolització és el procés pel qual

l'Estat tendeix a abandonar el seu paper tradicional

d'instrumentalitzacio coactiva dels monopolis religio-

sos i que generalment es manifesta sota la forma de la

separació entre l'Església i l'Estat. El procés de des-

monopolització que desemboca en el pluralisme, comporta

una situació de secularització per definició. Car des

del moment en que l'Església perd el suport dels poders

públics, encara que no hi hagi institucions rivals, exis-

teix la possibilitat de dir almenys sí o no a la tradi-

ció dominant. Així, la des-monopolització engega una di-

nàmica que, a traves del pluralisme, acaba per redundar

en una societat plenament secularitzada.

El pluralisme té una dimensió socioestructu-

ral i una dimensió subjectives. Mentre que la primera

es refereix a la competència existent entre les insti-

tucions que objectivament encarnen els diversos siste-

mes de significat, la segona al·ludeix a les manifesta-

cions d'aquesta competència en la consciència subjecti-

va. Amb l'adveniment del pluralisme es crea una situació

de mercat religiós que en un principi segueix les regles

del capitalisme liberal amb l'Estat en el paper d'Estat-

policia. Aquesta situació de mercat pluralista té con-

seqüències importants tant per a l'estructura interna

dels grups religiosos com per a llurs relacions mútues.

Però a nosaltres ens interessa particularment la traduc-

ció d'aquest estat de coses a nivell subjectiu.

En el pla de la consciència, el pluralisme oca-

siona la transformació de les institucions religioses de
22les institucions primàries a les secundàries , això és,

de l'esfera pública a les institucions voluntàries i com-
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petitives de la vida privada. El pluralisme religiós te,

en el pla de la consciència individual, dues conseqüèn-

cies. En primer lloc, el pluralisme comporta la subjec-

tivitzaciô religiosa. La subjectivització significa que

l'antiga tradició religiosa perd el seu caràcter objec-

tiu en la consciència individual. Amb l'existència d'u-

na diversitat d'opcions religioses, les afirmacions tra-

dicionals de l'Església sobre la naturalesa de la rea-

litat perden la seva qualitat suposada i indiscutida,

que els conferia una condició autònoma i "real". A mes,

la religió tendeix a ésser més temporal, temporalitat

que s'acobla amb els interessos de l'individu privatit-

zat. Així, la religió esdevé més "interpersonal" i més

"interior", temes que es corresponen plenament amb la

problemàtica de l'esfera privada. Interpersonal pels

anhels de comunicació que hom hi experimenta, i inte-

rior en la mesura en què l'esfera privada és l'espai

caracteritzat per la recerca de la identitat. No és d'es-

tranyar, diuen els autors, que avui dia existeixi un lli-

gam tan fort entre religió i psicologisme i que aquest,

juntament amb l'existencialisme, siguin les fonts més

populars d'on els teòlegs extreuen tècniques per a fer
23

la traducció de la religió objectiva a la subjectiva

En segon lloc, en la situació pluralista tota

religió és una heretgia (del grec cx.t'p£-G~c $ , que signi-

fica elecció). L'individu es veu confrontat amb nombro-

ses possibilitats religioses entre les 'quals ha de' deci-

dir. Però la mateixa dinàmica de la secularització fa

que no només siguin els grups religiosos els que recla-

min l'atenció de l'individu, sinó que aquests han de com-

petir amb d'altres institucions de l'esfera privada que

també pretenen conferir sentit i identitat a la vida de

cadascú.



-230-

Ens trobem, en efecte, amb nombroses agencies

-algunes d'elles noves i d'altres velles, però amb fun-

cions renovellades- que rivalitzen entre si -igual que

ho fan els grups religiosos- per tal de captar-se la

simpatia de la gent i arribar a suplir-los.

El mateix Berger, en una altra publicació, ana-

litza l'èxit i la volada que el moviment i la visió del

món psicoanalític tenen als Estats Units en termes de
24la privatització de la identitat . La psicoanàlisi dei-

xa d'ésser una teràpia per a esdevenir una tècnica de

recerca de la pròpia identitat, lluitant contra les bar-

reres de la repressió i l'inconscient.

El mateix podríem dir de la proliferació de

grups "psicologistes" que asseguren emplenar-nos la vi-

da de sentit i que garanteixen el retrobament amb nosal-

tres mateixos. Curiosament, les nombroses pràctiques

psicologistes que avui estan en voga com els masiatkon

Qfiou.p¿>, els Qfiowtk game-ó, els grups d'encontre, les tèc-

niques de relaxació i de massatge, tenen afinitats elec-

tives no solament amb la psicoanàlisi sinó també amb di-

verses tècniques derivades de la tradició oriental (io-

ga, meditació transcendental, etc.), l'origen de les

quals és clarament religiós.

