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{,oname.ntat] va fi

ta v-ida. pfitvada en de.tfL-ime.nt de. te.¿> fie.ta£¿on¿ de. ve.X.nat-

ge., de. te.¿ a.m¿¿tat¿ ¿ de.t¿> c.ontac.te-0 tfiadÁ.c.Á.0 nat¿>. La.
h¿¿ t5 fita de. te.¿, mane.fie.-i> mode.fine.-i> pot fie.du.A.fi--í>e. e. n pafit

a. aqu.e.¿t ttafig e.<i>u°*-Ç- P^-^1 de.-í>£¿¿gasi-¿e. de.t-0 a.JLt>i&¿>, de.
^iLQ-Lfi d'una. ¿oc¿e.tat ta pfie.^^'ió de. ta qaat kav¿a e.¿de.-

v¿ngut ¿ntote.iabte." .

L' objectiu d'aquest estudi és d'explorar al-

guns aspectes de la vida privada que trobem en la socie-

tat moderna. L'existència d'una esfera privada, perfec-

tament delimitada respecte a l'esfera publica, i reco-

neguda com a tal pels membres de la societat, és un fet

relativament recent. Els clàssics de la sociologia han
2

estudiat els processos d'individualització , l'augment

de l'autonomia personal , el declivi dels lligams comu-
4

nitaris , però cap d'ells no ha analitzat la societat

moderna en funció de l'aparició i la consolidació d'una

zona de vida privada clarament acotada.

Un autor contemporani menciona explícitament

que "tanto ta¿> noc¿one.¿ de. v¿da pti¿vada y pti¿vac.¿da.d
como tat, de. ¿nd¿v¿du.o o ¿.nd¿\jÁ,du.at¿.&mo ¿u.x,ge.n

¿ota.me.nte, bajo c.ond¿.c,Á.one,¿> , potí to me.no¿ ¿nc.¿p¿e.nte,¿> ,

de. mode.ftnA.dad ,,5

Malauradament, ni aquest autor ni d'altres so-

ciòlegs, desenvolupen de forma sistemàtica aquesta idea

i estudien les condicions que fan possible l'aparició
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de la vida privada a la societat moderna. La bibliogra-

fia sobre el tema és escadussera, potser amb l'excepció

de l'obra de Richard Sennett, que s'hi està interessant

des d'uns anys ençà. En la literatura periodística, his-

tòrica, i en les ciències socials en general, tothom par-

la de públic i privat, però sense cap mena de rigor i,

encara menys, sense construir un model conceptual que

aclareixi la noció de privacitat i una teoria que n'ex-

pliqui la seva aparició i evolució. Hom parla, per exem-

ple, d'escola pública i privada, de propietat privada

dels mitjans de producció, de publicitat, del dret a la

intimitat, de l'opinió pública, de la privatització dels

espais, de la vida privada dels personatges públics, de

la intrusió dins l'esfera privada dels individus, només

per citar algunes qüestions d'actualitat, però sense cap

mena de precisió ni visió global. Mentre que els sociò-

legs i antropòlegs estudien o han estudiat temes rela-

cionats amb la dicotomia públic/privat, com ara les re-

lacions personals i impersonals, les societats ^ot\i i

les urbanes, els grups primaris i secundaris, la distin-

ció entre Ge.me.¿n¿c.ka.út y G<¿¿,<Ltt¿>c.ha.&t, han negligit gai-
rebé totalment el tema que ens interessa.

Tanmateix, la qüestió de la privacitat és un

problema candent avui dia, que ben bé mereix una concep-
tualització i una teorització profundes.

D'una banda, a Catalunya, i encara amb més raó

a la resta d'Espanya, s'ha produït un intens procés d'in-

dustrialització en els últims vint-i-cinc anys que ha al-

terat .profundament les estructures tradicionals. Aquest

procés no és acabat en absolut i les mutacions són enca-

ra constants. Per equiparar-nos al nivell de modernitza-
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ció assolit als Estats del nord d'Europa encara ens man-

ca un bon tros. Així mateix les diferències existents

entre les zones urbanes i rurals i les regions indus-

trials i agràries encara són notables. El dret a la pri-

vacitat que hom ha aconseguit a les grans ciutats dista

encara molt d'ésser assolit als petits pobles on encara

impera la xafarderia i l'avaluació moral de les perso-

nes en termes de les normes comunitàries. Precisament la

idea d'emprendre aquest estudi se'm va acudir quan so-

vintejava les meves estades en un petit poble de la Gar-

rotxa amb els meus estudis de postgraduat en una univer-

sitat anglesa. És així com vaig poder contrastar les

respectives esferes de privacitat i la natura del con-

trol social en aquelles dues societats. Una proporció de

joves provinents de comarques del Principat que per mo-

tius d'estudis o treball han de residir a Barcelona o a

una gran ciutat manifesten la diferència de graus de

llibertat que hom gaudeix en els seus pobles d'origen i

a la gran capital. Sense potser parlar de privacitat, en

definitiva, palesen la possibilitat d'una vida privada

existent a les grans ciutats i metròpolis, que, en els

seus pobles i viles, degut als controls familiars i co-

munitaris en general, es irrealitzable.

D'altra banda, i fora del context peninsular,

a tot el món es va fent palesa una preocupació creixent

per la invasió per part de l'Estat i altres agències bu-

rocràtiques de la vida privada dels individus, que, fins

fa uns anys, havia constituït un dels puntals de les

llibertats del món lliure. És als Estats Units, país de

punta en tots els aspectes de la tecnologia, i als paï-

sos anglosaxons en general, on les inquietuds en aquest

aspecte s'han manifestat mes àmpliament. Sobretot des de



l'escàndol Watergate han proliferat les pel·lícules i

òeó-t--óet£etó sensacionalistes sobre interceptació de lí-

nies telefòniques, aparells d'escolta a distància, acu-

mulació d'informacions personals i íntimes mitjançant

els bancs de dades de les computadores i les xarxes de

teleprocés, etc. Però tota aquesta literatura popular no

fa més que reflectir un malestar profund sobre les in-

trusions de la privacitat que ha tingut una traducció

seriosa en el camp de la literatura jurídica. Des de

principis dels anys seixanta han florit innombrables pu-

blicacions sobre la defensa del dret a la privacitat i

el govern ha encomanat nombrosos informes^.

Al nostre pals, encara que de forma tardana,

aquest moviment està tenint també un cert eco. La cons-

titució de 1978 reconeix d'una forma explícita el dret

a la intimitat familiar i aquest principi constitucional

ja s'està traduint en lleis penals. Sembla com si, ara

que sembla acabar-se la prosperitat dels anys seixanta,

la societat de consum es posa en qüestió i hom parla de

models alternatius de societat, els aspectes qualitatius

i personals estiguessin acaparant més l'interès que els

aspectes purament consumistes i quantitatius. L'estudi

de les relacions de privacitat en el món modern, a més,

ens ajuda a comprendre quines són les bases que supor-

ten l'ordre social en una societat capitalista i contri-

bueix a escatir quina és la naturalesa del control so-

cial vigent en una societat industrialitzada. Ens permet

d'anar més enllà del vell clixé de la "família com a

corretja transmissora de la ideologia de la societat es-

tablerta" i esbrinar quins són els mecanismes a traves

dels quals es produeix aquesta reproducció. És evident

que l'acceptació del valor de la privacitat ha comportat
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canvis notables pel que fa als sistemes de control so-

cial i de socialització, sobretot si els contrastem amb

els de les societats tradicionals -preindustrials i pri-

mitives-.

La ideologia de la privacitat és concomitant

-o s'ha vist reforçada- per la difusió dels mitjans de

comunicació de massa -especialment la ràdio i la tele-

visió- que ens entretenen a casa, sense necessitat de

conrear altres formes de sociabilitat. Així, no és es-

trany que alguns autors hagin pogut refer±r-se a l'aï-

llament i la solitud com a fenòmens típics de la socie-
7

tat capitalista , mentre que d'altres hagin arribat
g

fins i tot a parlar de la "tirania : de"la'intimitat" .

El problema de l'aïllament i la solitud està connectat

amb el trencament dels grups intermedis que constituïen

les societats tradicionals, amb la dissolució de la co-

munitat i en general amb el que alguns autors han anome-
9

nat la teoria de la societat massa .

El refugi de cadascú en la intimitat de la se-

va llar pot provocar, com ja va assenyalar encertadament

Tocqueville ja fa gairebé un segle i mig, una certa in-

diferència per la cosa pública . D'acord amb aquesta

concepció, potser hom podria atribuir, en part, tant la

despolitització imperant sota la Dictadura franquista

com el desencís tant bescantat actualment, a l'augment

de la privatització deguda a l'onada d'industrialització

que hem conegut en els últims anys. Per últim, el feno-

men de la privacitat està íntimament lligat amb l'esfera

de llibertat dels individus. Malgrat els aspectes nega-

tius que acabo d'enumerar, és indubtable que la privaci-

tat, segons S. Lukes ., es un dels components essencials
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de l'individualisme, que històricament ha aparegut ínti-

mament vinculat amb el liberalisme occidental. Aquesta

és una qüestió que penso tractar més endavant obrint un

debat amb les posicions mantingudes per R. Sennett.

Les perspectives obertes pel tema de la priva-

citat són tan àmplies que podrien ésser objecte de và-

ries tesis. És per això que malauradament hauré de limi-

tar-me i deixar de banda molts d'aquests temes de roent

actualitat.

Els objectius generals d'aquesta investigació

seran, doncs, estudiar l'evolució del concepte de priva-

citat des dels inicis de la Revolució Industrial fins a

la societat actual. En aquest estudi sostindré que hom

pot copsar clarament una tendència en aquesta evolució,

tendència que es concreta en l'ampliació de l'esfera

privada dels individus, i que jo anomeno procés de pri-

vatització. Per a poder analitzar a fons l'abast i el

contingut d'aquest procés de privatització, caldrà de-

finir d'una manera precisa i acurada el concepte de pri-

vacitat, tractant de diferenciar clarament el públic del

privat, que construiré com una tipologia dicotòmica.

El procés de privatització comporta els seus

aspectes positius, com és ara la diversificació de rols

sexuals, la tolerància religiosa, el pluralisme polític

i l'ampliació de l'esfera de llibertat. Però així mateix,

ja veurem que la privatització implica una sèrie de ser-

vituds. En primer lloc, una mena de desorientació norma-

tiva davant la tria d'estils de vida i de patrons de

comportament que jo anomeno l'anomia privada. En segon

lloc, un trencament de les relacions socials, una sepa-

ració i un aïllament dels homes i una pregona solitud,
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que sumats a la segmentació de la personalitat humana i

l'escisió de l'home en diverses esferes, constitueixen

el que hom coneix des de Marx per l'alienació social.

En el primer capítol, doncs/ faré un plante-

jament general de la qüestió de la privacitat i parlaré

d'alguns autors que han tractat del tema. En el segon,

presentaré els problemes metodològics que implica aquest

estudi, insistint en la noció de tipus ideal i de tipo-

logies polars. El capítol tercer estarà consagrat a l'e-

laboració d'una definició del concepte de privacitat que

ens serveixi per a classificar alguns punts foscos que

trobem en la utilització d'aquesta noció per part d'al-

guns autors no gens acurats. Naturalment, abans de do-

nar la nostra definició, haurem de passar revista a to-

tes les definicions en ús i fer-ne una crítica. Així ma-

teix tractarem de definir alguns conceptes afins al de

privacitat tais com intimitat, reserva, etc., que molts

confonen amb aquesta, per tal de diferenciar-los i re-

lacionar-los amb ella.

Els capítols 4 i 5 -nucli de la tesi- estaran

dedicats a la formulació d'una teoria que intenti d'ex-

plicar el sorgiment de la privacitat en la societat in-

dustrial moderna. Després d'analitzar els factors socials

que permeten aquesta possibilitat, veurem que cal el con-

curs d'altres condicions perquè la privacitat esdevingui

un valor plenament acceptat.

El capítol 6 serà un intent d'estudiar el pro-

cés de privatització que es palesa en la societat moder-

na. Per tal d'escatir aquest procés, ens centrarem par-

ticularment en dues àrees clau de l'esfera privada: la

religió i la família. Veurem que la noció de privacitat
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és una bona eina per a definir i comprendre el procés

de secularització, d'una banda, i que també és molt útil

a l'hora d'interpretar fenòmens com el divorci, les re-

lacions prematrimonials i la moral sexual actual, de

l'altra.

El capítol 7 serà una incursió en els proble-

mes abans esmentats de l'anomia privada i l'alienació

social, mentre que el darrer perquirirá les possibili-

tats de llibertat en una estructura social caracterit-

zada per la privacitat. Altrament dit, el capítol 8 se-

rà una temptativa de plantejament dels greus problemes

que comporta la tensió permanent entre la Gemexn-o

i la privacitat.
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Joaquim Ruyra, en La palada , conta una ronda-

lla que pot ësser força il·lustrativa per al tema que

vaig a encetar. En "El malcontent", un pagès de l'Empor-

dà, de nom Jeroni Baltrons, després d'haver perdut una

partida 'de diners com a conseqüència d'una fallida frau-

dulenta d'un negociant, -troba Sant Jaume disfressat de

pelegrí, mentre va caminant pel bosc proferint flasto-

mies. En Jeroni denuncia al romeu les misèries terrenals
i li declara que el món aniria molt millor si tothom po-

gués conèixer els pensaments dels altres: "S¿ e.l-í> komzA

no pogae.¿¿¿n amagan. e.l¿> -óeu.4 pen-óamen-t-ó, -ó-c ¿><¿'l¿> k¿ v<¿-

¿<L¿¿-¿n nadan, a dtntn.<¿ <¿t¿> allí, com &lá pe.¿xe.t¿ di colorí,

dÁ.n¿> an anap d<¿ cx.¿¿tall, aqae.-iite.-fi cc-áe-á no pa&¿>afite,n.

N-L e.1 ne.goc-iant no m'kaa^i-La ¿¿tafiat, n¿ La. mutl<¿i m'ka.a-
>tÁ.a. íncobiSit c.tn.t<i¿¡ maA.Aana.cie4 qum &o&p<ito, n¿ cap Á,ntti¿-

ga podx.¿a Sie.e.¿x.¿x.". El sant home, volent donar una bona

lliçó a en Jeroni, li concedeix la gràcia de satisfer

els seus desigs. En Jeroni, arribat a Figueres, comença

a descobrir un món nou en poder llegir els mes íntims
secrets de l'ànima de les persones amb les quals es creu-

ava. Persones externament respectables resulten no és-

ser-ho tant o gens ni mica quan en Jeroni els fita amb

la seva mirada penetrant, "l/a acaba/t peA tn^a^tÀ.jah.-éí·
4 ' zAtomagava, ¿<L L-i Jtzvottava ií COA. Pe.A.3 quan ta co4a

¿e ¿-i ^ía wé-ó ¿nd¿ge.¿ta ^oa en adonant-^ e., put gz¿t d'z-

nui-LQ 4- di d¿&pt<L.c.%,nc<La dít¿ tsianA&tintA, que, a-tx¿ com
<itt <Lt¿> llaçava de. d¿ntfin, o.ll¿> tambí *¿l ¿siaallavzn",

"Va á <¿nt¿si-A e. na davant de. tothom; pttjoti qae. na; ¿>ab¿a
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que £e¿ nue.¿e.<í> qu.e en-oent/ava e^ien .0,0ttïï\-ta.t& , ja que

"moltíA de. le-í> lloJide.¿e.¿ que. d&Adobsi^a. d¿n¿ tlí> attft.e.¿>

no e^en ¿¿no /te.^£exo4 de. -¿e-ó que. e.tt du¿a. d¿ntie. -óeu",

A partir d'aquest moment, totes les desgracies del món

comencen a ploure damunt en Jeroni. No gosa tornar a Mas

Baltrons per por que no el preguin per boig. Esperonat

per la gana, entra en un hostal d'on, tot i ésser un ca-

tau de malfactors, n'ha de sortir corrents i malparat

perquè aquests hi consideren indigna la seva presència.

Carregat de nafres cerca un lloc per a dormir on no hi

hagués ningú, perquè en Jeroni tenia horror a la compa-

nyia. Després de passar la nit en un petit santuari aban-

donat, en Jeroni es topa amb un mendicant espellifat, el

qual, en llegir la seva ànima, fuig espaordit deixant el

seu sarró. Es així com en Baltrons decideix d'anar-se"n

a Barcelona a fer de captaire, robant-se, però, abans,

els seus propis cabals. En encaminar-se cap a casa seva,

tanmateix, cada vegada és més assetjat per la idea de no

marxar sense haver descobert les interioritats de les

dones del mas, puix que "ja no c.fie.A.0. en ta. santedat de.

ta. mo-tie., yiÁ. en ta. ¿nnoc.(Lnc.¿a de. ta. ^¿tta,, n¿, me.ny¿ e.n-

c.a.n.0., en ta. {íA,de.t¿ta.t de. La. matte-t". La lluita que en

Jeroni sosté amb si mateix és terrible: d'una banda, una

terrible curiositat de sotjar l'ànima de les tres dones

el corseca, però, d'altra banda, s'adona de la profunda

estimació que sent per elles. Vol esquinçar el vel sagrat

de la consciència de la seva esposa, mare i filla, apro-

fitant-se dels seus poders, però comprèn que la revela-

ció pot convertir "tfi<¿¿ ¿agJiasi¿¿" en "tsie.¿ n.fin<L¿ de. pe.-

ca.t ¿ ,de. Áu.tzuA.a". Per fi, decideix d'anar-se'n sense

tractar de penetrar en la intimitat de les seves perso-

nes estimades i és llavors quan Sant Jaume se li apareix

de nou i el torna a la vida normal, puix que ha comprès
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ja "com í¿ ana. m<¿¿ e/t-teo sid-ía. qui Véu. kag-i dotât ci' una opa.-

c.¿ta.t ¿mptn.<¿.t?ia.b$,<¿ &t¿> a.tue.££¿ que. condenen .£ ' e¿ p eA¿¿ hu-

ma. k¿x.£ ¿>'e.v¿ta. e. n gsian pafit e£ ma.JL d<¿ V <i¿ dando 1." ,

Si be el tema central de la narrado de Ruyra

es el perdó, en el seu conte trobem il·lustrats una se-

rie de principis bàsics que governen la vida social, com

són ara la hipocresia, l'escàndol i el secret. Si en Je-

roni Baltrons no hagués volgut transgredir un d'aquests

principis rectors de la societat, el secret, no hauria

patit tant. Ruyra ens ve a demostrar que el funcionament

d'una societat sense un cert grau d'ocultació, simulació,

mentida i hipocresia, seria totalment impossible. En la

nostra interacció diària amb l'altra gent, es necessari

el coneixement de certes dades sobre la personalitat d'a-

quelles amb qui tractem, però al mateix temps convé tam-

bé que una altra part de les seves consciències romangui

en la penombra i que un vel s'interposi entre ells i nos-

altres.

Aquest principi de la vida social és intempo-

ral i cap societat no podria funcionar sense una certa

mesura de reserva per part dels seus membres. Tothom,

en totes les èpoques i cultures, té moments d'intimitat

i té pensaments amagats o posseeix informació sobre si

mateix o sobre els altres que es nega a revelar. Si tot

el món digues el que pensa sobre els altres es produiria

un guirigall tan gran que tota mena de vida social seria

impossible, perquè feriríem constantment els sentiments

d'aquells amb qui ens relacionem.

