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1. Conferencies i col·loquis a l'ACS.
Tal com es va anunciar, el proppassat mes de gener van tenir
1I0c a !'Institut d'Estudis Catalans dues conferencies-col·loquis fore;:a interessants.
La primera es realitza el dia 16, a carrec d'en James Petras
i sota el títol de "Neoliberalisme i vida quotidiana". El
conferenciant es referí a les relacions que s'estableixen entre
els factors político/economics i les actituds i comportaments
de cada dia.
Per la seva banda, Immanuel WaIlerstein parla el dia 19
sobre "L'orientació actual de la Sociologia". El President
de l' Associació Internacional de Sociologia (ISA) exposa
un seguit de conceptes en bona mesura innovadors.
Considerant que ambdues intervencions mereixen ésser difoses, l' Associacíó s' ha proposat endegar les respectives traduccions de I'angles per tal de fer-ne sengles publicacions.

2. El President de l' ACS a
Catalunya Radio.
El proppassat día 3 de gener, Catalunya Radio va convidar
a en Sebastia Sarasa a participar al programa cultural Babel. L' objectiu era divulgar la sortida al carrer de la Revista
Catalana de Sociologia. Tot conversant amb en Claudi
Puchadas, el President de l' ACS va deixar ciar que la nova
Revista no pretenia competir amb al tres de reconegut presligi com ara ';Papers" o "Perspectiva Social", sinó complementar I'oferta de publicacions sociologiques en catala.
També va remarcar que la Revista Catalana de Sociologia,
tot i que en el primer número compta amb aportacions de
noms ben coneguts, esta oberta a tots el socíolegs, entre elIs
als de les noves promocions.

3. Projectes que aspiren a engrescar.
Per una banda. engrescar als estudiants i estudiantes perque es facin socis. Amb aquesta tinaIítat, se'ls ofereix un
descompte del 50% en el pagament de la quota del primer any. Si be properament es posaran cartells divulgatius
a les universitats, també s'acceptara de bon grat que els
professors se'n facin resso entre els seu s alumnes.
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Per altra banda, engrescar l' ambit de la Sociologia tot creant un concurs anual d'articles. El primer premi i el finalista seran publicats a la Revista Catalana de Sociologia,
successivament. S'estan d'estudiant les bases i esperem que
en el proper Butlletí es puguin fer públiques.

4. Convocatóries externes.
Seminari: "Més enlla de l'objetivisme: el potencial d'una
antropología visual als espais intermedis de la cultura". A
carrec de Francisco Ferrándiz. Organitza l'Institut Catala
d' Antropologia (Telf. 321 22 59). Dies 27, 28 i 29 de febrer.
Seminario de Estudios sobre Acción Colectiva. II Jornada
de Trabajo. UNED. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Senda del Rey, s/n . Madrid. Tema: "Articulación de
intereses y protesta social en el contexto europeo occidental". Profs. 1. LLamazares (V. de Salamanca), R. AdeIl
(UNED), E. Moyano (lESA), B. Tejerina (U. País Vasco).
Data: 7 de mare;:o

5. Manuel Sacristán,
professor universitari
A la primera meitat de la decada deIs seixanta, Manuel
Sacristán impartia les seves classes a la Facultat de Ciencies Economiques en una assignatura de primer curs denominada "Fundamentos de filosofía". El seu compromís
poIític i ideologic era un secret de domini públic. Tant és
així que, veient les coses en perspectiva, el que resulta sorprenent no és que fos expulsat de la docencia al 1965, sinó
explicar com és possible que resistís tant de temps en aquesta funció. Per descomptat, la raó no pot ser un suposat i
inexistent taranna democratic per part de les autoritats governatives i educatives de l' epoca. Només cal recordar que
la repressió política i la censura cultural foren constants al
lIarg de tota la dictadura. L' únic argument plausible és
considerar l'enorme prestigi intel·lectual que Manuel
Sacristan va saber conquerir entre els universitaris, i no soIs
entre els afins ideologicament.
El primer que sorprenia I'alumne que assistia per primera
vegada a una classe de Sacristán era I'enorme afluencia
d'estudiants. En aquelIes classes ana ven alumnes d' altres
cursos i fins i tot d' altres facultats i escoles. Aquesta assis-

tencia massiva cridava
més I'atenció
si es considerava
el
l·
.
.
.
.
fct que. des del punt de vista del'expedient academic, I~assignatura "Fundamentos de filosofia" era una autentica
"maria". Es suscita, per tant, un nou interrogant: en que es
funda aquest prestigi immens del professor Sacristán?

i italians que ell traduí i dona a coneixer. En fi, és cIar que
, algú que va ser capar; de fer intel,ligible Heidegger (com
oportunarnent ens ho recorda la reedició recent de la seva tesi
doctoral) només podia ser un gran meso'e delllenguatge,

L'aprenentatge significatiu.
Una explicació que podria ten ir una coherencia aparent seria
la següent: la Universitat vivia una situació de rebel·lió
contra el poder i, per tant, algú que exerCÍs un discurs crític amb un mínim d'habilitat tenial'exit assegtiratAquesta interpretació té també I'avantatge d'aJ.lúdir sublirriinal• ment a un prejudici molt arrelat: els intel·lectuals comunistes
cstaven mancats d' autentic rigor científic, pero eren ~~tiils
agitadors.