Igualment detectem una tendència cap a la pri-

vatització en el sorgiment de moviments radicals que,

tot i presentar un programa mes o menys vague de refor-

ma o revolució socials, rebutgen l'acció política orga-

nitzada, almenys en les seves formes tradicionals, i es

concentren en la transformació individual a traves d'un

procés- de descoberta interior. No em refereixo únicament

al resorgiment de l'anarquisme, sinó també a molts al-
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tres moviments (que no partits) com el hippisme, l'eco-

logisme i el feminisme que, bo i tenint una projecció

pública, centren bona part de la militància de llurs

membres en l'àmbit privat. La vida al camp, normalment

en comunes, en el cas dels ecologistes o les reunions

de dones en el cas de les feministes, acaparen bona part

de les energies dels afiliats, els quals, en algunes oca-

sions, i sense voler menystenir llur serietat i ànsies

de reforma social, tracten de resoldre problemes perso-

nals a traves de llur engatjament en el moviment. Així,

a voltes aquests moviments esdevenen una mena de succe-

dani de la religió perduda, que antany donava un sentit

global a l'existència. La mateixa estructuració folgada

d'aquestes agrupacions està perfectament en consonància

amb l'organització allerada de les institucions de la

vida privada, en contrast amb la jerarquització, rigi-

desa i encarcarament de les públiques.

La subjectivització actual no només ateny els

moviments de nova planta, sinó que també afecta els agru-

paments pròpiament polítics, sobretot els situats als ex-

trems de l'espectre. Els partits de l'extrema dreta i

esquerra extraparlamentària, organitzats sobre una base

sectària i en cèl·lules reduïdes, comporten una elevada

dosi de privatització en el sentit que llurs militants

adopten actituds quasi-religioses i que llurs esferes

pública i privada tendeixen a confondre's.

La dimensió subjectiva de la política no té

tanta importància en els partits representats al Parla-

ment, malgrat que les anàlisis de Sennett sobre la pri-

vatització de la vida política als Estats Units siguin
25dignes d'ésser preses en consideració . En el nostre

país, potser seria possible d'explicar, si més no en part,
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el tan bescantat desencís, a partir de la relativa "pu-

blicització" dels partits parlamentaris majoritaris, que

sota la prohibició de la Dictadura estaven relegats per

força a l'esfera privada i, per tant, llur atractiu com

a fonts d'identificació i de significat era molt mes

fort. El mateix podríem dir del descens de la militàn-

cia activa en els moviments catalanistes des del moment

del reconeixement públic de les institucions catalanes.

Però la institució més important de l'esfera

privada és la família, presa en el seu sentit ampli de

localització de l'afectivitat sexual, marc on els indi-

vidus cerquen en la nostra societat llur autorealitza-

ció personal. És per això que dedicarem la propera sec-

ció a tractar de la privatització del complex familiar.

Família, sexe i privatització.

Si en el capítol anterior situàvem part dels

orígens de la privacitat en el que anomenàvem el síndro

me de la família nuclear, en aquest apartat ens dedica-

rem a estudiar alguns dels problemes amb què s'enfronta

la institució familiar avui dia. Igualment tractarem el

complex de conductes privades que beuen en les deus de

la família i que es refereixen a la regulació de la se-

xualitat. Val a dir que tractarem d'analitzar aquesta

problemàtica en termes del procés de privatització que

constitueix el t<L¿.tmot¿\J d'aquest capítol i que, al meu

entendre, és una de les claus que permet de comprendre

gran part del malestar actual en aquesta àrea.

Dèiem abans que la família constitueix el nu-

cli central de l'esfera privada, que és l'espai on "¿'¿
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dtvtdu. c.e.sic.0. podo.fi,
2 6un nom" . Aquests tres questos representen el revers

de la medalla de les frustracions de l'home públic.

Aquest va a 1'encale d'un poder que ha perdut en esde-

venir l'engranatge d'una maquinària que li resulta opa-

ca i no entén i on es considerat un nombre sota les con-

dicions imperants de l'anonimat de l'industrialisme.

L'esfera privada i, en particular, la família conferei-

xen a l'home un àmbit on pugui afaiçonar la seva pròpia

realitat, de forma que li sigui intel·ligible, i on si-

gui algú i tingui una identitat.