Tots, en certa manera, portem màscares, i això

en un doble sentit. D'una banda, les caretes actuen a

tall de cortina entre el jo i els altres -com en el cas

d'en Jeroni Baltrons, que s'havia enginyat de posar-se
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una bena davant els ulls perquè no li poguessin llegir

els pensaments-, que nosaltres podem descorrer a volun-

tat, deixant besllumar així part de la nostra interiori-

tat als altres. Però també portem màscares perquè emmot-

llem la nostra actuació a les normes que cada societat

i cultura ens imposen. La màscara en aquest segon sentit

ens porta al significat etimològic de "p&stAona" i. enlla-

ça amb la tradició de la vida social com un th/Ldífiam man-

d¿, intuïció que ha estat expressada repetidament en la

literatura en les obres de Plató, Petroni, Shakespeare,

Calderón, Balzac, Baudelaire, Mann, Pirandello i Freud,

per només citar-ne uns quants, abans que fos oficialment

formulada la teoria de rols en la ciència social. Si el

món es com un teatre i nosaltres som actors que repre-

sentem papers, es planteja la qüestió de l'autenticitat

de la vida social i del grau d'engatjament de cadascú en

la seva actuació. Hi ha 1'alternativa d'abraçar el rol

de tal manera que el jo s'hi confongui, o be de guardar

un cert distanciament respecte d'ell. Aquest problema,

pel que fa a l'actuació teatral, fou plantejat per pri-

mera vegada per Diderot en el seu famós assaig Palacio x e.

í,dfi £e eomécíxlen, que inicià el debat entre el càlcul i

el sentiment en la interpretació teatral i artística, i
T

modernament per Goffman i Sennett .

Es indubtable que en tota societat es dóna, en

mes o menys gran mesura, aquest marge entre el jo i la

seva actuació, així com un cert joc, no solament en el

sentit de moviment balder, sinó sobretot en el de tu.du.-i>,

en la discrecionalitat en la reserva o revelació de la

informació que un posseeix sobre ell mateix o sobre els

altres. Aquesta activitat lúdica, però, pot revestir for-

mes diverses, pot ésser tant conscient com inconscient,
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i, segons les cultures, la classe, les circumstàncies o

1'època històrica, ésser d'una manera o d'una altra. Cal

distingir, doncs, la privacitat com a secret i reserva,

que té un caràcter intemporal i a-històric, de la priva-

citat com a categoria situada en un temps i un espai que

la condicionen en un grau important. Altrament dit, si

bé és veritat que en totes les societats hi ha certa me-

na d'actes, imatges o informacions sobre els quals pla-

na el secret, és a dir, són íntimes , que certs temes,

paraules o actes són tabú, i per tant no poden ésser es-

mentats, i que, en general, cada persona humana és un

misteri insondable que s'emporta a la tomba moltes in-

formacions que no arribarà mai a revelar a ningú i mol-

tes incògnites que mai ningú no podrà esbrinar, també és

cert que la variabilitat en aquest tipus de conductes és

molt gran i que depèn en gran part de factors socials.

Una observació freqüent feta per viatgers i escriptors,

per exemple, és que mentre que la gent dels països medi-

terranis són més espontanis, expansius, comunicatius,

oberts i bulliciosos, en els països nòrdics en els llocs

públics regna el silenci i la gent hi són més inexpres-
4sius, més solitaris, mes tancats, més introvertits . Els

exemples il·lustratius es podrien multiplicar emprant ma-

terial procedent de descripcions etnogràfiques, relats

de viatgers, memòries o novel·les escrits i referits a

les nostres societats en temps pretèrits .

Si es dóna una variabilitat tan gran en aquests

aspectes de la interacció social i és possible de trobar

una infinitat de modalitats de reserva i secret segons

els temps i les societats, és perquè la privacitat és un

fenomen històric i social. En aquest estudi partiré, per

tant, del postulat de la historicitat de la privacitat



-20-

i de la seva dimensió cultural, per tal de mostrar que

certes formes de privacitat -concretament les que impe-

ren en la societat industrial moderna- són produïdes so-

cialment i històrica.

La gènesi socioestructural de la privacitat

moderna em portarà, per això, no solament a escatir quins

són els factors socials que promouen o afavoreixen l'e-

closió de la vida privada, sinó que forçosament m'hauré

d'interessar també pel seu revers, la publicitat. Car

espai públic i privat constitueixen les dues cares d'una

moneda o, en paraules de Sennett, dos elements que formen

una mol.lècula. Si parlem de privacitat i de vida priva-

da és perquè, en determinades societats, la vida social

es va escindir en dos espais, en dues dimensions i, això,

com veurem mes endavant, només és possible quan amb el

naixement de ciutats d'una certa grandària apareix la fi-

gura de l'estrany. Solament llavors es planteja la possi-

bilitat de l'existència de dues esferes que suposen, a la

vegada, dues formes d'interacció social diferenciada.

Històricament, a Occident això només s'ha donat a Grècia,

a l'Imperi Romà, i sobretot, a Europa Occidental a partir

del segle XVIII. Nogensmenys, és totalment incorrecte de

parlar de públic i privat sense fer referència al moment

històric i a la societat a que volem al.ludir, puix que

publicitat i la privacitat constitueixen dues categories

formals a les quals cal dotar de contingut segons el temps

i el lloc.

Al lector que m'hagi seguit fins aquí li sem-

blarà que sota l'epígraf de la privacitat han estat men-

tats temes tan diversos com el secret, la reserva, la in-

timitat, el silenci, la solitud, l'aïllament, i fins i

tot l'expressivitat. Sóc plenament conscient que els pro-
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blemes suara esbossats es resisteixen amb dificultat a

ésser encaixats dins un mateix concepte i que més aviat

fins ara sembla que he emprat el terme de privacitat com

un calaix de sastre on ficar una sèrie de fenòmens sen-

se gaire relació entre ells. Els autors que han tractat

la qüestió abans que jo no han contribuït precisament a

aclarir aquest estat de confusió. Un dels objectius d'a-

quest treball serà, doncs, la clarificació conceptual,

així com mostrar que existeix un denominador comú en els

diversos elements de la problemàtica a la qual acabo de

fer al·lusió.

El públic i el privat, a mes d'adoptar dife-

rents continguts substantius segons les circumstàncies

històriques i socials, i d'ésser termes confusionaris

pel que fa a la problemàtica a què remeten, poden ésser

presos en sentits molt distints segons les disciplines

científiques de què hom parteixi per a estudiar-los. Pu-

blic i privat no volen dir el mateix en les expressions

sector públic i sector privat, que els economistes fan

servir per a designar dos tipus diferents de realitat

econòmica, que en la classificació tradicional entre dret

públic i privat, la qual, encara que avui dia estigui en

crisi, segueix essent utilitzada pels juristes. Igual-

ment, els teòrics de la comunicació, els crítics lite-

raris o els especialistes en les arts dramàtiques o en

la història de la música, poden estudiar l'opinió públi-

ca i la seva connexió amb els ma¿4 m/Ld-La. o la formació

d'un públic literari, teatral o musical. Els diversos

aspectes d'aquests fenòmens no són inconnexos, i crec

que és perfectament legítim d'estudiar-ne la sedimenta-

ció històrica del seu camp semàntic, com ara ha fet Ha-

bermas . Però voldria deixar ben clar des d'un principi
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que la meva perspectiva, en lloc de pretendre aspirar a

una visió totalitzadora i pluridisciplinària de la glo-

balitat d'aquesta temàtica, és contràriament molt menys

ambiciosa en el sentit que la tradició en què em situo,

les eines conceptuals que utilitzo i l'enfocament gene-

ral en què s'inscriu aquest estudi seran exclusivament

sociològics. Evidentment, la meva consideració restrin-

gida dels problemes plantejats per la privacitat/publi-

citat no pretén en cap manera de negar 1'interès i la

legitimitat d'altres òptiques científiques, ans, al con-

trari, l'acotament precis del meu camp d'estudi de bell

antuvi pot servir per a definir els meus propòsits per

així esclarir confusions des d'un bon començament. Les

fonts, la teoria i l'enfocament que inspiren aquest tre-

ball s'emmarquen plenament, doncs, dins la tradició so-

ciològica.

Com acabo de fer patent en les línies ante-

riors, a la riquesa de les qüestions suscitades per l'es-

cisió de la vida social en les esferes publica i priva-

da, cal afegir la multiplicitat d'enfocaments possibles

segons la o les disciplines de les ciències socials que

fem servir de marc de referència teòric. Però també dins

de la teoria sociològica hom pot trobar aproximacions

molt diferents al tema que ens ocupa. El fet, però, que,

com he assenyalat anteriorment, el problema de la pri-

vacitat no hagi despertat un interès excessiu entre els

teòrics de la sociologia, em pot permetre de presentar

en aquest capítol les principals línies d'investigació

en aquest aspecte sense necessitat de classificar els

autors en diferents tendències, puix que en la litera-

tura consultada només he sabut trobar quatre sociòlegs

que hagin atacat directament el tema en alguna de les
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seves publicacions. Un d'ells és un dels pares fundadors

de la sociologia, mentre que els altres tres son rela-

tivament moderns. Es tracta de Simmel, Goffman, Habermas

i Sennett. Passaré a tractar les seves aportacions a la

comprensió del fenomen de la privacitat en aquest mateix

ordre.

Simmel; la dialèctica de l'ocultació com a font de la vi-

da social.

La contribució de Simmel (1858-1918) a la teo-

ria sociològica ha estat una de les més originals i po-

deroses dels membres, de la generació de 1890 . La seva

ascendència jueva i la seva vasta erudició, que li per-

metia de saltar fàcilment d'un tema a un altre -Ortega

el qualificà d'esquirol filosòfic- i que feia difícil la

seva adscripció a una disciplina o escola determinades,

contribuïren decisivament a la manca de reconeixement

oficial dels seus mèrits en el curs de la seva vida. No

obstant, la seva relativa marginació acadèmica no li im-

pedí de participar activament en els debats teòrics i en

la vida intel·lectual del seu temps -juntament amb Weber

i Tônnies fou cofundador de la Societat Alemanya de Socio-

logia- i de fruir de l'amistat d'eminents científics so-

cials i filòsofs com Husserl, von Harnack, Rickert i el

mateix Weber.

La influència de Simmel sobre la teoria socio-

lògica actual és força difusa, potser pel fet que Simmel

no deixà deixebles després de la seva mort; però no per

això deixa d'ésser menys important. Encara que avui dia

ningú no es reclama de la seva sociologia formal, tant

la sociologia del conflicte com de la interacció quoti-

diana, per només citar dos exemples, li deuen molt. Les
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seves intuïcions profundes sobre el teixit íntim de la

vida social i les analogies que emprava per a il.lus-

trar-les no tenen parangó en cap dels sociòlegs de la

seva època, i han deixat una empremta pregona i subter-

rània en la teoria sociològica posterior. Tant els seus

tipus socials -l'estrany, el pobre, el -mitjancer- com

les seves anàlisis dels processos d'individualització,

de la importància del nombre en els grups socials o de

la mentalitat urbana, a més de la dinàmica de la súper/

subordinació, constitueixen ja paradigmes clàssics en

la història de la sociologia. Una d'aquestes ¿o/une-ó que

Simmel estudia en la seva Soc-Lo toQ¿a és el secret i el

paper que aquest representa en la conformació de la vi-

da social .

El tema de l'assaig sobre el secret enllaça

directament amb la problemàtica presentada pel relat de

Ruyra que he esbossat al principi d'aquest capítol. Com

diu el mateix Simmel: "Post e¿o, todo cuanto comunicamos

a Lo¿> de.má¿ , ¿nc£u¿o to má¿ áubj zt¿.vo , <¿¿pontane.o y con-

&A.de.nc¿a£, e¿ ya. ana. ¿e.-te.cc¿ón de. aquit todo an¿m¿co n.<¿-

a£; ¿>¿ cualqu¿e.x.a de. noÁottioá Lo e.x.pie.¿ax.a exactamente

en ¿a conte.n¿do y ¿uce.¿Á.on, Lftta. -pe.SLm¿ta¿e.no¿ ta pasta-

do ja- al man¿com¿o . En ée.nt¿do cu.ant¿tat<ivo , lo que. ti<¿-

ve.£amo¿ ¿nc.£u.òo a £a¿ eA-óona-o md-i, ¿nt¿ma¿ , no -áon 4/no

de.
q

"

Per a Simmel, la dinámica social recolza en el

fet que tots nosaltres sabem quelcom dels altres. Això

és particularment cert en el cas de les relacions imper-

sonals entre estranys. La primera condició per a establir

tracte amb algú és saber amb qui es tracta. D'altra ban-

da, l'acció recíproca entre dos individus es fonamenta

en la imatge que cadascú es forma de 1' altre. Però si bé
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adquirim una certa \)<¿X.¿ta.t sobre l'altre, també conser-

vem una certa ¿gnosià.nc4.a. i e/t/to/t necessaris sobre ell.

Simmel segueix dient: "Pe/to de.ntx.o de. la. e.^^e.^.0. de. la.

vitidad y de. ta. ¿taú^ón, ka.y an ¿e.ctoi de.te.x.m¿na.do en que.

o.wfaa.4 pae.de.yi a.dqa¿si¿si an ca.SLacte.st qae. no -óe pA.e4e.n-ia en

otsioú campos. El kombfie. qae. te.ne.moA en^en^e pae.de. a.bsL¿si

no-ò volantasita.me.nte. ¿a ¿nte-Sitosi o e.ngañasino¿ fie.Ape.cto de.

íl con me.nt¿sia.¿ a ocaltactón ,,10

Encara que Simmel no ho digui pel seu nom, aquest

sector precisament és l'esfera privada. A partir d'a-

quí, Simmel s'interessa per la sociologia de la mentida.

Sigui quina sigui la naturalesa objectiva de

la mentida, aquesta produeix un-error sobre el subjecte

que menteix. El que caracteritza la mentida no és, per

això, l'error en la representació de la cosa per part de

l'enganyat, sinó el fet que aquest adquireix una falsa

representació de la idea interior del mentider, el qual

la hi amaga deliberadament. La importància de la vera-

citat i de la mentida en les relacions socials és molt

gran, però aquesta rellevància es magnifica precisament

en les societats més civilitzades on l'individu, per for-

ça, ha d'admetre de bona fe un nombre important de pos-

tulats que no pot comprovar personalment. La vida social

moderna recolza en la confiança i l'honradesa, tant pel

que fa a l'economia de crèdit com pel que fa al conreu

de la ciència, en contrast amb les societats primitives,

en què la mentida es relativament permissible.

Tanmateix, la repercussió que tenen la veraci-

tat i,la mentida depèn directament de la intensitat i de

la proximitat de les relacions socials. D'altra banda,

no solament és important en les relacions socials el que
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un sap o coneix de 1' altre, sinó el que un sap però no

1 ' altre .

"Lcu x.ita.c.¿o nià di c.cuicic.tzi ¿nt¿mo , auyo ¿>o-

pofiti ^ofimat i¿ ta. pstox.¿m¿dad c.oJipox.a.t y i¿>p¿>i¿tua.t,

p¿iidin ¿u. inc.anto i ¿nc.-tu.eo it c.ontin¿do di 4u. ¿nt¿m¿-

da.d, ¿>¿ ta. psio x.¿m¿da.d no ¿nc.tu.yi a.t m¿ámo t¿ímpo y in

attiSLna.t¿va., d¿¿ta.nc.¿a.¿ y pa.u¿a.¿, f¿natminti ( . . . ) it

¿abiSi mutuo, qui ditinm¿na. po¿><¿t¿vamínti ta.¿ fiita.o.¿o

no to kac.i poft &Á. ¿>oüo , ¿¿no qui i¿ta.¿ siita.c.¿oniá

pomn ¿guatminti una. c.¿iSita ¿gnox.anc.¿a., una. c.ant¿da.d di

mutuo d¿&¿muto , qui na.tuJia.tm in t i va/u!a. en ¿>u¿> pn.opotic.¿o-

m¿ ka¿ta. to ¿n&¿n¿to"

Aquesta necessitat es manifesta de forma gro-

llera a través de la mentida, que si es descoberta pot

arribar a malmetre la relació, però el seu valor nega-

tiu no ens ha d'induir a menystenir la seva importància

sociològica positiva. Però la mentida no és més que una

possible tàctica positiva en la limitació del coneixe-

ment mutu, car aquesta també es pot aconseguir negati-

vament mitjançant el secret i l'ocultació.

Després de fer unes breus consideracions sobre

la confiança en la vida associativa i comercial , Simmel

aborda el tema del secret en l'aspecte del que avui dia

anomenaríem la privacitat. Agudament observa que quan

diem que coneixem algú, volem indicar la manca de rela-

cions íntimes amb aquesta persona. Tal és la distinció

que es fa entre amics i coneguts: "Pox. e-óo it conocimien-

to in i¿ti ¿>int¿do dit tsta.to ¿oc.¿a.t i¿¡ it tuQa.fi adicuado

di ta. discreción. e¿ta. no con-í>¿¿ti tan ¿¡oto in fii¿pita.ti

it í>ic.fiito dit otn.0 , ¿>u votuntad d¿A.ic.ta. di oc.utta.SLno¿>

ta,t o c.ua.t co-óa, ¿¿no in iv¿ta.fi conocen dit otH.o to qui

it po¿¿t¿vaminti no no¿ ft.i\Jiti. No Á Í tfiata., pui¿> , in
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p/ulnc.xlp/0 , de, que. no de.ba.mo-o ¿>a.be,n. algo determinado,
no de £0. sie.¿e.x.va ge.ne.ia£ qua lao-ó ¿mpone.mo¿ ^Aen^e o.

o na.t¿dad totat. ( . . . ) -¿o <?u.e no ¿e ocu£.ía., pae.de.

, y to que. no ¿e. n.e.v <¿l& , no de.be. 1 2"

Hi ha el sentiment que al voltant de cada ho-

me existeix com una esfera ideal que, segons les direc-

cions i les persones, pot tenir dimensions variables, la

intrusió en la qual constitueix un atemptat contra la

personalitat de l'individu. Una d'aquestes fronteres in-

visibles entorn de cada home és traçada pel seu honor.

L'ofensa a l'honor significa precisament la transgressió

d'aquesta regla i el radi d'aquesta esfera ideal indica

la distància que una persona estranya ha de guardar. Exis-

teix un paral·lelisme entre la propietat material -que

constitueix una mena d'ampliació del jo- i la propietat

espiritual, car també aquesta propietat espiritual pri-

vada n'és una mena de prolongació i la seva violació afec-

ta el jo en el seu centre més íntim. Els límits de la pro-

pietat privada espiritual no són absoluts, però resulta

molt més difícil de fixar els confins jurídics de les in-

cursions dins ella que en el cas de la propietat privada

material . T-

A continuació, Simmel passa a examinar aquelles

relacions com l'amistat i el matrimoni, que abracen el

contingut sencer de la personalitat, en lloc de concen-

trar-se en interessos ben delimitats. L'amistat, a dife-

rència de l'amor, en què la sensualitat hi adquireix un

paper preponderant, pot servir millor que aquell per ar-

ribar a l'ideal d'una absoluta intimitat espiritual, i

pot fer guanyar a la relació en extensió i continuïtat

el que perd aquesta en apassionament i desigualtat.
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La relació d'intimitat completa es fa mes difí-

cil, però, a mesura que augmenta el grau de diferencia-

ció dels homes. La sensibilitat moderna s'inclina més cap

a les amistats diferenciades, que es concentren en un

punt focal de la personalitat. En les relacions d'inti-

mitat convé a vegades una barreja de claredat i obscu-

ritat, una mena de distanciació, car el coneixement psi-

cològic absolut de 1' altre refreda la relació i fa per-

dre el seu objecte.

