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Paradigma
i ideologia

La
condemna

L’aportació a la història de la sociologia,
contextualitzada en el marc general de l’evo-
lució de les ciències socials, compta, a partir
d’ara, amb una sistematització i anàlisi cen-
trals pel que fa a un cicle definitori de la ins-
titucionalització acadèmica (la funció, no pas
«gratuïta», de les fundacions americanes) i,
encara més rellevant, de l’anàlisi de nous
paradigmes que són construïts en un marc
històric especialment aconduït pel canvi soci-
al. I una clau per a comprendre el marc teò-
ric de la sociologia d’ençà de la segona
postguerra («El desenvolupament del mètode»)
se situa reiteradament, com esmenta Josep
Picó, citant Adorno, en el mètode definit com
a epistemologia (teoria de la societat) o com
a tècnica (descripció epifenomènica).

En aquest sentit, l’autor incideix en un de-
bat interpretatiu que defineix la capacitat
explicativa de la sociologia. Em refereixo a
la indestriable associació entre paradigma,
model hermenèutic per a la comprensió dels
nexes societaris que expliquen les identitats,
i ideologia, àmbit que legitima la cultura i els
valors. Tots dos factors són a la base de cada
nova revolució científica. Per aquesta raó, les
dues parts en què es divideix la recerca (la
sociologia als EE.UU. i Europa i l’establiment
de teories de la societat) es retroalimenten, car
l’hegemonia acadèmica del funcionalisme, el
reformisme social i la sociologia crítica, en-
capçalada pel materialisme històric, resten ex-
plicats per les necessitats intel·lectuals d’una
estructura social que, en efecte, a partir dels
anys cinquanta i seixanta, veu —amb la im-
plantació del fordisme i l’Estat del Benestar—
com els mètodes generalistes i conservadors
de Parsons no poden fer front a una nova

anàlisi necessària de la societat industrial,
concretada en la sociologia del treball, disci-
plina que insisteix en la interacció entre rela-
cions de producció manifestades com a rela-
cions de poder. Resseguir, per tant, aquesta
identitat en el si del debat sobre l’anàlisi so-
cietària, des de la sociologia de les organit-
zacions (i les seves mancances), singularitza
el valor del capítol «El análisis de la sociedad
industrial». I s’esdevé així perquè el debat
entre crisi del fordisme —arran de la prime-
ra meitat dels anys setanta— i model de so-
cietat és del tot vigent i obert; no tan sols en
el camp de la sociologia, sinó en la resta de
les ciències socials pel que fa al plantejament
d’una hipotètica «reconciliació» entre demo-
cràcia política i capitalisme (p. 303). Aquest,
és doncs, un punt de reflexió nuclear de
l’obra, quant a la vinculació entre model de
societat occidental i concepció del món, la
qual cosa sembla indicar que sí que és res-
ponsabilitat de l’ofici de sociòleg establir uns

La literatura actua en la ment dels homes
com aquella aixeta que goteja en la nit i
no ens deixa dormir. La literatura abona
l’insomni i la infelicitat, el dubte, es deixa
caure insistent per un barranc amb un fons
que no acabem d’endevinar i tanmateix
sentim amb claredat. Fa, doncs, com la
gota: podem mirar d’obviar-la, però hi és.
Podem unir-nos-hi amb orgullosa intel·-
ligència, però no ens deixa dormir tranquils.
Podem escoltar-la amb precisió perquè la
seva diàfana claredat, la seva raó, ens
serveixin de coixí sobre la boca, però la
son clara s’allunya. Podem entaforar-nos un
tap a les orelles, a les ànimes, però en sen-
tim igualment l’eco com si casa nostra i el
nostre cos fossin un esquelet estirat al mig
d’una vall immensa. La literatura és una
forma subtil de condemna.

I per això ens atreu i ens condiciona la
llibertat de triar. Quan Luis García Montero
diu que com a lector té el dret de poder
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paràmetres suficients d’anàlisi que indiquin
que l’associació entre ciència i valor no s’ex-
haureix (com es pretén des de l’objectivisme
funcionalista), sinó que demana una reelabo-
ració en funció de la crisi estructural oberta
d’ençà de la inicial crisi energètica de 1973.
En aquest sentit, la darrera part de l’obra,
dedicada a copsar els camins de la metodolo-
gia sociològica a la fi dels anys setanta, és
una introducció a noves recerques interdiscipli-
nàries i a no donar per exhaurida la via més
creativa del marxisme, l’Escola de Frankfurt,
amb la crítica a la raó instrumental.

Però l’assaig que ens ocupa té una aplica-
ció, és clar, a la nostra comunitat cultural. El
1986, amb Sociologia del País Valencià, Picó
hi traslladava coordenades analítiques, des de
la sociologia crítica de Habermas i la «lògi-
ca de les ciències socials» fins al debat
nacionalitari —superant el de vegades eixorc
enfocament filològic—, i analitzava el fet
nacional, entès com a formació social, a partir
de les estratègies emancipadores o reproduc-
tores de l’hegemonia de classe, i la funció de
la sociologia i de la sociolingüística en la
crítica a les formes a falsa consciència. Doncs
bé: ara disposem d’una investigació que ens
permet de continuar aplicant els corrents intel·-
lectuals que entre 1945 i 1975 han impulsat
noves claus analítiques per a poder eixir del
laberint identitari valencià. L’obra de Josep
Picó és de total aplicació per a esbrinar la
recepció acadèmica, identitat metodològica i
intel·lectual de la sociologia als Països Cata-
lans als anys seixanta. A partir d’ara ja no
tenim cap excusa.

Xavier Ferré

llegir el que vulgui, fins i tot allò que més
odia o que més profundament l’avorreix,
mentre que com a autor no pot permetre’s
aquesta sàvia llicència i té l’obligació mo-
ral de ser coherent i escriure segons el que
creu i defensa, vol incórrer en una bella
paradoxa per explicar l’amplitud sentimen-
tal de la lletra que llegim i explicar-se ell
mateix davant del lector a qui es dirigeix
quan escriu: té raó en el que diu i no la té,
perquè tots sabem que separar la militàn-
cia del lector i la de l’autor és impossible.
L’autor no és diferent del lector. Interactuen
cada moment, cada instant en què la seva

voluntat ancestral vol manifestar-se: quan un
escriu, el lector que és el colla sempre i
viceversa.

Darrerament, he descobert que llegeixo el
que com a autor m’interessaria. És a dir, lle-
geixo, diguem-ne, d’un mode egoista, si és
que aquesta expressió és factible. M’interes-
so, fins i tot intuïtivament, per aquells llibres
que poden servir a allò que estic escrivint,
per aquells textos que poden ser més afins a
les imprecisions del que tinc la necessitat de
transmetre. I, per contra, l’autor no vol dei-
xar-se endur per cap mena d’eufòria mimè-
tica i malda per escriure contracorrent, con-
tra un mateix, viatjant si cal fins als antípo-
des del que la intel·ligència li dicta. Hi ha
en l’acte de llegir i d’escriure, doncs, una
mena de magma indefinible que s’escampa
i et paralitza, una ombra, un monstre, una
perpètua condemna.
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