~

Aquest domini no es circumscrivia únicamerit áresdimensions sintactica i semantica delllenguatge, sinó, i molt particularment, a la dimensió pragmatica i.comunicativa. 1 aixo
últim és particularment interessant per a analitzar la seva
,faceta com a professor.
Algú pot ser analíticament rigo;'ós i cartesia i, tanmateix,
aconseguir fer incomprensible cl seu missatge, Els psicolegs parlen molt en els darrers tcmps d'''aprenentatge significatiu". Es refereixen ambaixo al fet que una persona
no pot captar i assimilaridees noves si no les estructura a
partir d'idees i esquematismes mentals previs que ja posseeix. Manuel Sacristán en les seves cIasses, en les se ves
conferencies i en totes les seves intervencions públiques
sempre va tenir aixo molt en compte. No volia impressionar o provocar facils adhesions afectives i pretenia ser entes, Per aixo sabia adaptar el scu discurs a I'interlocutor
' potencial que tenia davant. En aquelles classes multitudinaries de la Facultat no hi havia un díttieg personal amb els
alumnes, no podia haver-n'hi . Perú el seu monoleg tenia
una clara pretensió dialogica. comunicatÍva, Sacristán es
formulava preguntes, dilatava les ¡'espostes, esdernorava
en els raonaments, no per cnllllernar i anul·lar la: éa'pacitat
crítica de l'oient, sinó. al contrario per escenificar un procés de pensament viu (com si emergís per primera,yc;:gada
davant nostre); amb el ritme. d tempo~~~deqüatJ ~~rque
cadascú pogués reconstrllÍl'-'lo nientalment i c0J'ltrástar-Io
amb les seves propies idces,

Es sol dir que el temps.transcorregut facilita la tasca d'una
interpretaciÓ rnés comprensiva de la histori~. Petóei distanciament no és garantia d'equanimitat, sobretot si no
s;ajusta a I'experienciaviscuda. 1 és aquí on el testimoni
directe de les persones que vam viure aquell període té reIlevancia. 1 el que podem testimoniar és que la majoria deIs
estudiants estaven despolititzats, encara que ocasionalment
participessin en accions de protesta, que el marxisme més
aviat suscitava desconfianºa i que, sens dubte, el nombre
d'estudiants comunistes era molt escaso D'una altra banda,
els qui assistírem per primera vegada a les cIasses de
Sacristán amb la pretensió de rebre alguntipus d'adoctri,'nament d'urgencia sofríem d'entrada uria forta decepció.
E~efecte. des del primer dia ens trobavem ainb un discurs
qu'é afirmava:
'
que l' únic saber substantiu és elllarg i laboriós camí
de la ciencia moderna, un saber subjecte a la contrastació empírica,
2) que cap sistematilosofic (no soIs I'~scolastic) podia
pretendre constituir-se en un misteriÓs saber de tipus
superior, en una especie de ciencia de les ciencies,
.3) que aniria acIa~i¡'¡t conceptes en els dieS successius
i dedicaria gairebé tot el curs a donar logica formal
i metodologia de la ciencia.
1)

El que és curiós és que aql1csta vivencia comunicativa es
produYaen una aula on es parlava de mctallenguatge i llenguatge objecte, de functors. de ,rcgles de transformaciói i
de coses per l'estil. '

El compromís inteHectual.

,Quedava ciar, dones, des del principi, que no hi hauria re, ceptes magiques ni dreceres en el procés de coneixement.
Pero aquestadecepció inicilil quedava compensada aviat per
una altra sensació, molt plaent, que brollava de la mateixa
articulació del seu discurs': lIenguatge cIar i precís, rigor de
, l' argumentació, pertinenda deIs exemples, fina i inlel·ligent
ironia qUe captivava i tendia a dissoldre els prejudicis inidais. El vell ;'dictum" kantia "no s'apren filosofia, s'apren
,1 filosofar" expressa de forma forºa adequada el que eren
aquelles classes.