Simmel distingeix dos tipus de secret. En el

primer es produeix un acte d'acatament voluntari o invo-

luntari a allò que hom oculta també voluntàriament o in-

voluntària. Aquesta espècie de concertació tàcita es dó-

na quan dues persones respecten mútuament la seva inti-

mitat. Però el segon tipus, que constitueix el secret

pròpiament dit, es caracteritza per una dissimulació i

emmascarament , una defensa agressiva del contingut de la

subjectivitat enfront d'un tercer que actua amb intenció

de descobrir-la. En aquest sentit, el secret constitueix

una de les gran conquestes de la Humanitat, ja que supo-

sa una enorme ampliació de la vida i la possibilitat del

sorgiment d'un segon món al costat del món patent i vi-

sible. Altrament dit, el secret en aquest sentit signi-

fica l'aparició de la vida privada, ultra la vida públi-

ca, esferes que reben influències mútues . Com diu Sim-

mel:

"La. ivotuc.¿ón k¿¿> to fiÂ,c.a. di -ta. ¿acuidad ¿i ma-

n-L^<Lí,t.a. (¿n muc.ka.-f> pastti¿ pon. it hicho di que. mu.efoo.4 co-

40.4 qui a.Yiti¿ iJian púbJL¿c.a.¿ , intsia.n in ta. i&^ifia. piiotic.-

to>ta. dit ¿icsiito, í ¿nvitiAaminti, muchas c.040.4 qui

4 i "
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Aguesta fórmula, més endavant, és ampliada i

precisada. A causa sobretot de l'influx de l'economia

monetària "d¿/e"ra4e qm, a mtd¿da que progre4a ¿a adap-

tación c.uLtu.n.at, van hac.¿índoáí má¿ púb£¿c.o¿ £04 o.4un-

to¿> di ¿.a generalidad y má¿> 4ecreto4 Lo¿> de Lo¿> ¿nd¿v¿-

duo4 . ( . . . ) V <¿¿>ta tv a La.c.¿6 n. k¿¿tón.¿c.a expre4a La. ¿>¿g-

n¿fa¿.c.ac.¿ÓYi n\a¿> pn.ofau.Yida. y ob/et-tva 4egán La. caa£ Lo que,

pon. 4u. e-óena-ta ¿4 pábl.A.c.0 y pon. ¿u c.ont<¿n¿do A,Yit2.n.e,&a. a,

todo¿>, 4 e fio.ce ta.mbA.in má.& p6.bLi.do externamente, en 4a

^o-tma. ¿>oc,¿.otÓQ¿(ia,, y Lo quo, pon. 4a 4ent-¿cío ¿Yit<i.n.¿oft

ne ana exxl4tencxla autónoma., to¿ a¿untoá c.zntn.¿píto¿

¿nd¿v¿duo, adqu¿e.n.e.n tambtín en 4a ^on.ma ¿>oc.¿oLÓQ¿c.a. an

e.an.áctzn. cada vez má4 pn.¿vado, cada vez má"4 apto pan.a.

pe/imanecei 4ec/teto"

Així, el secret que imperava en els afers de

l'Estat en l'època absolutista, és substituït en l'èpo-

ca moderna, i sobretot en els països democràtics, pel

principi de publicitat, mentre que en els afers privats

el secret impera cada cop més i constitueix un element

individualitzador de primer ordre, car les relacions so-

cials d'accentuada diferenciació personal el permeten i

el fomenten, mentre que, d'altra banda, el secret crea

i augmenta aquesta diferenciació.

Simmel expressa aquesta idea dient: "En an c.¿n.-

C.U.LO tedac-cdo, de A.e£ac-cone4 e4tA,ecna4, La ^on.mactón y

e£ wantenxlmZento de 4ec/te.£04 4 e kaLLan.a d¿{,¿c.u.£.tada pon.

La n.azón técnica de que. Lo¿> m¿tmbn.o¿ zAtán dewa4¿ado

cerca ano4 de otn.o¿>, y pon.qu<¿ La ^recaencxla e ¿nt¿m¿dad

de £04 con-tacto4 provoca en dema4-ca tentac-¿one4 de reve-

£acxlón. Pero tampoco nace macna ^a^ta e£ 4ecreto

porqae 4emej rante4 ¿ormacxlone4 4ae-¿en n-¿ve£ar 4a4

to4, y aqanLLa^ pan.t-¿c.u¿an.¿dade,¿ de£ 4er, nacer y po4eer,
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c.uycL co n 4 nn.v CLC.-LÔ 'n de.ma.nda la. ^o^ima. dz-t ee.cx.ito, contia.-

-ou "1

El secret, per altra part, té els seus corre-

lats lògics. D'una banda, la tensió que forma part in-

destriable del secret, es resol amb la seva revelació o

traïció, segons si el secret implica una o mes persones.

Si les relacions humanes estan travessades per la quan-

titat de secret que hi alena, també depenen de la dia-

lèctica existent entre les energies que tendeixen a guar-

dar el secret i aquelles que pressionen per a la seva re-

velació. D'altra banda, la rellevància del secret en la

vida social no rau tant en el contingut de la cosa ocul-

tada sinó en la diferència que crea entre les persones.

En aquest sentit, el secret enalteix la personalitat de

qui el posseeix i constitueix el pol oposat de l'adorna-

ment, que concentra les mirades d'altri sobre qui l'os-

tenta.

A partir d'aquest moment, l'assaig de Simmel

s'aparta progressivament del tema que ens interessa. De-

dica dos apartats importants a la sociologia de l'ador-

nament -Simmel té precisament altres treballs sobre la

filosofia de la moda i de la coqueteria- i de la comu-

nicació escrita, i consagra la segona part de l'assaig

a les societats secretes, on mostra la seva vasta erudi-

ció sobre la qüestió i fa una sèrie d'observacions molt

suggeridores sobre la seva centralització, la igualtat

dels seus membres, el seu caràcter no comunitari (gi-

n\zÀ.n.^c.ka.^tt^c.k) , el ritual que hi regna, etc., pero que

no són pertinents al present estudi.

L'assaig de Simmel sobre el secret conté una

rastellera de consideracions valuosíssimes sobre la pri-

vacitat. En particular, caldrà examinar més endavant la
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validesa de la seva proposta sobre la publicització ten-

dencial dels afers generals i la privatització progres-

siva de la vida personal. Tanmateix, les seves observa-

cions, com en la major part de la seva obra, resten frag-

mentàries i mancades de sistematització . Simmel no pro-

dueix cap teoria del secret, encara que el seu assaig in-

corpora reflexions que podrien constituir elements d'a-

queixa teoria.

Un altre retret que hom pot fer a l'obra de

Simmel és la seva manca de precisió i de rigor en l'ús

dels termes. Sota la rúbrica del secret inclou fenòmens

tan diversos com la subjectivitat, la vida privada (i

pública), la intimitat i el secret pròpiament dit. Ja he

fet constar abans que un dels objectius d'aquesta tesi

seria l'esclariment conceptual de tots aquests termes,

que molts autors, i no només Simmel, val a dir-ho, em-
18

pren de forma intercanviable i confusionària

Goffman; la santedat del jo.

Goffman és un dels psicòlegs socials més cone-
19guts en l'actualitat . Goffman, al llarg de gairebé

vint-i-cinc anys, ha construït una obra que té una pro-

funda cohesió. Si els seus temes es van repetint llibre

rera llibre -d'una manera que a voltes es fa un xic mo-

nòtona- és perquè un fil conductor uneix tota la seva

obra. La preocupació bàsica de Goffman rau en el que po-

dríem anomenar la santedad del jo. Goffman reprèn l'ob-

servació de Durkheim que, en una societat caracteritza-

da per la divisió del treball, els déus de la tribu, re-

presentants de l'organització social, han estat substi-
20tuits per l'individu . L'halo de respectabilitat que en-
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volta l'individu en la societat moderna, confereix a les

relacions d'interacció que entaula un caràcter ritual.

Així, tot el coA.pu.4 goffmanià es proposa de descriure,

en els seus detalls més mínims, totes aquestes normes

de ritual que presideixen les relacions cara a cara en-

tre els individus. Goffman, en aquest sentit, ha obert

camins nous en l'estudi de la interacció diària i ha fet

aportacions notables a la sociologia de la vida quoti-

diana.

Les influencies que Goffman ha rebut són va-

riades. D'una banda, a través del seu mestre W. Lloyd

Warner, ha estat poderosament influït pel Durkheim tar-

dà, com acabem d'esmentar. D'altra banda, Goffman se si-

tua plenament dins de la tradició de la sociologia nord-

amer icana nadiua, és a dir, la que va des de l'interac-

cionisme simbòlic de G. H. Mead a la tradició empírica
21

de l'Escola de Xicago

Goffman s'interessa principalment pel micro-

ordre que destil·la la quotidianeïtat. L'individu, en la

seva interacció amb els altres, es regeix per una infi-

nitat de símbols que presideixen els seus processos de

comunicació. La mena de comunicació que captiva Goffman

no és tant la comunicació verbal com la comunicació ges-

tual, que conté una gran càrrega simbòlica, perceptible

a l'observador acurat. Goffman és un perspicaç treballa-

dor de camp, encara que a voltes il·lustra també les se-

ves anàlisis amb el material extret de vastes lectures

o d'observacions casuals, emprant el mètode analògic,

que en algunes ocasions ens recorda Simmel.

No és gens estrany que Goffman, una de les pre-

ocupacions cabdals del qual són els problemes del jo i
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els seus límits, hagi fet aportacions importants a una

sociologia de la privacitat. Podríem dir que, baldament

el terme no hi aparegui explícitament, la privacitat tras-

pua en molts indrets de la seva obra.

En un article publicat el 1956 sobre la natu-
2 2ralesa de la deferencia i el capteniment (dim <¿an o fi)

Goffman exposa una problemàtica que desenvoluparà al llarg

de la seva obra. Al meu entendre, aquest article consti-

tueix ben bé un programa d'acció i la seva lectura aten-

ta pot proporcionar la clau de la comprensió del sentit

del seu treball.

"En aquzAt a^tt^c-te. -diu Goffman- vu.lt e.x.p&osta.tL

a£gun¿ de.t¿> Ae.ntA.t-i> e.n qae\ in e.L not>tn.e. món atiba ¿ Ae.au.-

La.it ta. pegona o¿te.nta ana e-ápee-ce. de. c.a/icLc.t(ix. ¿agsiat que,

ÍA pa.JLe.Aat À. c.onfi¿x.mat pe.*. m¿tja d'acte.¿ 4-¿mbd£¿c.á" .

Les regles de conducta teñen dues dimensions:

poden ésser considerades com obligacions i també com ex-

pectatives. Les regles de conducta són de dues menes: si-

mètriques i asimètriques, segons si les obligacions i les

expectatives valguin per a tots els qui participen en un

acte d'interacció o només per a alguns d'ells. L'article

se centra només en una espècie de regles de conducta, les

anomenades cerimonials o expressives (en contraposició a

les denominades substantives o instrumentals), que són

les que equivalen al que normalment s'entén per etiqueta.

La importància de les regles de cerimonial rau en el fet

que aquestes són un mitjà de comunicació convencionalit-

zat pel qual l'individu expressa la seva apreciació dels

altres participants en la situació.

L'activitat cerimonial té dos components bà-

sics: la deferència i el capteniment. Per deferència,
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Goffman entén "aqatil component d'ac.t¿v-¿ta£ que. {¡anemona,

com an. m¿tj'ci ¿¿mbd£¿c. ptt qu.a.t <¿¿> tsia.n¿m<¿t

¿'apsu¿c.¿a,c¿ó a. an fizctpton d_'aqaíát fKLcuptox. o

com dit qaat. a.qae.¿t ie.c.e.pto/1 e.4 pian com a ¿ímbot, pto-

£onga.c¿ó o agunt" . Aquesta definició de deferencia es

molt més àmplia que la usual en que la conducta deferent

és concebuda com a quelcom que un subordinat deu a un

superordinat. De tota manera, Goffman limita la seva anà-

lisi a una sola forma de deferencia, aquella en la qual

tant actor com receptor son individus, tant si els ob-

jectes de deferència són ells mateixos com si no.

Goffman contempla dues formes de deferència:

els rituals d'evitació i els rituals de presentació. "EJL&

si¿taa.£¿ d' ív¿tac.¿ó ( . . . ) e-ó i£¿eAe¿xe.n a a.qai£tí

de. de^e^^ne^ca qaí fian qae. f acto>t e¿ mant¿n.ga¿ a.

(L-La. dti tizctpton. ¿ no v¿ot¿ <iL qan S¿mme.¿ ha.
25

t'esfera ideal qaí L 'znvotta" . Tota societat pot és-

ser estudiada com un sistema de la disposició de la dis-

tància deferencial i, en aquest sentit, 1'estudi dels

rituals d'evitació ens introdueix a les aportacions ana-

lítiques goffmanianes a una sociologia de la privacitat.

Els actes d'interacció entre dos individus po-

den ser presidits per la familiaritat o el respecte. Diem

que un actor és en termes de familiaritat amb el recep-

tor quan aquest no se sent gens torbat en penetrar el re-

cinte personal usual d'aquell i no tem contaminar-se per

la penetració en la seva privacitat. Al contrari, quan

l'actor mostra circumspecció en la seva aproximació al

receptor, parlem de manca de familiaritat o respecte.

Les regles que regeixen la conducta entre dos individus

no tenen per què ésser simètriques pel que fa a la fa-

miliaritat o al respecte.
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Entre individus que tenen el mateix

si es coneixen, cal esperar una interacció governada per

una familiaritat simètrica, de la mateixa manera que en-

tre superordinats i subordinats cal esperar relacions de

familiaritat asimètriques. Així, el superordinat pot

permetre's una certa familiaritat amb el subordinat, que

aquest no està autoritzat a reciprocar. Igualment, l'es-

tudi dels rituals d'evitació ens pot mostrar algunes de

les formes en que les classes socials en la nostra so-

cietat presenten diferencies: si bé és veritat que a ca-

da classe la consideració per la privacitat dels altres

adopta aspectes diferents, com més alta és la classe més

extensos i elaborats són els tabús contra el contacte.

Goffman utilitza en aquesta secció vàries ve-

gades les observacions de Simmel sobre el secret per a

il·lustrar el seu argument, però empra sobretot imatges

extretes del seu treball de camp sobre hospitals mentals,

Els rituals de presentació comprenen els actes

mitjançant els quals l'individu fa testimoniatges espe-

cífics als receptors pel que fa a com els considera i

com els tractarà en la interacció que seguirà. Aquestes

regles, a diferència de les dels rituals d'evitado, que

consisteixen en proscripcions, són més aviat prescripti-

ves. En aquest apartat, Goffman estudia, a més de les

salutacions, els drets de toc dels membres de certes ca-

tegories entre ells o entre els membres de diferents ca-

tegories .

Amb el concepte de capteniment (dzmíanox.) Goff-

man es refereix "a aquilí, i-iimínt de ¿a conducta c.e.fi¿mo-

Y14.0.JL di £'<Lnd¿v¿du qui & ' ix.psii<!><íia do, {¡ofima tA.pA.da a. tfta-

d<¿ ta capt-cmnç.a, de. fab¿ltamint ¿ dil <tx.ac.ti, qui



-36-

pit a expA.e.ò4aA a£¿ qua ¿¿tan in La. -oe.ua
c-ia ¿mwe.cixla.ia que é-ó una pe^-áona de ae^-íe-á qu.at¿tat¿ dz.-

O ¿r

¿>¿£jabt<¿¿> o ¿ndí¿<¿tjabte.¿>" . Les regles de capteniment,

a 1'igual que les de deferencia, poden ésser simètriques

o asimètriques. L'estudi de les infraccions de les rè-

gles del capteniment en un hospital psiquiàtric palesa

formes de la bona educació que moltes vegades donem per

suposades.

La deferencia i el capteniment només es poden

distingir analíticament, ja que moltes de les activitats

a què es refereixen se superposen. La relació analítica

entre aquestes dues regles de cerimònia, tanmateix, no

és d'identitat sinó de complementarietat: la deferència

que cadascú pot reivindicar ve limitada pel capteniment

que és capaç de mostrar i que està disposat a retre.

Amb l'anàlisi de les regles de deferència i

capteniment, Goffman inicia una línia en l'estudi de les

regles de la propietat i impropietat socials que no aban-

donarà ja mai. Podem dir que tota la seva obra consisteix

en variacions sobre aquest mateix tema. Però en el seu

primer llibre publicat introdueix un nou element que tam-

bé el marca profundament i, per això, val la pena que ens

hi deturem un moment. A La p/te-ó íntac-ió dit jo in ta v-tda

qu.ot¿d¿ana, llegim en el seu prefaci que "La. pe/t-ópec-t-tva

implada en aque.¿t ftupont í¿> ta. cíe ta lep^e-ó en¿ac.,tó tía-
1 ¿•T—

that; e.t-í> ptiÁ.Yic.Á.p¿& qui 4e'n cíe/ulven 4on dn.a.ma.tú.tiQÁ.c.¿>"

Així, Goffman se situa plenament dins la tradició del

tke.atsium mund¿f que tampoc el deixarà al llarg de la se-

va obra. La px.í¿e.ntac.¿.ó dut jo... s'ocupa principalment

de l'estudi de l'art del control de les impressions. Quan

ens trobem en presència dels altres emetem constantment

expressions de caràcter no verbal, moltes vegades incons-
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cientment, que causen impressions sobre ells, els quals

es refien d'aquestes exp^e44x^on4 eme-óe-ó per a comprovar

l'autenticitat de la nostra conducta verbal. De la ma-

teixa manera que aquestes expressions ens poden delatar,

també les podem emprar a posta per a controlar les im-

pressions que causem i, d'aquesta manera, poder manipu-

lar els altres. Així, tots som actors en el sentit que

som capaços de presentar diverses imatges del jo segons

convingui a la situació i a les circumstàncies. Tothom

tracta sempre de presentar una imatge de si mateix i una

definició de la situació que sap que serà acceptable pels

altres participants. Emprant sempre el model teatral,

Goffman va creant les seves categories d'anàlisi, que

corresponen a la imatgeria escènica. D'aquestes catego-

ries m'interessen particularment dos conceptes que tenen

una relació directa amb la privacitat. Em refereixo a

les nocions d'escena o regió frontal (^ont^tagt) i. de

rera-escena (baakAtagz) o regió posterior . Les repre-

sentacions teatrals tenen lloc en regions que, per a Goff-

man, poden definir-se com tot lloc les fronteres del qual

en certa manera imposen límits a la percepció. En la so-

cietat moderna, les representacions normalment tenen lloc

en regions molt limitades tant en l'espai com en el temps,

Goffman usa el terme de Jie.g¿o ^frontal, per a de-

notar l'indret on té lloc la representació. Per això crec

que es pot traduir perfectament per £4 c ena.. D'altra ban-

da, Goffman anomena escenari aquelles parts escèniques

fixes de l'equip expressiu tais com mobles, decorats i,

en general, tots els elements de l'escenografia.

Com diu aquest autor: "La X.&psii¿¿e,ntcie.¿ó d'an

¿nd¿v¿du e.n la. n.<¿QA,o ^non-tal pot c.on¿>¿d<Ltia.n.-¿e, dom V <LÍ>-

que, aquzAt ¿nd¿v¿du {¡a pz.fi a. dona*. Vapalanca que.



-38-

JLa. ¿eva acttvttat en La. .teg-có" manté. ce.Site.¿> noAwe¿ -¿ n ' e"¿

\que.-í>t<¿¿ nosime.& poden d¿v¿d¿Ji-¿e. en do¿ gsianA
Un d<¿L& gstupA e.¿ta fie.ta.cto nat amb ta fioJima en qui

£' tntlsipie.t tx.ac.ta V aadttotit quan cLonve.ua amb <¿t¿ 4 etu

memoAe-ó o qttan -ó ' n-¿ comuntca ge4̂ :u.a£men̂ :. A q u e¿ -£ e¿ noA-

me-ó no^.ma£men^: e¿ denominen qíle^-txon^ d ' â faanxl̂ a.̂ :. L' at-

tn<¿. QX.U.P de. noA.me-6 -íé que uea^e amb £a ^oAwa en qaS V Ln-

t%.Jipie.t e¿ captí quan <¿&ta d¿vi¿> dut stad¿ d ' acetó v¿¿ual.

o audtttu de. JL'audttoJit, p<¿n.o no neo.e-á-óaA.-¿a.men-£ conveA-

e£ íe/twie de decorum

pe/í. a a 4egon de 28"

Els requeriments de decorum d'una regió po-

den ésser d'ordre moral o instrumental, segons si es re-

fereixen a les regles de no-interferència amb els altres

(propietat sexual, llocs sagrats, etc.) o si no són fins

en si mateixes i es refereixen als deures que una empre-

sa exigeix dels seus empleats (manteniment dels nivells

de treball, cura dels béns de propietat, etc.). L'estu-

di de les normes de decorum en els establiments socials

-Goffman limita les anàlisis d'aquest llibre als esta-

bliments socials- es difícil perquè els informants les

donen per suposades. Només quan succeeix un accident o

una transgressió d'una d'aqueixes normes, ens adonem de

la seva existència.