La tesi de Berger i Kellner és que si el ma-

trimoni és una institució tan fràgil és perquè en la

societat contemporània la família constitueix un submón

segregat de la resta de la comunitat. Si acceptem la

concepció fenomenològica que "La. pta.uA¿b¿t¿ta.t t e.¿ta-

dit món, in La. me.Au.sia., in qui í¿ di^tntt koc.ta.L-

dípín di La. ^o^c.a t continuïtat di Li¿> JiiLa.c.ton&

tc.attvi& a. t>ia\)í¿> di Lib quatá pot mantintx.-&i

piSimamntmint La. convida ¿,obn.i aquiút món", o altra-

ment dit, que "La. siia.Ltta.t diL món í-d ¿o¿£¿ngu.da. mttj'an-
97ç.ant ta convenu o. amb a,Ltn.i& ¿¿gn.¿ú¿c.a.t¿u.¿" , apreciarem

que el cas de la parella moderna, donades les seves ca-

racterístiques, constitueix per als seus membres una

prova de foc en la construcció de la realitat social.

Car els nuvis s'enfronten amb la tasca difícil del bas-

timent de llur propi petit món en què viuran. Aquest

acte de construcció de la realitat social és tant més

ardu en la mesura en què els membres de la parella pro-

cedeixen generalment d'ambients distints i que la vali-

dació diària d'aquesta realitat, almenys abans de la

vinguda dels nens, comporta la interacció entre sols dos



-234-

individus. Així, la parella ha de suplir amb esforç cre-

atiu, intensitat de la relació i imbricació emocional,

la pobresa numèrica de l'arranjament, la qual cosa ac-

centua l'aspecte dramàtic i la precarietat de la rela-

ció. L'arribada dels fills, que segons la saviesa popu-

lar salven molts matrimonis, pot afegir densitat objec-

tiva a la realitat creada pels esposos, restant així

inestabilitat a la relació inicial. Aquesta versió fe-

nomenològica del procés de construcció de la realitat

del matrimoni il·lumina molts aspectes de la crisi de
2 8la parella actual . Més endavant ja tindrem ocasió de

parlar del divorci, l'augment constant de les taxes del

qual no s'explicaria sense aquesta fragilitat essencial

del matrimoni modern.

El pas de l'àmbit familiar i de la moral se-

xual de l'esfera pública a l'esfera privada contribueix

a comprendre bona part dels problemes plantejats per les

relacions interpersonals així com l'interès i apassio-

nament que actualment desperten. En particular, la pri-

vatització progressiva de les normes relatives a la vi-

da sexual i familiar, que comporta la despenalització

de llur transgressió, és un dels fenòmens que en els úl-

tims anys ha acaparat més l'atenció de l'opinió pública

(i privada, per descomptat).

D'altra banda, la discussió generada sobre els

rols sexuals dins del matrimoni no és solament conse-

qüència de l'ímpetu del moviment feminista actual (al

capdavall, el tema de la discriminació de la dona en

l'esfera pública, o sia, en l'educació, el treball i la

política ja fa molt de temps que està posat sobre la tau-

la) , sinó de la percepció de la importància de l'esfera

privada com a £ocu.¿ d'interacció social, al seu torn con-
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dicionada per la possibilitat estructural de la recerca

d'alternatives. Segons Barbara Laslett, una historiado-

ra de la família, l'emergència de la família privada en

contrast amb la família pública del passat, explica la

variabilitat actual en l'execució dels rols familiars.

La família com a institució - privada típica dels temps

moderns, "/¿n ta. qu.a.t La. majan pasit d<¿ te.¿ ¿Yitísia.c.c.¿on¿>

datà memb/ie-ó cíe. La. ^a.n\tLi.a. tznzn ttoc. d¿n¿ La. LLa.fi

ac.t¿v¿ta.t¿> de.&A.nA.de.á com a. apsiop¿ade.¿ a. ta. tta.fi

tiiLa.c.Á.OYia.di¿¿i pfiÂ.yic.Â.pa.Lm<LYit amb LÍ& a.c.t¿v¿ta£¿
29-i dom$.At¿qu.<¿¿" permet un control mes gran sobre la

composició de 1'auditori del comportament familiar i,

per tant, un grau més gran de privacitat. En la mesura

en qué augmenta la privacitat, es també probable que es

produeixi un descens del control social així com del su-

port social pel que fa a la definició tradicional de la

representació dels rols familiars.