Pero, deixant de banda Ics sc,"eli indubtables dots lingüístiques i comunicatives. cxistia alguna altra raó que expliqui aqueIl prestigi? La hipúlcsi quc avan<;aré aquí és la següent. La seva intluencia no era ueguua només al contingut
concret de les idees que expressava. ni tan sois al rigor i
claredat del seu discurso sinti a la sensació u'estar assistint
a la posada .en escena d'un pcnsalllcnt viui compromes,
d'un pensarilent for1.
'

Seria ociós insistir en una cosa 4ue és ben coneguda per
tothom : Manuel Sacristán va ser un mestre delllenguatge.
Ho és encara. ja que segueix present aquesta condició per
mitja deIs seus textos i de les fantastiques traduccions que
encara utilitzem. Qualsevorque vagia la "Biblioteca Nacional" i sen ti la curiositat de consultar en el fitxer general
I'obra de Sacristán queda sens dubte impressionat en repassar la llista d'autors de primera tila germimics, anglosaxons

En els darrers anys, parlar dc compromís intel·lectual ha esdevingut un tema tabú . Es \'41 COll1enr;ar per presentar una
imatgereductivista, gairebé caricaturesca de I'intel·lectual
' C01'nprÓthes .' ~questa imatge era la d' ün personatge que consagra totes les se'ves energies a aparcixer en tot tipus d'accions de protesta, a signar tota classc uc manifestos i a rondinar
tot el dia sobre aixo i allil (el paradigma seria el darrer Sartre,
ja ancia, deIs 70 en el seu papcr dc "col1testataire").
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Una vegada creat aquest estereotip comen~aren a ploure les
crítiques. Es va comen~ar a dir que els intel·lectuals que
prcnen posició públicament són gent poc seriosa, gent
mcdiocre amb competencia escassa o nul·la en la se va especialitat que pretenen , d'aquesta manera, adquirir notoridal. Aquesta mena d'arguments "ud hominem" es desquaIi fiquen per ells mateixos, perque els q'ui elsutilitzen solen
ser persones ' que pre'c isament han aconseguit notorietat a
c(lpia de dir provocacions d' aquesta mena.

Sobre la neutralitat valorativa.
Pero tornant al nostretema. ()uan afirmo que una causa
fonamental del prestigi de Sacristún va ser el seu compromfs no m'estic referint·només ni principalment al seu comportament CÍvic. Per descolllptat que en aquest terreny fou
exemplar. Manuel Sacristún va scr una persona que mai no
va mirar cap a un altre costat. que sempre va saber donar
la cara en moments decisius. assulllint riscos evidents. en
una situació en que la por tenallava i degradava mol tes
consciencies i molt poques persones eren capaces de mostrar enteresa en la Iluita contra la dictadura. Pero tot aixo,
que era ben conegut,quedava foni de l' aula, fora de la seva
condició quoLidiana COIll a professor.

Una altra crítica que es pretén més subtil és la següent:
acaparar I'atenció ambmanifestacions públiquesper part
dcls qui gaudeixen de cerra posició intluent ene¡ sistema
cultural és una actitud antidemocratica. coactiva i potenci;dment perillosa. Un científic, un artista potser teneri una
major competencia en la seva especialitat particular. pero
les seves opinions etiques i polítiques valen el mateix que
les de qualsevol altre ciutada en una democracia. Les preses de posició podien tenir sentit sota la dictadura. quan el
comú deis mortals no tenia possibilitats d'expressió i'els
intel·lectuals gaudien de més tolerancia, pero actualment
tothom pot expressar-se i no es pot consagrar situacionsde
privilegi.

Quan parlo de comprolllís élic cm refereixo a que la seva
retlexió intel·lectual. fins itoll'aparentment més abstracta
estava unida a la seva actitud vital. És aquest punt en que
la posició de Manuel Sacristún diferia radicalment d'un
enfocament positivista, que pretén que la ciencia i el científic es facin al marge de consideracions valoratives. En el
seu celebre proleg de l' edició del "Anti-Dürhing" assenyala
Sacristán:
" Importante es darse cuenta de que cuando, según el pro~
grama positivista. la Cicncia sc mece en la ilusión de no
tener nada que ver con ninguna concepción del mundo, el
científico corre el riesgo de ~olllctersca la concepción del
mundo vigente en su sociedad. tanto más peligrosa cuanto
que no reconocida como tal".

Aquest igualitarisme "a la baixa" sembla a primera vista
més plausible. pero el cert és que primer es comen~a desqualificant el pronunciament polític deis intel·lectuals, pero
després es continua condemnant I'expressió política de
.qualsevol altre col·lectiu,per acabar reduint la participació
ciutadana a la vida 'pública al vot en una urna cada quatre
;Inysi ;Ihandonáht de Tét I'exercici de ,la política en mans
de poiítics professionals. L'espectacle deplorable que ofereix en aquest moment el nostre <;istema polític cabdillista
mostra el risc d' aquesta concepció res trie ti va de la democriu.:ia.