La noció de regió frontal pressuposa la del

seu antònim: la de regió posterior o rera-escena. La re-

ra-escena pot definir-se com un lloc, en relació amb una

interpretació determinada, on en realitat es contradiu

la impressió que tracta de causar la representació so-

bre l'auditori. La regió posterior és situada fora del

lloc on es dóna la representació, i separada d'aquest

per una barrera que pot ésser tant espacial coin temporal.
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La rera-escena es el lloc en què l'actor es pot relaxar

i cobrar noves energies, perquè pot tenir la confiança

que cap membre de l'auditori hi entrarà. En estar en si-

tuació de rera-escena, l'executant es com si es trobés

en el seu camerino,, on pot maquillar-se, assajar el seu

paper, i, en general, sortir fora del personatge que en-

carna en escena. Goffman posa com a exemples de rera-es-

cena els dormitoris (on els actors no estan en disposi-

ció immediata d'entrar en interacció amb els altres o on

pot esdevenir-s'hi activitat sexual), les cambres de bany

(on hom pot trobar-los igualment en situacions que no fan

apta la interacció), llocs com la cuina respecte del men-

jador o la sala d'estar, on romanen normalment els invi-

tats, o be- els indrets reservats al lleure respecte dels

llocs destinats al treball.

Un dels moments més interessants per a obser-

var el control de les impressions és aquell en què els

actors passen de la rera-escena a l'escena (zntsiín ÍYI

2-xScena) o a l'inrevés, perquè és en aquests moments en

què hom pot detectar fàcilment el procés d'encarnació o

des-encarnació del personatge pel qual hom es posa o es

treu la careta.

Encara que hi ha llocs que tendeixen a iden-

tificar-se de forma permanent amb la regió frontal o pos-

terior de les funcions amb què regularment estan asso-

ciats, altres regions poden servir d'escena o de rera-

escena segons les circumstàncies i, sobretot, segons l'es-

til que invoquen els participants en la situació. Així,

per exemple, els membres d'un equip de representació

(aquell conjunt d'individus que cooperen en l'escenifi-

cació d'una rutina) tendeixen a estar en relació de fa-

miliaritat entre ells, però aquesta familiaritat només
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s1expressa quan l'auditori no és present, perquè contra-

diría la impressió que hom vol causar sobre aquests. Per

tant, en la regió frontal cal esperar més aviat un to de

formalitat.

Un altre aspecte digne d'estudi es el llen-

guatge de conducta utilitzat en les regions frontal i

posterior. Mentre que en la primera el llenguatge es in-

formal, a vegades groller, i les postures i actituds ex-

hibides poden vorejar la barroeria, el comportament en

la segona exclou aquests capteniments. La informalitat

pròpia de la rera-escena té, tanmateix, els seus límits.

Un d'aquests límits és que quan l'equip conté represen-

tants de diverses categories socials o diferents grups

ètnics o bé distints grups d'edat, la llibertat de l'ac-

tivitat en la regió posterior es veurà compromesa fins

a un cert punt. Per exemple, en els casos en què en l'e-

quip participen membres dels dos sexes s'imposen certs

límits a la informalitat i es guarden les aparences.

A vegades hom creu erròniament que la tosca

familiaritat és un tret cultural de la classe obrera i

que les classes altes estan exemptes d'aquesta mena de

tracte. La veritat -diu Goffman- és que les persones de

classe alta tendeixen a operar en equips reduïts i a fer

representacions parlades, mentre que els equips dels mem-

bres de la classe obrera són nombrosos i les seves repre-

sentacions són mudes o se situen en la rera-escena. Com

més alt és el lloc que hom ocupa en la piràmide social,

més petit és el nombre de persones amb les quals està

en termes de familiaritat, menys temps passa a la rera-

escena i més obligat està a observar les normes d'urba-

nitat i decorum. Però aquests mateixos individus, quan

el moment i la companyia són apropiats, poden captenir-
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se d'una forma ben vulgar. El que passa es que, per ra-

ons numèriques i estratègiques, tenim mes probabilitats

d'assabentar-nos que els jornalers actuen de forma gro-

llera que els senyors.

Un altre dels problemes que es presenten, en

aquest context, és el del control de l'accés a la regió

frontal, control que és exercit sobre aquells que pro-

cedeixen de l'exterior. Aquest problema té interès per-

què una de les formes en què hom pot causar una impres-

sió correcta davant de cada auditori, és imposant una

segregació entre els membres dels diversos auditoris que

presencien representacions diferents del mateix actor.

"Ê4 ciasi que., O.Á.KÁ, c.om fie,¿>uita út¿-t pe.fi f e. x. e. c. atan t cí'ex-

c.tousie. pe.uone.4 dí V audttatiÁ. que. ni veuen in una attsia

pfie.s^e.ntac.Â.0 ¿nc.ongSLue.nt amb la. que. e-ó de.¿e.nvo-tupa, tam-

bé. Z.4. ÍÁ GJLJLL d ' e.x.c,¿ousie. de. ¿'aud¿tosi¿ aque.tt¿> davant

de.l¿> qua£¿ ha Sie.psie.Ae.ntat e.n e.t pa¿>¿>at una ^unc.tó ¿ncon-
29gsiue.nt amb ta que. tí Hoc." . Per exemple, la gent que

han passat per un procés de mobilitat ascendent o des-

cendent, procuren atenir-se a aquesta prescripció a ba-

se de marxar del seu lloc d'origen. La possibilitat de

la segregació d'auditoris en la vida moderna, és, com ja

veurem més endavant, una de les bases sobre les quals es

pot bastir una vida privada.

Una altra qüestió relacionada amb el control

de l'accés a la regió frontal és l'estudi de les formes

en què es poden resoldre les situacions provocades per

la intrusió d'un estrany en escena enmig d'una represen-

tació a la qual no ha estat cridat, quan, per una raó o

una altra, ha fallat la segregació de l'auditori. Una de

les tècniques mitjançant les quals es pot salvar la si-

tuació es la de concedir temporalment a tots els presents
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a l'auditori un ¿>ta.tu.& de rera-escena. Aquests l'accep-

ten i entren en col.lusió amb l'intèrpret per passar

sobtadament a un acte que sigui apropiat per a ésser

observat per l'intrús. Una segona tècnica es la de do-

nar a l'intrús una calorosa acollida com si fos part de

la colla.

Si bé Goffman, en referir-se a les regions es-

cèniques, ho ha en un sentit físic o espacial, o si més

no temporal, és evident que quan parla de situacions o

activitats de rera-escena, per exemple, al·ludeix a es-

pais que altrament podrien ésser qualificats de privats.

És en aquest sentit que La. pn.t¿> e,nta.c¿ó dit jo.,, té un

gran interès per a l'estudi de la privacitat, tot i que

aquest terme no hi aparegui explícitament gaires vegades,

He dit en pàgines anteriors que l'obra de Goff-

man està reblerta d'observacions sobre la privacitat. La

seva preocupació central amb el caràcter sagrat del jo

i la seva interacció amb els altres, el porta en moltes

ocasions a considerar els límits d'aquest jo i les fron-

teres de tota mena que s'interposen entre les persones.

En obres posteriors desenvoluparà aquest tema fins a la

sacietat. Valguin només dos exemples.

A Á¿¿£4, explora les possibilitats de l'exis-

tència d'una vida privada dins d'una institució total.

En aquest sentit, hi estudia les relacions de companye-

risme, de festeig i de colla que anomena ptL4.\ia.du . En

la vida subterrània de les institucions totals, observa

igualment l'existència de territoris que esdevenen ve-

dats exclusius de grups o d'individus específics . Els

territoris esmentats poden ésser de tres menes:

di Qtiu.p ±
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D1 altra banda, a Re.la.c.ton¿ en pábttc., es refe-

reix, entre els diversos territoris del jo, al vidât tn-

^ofimatta, que defineix com a "conjunt de. ^iti> ¿ob^e &t

ma.te.tx. t'ao.c.lá at qaa,t an tndtvtda alpina, podin, contfio-
3 2ta.fi en ptie.Aino.ta. dit¿> attsie.¿" . Goffman reconeix que,

tradicionalment, aquest domini és tractat sota l'apartat

de la ptit\)o.c.tta.t.

L'obra de Goffman ha rebut critiques de moltes

menes . Un dels retrets que sovint se li fa es el seu bi-

aix funcionalista i el seu oblit del context històric.

Els exemples que Goffman utilitza per a il·lustrar les

seves tipologies i conceptualitzacions estan extrets de

la classe mitjana, la burgesia i l'aristocràcia en els

períodes en que les relacions eren més formalitzades

També hom li reprotxa el fet que "e.Atudta. no <¿Ata.bttme.ntA

Aoc.ta.tA ¿¿no situacions abAtfiitiA de.tA Ae.aA aonte.x.toA

tnAtttac.tona.tA ¿ otia.n¿tza.t¿u.-íi , En¿ ¿oA.ne.tx nomoA.o4e4 ¿t-

en ana

de. ¿>¿tuac.¿on-í> , ptfid no

p¿c.¿ en <L&ta.btÁ.m<Lnt¿> ¿>oc.¿a.t¿> ttp¿c.¿> . Et n.e,¿>u.tta.t ¿>ón &t-

gu.n¿> e40o¿404 A.nte.^.e.^'&a.nt^ pifio no sna.-tme.nt ana. c. o m p A en -

&<ió de. t ' e.¿t->iac.tax.a de, ta. \j-Lda. qaot-Ldta.no." . Altres au-

tors han ressaltat el seu conservadorisme i el seu èmfa-

si permanent d'un ordre en la interacció diària. Gould-

ner, per altra part, assenyala que la sociologia de Goff-

man es una sociologia de les aparences (no de les essèn-

cies) , una sociologia de la co-presència que evita amb

cura l'anàlisi històrica i institucional així com menys-

té la , importància de l'estratificació social i els fenò-

mens de poder i que té caràcter episòdic en la mesura en

què es basa en l'encontre fluid i fugisser
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La critica que jo faria a Goffman, tanmateix,

no es tant que ens forneix quadres, escenes o clixés abs-

trets del seu context històric i social, com que no va

mes enllà de la descripció. Goffman es més sistemàtic

que Simmel, però li manca totalment un esperit teòric.

Ningú li negaria que és un gran sociògraf de la minúcia

quotidiana, però en la seva obra manca la dimensió prò-

piament sociològica. Les eines conceptuals que crea són

molt útils per a l'anàlisi de la realitat micro-socioló-

gica, però és incapaç d'utilitzar aquests estris per a

<¿x.pt-L<ia.?L les causes, els antecedents o l'origen dels fe-

nòmens que descriu. Potser deixa aquesta feina pels al-

tres . Es per això que alguns dels elements que poden es-

pigolar-se en els seus llibres són susceptibles d'ésser

utilitzats per a bastir una teoria de la privacitat, co-

sa que ell no fa en cap cas. Procurarem de fer-ne un bon

ús.

Habermas: el principi de publicitat i la societat burgesa,

Fer la transició de Goffman a Habermas és com

passar de la nit al dia. L'interès de Goffman per la mi-

cro-sociologia esdevé en Habermas l'atenció per les grans

realitats macro-sociològiques. El focus goffmanià sobre

les formes i les aparences es converteix en un concerni-

ment per les estructures i els continguts en el cas d'Ha-

bermas . La preocupació de Goffman per les situacions cris-

tal·litzades de la interacció diària és substituïda per

Habermas per una globalització de la problemàtica de la

publicitat/privacitat, i per un arrelament pregon de les

seves teories en la Història . Els estudis d'Habermas

sobre les vicissituds experimentades per l'esfera públi-
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ca des de la Revolució Industrial estan continguts en L ' <L

pa.4. púb¿¿c., que fou la seva tesi doctoral . El que pre-

tén Habermas es examinar l'estructura i. la funció del mo-

del liberal de l'esfera pública burgesa, bo i analitzant

la seva aparició i la seva transformació històriques. De

retruc, doncs, Habermas ens proporcionarà també dades

molt valuoses sobre el naixement i l'evolució de la pri-

vacitat sota el capitalisme.

Habermas està específicament interessat en la

gènesi de l'esfera pública burgesa, que ell contraposa,

d'una banda, a l'esfera pública de les classes populars

que resta en certa manera reprimida i subterrània des-

prés de la Revolució Industrial (i que Habermas exclou

del seu estudi) i a l'esfera pública estructurada per la

representació, d'altra banda. Aquesta -de caràcter feu-

dal- està més aviat lligada als atributs de la persona,

és de caràcter ostensiu i es concentra, sobretot, a la

cort de la monarquia.

L'eclosió de l'esfera pública burgesa va molt

lligada a dos fenòmens: el bescanvi de mercaderies i d'in

formacions. El primer suposa la formació d'un mercat na-

cional i internacional, i el segon, la formació d'un pú-

blic cultivat que consumeix informacions, que esdevenen

mercaderies.

Aleshores, Habermas fa la història de l'apa-

rició dels salons, dels cafès, dels teatres, dels periò-

dics i revistes, dels concerts musicals, etc., en rela-

ció amb la formació d'un públic consumidor d'aquests es-

pais. La història de la premsa és reveladora en aquest

sentit. De bell antuvi al servei dels interessos del po-

der, la premsa, poc a poc, va prenent les seves distan-
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cies fins esdevenir-ne crítica. La història de la cen-

sura es força il·lustrativa en aquest aspecte.

Però, ¿que entén Habermas per públic i privat,

per esfera pública i privada? Reprodueixo a continuació

un quadre establert per ell mateix, que tractaré de co-

mentar més avall. Aquest esquema es refereix a les di-

ferents àrees socials en què es dividia l'esfera públi-
3 8ca burgesa al segle XVIII

Domini privat Domini públic

Societat civil

(domini de l'inter-

canvi de mercaderies

i del treball social)

Família nuclear

Domini de la inte-

rioritat (la XJtíeU

LLgínt¿>¿a burgesa)

(Esfera íntima)

Esfera pública política Estat (domini de la

poLLcMl}

Esfera pública literària

(clubs, premsa) (mercat

de bens culturals)

Ciutat Cosit

(societat de la no-

blesa cortesana)

La línia de demarcació fonamental se situa en-

tre l'Estat i la societat civil. El domini públic està

format per l'Estat i la Cort. Però el domini privat in-

clou no solament la societat civil en sentit restringit,

sinó també la família nuclear i la seva esfera íntima,

així com l'esfera pública en els seus vessants polític

i literari, que fa de mitjancera entre les necessitats de

la societat i l'Estat.
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Durant el segle XVIII assistim a la formació

d'un públic de persones privades (burgesos) que fan ús

de la seva raó. Aquest públic es reuneix als salons i

als cafès, primer en secret, després a la llum del dia,

ja que l'esfera pública burgesa, promoguda per ell, aca-

ba per imposar-se contra l'esfera pública controlada pel

poder.

Quines són les característiques d'aquest pú-

blic burgès? En primer lloc, la cortesia d'una igualtat

fonamentada en el valor de la persona s ' imposa gradual-

ment contra el ritual de les jerarquies. En segon lloc,

la discussió entre els membres d'un públic tal suposa

que hom posi en qüestió àmbits que fins llavors no ha-

vien estat objecte de discussió. En tercer lloc, aquest

públic no es pot tancar sobre si mateix i resta sempre

accessible. Això no vol dir que aquest públic il·lustrat

no fos una minoria molt restringida comparada amb la gran

massa de la població.

D'altra banda, de forma correlativa a la for-

mació d'aquest públic diguem-li literari, neix l'esfera

de la intimitat que es dóna en l'àmbit de la família nu-

clear. Aquest espai interior es el lloc d'una emancipa-

ció psicològica que correspon a l'emancipació econòmica

i política. Com expressa Habermas en les seves pròpies

araules:

"A La. -Lndipin.dinc.ia. de. qui fiïui-ix. it ptiopiita.-
in it miSiaat, dofifiiépon in il. i>L di ta. $am¿t¿a una

?iiptLi&intaç.4.ó di ¿A. matiix. pin. La picona; ¿ La
fiamitiax., attA.biA.ada, &ÍQOYI& ¿imbta, dit¿ con-ó-

¿>oc.iaL¿>, á-ó La vitiitabLi garantia d'una, au-
tonomia privada qui ¿ ' exeA.ee.tx in it tiiKiny di ta c.om-

39pitZ.nc.¿a" .
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Malgrat tot, la idea que la família nuclear es

fa de la intimitat entra en contradicció amb les funcions

reals assumides per la família burgesa, i això fins i tot

en la consciència dels mateixos burgesos. En paraules de

Habermas:

"L ' ambtvatincta que. c.a^.actí^.ttza ¿a. fiamttta du

4 eA. a. ta. vegada ccAAe-i/a de. tfian¿mt¿^>tó de. ta. ¿oc.te.tat,

pe/í.9 tambí, d'una. c.e.fita manila., poAAtbttttat antA.ctpa.da.

d'una, zma.nc.tpac.to <¿n x.e.tac.tó amb aque.¿>ta mate.tx.a ¿octe.-

tat, 4 ' expie-ó-sa a ttiavíí, de. ta ¿ttua.c.to de.t¿ 4 eu.4 me.m-

bsie.¿. D'una, banda, t'autoittat patn.tatic.at e.t¿ mantí fi<¿-

untt¿, pzsid, cíe t'attJia, zAtan tttgat¿> zntsiz í>t peA. n.<L-

tactonà kumanzA d'tnttmttat. En tant que. home. pitvat, e,t

A.epA.e-6e.nta due.¿ pe.x.¿one.¿ e.n una: pn.opte.tan.t de.
i

t de. pe.uone.-i> t home. e.ntx.e. e.t¿ atttie.Á kome.¿, burgès

t home a ta vegada"

Els membres de la família burgesa, en conce-

bre 's independents de l'esfera privada de l'activitat

econòmica, es conceben com a éssers humans que poden en-

taular relacions "purament humanes". El gènere epistolar

i els diaris íntims, que donaran naixement a la novel·la

psicològica burgesa del Segle de les Llums, constitueixen

un bon exponent del desenvolupament de la subjectivitat

en l'esfera íntima.

D'altra banda, i paral·lelament a la formació

de l'esfera privada íntima en el si de la família nuclear

burgesa, el públic integrat per persones privades que en-

raonaven als salons i cafès i que feien ús del raona-

ment crític com a lectors o espectadors, s'apropia de

l'esfera pública controlada per l'autoritat i la trans-

forma en una esfera en què la crítica s'exerceix contra

el poder de l'Estat. "Ve. ta mate.tx.a mane.sta que. ta p/iac-
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a

en t' a.stb¿tJta.si¿£ta.t (voluntas), ¿a Publicitat e.4-

<z¿ ¿eivexl cí'una .¿e g ¿4 -ta a ¿ó que. tiacta d' ¿
4 2"La. n.a.6 (ratio) com a ^onamen^:" . L'ambivalència

que hem assenyalat en l'esfera privada també caracterit-

za l'esfera pública. Les persones privades o bé s'ente-

nen sobre les experiències de la seva subjectivitat, com

a homes, mitjançant l'ús que fan del raonament en el pla

literari, o bé, com a propietaris, l'ús que fan del rao-

nament els permet de posar-se d'acord sobre com resoldre

els seus afers en el pla polític. Aquests dos públics no

coincideixen totalment, atès que les dones i els que no

tenen independència econòmica resten exclosos de l'esfe-

ra pública política però no de la literària. Però un cop

desenvolupada, l'esfera pública burgesa recolza en la

identitat fictícia dels dos papers representats per les

persones públiques que formen el públic: el paper de pro-

pietari i el de pur i simple ésser humà. Així, s'arriba

a acreditar la ficció d'una opinió pública única en la

mesura que 1'áta.tu.A social del burgès es basa en la pro-

pietat i en la cultura.

Tot seguit, Habermas examina els diversos mo-

dels d'evolució de l'esfera pública burgesa fent refe-

rència sobre tot al cas anglès, francès i alemany. La

història del dret privat modern i la seva codificació :

constitueixen un bon exponent dels canvis experimentats

en la infraestructura, com són la liberalització del co-

merç i la formació d'un mercat caracteritzat per la com-

petència. Així l'esfera pública s'institucionalitza en

l'Estat burgès, però en aquest procés es comencen a evi-

denciar les seves contradiccions: la ja esmentada iden-

tificació del "propietari" amb l'"home", del c.¿toye.n amb
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l'komme,, de l'esfera pública política amb la literària,

de la dominació amb la seva dissolució en la raó pura.