Aquesta possibilitat de variació, que presen-

ta paral·lels interessants amb la situació de pluralis-

me arran del procés de des-monopolització pel que fa a

l'àmbit de la religió, permet en principi iniciar la

discussió sobre quins serien els rols més adequats de

l'home i la dona dins la llar. Naturalment, cada pare-

lla ho resol a la seva manera, d'acord amb les seves

preferències ètiques, tradició religiosa i moral i opi-

nió política de llurs membres, que fins a un cert punt

estan fortament condicionades per llur biografia, so-

cialització i pertinença a diversos cercles o ambients.

Tanmateix, aquesta decisió no hauria estat possible sen-

se la'possibilitat -i la necessitat- que la família, en

expressió de Berger, construeixi la seva pròpia realitat
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Però la privatització té dos aspectes que van

íntimament lligats, encara que es puguin distingir ana-

líticament. Com assenyalàvem en capítols anteriors, la

privacitat es al principi una possibilitat que esdevé

més tard un valor, però aquest valor, que es manifesta

en el sentiment i la ideologia privats, pot ésser ana-

litzat a dos nivells. En primer lloc, la privatització

pot ésser conceptuada com a l'arrelament i la consoli-

dació d'aquest sentiment privat així com la presa de

consciència per part de certs segments de la població

que determinats actes, informacions, etc., i llur regu-

lació, haurien de formar part de l'esfera privada, el

contingut de la qual tendeix així a ampliar-se. Aquest

moviment és el que jo anomenaria la "privatització pri-

vada". Aquesta mena de privatització, que té lloc en

les consciències subjectives, depèn naturalment d'altres

processos socioestructurals pels quals es van creant

àrees intersticials en què es pugui expandir l'esfera

privada. Els resultats d'aquests processos, val a dir-

ho, són funcionals a la dinàmica de la societat indus-

trial capitalista.

Però hi ha un segon nivell en què podem con-

siderar la privatització. La privatització de les cons-

ciències només és un primer pas cap a la privatització

de la societat. En un segon moment, els grups o estrats

partidaris de la inclusió de certes àrees normatives en

l'esfera privada, han de lluitar aferrissadament per tal

d'aconseguir un reconeixement públic de les seves pre-

tensions, almenys en els casos en què existeix una si-

tuació de monopoli protegida per l'Estat sobre la forma

apropiada de regulació d'aquests comportaments. Aquest

segon procés és el que podríem anomenar el de "privatit-

zació publica".
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La comparació amb el cas de la religió podria

ésser útil. De la mateixa manera que abans de l'inici

del procés de secularització existia una situació de mo-

nopoli pel qual l'Estat emparava una Església determi-

nada, situació que donà pas a un nou estat de pluralis-

me religiós, igualment la desmonopolització d'una inter-

pretació oficial per part de l'Estat del comportament

sexual i familiar socialment escaient ha donat lloc a

l'esmicolament de la normativa social aplicable. En la

seva V4.\)JÍ¿¿6 díí ¿JiíbaJLt. ¿oc.¿a£ (1893) , Durkheim ja re-

marcava com s'estava produint un procés de despenalit-

zació de moltes conductes relatives a la vida domèstica

i a la vida sexual, que ell prenia com a símptoma de la

regressió de la consciència col·lectiva . Aquest procés

avui dia segueix el seu avenç. Si a l'època de Durkheim

la llei encara castigava la sodomia i l'adulteri, per

exemple, actualment la gran majoria dels delictes se-

xuals només es persegueixen a instància de part, a no

ser que atemptin contra un menor o una persona indefen-

sa. Altrament dit, el que hom castiga no és l'atemptat

o l'ofensa contra el sentiment col·lectiu, sinó la vio-

lació d'un dret individual.

És així com, després d'una llarga lluita, en

la majoria de països occidentals s'han suprimit com a

tipus penals conductes com l'homosexualitat i activi-

tats com els espectacles obscens, la venda de material

pornogràfic, etc. En aquests casos/ en algunes, ocasions

el que s'ha despenalitzat -no tan sols jurídicament, si-

nó també socialment- és la realització de la conducta,

consum de la pornografia o l'assistència a un determi-

nat espectacle en privat o de forma no ostensible, però

en canvi s'ha mantingut la sanció penal o social en el
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cas en què hom hi incorreixi en públic. En altres casos

s'han despenalitzat les conductes o activitats en els

dos plans. Parlo de despenalització jurídica i social,

perquè 1'abrogació d'una llei pot no tenir una reper-

cussió immediata en la consciència social. Per exemple,

en el cas del comportament homosexual, aquest pot ésser

castigat si te lloc en públic o en privat i, indepen-

dentment d'aquesta distinció, pot rebre una sanció ju-

rídica o social.