.ElI sabia que la "neulralital valoratÍva" era un parany, una
falsa consciencia ideolól!ica amb una clara funció ocultadora de sistemes dec;'Cc~lCcs i d;interesso~ que segueixen
operant en \' ombra . .
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S'ha parlat en els darrers anys de "pensament feble" com
aqueIl que correspon al nostre horitzó historie, referint-se
amh aquesta expressió a l'abandonament de la pretensió de
fonamentació última, essencialista, de la realitat. Pero, evidentment, superar tota projecció metafísica de les nos tres
idees no torna el pensament més feble. El que sí que el torna feble i fins i tot buit és separar el discurs teoric del món
de la vida, anul·lar la interacció del coneíxement científic
amb la nostra autoreflexió practica. Jo parlaría aleshores de
pensament esteriJ.

a interpretar el món de díverses maneres; del que es tracta
és de transformar-lo". O. en paraules de Goethe, que
Sacristán solia citar: "En un príncípí fou I'acció".
És aquest ensenyament de Sacristán una coacció adoctrinadora, un mandarinat inacceptable? Per als qui el coneguérem fou sen s dubte un estímul, un tonificant que tots
agrairem i agrai·m perquc va ajudar a despertar en nosaltres l'interes efectiu pel coneixement i per a la reflexió.
Precisament aquest compromís és el que trobem a faltar
quan ensopegucm amb professors que es veuen ells mateixos (o ens veiem a nosaltres mateixos) com simples transmissors d'informació; una funcíó mcdlOica que, d'una altra banda, l'aven¡;r tecnologíc esta convertint en una cosa
perfectament inútil. Podem transitar per les autopistes de
la informació sense cap necessítat d'aquesta activitat merament di vulgadora.

Un pensament esteril és, per exemple, aquest tipus de discurs més o menys sofisticat fet per persones ben dotades
intel·lectualmenl, pero incapaces d'implicar-s'hi. Sentim
que les seves vides i els seus interessos van per altres rumbs,
de vegades totalment oposats. Tots tenim experiencies
d'aquest tipus i són experiencies que no deixen en nosallres cap empremta. Quan es produeix un divorci com aquest,
el pensament perd peu, es converteix en una fugida cap
endavant buida i inefica¡;r.

Manuel Sacristán va ser un gran professor, no perque ens
expliqués aixo o allo altre, sinó pcrque ens ajudava a comprendre el valor de la racionalitat, la possibilitat que tenim
els humans de fer un ús intel·ligent d'aquest avantatge selectiu que és la construcció d'universos simbolics per a
poder operar amb eficiencia crcixent sobre l' entorn i sobre
la nostra mateixa vida.

Manuel Sacristán va fer un aposta forta pel coneixement
científic, pero la seva aposta naixia de la convicció racional que aquest coneixement podia constituir-se en un instrument emancipador per als individus i per a les societats,
en una guia efica¡;r per a la construcció d'un món en que els
valors emergents i potencialment universalitzables de Llibertat, 19ualtat i Fraternitat deixessin de ser mers enunciats retorics. Aquest compromís explica la radicalitat de les
se ves propostes. Si en un moment determinat pensa que
mantenir un cos de funcionaris de filosotia als en sen yaments mitja i universitari podia ser un obstacle perque
cmergís un pensament viu i creatiu, basat en el quefer científic, no vacil·lava en defensar la se va dissolució, encara
que potser aixo perjudiqués el seu propi status gremial.

Manuel Sacristán va ser també un mestre en el filosofar
perque no va buscar la nostra adhesió incondicional a un
sistema d'idees (ell mateix no deixa. de qüestionar les seves, com ho demostra la dolorosa revisió crítica del seu
pensament en els darrers anys). i perque va aconseguir una
cosa aparentment tacíl pero en realitat difícil: FER-NOS
PENSAR.
Albert Ortega

Manuel Sacristán busca sempre la coherencia entre la teoria i la practica. Precisament la seva crítica principal als
sistemes filosOfics es basava en la constatació de la seva
esterilitat per a convertir-se en guies efica~os en l'acció
transformadora sobre els processos natural s i les relacions
socials. En aquesta qüestió va subscriure sempre l'onzena
tesi sobre Feuerbach (de Marx): "Els filosofs s'han limitat

Aquest article recullla intervenció realitzada
a l'homenatge a Manuel Sacristán
celebrat a I'ETSEIB,
Universitat Politecnica de Catalunya,
el 29 de novembre de 1995.
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