Habermas estudia aquest procés també en el pla ideològic

a traves de l'examen del reflex que té el principi de

Publtcttat en el pensament de Kant, Hegel, Marx, J. S.

Mill i A. de Tocqueville.

El model de l'espai públic burgès format al

llarg dels segles XVIII i XIX es comença a transformar

a finals del segle passat sota l'impacte de l'interven-

cionisme estatal. La relació original que s'havia esta-

blert entre esfera pública i privada comença a dissol-

dre's. La Publtcttat penetra esferes cada cop més vas-

tes de la societat, però al mateix temps perd la seva

funció política que és la de sotmetre al control d'un

públic que fa un ús crític de la seva raó la cosa públi-

ca. "A m e.-ó u A. o. que. V e.¿ ̂  n.fia públtca, com a esfera, £4

t de. ¿'au.gme.nt de. to. ¿upe.^i^c.-Le. ¿octal que. co-

en d o, t fitment de.1 domtnt psitvat que. vulne.x.a cada

cop mí&, ta gòtica de.1 -ó e. u principi, La. Publicitat cn£-
4 3ttca pi¿fid tota La ¿e.va ac.u.J¿tat"

La interpenetració progressiva del domini

públic i privat com a conseqüència del naixement de l'in-

cipient Estat social té la seva traducció en el camp del

dret. És en aquest àmbit on assistim a l'aparició del

dret social, d'una banda, i a la publicització del dret

privat i la privatització del dret públic, de l'altra.

Amb la concentració de capital i l'intervencionisme es-

tatal, el procés de socialització de l'Estat i d'esta-

tització de la societat fa aparèixer una esfera nova,

que no es pot considerar pública ni privada. Com diu Ha-

bermas: "En la me.í>ü.fia e.n qui a¿¿¿¿t¿m a una

de. L'Estat À. La ¿oc.-ie.tat, -ta tnAtA.tuc.-Lo de. la
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tta nucliati ií> diÁtttga dit pfioc.í& di sie.p/io duc.c.¿a ¿>o-

t'i^^ifia d'tnttmttat que, antany ¿e. ¿ttuava al an-

di t'iAfiifia psitvada ptti&a en it -62.a conjunt, Cicuta

in o. e. tita, {¡otima cap a La ¿iva pifit^ittta, a mi&utia que.
44aquieta pifid it éiu c.atiac.titt iAtJitctamint px.¿va£"

I, mes endavant: "En tL2.tac.to amb t'ímpti<¿¿>a pnt-

vada, n.an.ac.ti¿n.t¿,ttc.a dit ¿igte. XIX, t'té^i^ia pfto ̂ <L¿í¡to-

nat ¿ígu-ítx. ana ivotu.c.tó que. ta mina a iAdiVintx. un do-

mtnt qua¿t pubttc., tndipindint di t'i¿^i^ta pJitvada qui,

afta, ¿'ka. siiduüt a ti¿> dtminútoná di ta ^amttta"

Un cop deslligada i separada dels processos

de reproducció social, la família conserva nomes aparent-

ment una esfera Intima el caràcter privat de la qual es

reforça de forma il·lusòria. El domini de la interiori-

tat avui dia, abandonat a si mateix i mancat de base eco-

nòmica, comença a dissoldre's en una esfera d'intimitat

fictícia, que és fàcilment presa de la intervenció d'ins-

tàncies exteriors a la família. Sense el sosteniment i

la protecció constants de l'esfera privada, l'individu

es aspirat per l'esfera pública, la qual es desnatura-

litza i esdevé massa. En la mesura en què les persones

privades abandonen el seu paper de propietaris, cauen

sota la influència directa d'instàncies semipûbliques.

L'estudi de la sociologia del lleure proporciona valuo-

ses intuïcions sobre la "intimitat dels projectors" i el

procés de "desinteriorització" sofert per l'esfera ín-

tima. L'àmbit del lleure, en relació amb una esfera pro-

fessional esdevinguda autònoma, tendeix a reemplaçar el

lloc que abans ocupava l'esfera pública literària que

corria paral·lela amb una subjectivitat plenament desen-

volupada. La desaparició de la infraestructura de l'es-

fera íntima i la manca de participació de l'individu a
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una esfera pública política, fa que no pugui garantir-se

la individuado de la persona segons el model de 1'"èti-

ca protestant" i que no s'albiri cap altra alternativa

que vingui a substituir aquest model. L'àmbit íntim, des-

pullat de la seva naturalesa privada, es minat per ele-

ments de caràcter públic. La intimitat, en el si de la

família, esdevé simple promiscuïtat en haver perdut la

?u.bí¿c¿ta.t el seu caràcter literari i haver-se tornat una

nova pseudo-Pu.b¿¿c.¿ta.t.

Habermas, per a il·lustrar aquest procés, exa-

mina l'aparició i l'evolució del lleure organitzat i de

la cultura de masses. El cinema, la ràdio i la televisió,

d'una banda, i el sorgiment d'una premsa a gran tiratge,

de l'altra, denoten aquesta substitució de l'esfera pú-

blica literària pel domini pseudo-public del consum cul-

tural. Si bé la difusió del llibre de butxaca i la gene-

ralització dels clubs del llibre tenen en principi con-

notacions positives, en realitat la cultura de masses fa

baixar els nivells en lloc de fer accedir el poble a la

cultura. En el camp de la premsa, també presenciem un fe-

nomen semblant: amb l'aparició de la premsa groga, la

frontera entre fet i ficció no deixa de dissoldre's. Amb

el declivi de l'esfera pública literària, el públic s'es-

cindeix en dos: d'una banda, una minoria d'especialistes

(¿n.te.¿,¿¿g&nt¿¿a.} que fan un ús no-públic de la seva raó

i, de l'altra, la gran massa de consumidors de la cultu-

ra de masses.

La dissolució dels confins existents entre l'es-

fera pública i privada, dóna lloc a l'aparició d'una es-

fera intermèdia (social) que no és pública ni privada. En

aquesta nova esfera cal situar les associacions (partits,

sindicats, grups de pressió, etc.) que tracten de "vassa-
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llitzar" el public mitjançant la consecució del seu as-

sentiment a base de manipulacions i demostracions publi-

citàries.

La història de les agències de premsa, de les

relacions publiques i, principalment, de la publicitat,

no solament es indicativa de l'evolució de la premsa i

dels mitjans de comunicació en general, sinó que és so-

bretot útil per a comprendre les transformacions de les

funcions polítiques de l'esfera pública.

En la mesura en què l'Estat es veu obligat a

fer ús de les noves tècniques de publicitat i de rela-

cions públiques, es produeix una mena de retorn a l'es-

fera pública estructurada per la representació. En parau-

les del propi Habermas: "La. Publicitat ¿¿.QYit^taava antany

ta. d<¿¿,mttt{ítc.ac.tQ de. ta. don\tnac.tó pot£ttc.a davant e.t tfit-

bunat d'an Ú4 púbttc. de, ta fiaó ; ta pu.btto.ttat avut dta

e.¿ ttmtta a ac.umu.tati c.ompofitam<¿nt¿-fi<¿&poi¡ta dtc.tat¿ pe.fi

un aAAe.nttme.nt pa¿¿tu. En ta mzAufia <¿n quí t<¿¿> fie.tac.tonA

púbt¿qu£¿ modt^,¿que.n ta ¿><¿\>a <¿¿tiuc.tu.fia, t'i^^ífia púbt-L-

c.a buiQ2.¿>a tn¿ví¿t<¿¿x. de. nou

d ' o &e.x.¿m<¿nt-ii " dí
c.t¿e.nt¿ d¿¿po¿>at¿> a ¿e.gu¿Ji. La pubt¿c.¿tat

aque.¿ta au^ta d'au.toK.ttat dt\>tna ¿de. ptm&ttQ-i pe.x.-í>onat
d¿¿pe.n¿ada pul t'e.¿> fae-Sia púbttc.a <¿¿tfiuc.tun.ada pe.fi ta fi<¿-

ptie,¿e.ntac.¿ó" .

Així, les corporacions de carácter semipúblic

com són els partits, els sindicats, i, encara pitjor, els

grups de pressió, prenen acords o arriben a compromisos

amb l'Estat al marge de l'opinió pública i sense sotme-

tre's al seu control. La política de secret practicada

per l'absolutisme, a la qual s'havia oposat el principi
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de Pab¿A.c.A.tatr torna a revifar-se sota l'impuls de la

publicitat que confereix a la persona o a les institu-

cions un prestigi públic i fa que els grups d'interès

puguin adoptar decisions sense discussió en el clima d'u-

na opinió no-püblica.

La història dels partits polítics i de la fun-

ció del Parlament en el món modern ens ajuda a compren-

dre aquest procés. Els partits de notables -caracterís-

tics de l'esfera pública durant l'era liberal- esdeve-

nen partits de massa amb una forta burocratització in-

terna, i el Parlament es converteix en una cambra on els

diputats, encara que formalment lligats pel mandat lliu-

re, es tornen de fet mandataris dels partits, que no fan

mes que refrendar les decisions preses secretament en el

seu si. La p u. b L-L c Lt a t dels debats parlamentaris ha estat

pervertida en publicitat aclamativa, i la pu.bt¿c.¿tat dels

debats judicials és desnaturalitzada en ésser recuperada

pel consum "cultural".

L'anàlisi del comportament electoral també és

reveladora en aquest aspecte. El vot que, en el model de

l'esfera pública política burgesa, era el resultat d'un

procés de discussió pel qual es formava una opinió públi-

ca, avui dia ha esdevingut un acte manipulat pels mitjans

de comunicació de massa que tenen la funció de suports

publicitaris. Encara que aquest procediment de formació

de la voluntat no arriba a impedir una certa pressió de

l'opinió no-pública sobre el Govern, per altra part in-

terdeix la creació d'una veritable opinió pública.

Amb la transformació de l'Estat liberal en Es-

tat del benestar, caldria omplir de contingut les decla-

racions de drets inscrites en les constitucions que eren

antany de caràcter negatiu.
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En contra del que podria semblar, el canvi en-

cara és possible. Per això caldria bastir l'esfera pú-

blica política sobre dos supòsits: "ta t¿m¿tac.¿ó at m¿-

nece-o-ooA-t di tz¿> dec.¿ó¿on.á cíe t¿pu¿ buio-
¿ ta si<Ldu.c.c.<¿ó dit¿ c.onfit¿c.t<¿¿ i¿tJLu.c.tu.Jia.t¿ d'¿n-

¿> en Ae-ópec-íe d'an ¿ntzilA geneA.a£ que tot¿> pa-
47gu¿n ^.econèxlxe^ com a tat" . Per això cal que es formi

una veritable opinió pública i això només es possible a

traves de la participació de les persones privades a un

procès de comunicació formal menat a traves de la Pabt-t-

c.¿tat interna de les organitzacions. Resta oberta la llui-

ta entre la Pu.bt¿c.¿tat critica i la publicitat manipula-

tiva.

Habermas està bàsicament interessat en les con-

dicions d'una comunicació lliure en la societat moderna

i és així com es preocupa per la història de la Pu.bt¿c.¿-

tat i de la seva conversió en publicitat i pel procés de

l'aparició d'un públic i d'una opinió publica.que, sota

l'impacte de les transformacions del capitalisme, han ar-

ribat a desaparèixer. Però, en fer-ho, gràcies a la seva

visió globalitzadora i pluridisciplinària, Habermas il-

lumina de retop la gènesi del que ell anomena l'esfera

íntima i els processos de canvi que ha sofert paral·le-

lament a les vicissituds experimentades per la Pu.bt¿d¿-

tat. Es en aquest sentit, sobretot, que concerneix el te-

ma d'aquest estudi i, per tant, hi hauré de fer referèn-

cia més endavant.

Abans d'acabar, emperò, voldria fer algunes ob-

servacions crítiques sobre l'obra d'Habermas. Penso dei-

xar l'estudi de la seva metodologia per al capítol segon,

dedicat a aspectes de mètode, però voldria centrar abans
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el meu comentari sobre tres facetes destacables en el

seu llibre.

En primer lloc, una consideració merament for-

mal. La lectura de L' <¿¿pOi¿ pábt¿c es mes aviat difícil

i Habermas no fa esforços per a fer-se entendre. El dia-

grama reproduït anteriorment es una de les mostres d'a-

questa obscuritat terminológica. En aquest esquema sobre

l'espai públic i privat al segle XVIII, aquests termes

hi apareixen en caselles diverses. Pel que sembla, el

domini privat (he hagut de completar el diagrama a base

d'esbrinar el seu sentit al llarg del text) es divideix

a la vegada en esfera pública i privada. La repetició de

termes idèntics amb significat diferent no ajuda preci-

sament a clarificar les intencions de l'autor. El mateix

podríem dir sobre els seus jocs de paraules entre Pu.b¿¿-

C-¿£&t i publicitat, o de la seva aplicació de public i

privat als plans jurídic, econòmic i social. Per una part,

el seu intent de síntesi totalitzadora és molt valuós en

la mesura en què mostra com la història de la formació

dels mots i de les expressions denota les inter-relacions

i la dinàmica de la vida social, o com la divisió de l'es-

pai social entre diverses disciplines o l'intent de sepa-

rar els fenòmens del seu context global pot empobrir la

riquesa i complexitat de la dimensió social. Per altra

part, la gran teoria en la tradició vuitcentista presen-

ta problemes de falsificació i, en ocasions, pot resul-

tar confusionària quan no es té la cura necessària per a

precisar els termes utilitzats.

En segon lloc, el discurs d'Habermas s'inscriu

plenament dins de la tradició de la societat massa. Com

ha mostrat molt bé Salvador Giner, la teoria de la socie-

tat massa, encara que avui dia sigui reverenciada en de-
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terminats sectors de l'esquerra com l'Escola de Frank-

furt i els seus epígons, enfonsa les seves arrels en el
48pensament elitista i conservador . L'anomenada cultura

de masses té molts aspectes alienants, però també presen-

ta avantatges notables respecte de situacions anteriors.

Habermas sembla enyorar la vella societat liberal en què

-com ell mateix reconeix- el públic estava compost per

una minoria de burgesos cultivats davant la proliferació

actual del McU-óe. Men4c/i. Tanmateix, la incorporació de

vastes quantitats d'individus a l'alfabetització, a l'e-

ducació, a la cultura i a la política, comporta uns cos-

tos: el descens del nivell. Més endavant, quan em refe-

riré explícitament a la privacitat, ja faré també un ba-

lanç del preu que han de pagar els individus en la so-

cietat moderna pel fet de fruir de la possibilitat d'u-

na vida privada.

Per un altre costat, els qui propugnen la com-

prensió de la societat en termes de la cultura de mas-

ses, sota el pretext de l'alienació que pateixen els in-

dividus en aquest model de societat, menystenen llur ca-

pacitat i intel·ligència per entendre quina és llur con-

dició en el món i per reaccionar contra ella si no hi es-

tan d'acord, i tractar de canviar-la.

Per últim, Habermas se situa totalment dins la

tradició occidental etnocèntrica. En el seu llibre no

trobem ni una sola referència sobre l'espai públic en els

països del Tercer Món, i encara menys, en els països pe-

rifèrics d'Europa Occidental , (concepte geogràfic que ell

limita a França, Anglaterra i Alemanya). Dedica unes lí-

nies a l'espai públic de les classes populars (que ex-

clou del seu estudi); però, en canvi, no ens diu absolu-

tament res sobre la possibilitat o la realitat d'una es-

fera pública en el món camperol. El seu biaix urbà, i so-
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bretot metropolità, el fa ésser orb davant la tirania
49de la "publicitat" en el món rural. Aquesta última ob-

servació també és vàlida per a l'autor que tractaré a

continuació. Per aquesta raó deixo el seu desenvolupa-

ment ple per a més endavant.

Sennett: narcisisme i Ge.me.-cn¿c/za./(¿ destructiva.

Sennett, en el seu llibre sobre l'home públic,

tot i desconèixer pràcticament l'obra d'Habermas, té un

gran nombre de punts de contacte amb ella i arriba a con-

clusions força coincidents . Talment com Habermas, està

més interessat en la pèrdua de la dimensió pública en la

societat moderna que en l'adveniment de la vida privada.

Però, en canvi, insisteix a bastament sobre els perills

que comporta una intimitat basada en el que ell anomena

la personalitat narcissista. Sennett concorda també amb

Habermas en la mesura en què estudia l'evolució dels àm-

bits públic i privat des del seu naixement en el món oc-

cidental al segle XVIII; però la seva erudició es des-

plega no tant en la consulta de fonts sobre la història

institucional sinó que se centra més aviat en la histò-

ria de la cultura en un sentit molt ample. No obstant,

Habermas i Sennett parteixen de dues perspectives anti-

tètiques. Mentre que el primer adopta el diagnòstic de

la societat massa -normalment lligat amb el tema de la

pèrdua de la comunitat o de la descentralització, encara

que ell no el desenvolupa plenament-, Sennett reacciona

precisament contra aquest clixé i proposa formes alter-

natives d'etiologia. D'altra banda, Sennett, com Goff-

man, se situa també dins la tradició del tk&a.£tiu.m mandÀ.

i és en aquest sentit que, en considerar l'home públic

com a actor, s'interessa per la història de la teoria de
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la interpretació tant musical com teatral, així com per

la història substantiva d'aquestes arts. Si les inves-

tigacions d'Habermas tenien com a rerafons el concerni-

ment per la possibilitat d'una comunicació lliure en el

món modern, Sennett està més preocupat per la formulació

d'una teoria de l'expressivitat, altrament dit, per els

factors històrics i socials que condicionen les capaci-

tats expressives dels éssers humans.

El llibre de Sennett que comento ve a ésser,

segons les declaracions del propi autor, un compendi dels

seus treballs anteriors en la mesura en que, sovint sen-

se saber-ho, ha estat escrivint sobre el tema del retre-

tament social durant els últims deu anys

La tesi que sosté Sennett és que un dels mals

del nostre temps és la mort de la vida pública. Les se-

ves idees en aquest sentit difereixen notablement de les

anàlisis sociològiques tradicionals que posen èmfasi en

l'alienació i la impersonalitat de la vida urbana com a

les arrels dels problemes de la societat industrial. Per

a Sennett, és necessària una certa distanciació entre

les persones i l'existència de convencions vigoroses i

fortes que governin les seves relacions. Com diu el pro-

pi autor:

"La. cA.2.e.nc¿a que. x.e.¿na act ua.tm inte. <¿¿> ta que.