QUADRE 1; LA SANCIÓ DE L'HOMOSEXUALITAT.

TIPUS DE SANCIÓ

Cap sanció

Sanció social

Sanció penal

EN PUBLIC EN PRIVAT

5

4

2

3

1

Com il·lustra aquest quadre, es possible de

seguir la progressió de la privatització en una socie-

tat, almenys pel que fa al sentiment contra l'homose-

xualitat. El progrés cap a la privatització segueix l'or-

dre dels números. La societat més privatitzada és la que

correspon a la casella del 5, i la menys privatitzada,

la que correspon a la casella de I'l.

En les àrees de la contracepció i l'avorta-

ment, discernim també una forta tendència cap a la pri-

vatització (privada i pública). Cal tenir en compte que,

a l'igual dels casos anteriors, l'advocació que es des-

penalitzin o es tolerin la contracepció o l'avortament
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o bé es prevegin a la Seguretat Social uns programes o

uns serveis destinats a facilitar el seu us per part

dels assegurats, l'única cosa que implica és que cadas-

cú segons les seves creences morals i religioses en fa-

ci l'ús que cregui convenient. En draltres paraules,

l'ordre normatiu monopolista que prohibia aquestes pràc-

tiques ha estat reemplaçat per una pluralitat de possi-

bilitats segons els principis privats dels individus.

Amb el divorci passa el mateix. Tots els ana-

listes estan d'acord que la taxa de separacions anirà

en augment a causa d'una sèrie de factors com la dura-

ció del matrimoni, l'elevació de les expectatives de

benestar i felicitat individual a causa del mite de l'a-

mor romàntic, la mateixa fragilitat de la parella per

raó de la precarietat de l'ordre normatiu que crea i pel

seu aïllament de la comunitat, la tensió de la vida en

comú, que es tant mes gran com més elevada la inversió

afectiva, etc. Però, com diuen Berger i Kellner molt en-

certadament, a diferència del que creuen observadors

massa superficials de la realitat social, "e.£¿ ¿nd¿v¿-

du.¿> un ta. noAtsia. ¿>oc.¿itat no <i¿> d¿vofic.-L2.yi píiquí it ma-

tsi¿mon¿ hag¿ pilant A,mpofitanc.ta a£4 -6 e.u¿ u.tt&, ¿>¿nó piX.-

qaí ha i¿div¿ngu.t tan ¿mpox.tant que. no ax.fiA.biYi a. totifiaft

t ' iútat maternon-Lat no ga¿sie, ^atA.é^ac.to·fiÀ. que. han

amb t ' ¿nd¿\J4.du in qlLí¿t¿ó. (...) La

SLífi£e.c.t£.¿x. &¿n\pt<¿m<¿.n,t ta d

d' ix.¿gínc.¿a d'aquieta mina d'<¿mptií¿a" . O sigui,

l'elevada taxa de divorcis reflecteix les elevades ex-

pectatives que la gent diposita en el matrimoni i no fa

mes que reforçar la mateixa institució matrimonial.

La institucionalització del divorci a gairebé

la majoria dels països de l'àrea occidental, conjumina-
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da amb l'elevació progressiva de la seva taxa, palesa

una tendència cap a la privatització. El dret al divor-

ci és exponent de la desmonopolitzacio de la tradició

religiosa dominant a què al·ludíem en l'apartat ante-

rior. Però, un cop aconseguit el reconeixement legal del

divorci, el seu increment progressiu als països indus-

trials no fa mes que confirmar la importància creixent

de la vida privada com a font d'identificació. A mesura

que avança el procés de privatització, tant en el sen-

tit de concentració afectiva com en el d'identificació

emocional, és natural que els individus pretenguin de-

rivar cada cop més satisfacció de llur existència pri-

vada, el nucli de la qual és constituït per la família,

i que considerin intolerable un fracàs matrimonial.

Com estem veient en la vida privada no tot són

flors i violes. Els fenòmens socials són profundament

ambivalents i contenen en germen potencialitats encon-

trades. En el capítol següent explorarem alguns dels

aspectes negatius que comporta el procés de privatit-

zació en la societat moderna.
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Podem encetar aquest capítol amb les paraules

següents de Laswell, que en certa manera marquen la pau-

ta del seu contingut:

"La px.A.vacÁ.tat no ka e.¿>ta.t e.x.pe.i-¿mintacta e.n

absolut com un avantatgí total. Ban al contn.ax.A-, ¿a

vacttat ka e.¿tat peA.cefau.cia ¿ovtnt meé com ana

que. com una pn.e,n.h.ogatÁ,\}a. Un <¿e£4 planyá mí¿ cafiact<¿n.£¿>-

t¿c¿> de. ta ctvll-Ltzacto mod&Jina ka e.átat d¿n¿g¿t contra

la ' ¿mpe.x.¿onal¿tat ' de. la ¿ndú¿tx.<ia mode.ina -i La. d<n>-

tA.uc.c,-Ló di t<¿¿ sie.lac.¿on¿ kumaníA a&zatuoAZA, En una pa-

siaula, I'komi modtfin patí¿x. d'aX.llame.nt p¿¿quA.c. ( . . . ) .