4e n.e.^¿tfi<¿ a. que. ta pn.oK-Lm¿da.d e.ntie. ÍO.À pe.si¿ona¿ c.on¿-

t¿tuye. un b¿e.n montât. La. a¿p¿x.ac.¿ón v¿ge.nte. e.¿ ta. de. de.¿-

a.fin.0 LLa.h. La. pe.ti¿onat¿dad ¿nd¿v¿duat a ttia.\ií& de. e.x.pe.si¿e.n-
c.¿a¿ de. pn.o'x.Á.'mÁ.da.d y c.a.toti con to¿ de.má¿, Et mLto de. ta

ac.tuatA.dad ¿e. ba¿a e.n que. to¿ mate.-}, de. ta. ¿oc.¿e.dad pue.-

de,n ¿e.H. todo¿> c.ompsiínd¿do¿ como ma.te.-f> de. ta ¿n\pe.?i¿>ovia.t¿-

dad, ta at¿e.na.c.¿ón ̂ y ta {¡^¿atdad. La ¿urna de. Loi, tJte.& tie.-
psie.Ae.nta una ¿de.otog¿a de. ta ¿nt¿m¿dad:
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&oc<Lati¿> d/¿ todo t¿po ¿>on má¿> tiiati¿> ,

tínt¿ca¿> cuanto má¿ ax.ca -ó e ap^ox-cmen a to¿>

p¿¿cotó g¿co¿ ¿ntifino¿ de, dada, p e/t-á o na . E¿ta

tianámuta ta¿> catigosi£a& po¿¿t¿ca¿> dintfio di

a& . E¿ta ¿diotog¿a di ta ¿nt¿m¿dad d<¿

kuman¿tasi¿o d<¿ ana ¿>ac.¿ídad casante, di

catoi i¿> n.u.ií>tn.o dtoí,. La. k¿¿tosi¿a dit

y au-
<¿t>

y oca-

o di ta c.u.ttu.tia pábt¿c.a pom in tita di
52"

Si he triat aquesta citació és perqué conden-

sa força bé alguns dels temés que Sennett desenvolupa en

el seu llibre. En primer lloc hi apareix l'ètica de l'au-

tenticitat. Seguint Trilling, Sennett distingeix entre

sinceritat i autenticitat. Per sinceritat, Trilling en-

tén l'exposició en públic d'allò que hom sent en privat;

per autenticitat, l'exposició directa a una altra per-

sona dels nostres intents de sentir. L'autenticitat anul-

la les diferencies entre públic i privat . El jo de ca-

da persona s'ha transformat en la seva càrrega principal;

el conèixer-se a si mateix ha esdevingut un fi en comp-

tes d'un mitjà per a conèixer els altres. El que passa,

però, és que quant més privada és la psique, la seva es-

timulació és menor i trobem més difícil de sentir o ex-

pressar els nostres sentiments. Aquests trets del caràc-

ter típics de la societat moderna actual configuren el
54

que Sennett ha anomenat la personalitat narcissista

En paraules de Sennett:

"En an ¿int¿do má¿> i¿>t?iÁ.c.to , \¿ como ana

tusibac¿on dit casiactiiï., fel narcisismo]] e-ó ta

c¿ón qui ¿mp¿di ta cómpfiin¿¿ón di aquitto qui

at dom¿n¿o dit yo y di ta aatogsLat¿fi¿cac¿ón y to qui i¿>

a ittoA. Pott to tanto, it naJic-i¿¿¿mo i¿ ana ob-



-61-

con ' aquitto qui i¿ta pe^uono. o date, 4uce4o

pasia w.V , E¿ta c.uiAt¿ón acerca di ta ¿mpofLtanc¿a

di oth.au piUonaA y necno4 ix.tiA.no-f> ¿i ptantia

con tanta. ^Aecuencxla qui ¿i o-ácu^ece una pe-t,cepc¿ón c.ta-

fta di d¿c.ha¿ co4cu y ÁUC.Í&OA. E¿ta ab¿ox.c.¿6n en it yo,

baútanti di¿¿gua£, A,mpA.d<¿ ta. Qtiat¿^¿.c.an<Lón. di ta¿ neae-

¿>¿dadi¿> dit yo y nace qui una picona ¿-tinta qui '¿¿to

no i¿ to qui yo qui&¿a' in it mominto di con^egtixlA. un ob-

jit¿vo o di \>¿nc.uta)i¿li con otia píUona. En c.on¿ic.uincL¿at

it naAcxl-oxl4mo po-aee ta dobti c.uatÀ,dad di covi^-ÍQuitan. una

abí>oftc.-L6n vosiaz en ta-í, nece¿-¿c¿ade4 dit yo y un ob-t>tac.u-

to patia -oa ¿at-¿¿^ac.c.-Lón"

Segons Sennett, el narcissisme és l'ètica pro-

testant dels temps modems, que ha vingut a substituir

l'ascetisme mundà de Weber. L'ascetisme mundà eliminava

la sociabilitat desplegada a través del ritual o del

consum. El narcissisme suposa una introversió d'una me-

na diferent, però en ambdós la pregunta "Que sento?" es-

devé una obsessió i el fet de mostrar als altres els con-

trols i impulsos del sentiment propi és una forma de mos-

trar que hom té un jo valuós.

El trasbals del caràcter típic de la nostra

època que els psiquiatres tracten amb més freqüència és

el narcissisme en contraposició als símptomes histèrics

que constituïen els problemes dominants en la societat

repressiva del temps de Freud. De l'erotisme de l'època

victoriana hem passat a la sexualitat actual:

"Et itiot-i&mo v¿e.tosi-iano A.mpt¿caba

áoc.-¿ati¿>; ta í>ituattdad ¿mpt¿c.a ta -Ldint-Ldad

Esiot¿¿mo ¿¿gn¿&¿c.aba qui ta íx.psa¿¿ón áix.uat

metcecí a ac.c.¿oni¿ di itic.c.-¿ón, n.iptii¿>-ión. i
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La 4 zx.aat¿dad no e4 ana. addtón ¿>¿no un altado

en it caa£ it acto ^Lt¡tdO dit amo fi 4e p-todace ea4-t como

ana con-oec.u2.nexa paá¿va, an x.n¿attado nataftat, de gen-£e4

qai 4e 4-ten.ten ¿n-txlmamen-te t¿gada¿ una4 a "

En segon lloc, en la citació feta més amunt,

hi trobem el tema de la Gemexln4cna^ destructiva . La

transmutació de les categories polítiques al regne de la

psique fa que els homes que formen part de qualsevol mo-

viment o partit, en principi cridat a la defensa d 'uns

interessos o ideals, es preocupin més de la puresa ideo-

lògica o revolucionària de llurs membres, que de la trans-

formació de llurs condicions materials d'existència. D 'a-

questa forma, la conversió dels problemes d'ordre polític

al terreny personal i íntim es una bona garantia perquè

res no canviï i les estructures de poder restin intactes.

La recerca de la comunitat perduda ha esdevingut quelcom

estèril i funcional per a l'ordre establert:

"La dattaia do¿>mopotÁ.ta dit 4-tg-to X Í X , .¿e/04

de d<¿&tfiaÁ.fi a ta doman¿dad ^atí^nat, kLzo qae. ta coma-

n-tdad pa.tec.-te4 e dema4¿ado ua£xlo4a. La4 c¿udade4 aparecen

en £04 c£-¿4é4 adtaat<¿¿> domo ta máxima expAe4-tón de ta

p<Ln.í>on.aLLd.ad. vac-ca. En fitatLdad, ta ^atta de ana dattaia

¿mpiiAonat, en ta d-Ladad moderna , ha d e 4 p < ¿ f i t a d o

ta¿> gante.*, ana pa¿¿ón pox. ta sinv<¿tad¿ón Ln.ii.ma ^an-

ta&tada. 1.04 m¿to¿ de ta aa4encxla de comunidad, como ac/ae-

-£.£04 de ta macnedamòA.e \)LdLo¿>a o de4a£mada, 4-tA.uen a ta

{¡anexión de e.&tÁ.matafi a to¿ kombfin.^ en ta báúqaída de ana

domantdad en ¿unc-tán de an elaborado yo coman. Caan-to má4

4 e -£/tan4 ^o-tma <¿.L m¿to de La .¿mpeA.4ona£.-¿dad vac-ta, en 4a4

popa£aA.e4, en e-¿ 4en-tx!.do coman de ana 4oc-tedad,

^a£men^:e ja¿t¿ú¿dada¿ 4e 4en-£-t-'ián £a4 ma4a4 at d<¿¿>-

t-tiatfL ta e4 enc-ta de £a du.Ltu.fia, qaí 4xgn-t^-¿ca qan toí> kom-

paeden adtaasi jantoú 4xln ta dompatû-Lôn. de 4eA ¿gaa-
,58
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Ja he dit mes amunt que Sennett estava interes-

sat en una teoria i una historia de l'expressió en el

món occidental urbà. El que caracteritza l'espai públic

actual, en relació amb el del segle XVIII, per exemple,

és el silenci que hi regna, més que no pas la interacció

entre estranys. L'home modern perd l'expressivitat, la

vivacitat i l'espontaneïtat que eren pròpies de l'home

públic del Segle de les Llums. Sennett vol indagar en el

seu llibre com s'ha produït la mort de l'espai públic i

l'adveniment de la tirania de la intimitat. Per això li

cal equipar-se amb una teoria de l'expressió en públic

i amb una metodologia^de treball. La creació d'aquesta

teoria requereix un procés d'acció recíproca entre teo-

ria i història. Sennett basteix aquesta teoria precisa-

ment a traves de l'examen de les diverses idees històri-

ques que s'han produït sobre la interpretació teatral i

musical. A la seva vegada, Sennett estudia no solament

l'evolució de la representació escènica des d'un punt de

vista teòric, sinó que s'interessa també per les formes

concretes que adopta al llarg de la història. Aquestes

formes són dignes d'estudi en la mesura en què poden em-

prar-se per tal de fer una comparança entre l'escenari

i el carrer en el marc que és precisament més adient:

la gran urbs.

Es en aquest punt que Sennett enllaça de ple

amb la tradició del tke.atx.u.m mund-L a què hem fet al.lu-

sió manta vegada amb anterioritat. El carrer, els salons,

els cafès, són escenaris on la gent representen els seus

papers. Ara bé: quins són els principis que regeixen tant

una vida pública forta com una bona interpretació tea-

tral? En primer lloc, la convenció. Tant en l'espai pú-

blic com, per exemple, en el joc dels infants, són neces-
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sàries unes regles que cal respectar. Aquestes normes :

son indispensables per a la interacció entre estranys

en una gran ciutat. En 1'actuació pública del segle XVIII

l'home presentava més que no pas representava les seves

emocions i els seus sentiments. En llenguatge col·loquial

diríem que "feia més comèdia" que avui dia. Aquesta au-

todistància creada per l'actor respecte de la seva in-

terpretació redundava en una expressió més reeixida que

no pas en l'actualitat.

Quines tècniques concretes empra Sennett per a

provar el seu argument? En primer lloc, val a dir que no

creu que en ciències socials es pugui provar cap tesi,

sinó més aviat oferir al lector un fil argumentai plau-

sible. Si el llegidor queda satisfet amb la descripció

d'una sèrie de fenòmens units per un seguit d'il.lacions

lògiques i creu que l'explicació presentada és raonable,

ja n'hi ha prou. Això no nega la possibilitat d'explica-

cions alternatives. En segon lloc, Sennett utilitza la

tècnica anomenada del po<í>tkot¿ng. Amb aquesta tècnica,

l'historiador fa diversos talls en un període determi-

nat per a estudiar amb riquesa de detalls l'evolució d'un

fenomen. Per a documentar la naixença de la vida pública,

Sennett tria la dècada del 1750 a París i Londres, i per

tal de seguir el seu esmorteïment gradual es concentra

en les dècades que s'inicien el 1840 i el 1890, sobretot

a París. Les fonts utilitzades són de tota mena: a part

de les ja esmentades, cal citar testimonis literaris i

biogràfics; la moda, el vestuari, l'escenografia teatral

i l'arquitectura o l'urbanisme de l'època; o l'estudi de

casos com l'a^a-t^ie Dreyfus i la història de la comuni-

tat jueva de Forest Hills, a Nova York, als anys setan-

ta.



-65-

Però, comptat i debatut, quina teoria ens ofe-

reix Sennett sobre l'aparició i l'evolució de l'espai

públic en els últims dos-cents trenta anys d'història

de l'Europa Occidental? L'esfera pública neix al segle

XVIII com una regió especial de la sociabilitat en una

societat que havia esdevingut urbana i cosmopolita. Amb

el creixement massiu de les ciutats, apareix la figura de

l'estrany, totalment desconeguda a la societat rural tra-

dicional, però també a la Cort, on existien ja uns mo-

dels d'interacció molt elaborats de caire personalista.

Amb la proliferació dels estranys en una societat en què

amb l'ascens de la burgesia s'intensifiquen els inter-

canvis comercials i es desenvolupen noves formes de lleu-

re deslligades de les diversions de la noblesa, calia

crear noves formes de sociabilitat per a establir con-

tacte mes enllà de la família i dels amics propers. En

contraposició a l'esfera privada, confinada al món "na-

tural" de la família, aquests nous modes de relacionar-

se i d'expressar-se, molt lligats al món de la cultura

i de la convenció, constituiran l'esfera pública.

Ara be, quins són els factors que desencade-

naran la transformació d'aquest món públic, viu, del se-

gle XVIII, en un espai mort en el moment actual? A dife-

rència d'Habermas, per al qual la desaparició de la vi-

da pública és només atribuïble a l'intervencionisme de

l'Estat en l'economia, la seva conversió en Estat bene-

factor i d'altres fenòmens relatius a la dinàmica inter-

na del capitalisme, Sennett creu que les causes del mar-

ciment de l'esfera pública són molt més complexes. Sen-

se voler simplificar massa el seu argument, certament

prolix i dens, podem dir que el procés d'esmorteïment

arrenca de molt abans i que les forces que l'impulsen
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es poden condensar en tres. En primer lloc, el capita-

lisme actua en dos sentits diferents. L'ordre brutal,

caòtic i inintel·ligible imposat pel capitalisme, indu-

eix la gent a cercar protecció contra aquest en la famí-

lia. Així, la família es idealitzada com a refugi contra

el món traumàtic exterior i considerada con un recés

d'intimitat i d'estabilitat.

En un segon sentit, el capitalisme, amb l'i-

nici de la producció i venda massives d'articles de ves-

tir, anivella les aparences externes sense fer desapa-

rèixer, tanmateix, les desigualtats socials. Això fa que

les diferències romanguin ocultes sota aparences sem-

blants i que els estranys esdevinguin un misteri. D'al-

tra banda, amb el "fetitxisme de l'article de consum",

tan ben analitzat per Marx, la mercaderia esdevé símbol

d^ta.t.u.Á i, per tant, atribut de la personalitat.

La segona força que convé de tenir en compte

en els canvis produïts en l'espai públic, és el secula-

risme. Cal considerar aquí la secularitat en un sentit

ampli com "la raó per la qual les coses són com són en

el món, raó que deixarà de preocupar-nos un cop morts",

i com una força independent del capitalisme. El secula-

risme del segle XIX és totalment diferent al del XVIII.

Mentre que durant la Il·lustració la secularitat era

transcendent (les coses i la gent eren comprensibles si

se'ls podia assignar un lloc en l'ordre de la Naturale-

sa) , la secularitat vuitcentista era immanent, amb què

les sensacions, .els fets i els sentiments immediats te-

nien sentit en si i per s.i . Els efectes d'aquesta nova

forma de secularisme no tardaren en fer-se notar:

m¿zvito 4 dcu.ta.fi tuvo an

cód-Lgo

fia.d¿c.dt ¿oble. La. v¿da pá-
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bt-Lc.0.. S¿gn¿ú¿c.ó que. La.¿> a,pa.?L¿e.nc.Á.a.¿> en pú.btÁ.c.0, no ¿m-

poftta. cuan m¿¿£¿fiÁ.c.a.da¿, todavía. de.bta.Yi 4 2.A. tomadas con

¿zft.¿zdad, poique, podían fie.pn.e.ke.nta.fi ¿nd¿.d¿o¿> de. ta. p<¿fi-
59•óona adulta. tsia¿ la. máncala."

No ens ha d'estranyar que la vida pública de

l'era victoriana fos regida per 1'autocontrol i la re-

pressió, ja que qualsevol aparença, qualsevol gest o pa-

raula, podien trair un sentiment de la personalitat ín-

tima. A més a mes, quan la creença fou governada pel

principi de la immanència, desaparegueren les diferen-

cies entre subjecte i objecte, entre dins i fora, entre

perceptor i percebut, ja que tot el que hom feia podia

comptar. Al segle XIX hom concebé la personalitat com a

quelcom únic i variable de persona a persona, en con-

trast amb el caràcter natural immutable del segle XVIII.

A més, la personalitat, a diferencia del caràcter natu-

ral, era controlada per la consciència de si mateixa.

Fou així com la personalitat va acudir al domini públic

de la capital.

Però aquestes dues forces destructives del món

públic l'haurien anorreat si no hi hagués intervingut un

tercer factor que va actuar de contrapès. L'esfera pú-

blica era el lloc on es produïa i es tolerava la viola-

ció moral. El domini públic era l'espai social on l'ho-

me es podia alliberar de la pesada càrrega que li impo-

sava la respectabilitat burgesa en el si de la família

idealitzada, i perdre's en un món d'estranys on imperava

l'anonimat. Per a les dones, en canvi, la immoralitat

del públic suposava la pèrdua de la virtut. D'altra ban-

da, al segle passat les experiències amb estranys es re-

putaren molt útils per a la formació de la personalitat.

El tracte amb estranys era necessari per a espavilar el
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jove, qui, així, es formava i perdia la seva ingenuïtat.

L'entrada de la personalitat en la vida pública suposa

la confusió entre el públic i el privat en l'esfera po-

lítica. Aquesta tendència arrenca ja de mitjan segle XIX

i ocasiona no solament la paralització de l'acció enca-

minada al canvi, com hem vist abans, sinó també la in-

terpretació de les accions polítiques en termes psico-

lògics. Confiem en un polític i votem la seva candida-

tura no perquè el seu programa sigui digne de crèdit,

sinó perquè creiem que l'home és honest, perquè obser-

vem una correspondència entre la seva vida privada i la

seva vida pública. Sennett il·lustra aquest punt amb la

figura de Nixon, qui va haver de dimitir perquè va re-

sultar palès que mentia, no pas pels crims intrínsecs

que havia comès o ordenat de cometre. Per això, la re-

gla d'or d'aquell que vol dedicar-se a la política es

tenir un expedient ben net pel que fa a la seva vida

privada i, per altra part, un matrimoni feliç, una dona

i uns fills simpàtics promocionen en gran manera la per-

sonalitat d'un polític i condicionen en un grau notable

el seu èxit en la contesa electoral. Aquest tema està

clarament relacionat amb dos altres fenòmens caracterís-

tics de la societat moderna i estudiats per sociòlegs i

politicòlegs, com són la personalització del poder i la

fi de les ideologies, que Sennett s'absté de desenvolu-

par.

En el seu llibre, Sennett no pretén de fer una

anàlisi freda i asèptica de la societat moderna, sinó

que la seva sociologia es compromesa i a favor del canvi

social. Si Sennett empren l'estudi del declivi de l'ho-

me públic, és perquè creu que aquest constitueix un dels

mals que planen sobre la societat moderna i una de les
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claus per a la comprensió del malestar propi del nostre

temps. La seva preocupació pels grans interrogants de

la vida social moderna el porta a diagnosticar l'origen

del mal, primer pas per a curar la malaltia. Sennett

creu que ha d'existir un equilibri entre l'esfera públi-

ca i privada i que justament el problema actual es que

s'ha produït una barreja o confusió entre els dos àm-

bits. En aquest sentit està plenament d'acord amb Haber-

mas quan aquest parla de la interpenetració del públic

i el privat. Ara bé, aquesta descompensació, per a Sen-

nett, ha beneficiat el privat en detriment del públic.

L'espai públic s'està esmorteint i privatitzant, mentre

que la ideologia de la intimitat ens tiranitza a tots

cada vegada més.

Aquest diagnòstic, però, presenta problemes en

termes del tractament i del pronòstic, tal com ho veig

jo. Ens quedem en el dubte pel que fa a la forma de pro-

cedir a aquest tan desitjat reequilibratge entre el pú-

blic i el privat. Si resulta que un dels factors més im-

portants en la decadència de la vida pública ha estat el

secularisme nascut al segle XIX, encara vigent, l'única

manera de guarir el malalt és fer una revolució cultural

que ens permeti de canviar radicalment les nostres cre-

ences . Només així seria possible la tornada a la diferen-

ciació clara entre les esferes pública i privada.

Hi ha una qüestió, però, que m'intriga, que

Sennett no acaba d'aclarir prou en la seva obra. ¿On rau

més el mal, en la dissolució de les fronteres entre el

públic i el privat o bé en la tirania de la intimitat?