El¿ kome.¿> ¿ £e¿ don&¿ kan de. io.fi ^fiont a. la ¿n.c.<¿ft.t<¿t>a,

-i aquieta. í¿> un camp adobat ge.nzsiadoi d'an¿¿e.tat, A l<¿¿,

te.ná¿on¿ de. la manca d '¿de.nt<L&<¿cac¿o, cal a&e.g<¿si-h<¿ L<L¿>

tnn&¿on¿ de. I' <¿l<¿ccA.ó. ínt¿mame.nt ll¿gadz¿> [amb aquestes

tensionsj ki. ka la t¿bantosi que. Q2.ne.tia l'amb¿c¿ó. L ' e g o

¿'allunya cada cop mé¿ de. I'a¿>¿oc-Lac¿ó humana e.¿ponta-

nÁ.a, a m¿da que. e.& n..<¿tí>ia. d¿n¿ e.1 ca¿te,ll de.1 jo pn.A.ma-
H ; »1
SLA.

Laswell planteja aquí tres temes que, al seu

entendre, constitueixen derivats de la privacitat, com

són la manca d'identificació, les tensions de l'elecció

i l'ambició irrefrenada, i que segons ell han donat nai-

xement a un sentiment contra la privacitat. Aquests te-

mes resumeixen força bë alguns dels aspectes de la pri-

vacitat 'que voldria tractar en aquest capítol. Si en ca-

pítols anteriors m'interrogava sobre les causes del sen-

timent privat, en aquest voldria inquirir sobre les se-
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ves conseqüències. Aquestes conseqüències són de dues

menes. D'una banda, la privacitat va lligada amb la lli-

bertat, almenys entesa en el sentit de llibertat nega-

tiva, i penso reservar unes breus reflexions sobre aques-

tes dues qüestions per al capítol següent, que consti-

tuirà la cloenda d'aquest treball. Però, d'altra banda,

la privacitat és inseparable d'una sèrie d "aspectes en^

tròpics que tots els fenòmens socials comporten en ma-
2jor o menor grau .

Aquest capítol, doncs, estarà dedicat a dos

d'aquests aspectes entropies més o menys relacionats

amb l'escissió de la societat en dues esferes i amb el

sorgiment del sentiment privat en el món modern. D'an-

tuvi, tractarem la dimensió alienant del fenomen privat

i tot seguit passarem a considerar les possibilitats

anòmiques que ofereix l'existència d'una esfera priva-

da, estructurada segons principis diferents de la públi-

ca. Això, a la seva vegada, ens portarà a reflexionar

sobre els problemes de control social que suposa la di-

visió de la societat en dues esferes i a considerar fins

a quin punt hom pot afirmar que en l'esfera privada exis-

teix una mena de relaxament de la regulació social. Al

seu torn, aquestes disquisicions ens serviran de pòrtic

per al tractament del problema de la llibertat en una

societat privatitzada, que serà considerat en el capí-

tol següent a tall de conclusió.

Privacitat i alienació.

L'alienació ha esdevingut dissortadament en

les ciències socials un concepte que hom empra com a jo-
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quer per a descriure, analitzar i diagnosticar tota me-

na de problemes derivats del capitalisme i industrialis-

me. No cal dir que en la literatura periodística es con-

fon pràcticament amb tot allò que no rutlla convenient-

ment en la societat i amb tota mena de frustracions hu-

manes, i que en el llenguatge corrent ha esdevingut si-

nònim del participi passat d'un verb molt usat que el

mestre Fabra no va considerar convenient d'incloure al

seu diccionari normatiu. En aquests casos, només son

possibles dues solucions: o bé rebutjar totalment el

terme o bé circumscriure el concepte a fenòmens ben de-

limitats. Per a mi, que descarto la primera opció, cal

fer una operació de salvament a base d'explicitar ben

clarament el significat del terme en el context en què

aparegui.