Perquè, pel que jo veig, un dels fils centrals de l'ar-

gument de Sennett recolza en que com més persones s'es-

forcen en obrir-se, en acostar-se l'un a l'altre, en cer-
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car el caliu humà i en procurar ésser autentiques, mes

barreres estan posant a la comunicació i més inexpres-

sives es tornen. Altrament dit, la manca d'autodistàn-

cia, en lloc de reduir les distàncies, les crea o les

augmenta. Però, llavors, suposant que fos possible el

retorn a una vida pública forta, aquest problema subsis-

tiria, ja que, després de tot, la majoria de relacions

Intimes no les mantenim amb estranys sinó amb individus

situats dins de l'esfera privada: els membres de la fa-

mília i els amics. Cal servar també el principi d'auto-

distància dins del domini privat a fi de preservar la

relació en bon estat i impedir que el narcissisme ofus-

qui el procés de comunicació? Sennett no tracta especí-

ficament aquesta qüestió, ans sembla més aviat que, per

a ell, el narcissisme és indestriable i forma part del

síndrome total. Però, si ens atenim al suggeriment de

Simmel, el manteniment d'una certa distància, per exem-

ple en el matrimoni, és sa en la mesura en què aquesta

priva 1'esgotament de la relació

Ara bé: deixant de banda aquesta qüestió, no

comparteixo un dels punts bàsics de l'obra de Sennett.

Si bé accepto plenament la seva proposició d'una tendèn-

cia cap a la privatització en la societat moderna -que

justament penso defensar en aquesta tesi-, en canvi no

veig gens clara la seva afirmació que els límits entre

el públic i el privat es tornin borrosos. Encara que ell

i jo no utilitzem els termes en el mateix s:entit , no

crec que es produeixi aquesta pretesa dissolució de la

distinció en el seu sentit, ans només una sèrie d'inter-

ferències. Més endavant, quan m'encarregui d'estudiar la

gènesi de l'esfera privada, ja proposaré una teoria que

tracti d'explicar algunes d'aquestes interferències.
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El comentari de l'obra de Simmel, Goffman, Ha-

bermas i Sennett m'ha servit per a fer una presentació

dels principals problemes que planteja l'estudi de la

publicitat/privacitat. Bë que jo estigui més interessat

en la privacitat que en la publicitat, reconec que amb-

dós aspectes estan estretament lligats i que no es pot

concebre l'una sense l'altra. En aquest sentit, el repàs

de les diferents teories proposades haurà estat útil en

la mesura en què el lector podrà fer una composició de

lloc i orientar-se en el camp. Tanmateix, les preocupa-

cions dels autors comentats no coincideixen en absolut

amb les meves i és natural que els resultats siguin di-

ferents. Simmel estava interessat en el secret com a for-

ma bàsica de la sociabilitat; Goffman, en el caràcter sa-

grat del jo; Habermas, en una teoria de la comunicació

sense traves; per últim, Sennett, en una teoria de l'ex-

pressió en públic. Els meus interessos rauen en un in-

dret molt diferent.

La pregunta que tracto de contestar en aques-

ta tesi es la següent: ¿Quins canvis s'han produït en el

control social en la societat moderna respecte de socie-

tats anteriors, i quines conseqüències han tingut aquests

canvis per a la privacitat? Aquesta orientació determi-

narà la utilització d'una metodologia i d'un c.oA.pu.4 teò-

ric que difereixen, en molts sentits, dels supòsits dels

autors a què he dedicat aquest capítol, baldament jo pu-

gui fer ús d'alguns dels materials que ells aporten. Pre-

cisament, el capítol següent, dedicat a qüestions de mè-

tode, tractarà alguns d'aquests problemes.
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1. Joaquim RUYRA, ObA.iA c.omptiti¿ , Barcelona, Selecta, 1964 (pri-
mera edició, 1949), 356-382. Tambe es pot trobar aquest conte a Jo-
aquim Ruyra, Jacobí À, attAiÂ naM.adA.onA, Barcelona, Edicions 62
("Les millors obres de la literatura catalana", 24) , 1979, 123-164.
La primera edició de La paAada -on fou publicat originalment el re-
lat- data de 1919.

2. Goffman (1961) i Sennett (1978).

3. Per exemple, pel que fa al lloc i circumstàncies del coit, lle-
gim en un estudi transcultural ja clàssic sobre el comportament se-
xual humà: "En toé EétadoÁ Ün¿do¿, it ¿ntiAcuAAo manÁtat giniAot-
minti t¿im tugan, in ta ¿ntún¿dad dit do Amito Ato. Loó AitadoniÂ

y ix.tAamoAAtatií> puidin OC.UAAÍA pon. conviniinc-ia in
tugaA.i¿, piAo in tatií, caí>o¿ it diéio baétc.0 dit ¿icAito

eó mantintdo i tnctuòo aumintado. Oaaétonatminti, it ¿ntiAc.uA¿o tti-
m tugan, at aüii Lib Ai piAo aon mucha may o A fiAicuinc-ia OC.UAAÍ tAa¿
una¿> puiAta¿ c.íAAada¿. En ta mayotáa di taí> dim¿ü> ¿octidadiA, ta¿>
paAijoA noAmatminti bu¿c.an ta Aictuí>¿ón paAa it ¿nteA.c.uuo ¿>ix.uat.
Hay ¿¿n imbasigo unaí, poc.a¿ ix.c.ip<u.oni¿. ( . . . ) En atgunaf> ¿oc¿ída-
d<¿¿, at À.Qü.at qui in ta nui&tAa, ta mofiada pAopoAcú.ona ta ÁjvtanL-
dad AiquiAsLda paAa it ¿ntiAc.uA¿o maftitat. ( . . . ) Loé hab¿tác.utoÁ di
atgunoA piuonaí> ¿on tatií> qui, <Lmv¿tabtiminti, it ¿ntiAo.uA¿o din-
tA.o di ta mo fiada ¿íA¿a un apunto púbLLc.0. En tati¿ cMic.unataniu.ai>,
it tugaA habituât pana, it c.o¿to i¿ {¡uiAa di c.aí>a, dandi puida OAÍ-
guAaUí c¿iA¿a ÁjiUmLdad. ( . . . ) Aunque haya atgunaó ix.c.ipcÁ.onií>,
( . . . ) uta CÂ.OA.O qui ta po¿¿b¿L¿dad di Aic.tu¿¿ón giniA.atminti di-
tiAmcna qui it ¿ntiAc.uA¿o tinga tugaA dintAo di ta caá a o at OÁA.Í
tLbAi", Citació extreta de Ford & Beach (1969), 83-85.

4. Qualsevol que hagi viatjat en el metro londinenc o en un tramvia
alemany haurà observat que hi prevaleix el silenci absolut, trencat
només pel xiuxiueig esporàdic d'alguns nadius o per la conversa es-
trident i baladrera d'un grup de turistes pressumptament meridio-
nals, els quals tothom fita amb aire de reprovació paternalista.
Els mateixos anglesos o alemanys, però, en un context diferent, al
pub o a la cerveseria, sota l 'efecte de l'ambient i de l'alcohol,
es transfiguren i esdevenen cridaners i bulliciosos.

5. Es proverbial l'observació per part dels immigrants meridionals
a Catalunya que el caràcter dels catalans és introvertit i reservat,
i que aquests son, ' tancats ' i poc sociables. El català que va a An-
dalusia, en canvi, es sobtat per l'esperit de gresca i l'esponta-
neïtat -dels seus habitants. Aquestes descripcions, encara que si-
guin clixés estereotipats que voregen el tòpic, tenen una certa fo-
namentacio en la realitat empírica.
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6. A Habermas (1978), 14, hi podem llegir: "Una a.nüJU¿¿
tdsu.c.a dit complex de. ¿¿gn¿{¡¿ca(U,on¿ que. gx.a.v¿te.n eníoAn d' aqueste,

"púbLcc." ¿ "e^^eJio. pabtico" , psioduitâ <¿JL concepte

7. Per a una presentació de la vida i l'obra de Simmel, consulteu
especialment Coser (1977), 176-199; Raison (1979), 165-173; Flet-
cher (1972), 636-647; i Wolff (1950).

8. Simmel (1977), I, 357-424.

9. Ibidem, 361.

10. Ibidem, 360.

11. Ibidem, 365.

12. Ibidem, 369.

13. Simmel compara l'estadi de la Humanitat en què impera una pu-
blicitat total i el secret hi te una cabuda molt restringida amb
l'estat infantil en què tota representació es comunicada immedia-
tament. Es suggeridor de confrontar aquesta afirmació amb els estu-
dis de Piaget sobre el desenvolupament intel·lectual del nen: "Anem
a. exowttnoA me4 de. pn.op ta. d¿fie.x.e\n(u.a en£te el peitáowejtt ¿oc¿at¿tzat
peAd capaç de. ¿ecteí -i eÂ. pe.n¿ame.nt ¿nantit que. &> e.goce.n&u.c.
¿ncapaç. de. ae.cizt. ( . . . ) "Poji a 4xJ7ip£xl^caA, podem dût qae. t'adtt
penáa 4oc-¿aonení, £óiá ¿ tot quan uta. ¿ot, mzn&ie. que, et nen de,
men//4 de. áet a.yiy¿ penóa e.goc.Ç.n&u.c.ame.nt, encara que. t&tiQuA. e.n la

det¿ at&ie¿" . Cf. Piaget (1970), 215-216.

14. Simmel (1977), 379.

15. Ibidem, 383-384.

16. Ibidem, 382-383.

17. Com ha dit molt be Nisbet, aquesta absència de teoria sistemà-
tica en Simmel és consubstancial amb la dimensió estètica de la se-
va obra, farcida d'intuïcions genials. "En SAmnet tí> dóna aquesta
te.n¿<L6 meAaveJUtoAo. e.n&ie. t ' eAtZt¿c,ame,nt concAeí ¿ <¿t ^iLo^^c.a.-
me.nt ge.ne.tLol que. ttobem en ¿a glandera. L' eJLewznt e¿t&t¿c. en t'o-
bfia. de, S-órmeA. fia. ¿mpoÁ¿¿ble. la pte.no. a.b¿oKcÁ.ó de, la ¿e.va. ¿ubAtàn-
QÁ.O ¿oc¿oldg¿ca. peA ta. te.osiLa andníma ¿ ¿¿í>tmat¿c.a" , Cf. Nisbet
(1973 b), 480.

18. Per a aquesta necessària clarificació conceptual, vegeu mes en-
davant el capítol 3 sobre el concepte de privacitat.

19. Per a una presentació de l'obra de Goffman, vegeu Zeitlin (1973)
i Annett & Collins (1975). Al numero 15 de la revista "Papers" hom
pot trobar algunes recensions crítiques de les últimes obres de Goff-
man, a mes de la traducció castellana de Zeitlin (1973).
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20. "Motói Péuá kan e¿tat £¿qa¿dat¿ p&id ¿'¿nd¿v¿da -óegaexx
ob¿>tÁ.nadcm2.Yit ana deJítat de. c.onA¿de.sw.b&e. ¿mpotitímcMi, EÁ moa amb
d¿gn¿tat ¿ í¿> objecte, de. mol£e¿ p&tútu o¿.t.ene¿... A caoáa de. ta
-oe.ua qaoLüíat d¿v¿na, atganeA p<LUondí> ¿e ¿e,nte.n contaminóte peA
eJÂ. meji&ie. qae. d'a£&ie¿> cA.eu.en que. e£ c.ontcm¿ne.n Á. qae.f p<¿A oJjxu,
tant en an ca¿ com en an atfie, ca£ thactoA-to amb cana fútaat".
Cf. Goffman (1967), 95, citat per Annett & Collins (1975), 161.
21. Per a Annett & Collins (1975), 162, un dels encerts de l'obra
de Goffman ha estat precisament de fer una síntesi entre la teoria
durkheimiana i la investigació de l'Escola de Xicago. Zeitlin (1973),
191, el situa a cavall entre les tradicions de 1'interaccionisme
simbòlic 'i de la fenómenologia.

22. Goffman (1973).

23. Ibidem, 188.

24. Ibidem, 193.

25. Ibidem, 196.

26. Ibidem, 202-203.

26b. Goffman (1978), 9.

27. La dificultat de traduir en català el concepte de backstage.
(bambolines o entre bastidors) m'ha impel.lit a encunyar el terme
de rera-escena, que te mes possibilitats derivatives. Per a la
traducció castellana del concepte de backòtage., vegeu la nota a
peu de pàgina de la meva traducció de Zeitlin (1973) a Zeitlin
(1981), 102.

28. Goffman (1978), 110.

29. Ibidem, 138.

30. Goffman (1976), 246.

31. Ibidem, 218-219.

32. Goffman (1972), 63.

33. Annett & Collins (1975), 163.

34. Zeitlin (1973), 196.

35. Gouldner (1973), 378-379.

36. Per a una presentació global de les teories d'Habermas, vegeu
Montoro (1980) i Gabas (1980).

37. Habermas (1978).

38. Aquest diagrama es pot trobar a Habermas (1978), 41.

39. Ibidem, 56.

40. Ibidem, 65.
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41. Seria interessant d'estudiar el procés pel qual a Catalunya es
va arribar a emprar un sol verb per a designar tant la conversa com
l'art del raonament. Potser caldria cercar els orígens de la iden-
tificació en la constitució de la sociabilitat burgesa al segle XVIII
amb la formació de societats d'il·lustrats que al segle següent es-
devindrien tertúlies, penyes i ateneus.

42. Habermas (1978), 63. Hom pot confrontar aquesta afirmació amb
una idea semblant expressada per Simmel (1977), 384-385.

43. Habermas (1978), 148.

44. Ibidem, 159.

45. Ibidem, 162.

46. Ibidem, 203-204. Observeu que, per tal de distingir la VubLLdA.-
t<l£ com a principi de la publicitat en el sentit de propaganda, la
primera s'escriu en majuscules i en lletra cursiva.

47. Habermas (1978), 244.

48. Per a una caracterització, orígens, evolució i crítica de la
teoria de la societat massa, vegeu Giner (1979 a).

49. Es obvi que faig servir el terme "publicitat" en un sentit to-
talment diferent d'Habermas. Vegeu mes avall el capítol 3.

50. Sennett (1978). Sennett només cita Habermas en una ocasió, a la
pàgina 45, i, pel que sembla, ignora l'existència de la seva obra
mes important sobre l'espai públic.

51. Sennett (1978), 59. Pel que fa a treballs anteriors, vegeu so-
bretot Sennett (1975).

52. Sennett (1978), 321.

53. Ibidem, 43.

54. L'anàlisi dels problemes de la societat americana en termes de
la personalitat narcissista no és exclusiva de Sennett. Lasch, Ma-
rin, Kohut, Kernberg i Winnicott, entre d'altres, han intentat de
conceptualitzar igualment aquesta problemàtica partint de la idea
freudiana de narcissisme. Per a una divulgació del diagnòstic nar-
cissista a casa nostra, vegeu Miguel (1979).

55. Sennett (1978), 17.

56. Ibidem, 15.

57. Aquest tema es desenvolupat per Sennett amb mes detall a Sen-
nett (1976).

58. Sennett (1978), 317.

59. Ibidem, 32.
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60. Simmel (1977), 376: "En it matAÁmOYiLo, como in. tad HitacA.OYiU,
Libfíií, matfLÓnonA.atií>, it> fiácÁJL cede-f. in to¿ ptámino¿> t¿ampo¿> a ta.
tiYVta.cA.6n di £umJü>i c.omptitaminti in it o&io, di \jacJ.aJt tat> útt¿-
maí> fiikifiviu dit atma &LOÁ di tai, dit cu.et.po, di pitiditei totatmin-
ti uno en o&io. Vito iota conducía amenaza ¿etxlameníe, en ta mayo-

di to¿> coóo.0, it powiYÚA di ta tiitac.¿ón. Soto paeden, kín pe-
io, 'daUi' pofi intimo, aqu.itta¿ piUonat, qui no 'puidin' da>tí>i

potí intimo, pofiqu-i ta su.qu.iza di ¿u. auna con4-¿óíe en ana A.enouac¿ón
conó^aníe, ( . . . ) Otfto eó empego it di¿itA.no di aquittoé qu.i no aho-
fiAan £04.-ónpeíaó dit ¿intántinto, ta entrega Á.nc.on.d¿cA.on.at, ta tii-
vitacÁón di 4a \i¿da ií>p¿sUtuat, y gastan, pofi dicMito ao-c, dit ca-
pÁtat, fiattándotiA aqu.itta Quinti di tLinovadoú adqaAA¿c¿onu
nÁtü.atií,, qui no puidi enajenarse y qui eó Á.YIÍ>ipanabti dit yo".
Vegeu tambe la citacio feta en el text a què es refereix la nota
número 11.

61. Per al sentit que dono al concepte de privacitat, vegeu el ca-
pítol 3.
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Aquest capítol estarà dedicat a abordar i a

donar solució a alguns dels problemes metodològics que

planteja el present treball. Per tal d'introduir la qües-

tió, potser convindrà fer una citació d'Habermas, que

parteix d'uns supòsits radicalment diferents dels meus:

"Una attfia paft.tLc.ataft.Ltat de.t no¿tft.e. mètode.

[a mes del seu caràcter pluridisciplinari3 ft.au. e.n t'o-

btLgaaLó e.n qui e.n¿> tft.obave.rn d'adoptan, an e.n&ocame.nt a

ta ve.gada ¿ocLotdgLc L kL¿tdft.Lc. Ente.ne.rn t ' " e.¿> & e.ft.a pa-

btLca buft.ge.¿a" e.n e.t ¿>e,ntLt d' ana cate.goft.La qae. caft.ac-

te.ft.Ltza ana ípoca de.te.ft.mLnada. No í¿> poAALbte. de. de.¿tt¿~

gaft.-ta de. ta kL¿tdft.La conc.ft.e.ta qae. {¡a. apaft.$.Lx.e.ft. ta "40-

c.Le.tat c.LvLt" e.n e.t de.caft.¿ de. t'ktta Edat MLtjana,

a c.0ntLnaac.Ló an tLpuA Lde.at anLve.ft.-í¡atLtzat

Ld&ntLque.¿> de.¿> d'an pant de, vL¿ta fioft.mat. Ve. ta mate.Lxa

mane.ft.a que. tft.ac.te.rn de. mo¿tft.aft. qae. e.n ge.ne.ft.at nowé-ó po-

de.m paft-taft, e.n an AíntLt pft.e,c.L¿> d'"opLnLó pabtLca (ôffent-

liche Meinung)" a t ' Angtate.ft.ft.a de. ^LnaL¿> de.t ¿e.gte. X l / I I

L a La fft.anc.a de.t X l / I I I , c.on¿Lde.ft.e.m t'"e.¿{,e.ft.a pábLLca

(Offentlichkeit) " com a c.ate.goft.La hL¿tdft.Lc.a, Et no¿tft.e.

mètode. e.¿ d¿¿tLnge.Lx <¿n aqae.¿t a¿pe.c.te. de. cap a pe.a¿> de.

La pe.ft.¿>pe.ctLva de. ta ¿ocLotogLa &oft.mat t1 e.x.tft.e.ma pantà

de. ta qaat ¿4 ft.e.pft.e,¿>e.ntada avuL dLa pe.fi La te.oft.La ^an-
1

cLonatLáta L e.-otft.actuft.atL-í>ta" .

Habermas escrivia aquestes paraules el 1961,

en plena hegemonia funcionalista, en l'època en què el mo-

del parsonià encara no havia rebut gaires crítiques, i és
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comprensible que volgués deixar ben clar que les cate-

gories del seu estudi estarien fermament arrelades en

la història concreta en lloc de planar en les bromes

abstractes del sistema social. Però, feta aquesta obser-

vació, les crítiques a la possibilitat d'una sociologia

"formal" em semblen injustes. Els tipus ideals weberians

poden constituir bons estris per a analitzar la reali-

tat social a condició de fer-ne bon ús i de distingir

sempre entre els nivells analític i descriptiu, una co-

sa és una xarxa conceptual que hom tracta d'imposar so-

bre la realitat per a comprendre-la, i una altra és la

mateixa realitat, confusa, inextricable i pluridimendio-

nal. Confondre un terme amb un altre seria un va i peri-

llós exercici de reificació.

Aquestes consideracions treuen cap perquè pre-

cisament el meu intent se situa en el pol oposat del d'Ha-

bermas. El que tractaré de fer en aquest estudi és de

crear uns tipus ideals (vegeu el capítol següent), els

conceptes de privacitat i de publicitat, situats en la

tradició de les tipologies polars (que examinaré en el

present capítol), que més tard em serviran per a estu-

diar algunes realitats' històriques i postular certes ten-

dències. És evident, doncs, que des del punt de vista

metodològic m'inscric molt clarament en el corrent we-

berià en contraposició a la perspectiva marxista.