Un autor ha suggerit de distingir entre dues

versions diferents de l'alienació . Per una part, l'a-

lienació de l'home a través de l'explotació econòmica,

que trobem en els escrits de Marx i els seus seguidors;

per una altra, la produïda per altres formes de la vida

de la societat industrial com són l'anonimat, les rela-

cions impersonals, la cultura de masses, la burocràcia,

etc., que és el sentit que la tradició sociològica an-

glosaxona, sobretot, dóna al concepte des que s'ha po-

sat de moda després de la Segona Guerra Mundial. Ja hem

indicat amb anterioritat que l'alienació en aquest se-

gon sentit constituïa la causa de la introversió d'in-

teressos dins la llar, que així es converteix en una

mena de recer idealitzat contra els mals de l'industria-

lisme.' Nisbet, que considera l'alienació en un sentit

ampli com una de les cinc idees centrals de la tradició

sociològica, constitueix un bon paradigma d'aquesta po-
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sició . Segons Nisbet, podem trobar en el pensament so-

ciològic del segle XIX dues perspectives de l'alienació,

la primera basada en una visió alienada de l'individu,

i la segona, en una visió alienada de la societat. Per

a Nisbet, l'alienació constitueix l'antítesi i la inver-

sió de les idees de progrés i d'individualisme raciona-

lista, característiques dels dos últims segles de filo-

sofia occidental.

Seeman, que, a diferència de Nisbet, no està

tan interessat en la història de les idees com en l'ope-

rativització del concepte, es un altre bon exemple d'a-

questa tradició no marxista de l'estudi de l'alienació .

Les recerques de Seeman se situen mes aviat dins el camp

de la psicologia social i es refereixen als estats sub-

jectius que experimenten els individus en el món del

treball. Per a Seeman, l'alienació té cinc dimensions

psicològiques que poden ésser mesurades empíricament.

Es tracta del sentiment d'impotència (powe.A.l.e.44ne-ó-6 ) ,

el sentiment d'absurd (mzan¿ng¿z¿¿ne.¿¿ ) , el sentiment d'a-

nomia (anom¿&) , el sentiment d'aïllament (¿¿o£a.t¿on} i,

per últim, el sentiment d'auto-alienació (-ó tt^-atÂ.ina-

t¿on) . Si he citat aquestes dimensions és perquè, al-

menys les dues primeres, a més del sentiment d'anoni-

mat, són considerades per Berger i Kellner com estats

subjectius que fan que l'individu vulgui arrecerar-se

en la seva esfera privada .

Nogensmenys, si no volem que la noció d'alie-

nació es'dissolgui en la vaguetat, per interessants que

hagin estat els intents sociològics de donar-li un con-

tingut, cal acudir per força a Marx. Aquest autor for-

mulà per primer cop el concepte d'alienació en els seus
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c.l¿t¿ di 1844, que no foren donats a llum fins el

1932, i la publicació dels quals revolucionà totalment

el pensament marxià arran del descobriment del Marx fi-

lòsof i humanista . Marx, en aquests escrits, enfoca l'a-

lienació des del punt de vista de la situació del tre-

ballador en el sistema econòmic i en distingeix quatre

menes :

treball,

ductiu,

1) Alienació de l'home dels productes del seu

2) Alienació del treballador del procés pro-

3) Alienació del treballador de si mateix.

4) Alienació de l'home dels altres homes.

La teoria de l'alienació, en Marx, es insepa-

rable de la seva concepció materialista de la història

(que tot just estava elaborant el 1844). L'alienació de

l'home del seu treball no neix amb el capitalisme, sinó

que cal remuntar-se als orígens de la propietat privada,

a partir dels quals s'inicia la divisió del treball, per

a comprendre la naturalesa del treball alienat. Per bé

que els quatre aspectes de l'alienació ressenyats for-

min un tot indestriable amb la ljjítta.u.¿c.hanu.ng global de

Marx, permeti'm el lector que em centri principalment en

el quart tipus perquè és el que ens ajudarà a capir els

problemes que presenta la privacitat en el món d'avui.

Vegem el tractament que li dóna el propi Marx:

"Una con4ic.uanc.ta tnmidtata dit hicko do, iá-

taft. enajenado it hombre, dit pJiodu.c.to di 4 u. tsia.ba.jo, di

¿a ac.tA.V4.dad vttat, di ¿>u. ¿>ift Qiníitc.o, e-á la inajína-

ctón del hombre respecto del hombre. Sxl it kombfii ¿i in-
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conAtgo m-c-ómo, 4 e infinta. tambtín at otro. Lo

que. i¿> váttdo ti<¿¿>picto do, ta. satactón dit kombsa con ¿u.

tsia.ba.jo y conútgo mt¿mo, vati ta.mbA.iYi pasta ta sie.tac.ton.

dit hombsii con it otsio y con it tstabaj'o y <¿t producto

dit tsiabajo dit otsio.

En ge.ne.siat, ta afitsimactân de. que. it kombtii i¿>-

tâ. inajinado de. 4u. ¿e.st ge.nisitc.o qu.te.sie. de.c.tsi que. un hoyn-

bsie. <¿&ta e.naje.nado de.t otsio, nomo c.ada uno. de. e.tto¿ io-

ta, inajinado di ta iàincta humana.

La ina.jinac.ton dit nombsii y, in gimsiat, toda

siitactón dit kombsn conátgo mtàmo, ¿óto incuintsia sua-

ttzactón y ix.pSLi¿tón viSidadiSiaA in ta sutactân in qui

it kombfii iAta con it otsio.

En ta stitactón dit tsiabajo inajinado, cada kom-

bsii conAtdiSia, pui¿, a toé dimá¿, ¿igún ta midtda y ta

siitactón in ta qui it ¿¡i incuinttia in cuanto trabaja-

do si" 8.

L1últim paràgraf d'aquesta llarga citació ens

dóna una pista sobre l'alienació que comporta la priva-
9

citat , Les relacions socials, diu Marx, no són relacions

entre individu i individu, sinó entre treballador i ca-

pitalista o entre camperol i senyor feudal. Altrament

dit, en una societat basada en la propietat privada i

la divisió del treball, les relacions no s'estableixen

entre homes qua homes, sinó entre homes en tant que són

titulars de rols especialitzats i ocupen un lloc deter-

minat en el procés de producció. A mes a mes, les vides

dels homes es troben dividides en diverses esferes d'ac-

tivitat a les quals s'apliquen diverses normes. La natu-

ralesa de l'alienació implica que en cada esfera hom

apliqui una norma diferent i contradictòria, que la mo-
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ralitat no apliqui la mateixa norma que l'economia po-

lítica, perquè cada una d'elles constitueix una aliena-

ció particular de l'home; cadascuna es concentra en una

àrea especifica d'activitat alienada i és en si aliena-

da de l'altra. En d'altres paraules, els criteris d'a-

valuació que s'utilitzen en l'esfera pública (economia

política) no són els mateixos que els aplicats en l'es-

fera privada (moralitat). Mentre que en la primera hom

tendeix a valorar l'home en virtut de la seva competèn-

cia professional, en la segona és avaluat com a home en

termes de la totalitat de la seva personalitat, o almenys

de l'experiència total que els altres en tenen.

En la Contsi¿buc.¿ó a La c.tit.tA.c.a de. La. ^-LLo^o-

£¿0. de.1 dfie.t de. He.Qe.1, escrita el mateix any que els

Manu¿c.ti¿t¿ e.c.ondm¿c.o-{¡¿loud {¡¿C.A, Marx amplia aquesta
idea de l'escissió de l'home -i de la societat- en dues
esferes :

"La ¿oc.¿e.tat c.¿\)4.L -i l'Estat e.¿tan ¿>e.patiat¿>.

Pe.fi tant, il ¿¿atada du l' Eàtat À. <¿L epatada ¿¿mple. me.m-

bfte. de. La ¿oc.¿<Ltat c.¿v¿l e.¿tan í>e.pafiat¿ ¿gualmínt. Cal,

donc.¿, que. ope-fiÁ. ana ruptura essencial amb e.11 mate.¿x..

En tant que. ciutadà real, ¿4 tJioba e.n una oSLgan¿tzac¿ó

doble., I'ox.gan¿tzac.¿ó burocrática. É¿ una de.te.x.m¿nac.¿ó

^ofimaL e.x.te.Si¿ox. de. I'Eétat oposat, de.1 pode.fi gove.tina-

mzntal, que. no 1'a^e.c.ta, YIÂ. a La ¿e.va fie.aLA.tat ¿nde.pe.n-

de.nt -A. I'ofigan¿tzac.¿ó' ¿>oc.¿al, I'ofigan¿tzac.¿ó de. la ¿>o-

c.¿e,tat c.¿\)Á.l. ?e.tid e.n aque.¿ta ¿'h¿ tfioba com a home'pri-

vat, {¡atia de. I1 Eétat; la áoe.¿e.tat c.¿v¿£ no a^e.c.ta a l'E¿-
tat politic, cow a tal"

Aquest desdoblament de rols -de l'home real

de la societat civil (burgès) i de l'home veritable de