Però anem a pams. En la primera secció penso

examinar 1'-óía-tu-ó metodològic dels tipus ideals weberians

i la seva utilitat en la investigació sociològica. A con-

tinuació dedicaré un llarg apartat per tal de tractar la

tradició de les tipologies dicotòmiques en la ciència

social que culmina amb la teoria de la modernització.
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TO t seguit expressaré les meves reserves pel

que fa a certs usos d'aquestes tipologies basant-me en

les crítiques que han estat fetes a les teories de la

modernització, tot tractant de distanciar-me de l'evo-

lucionisme. Per últim, fetes aquestes qualificacions ne-

cessàries, exposaré la meva tesi de la tendència cap a

la privatització, que en capítols posteriors tractaré

d'il.lustrar.

Els tipus ideals weberians.

Una de les grans aportacions de Weber a la

ciència social és la noció de tipus ideal. Un dels pro-

blemes més greus dels conceptes de les ciències socials

en oposició als emprats en les ciències naturals, és la
2seva manca d'univocitat . Les nocions de capitalisme,

burocràcia o privacitat, per exemple, tenen continguts

diferents segons els autors, si és que aquests es pre-

nen la molèstia de definir acuradament les esmentades

nocions. Max Weber intentà de resoldre aquesta dificul-

tat amb la noció de tipus ideal:

"S'obtí un t¿pu-í> ¿dzat mitjançant ü ' ac.c.íntua-

C.Â.Ô un¿£ate.X.at d'un o d'a£gun¿ punt¿ de v¿¿ta ¿ m¿tjan-

ç. an t ¿a. connexió d'un c.<¿fit nombre, di &&ndm<¿n¿ paA.ttc.u-

lafiÁ dt{¡u<í>oA Á. dtAc.SL<it&, íx.t¿t<¿nt-í> ac,í ¿ atLci un ma.j oft

o m<iïiofi miaula, i. pot&<¿n. tat vegada ab-áení-ó, dotfm&po-

nzntá a â u.e£¿4 punta de v ¿¿ta. ¿-i, £um¿na.t¿ u.nxl-¿a-teA.a£-

m<¿nt, en un quadií c.onc.z.ptua.1. en 4¿ un¿ta.si¿" .

David Lockwood resumeix molt bé els principals

trets del tinus ideal:
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" î . Un t¿pu¿ tddat no £4 an ¿dea£ en an ¿en-
¿ampoc c.oA.A.e.opon a an ' 'pA-omxlg ' nxl en e£ ¿en-

-txl-t e^íacíX^íxlc nxl en e£ 4en.£¿-£ d ' ¿4 4 e-f. an denominador.

coma ci 'ana. 4&A¿e cíe ¿enSmen-á emp^A.xlc¿ ,

2. É¿ m£¿ a.v¿at an xlcíea£ en an 4en.£-¿.£ £3cjxlc.

ÉxS ana c.on^^Aaccxló' me.nta.-t tJLÁ.u.n.a.\n<¿vit itabo hada, (phanta-

siemassige Konstruktion)' peA. m¿tja d<¿ ¿a. qaat kom ¿ntzn

ta d' "oidínai" la h.e.at¿.tat a ba.se d 'agitai, acaen^aaA,

xl ax.t¿c.u.ta/i <LÜ¿¡ iJLe.me.ntA d'an f e n o m e n 4ocxla£ qae e-i ^e-
pe^exlx ( vetfa-¿gA.a"c.xla, ¿a bdítoa.hac.ta] en an ¿¿¿¿ema cíe /¡.e

3. Una de £.e¿ ¿o/tme-á d ' accenxtaacxlo (.Steigerungl

á¿ £a eon-ó^acc.xló' d ' a n ca^.4 d 'acexló paAamenxt A.acxlona£
( ueA.bxlgA.a.axla, homo economicus) . PeA.o á-ó ¿ambá po¿4xlfa£e
de de4envo£apa^ -txlpa-á xldea£¿ de eondac^a

A.a, au.tox.ttat

4. Pit de^xlnxl

e.ntn.<¿ -ida qu.a£.¿ Wefaer . ename/ia f anomenada 'c.on-
cepcxló mat<L?itatt&ta de £.a kt&tu>ita' no (¿Agotan ta

tttat emp^Axlca; cA.ea/Le-4 ' no -áeAxa caaA.e en
concep^aa£.. Q_aa£4euo£ f e n o m e n (ueA.b-¿g^acxla, e£ capxl^a-

ana ma¿¿-¿p£xlc.xlíaí de -txlpa4 tanate ¿><¿gon¿>

^ae - á e ' n vo£en Ae44a£¿aA.

5. Una con^^^.acc.xló' íXpxlco-xldea£ anomp£e¿x

a) Fo.tne¿x an ca4 £Xwxl-t amb <¿t qu.a£ e¿ poden

an concepte ¿en¿e ambxlg¿l¿-

an maA.c

(generelle Re-

qae

b ) Com a

enuo^apamen^: de geneA.a£xlízacxlon4
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geln des Geschehens, generelle Erf ahrungsregeln) que., a

La. ¿e.va vegada, acomp£e¿x ¿' úttÁ.m pnop'd&Á.t di. t1

V e.x.¿¿c.ac.¿ó c.au¿a¿

¿ t<¿¿>

.

6.
p¿.qu<¿¿> , be que.

han d'ÍAAiH.: a] ' obj

que. íüt, ^enomen^s

PU.SL te.dx.Á.e.a.mínt concebut; b)

en e£ 4 <¿n.t¿.£ que.

en ^:eA.me4 cíe

a. ¿oc.¿at-í>,

en

com-

que
ade.qua.da. (en

cíe ¿a en

Aquesta llarga citació condensa de forma acu-

rada i sintètica els pensament de Weber sobre els tipus

ideals. Cal recalcar que Weber no "inventà" ni fou el

primer a utilitzar el procediment dels tipus ideals. Al-

tres autors abans que ell havien emprat la mateixa meto-

dologia sense ésser-ne conscients o n'havien fet ús sen-

se haver treballat els seus supòsits (els conceptes nor-

mals -No^.matbe.g^iÂ.^e.- de Tônnies, per exemple). L'apor-

tació de Weber consistí més aviat en la conceptualitza-

ció de la metodologia dels tipus ideals. Partint de la

idea neokantiana de la impossibilitat de l'esgotament

del real, el que Weber proposa és l'allunyament de la

realitat per després poder-s'hi apropar millor. Cal cer-

car un distanciament i un estranyament del real per a

poder-lo copsar millor. En paraules del propi Weber:

"Cuanto mayox. ¿ea ta. p/í.ea¿4¿án y ta un ¿v oc. À. -

dad con que. -óe c.onAtx.uyan <¿&to¿¡ t¿po& ¿.de.at<¿¿> y ma¿ ex-
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traños <¿n

panto d<¿

, mat/on. 4 <¿ftá. -óu at-LLÁ.da.d

y

En contrast amb la mena de metodologia marxis-

ta propugnada per un Habermas, en la construcció del

concepte de privacitat m'atindré estrictament a les pres-

cripcions weberianes. Un cop construït aquest tipus ideal

procuraré contrastar-lo amb alguns casos de la realitat

històrica empírica per veure fins a quin punt aquesta

s'allunya o s'aproxima al tipus en qüestió. Aquestes ac-

tuacions em permetran més tard de formular un cert nom-

bre de lleis tendencials relatives a alguns aspectes de

la privacitat.

Com ja he dit en el capítol anterior, l'esfe-

ra pública i la privada brollen quan es donen certes con-

dicions històrico-socials, que examinaré amb detall més

endavant. I si sorgeixen és perquè en un moment donat la

vida social s'escindeix en dos espais diferents però com-

plementaris, que estan l'un en funció de 1'altre. No es

pot parlar de privacitat sense parlar de publicitat, i

recíprocament. Encara que l'èmfasi d'aquesta tesi sigui

sobre el primer d'aquests termes, no es pot oblidar que

formen dos elements d'un conjunt indestriables, de for-

ma que l'un no es pot concebre sense 1'altre. En aques-

tes condicions, és normal que tot allò que s'esdevingui

en l'esfera pública afecti a la privada, i a l'inrevés.

Si, com hem vist en l'obra de Sennett, es produeix la

mort del públic, tindrà lloc la inflació del privat. Al

contrari, l'augment de la rellevància de l'esfera públi-

ca pot' redundar en la minva de la importància de l'esfe-

ra privada.
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Tot això fa que sigui convenient d'estudiar

conjuntament els efectes de la interacció mútua entre

el públic i el privat. Públic i privat constitueixen els

dos pols d'una única i mateixa noció, les dues cares de

la medalla d'un mateix fenomen. La ciència social és molt

rica en aquest tipus de conceptualitzacions que consis-

teixen en un c.ont¿nu.u.m al dos extrems del qual se situen

dos pols. Els conceptes i fenòmens que ocupen l'espai

dels dos pols són, naturalment, tipus ideals.

La perspectiva metodològica que tracta d'in-

terpretar la vida social i la seva evolució emprant con-

ceptes d'aquestes característiques, s'anomena l'enfoca-

ment de les tipologies polars o dicotòmiques, i té una

tradició molt llarga i fructífera en la història del pen-

sament sociològic. En la propera secció mostraré que les

arrels de les tipologies polars s'enfonsen en els inicis

del desenvolupament de la filosofia social i de la teo-

ria sociològica.

Les tipologies polars.

Si bé podem dir que la tradició de les tipo-

logies polars s'inicia pròpiament amb Tonnies , té tan-

mateix uns antecedents importants en la història del pen-

sament social . La idea dels tipus ideals

c.ka.^t, que no foren definits clarament per pri-

mera vegada fins a l'obra de Tonnies, és molt anterior

en el temps .

Per a trobar el primer vestigi de la dicotomia
g

ens cal remuntar fins a Plató. En La Re.pú6£xlca. , on des-

criu la casta ideal dels Guardians, trobem perfilada per
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primera vegada la distinció. Mentre que la descripció

que fa de la societat del Guardians cauria clarament dins

la categoria de la comunitat, en canvi, la seva exposi-

ció sobre les ciutats injustes té el regust de l'asso-

ciació .

En Sant Agustí, la distinció es encara més ne-
9

ta . La "Ciutat de Deu" -formada per tots els cristians

que participen en 1'ideal diví i que abans de la vingu-

da de Jesucrist era simbolitzada per Jerusalem- té cla-

res ressonàncies místiques i s'emparenta amb la comuni-

tat. La ciutat terrestre o dels homes, en canvi, amb els

seus poders polítics, la seva moral, la seva història i

les seves exigències, te més aviat dimensions associa-

tives .

Però cal esperar fins al segle XIV perquè amb

Ibn Haldün la dicotomia cobri dimensions veritablement
w

històriques i sociològiques. Ibn Haldün, d'origen anda-

lús, nascut a Tunis el 1332 i mort al Caire el 1406, re-

dactà el 1377 el seu famós P-¿4 c a A¿ ¿obtie. La. k¿¿t()SL¿a. u.n¿-

vzti&a.L, on prefigura moltes de les nocions que serien

desenvolupades posteriorment per les ciències socials.

Amb el seu esperit racionalista contraposa, per exemple,

la civilització beduïna o rural (muLfian ba.da.M-L] , on im-
p

pera l'esperit de clan ( a¿>a.b¿yya] que uneix les tribus

del desert (Ge.me.¿n¿c.ka.fit) , a la civilització sedentària

o urbana (mu.fia.vi hadatiA,} , on la docilitat destrueix el ço-
* *

ratge i la resistència (Ge4 e.££4 c/iaa-t) . No cal insistir

que veiem ací clarament formulada per primera vegada la

dicotomia rural/urbà.

En els precedents més immediats, en els dos

primers termes de la distinció tripartita que Hegel fa
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als seus ?si¿nc.¿p¿-í> d<¿ F¿¿O¿>Q{,¿& d<¿t Vfi&t entre la familia

(d¿<L Fa.m¿l¿e.} , la societat civil (d¿e. blisige.Ji£¿c.ke. Ge.¿e.££-

¿c.ka.fit] i l'Estat (de.1 Staat) , trobem alenar l'oposició

entre comunitat i associació . L'esperit que condensa

aquesta distinció amararà tota la filosofia alemanya del

dret del segle XIX, incloent l'Escola històrica, encap-

çalada per Savigny i Puchta. •

Un dels precursors de la sociologia que expres-

sà per primer cop la dicotomia rural/industrial fou el ves

comte de Bonald, un dels exponents més destacats del pen-

sament contrarrevolucionari francès, precisament en un ar-

ticle sobre la família agrícola i industrial en el qual

defensa el dret de primogenitura en termes molt semblants
12als que emprarà Le Play cinquanta anys després

En opinió de Nisbet els autors que influïren

directament en l'obra de Tônnies foren tres. El primer,

Fustel de Coulanges, que, en el seu assaig La. c.¿tí antique,

esbossa la distinció entre el sagrat i el secular que més

tard desenvoluparia sistemàticament el seu deixeble Durk-
14heim . En aquest estudi sobre la Roma i la Grècia anti-

gues, Fustel de Coulanges explora el paper del culte i la

religió en la formació i en la desintegració de les dues

civilitzacions clàssiques i palesa el lligam existent en-

tre el sagrat i la comunitat.

Otto von Gierke fou el segon autor que, proba-

blement, influí sobre el pensament de Tò'nnies. Aquell ju-

rista alemany, immers dins la tradició germanista, en el

seu magne estudi iniciat el 1868, VO.A de.utAc.kz. Ge.no4.oen-

¿c.ka.6tsie.c.kti contrasta la societat medieval basada en la

Geno44 znAc-kafit (cooperació) i la moderna, caracteritzada

per la centralització del poder polític i l'individualis-

me, i basada en la Hí^iUcka^t (dominació).
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Per últim, cal citar Sir Henry Maine, un al-

tre historiador del dret, que en el seu llibre sobre An-

c.¿<Lvit LO.W (1861) traçà la distinció entre ¿>ta.tü.¿> i con-

t>ia.c.£<L, distinció que aviat ultrapassà l'àmbit del dret

estricte i exercí una profunda .influència en la ciència

social emergent . Per a Maine, totes les societats ten-

deixen a evolucionar des de l'Ata-tuA al contracte. Per

•otatuL¿ , Maine entén el que actualment la sociologia ano-

menaria Ata.£u.A adscrit, i el dret privat, estatut perso-

nal, mentre que el contracte s'emparenta amb el concep-

te d1 ¿t a. t LLA adquirit. Fent servir exemples de diverses

societats i civilitzacions, Maine tracta d 'il. lustrar

aquest vast procés del pas de 1" ¿tatuA vers el contrac-

te, categories que no solament constitueixen estris clas-

sificatoris, sinó que incorporen una teoria evolucionis-

ta.

Amb Ferdinand Tônnies (1855-1936) la sociolo-

gia entra en la seva majoria d'edat. Val a dir que la

major part dels retrets de què Tônnies ha estat objecte,

com la seva nostàlgia pel passat i la defensa a ultran-

ça de la comunitat enfront de l'associació, són total-

ment injustificats. L'estil i la prosa de Tônnies, no

sempre clars, han contribuït a interpretacions errònies

de la seva obra, degudes en bona part al seu desconei-

xement, tot relegant la seva importància com a un dels

pares fundadors de la sociologia. Tônnies es un dels mem-

bres de la generació del 1890 que expressà per primera

vegada el seu abandó d'una fe cega en el progrés, que

descobrí la dimensió no-racional de l'acció social i que

reconegué la profunda ambivalència dels fenòmens socials.

L'encert de Tônnies consistí en saber conden-

sar, sintetitzar i donar forma coherent a les diverses
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intulcions sobre la vida social que hem esmentat ante-

riorment. En tota societat trobem, segons Tônnies, dues

formes de sociabilitat basades en principis antitètics.

Aquestes dues formes d'agrupació humana són anomenades

per Tônnies Ge.me.JLn.Ac.ka.fit i Ge.A2.ttAc.ka.fit, amb la qual co-

sa no fa res mes que depurar dos termes de llarga tra-

dició en la llengua alemanya. En les seves pròpies pa-

raules :

"Toda conv-tvenc-ca ¿nt-Lma, privada,

áa<¿t<¿ intzndzsiAti, ¿egún ve.mo-0, como Gemeinschaft (coma-

n¿dad} . Gesellschaft (xSoc-tecíací o a.Aoc.¿ac.¿ón} ¿>¿gn.¿fi¿c.a.

\j-Lda. pública, it mundo m¿¿mo"

Si he triat aquesta citació es perquè, a més

d 'il. lustrar aquests dos conceptes capitals en la socio-

logia de Tônnies, palesa la relació existent entre les

tipologies polars que comentem i el tema de la tesi. És

el mateix Tônnies, doncs, qui situa la G&mz¿n.¿c.ka.fit dins

l'àmbit del privat, i la Ge.Ae.ttAc.ka.fit dins l'àmbit del

públic. Però, ¿quin es el significat precís d'aquestes

dues categories en el pensament de Tônnies?

La Ge.me.¿nAcka.fit o comunitat es basa en els lli-

gams afectius, primordials, emocionals, i recolza en les

relacions que Tônnies anomena de We.4 enw¿££e (voluntat na-

tural o essencial). La Ge.m<L¿nAc.ka.fit es situada mes a prop

de la naturalesa; hom hi neix, i és font de tota morali-

tat. En canvi, la Ge.A e.ttAc.ka.fit o associació, que es basa

en la KilAWxl££e (voluntat racional o arbitrària) , es ca-

racteritza per les relacions instrumentals, racionals,

de càlcul. A la Ge-ó &£.£•& c. ka.fi t hom hi accedeix per decisió

pròpia i és l'origen del progrés. Mentre que en la comu-

nitat els homes són fins en si mateixos, en l'associació
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són mitjans per a assolir fins. Tônnies posa corn a pro-

totipus de la Ge.mzA.nac.kaút la família (comunitat de pa-

rentiu), el veïnat (comunitat local) i l'amistat (comu-

nitat espiritual); en canvi, la indústria, el comerç, el

diner, el crèdit, el contracte, són precondicions de la

G<L¿e.t£¿e.ha.út. Un banc, una societat anònima, un partit

polític, són casos de Ge-ó &¿¿-t>c.ka{lt; una confraria, una

congregació religiosa, una tribu, són casos de Gímí-in-

-òckcL^t. Un Estat és una associació en el sentit tônnie-

sià; una nació és, en canvi, una comunitat.

Ara bé, per a Tônnies la comunitat i l'asso-

ciació són categories analítiques, tipus ideals que no

trobem mai totalment encarnats en la realitat empírica.

Però Tônnies, a més a més, a l'igual que Maine, postula

que històricament la Ge4 e.££4 aka^t sorgeix de la G<¿m/¿-Ln.-

¿C-ha^t i que la història europea es pot conceptuar com

l'evolució de la comunitat cap a l'associació. Això no

vol dir que, amb l'adveniment de l'era moderna, la Ge.-

m<L^Ln.^dka.^t arribi a desaparèixer. Existeix una tensió

dialèctica constant entre comunitat i associació, i en

tota societat humana trobem en diverses dosis agrupaments

humans basats en les dues formes de sociabilitat. Però

amb la Revolució Industrial i la implantació de les re-

lacions capitalistes de producció, les comunitats, abans

situades en un lloc estratègic de la vida social, van

perdent el seu predomini i importància i van quedant re-

legades a segon terme.

El pas de la G<¿.m<t¿n.¿>cha^t a la Ge.^e.U·&c.ka.^t ha

estat una de les fonts de malentesos en l'obra de Tôn-

nies, atès que alguns autors han relficat aquests con-

ceptes en confondre el seu ¿ta.tu.¿ teòric. Jo crec que

la "llei de Tônnies" no presenta problemes, a condició
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que quedi ben clar que els conceptes de

Go.AQ.JLJiAc.koikt· no són mes que tipus ideals. Mes endavant

hauré de tornar a insistir sobre aquest punt perquè la

meva pròpia tipologia, talment com la de Tônnies, no es

presti a confusions.

L'obra de Tônnies ha tingut una influència molt

notable -sovint subterrània- sobre el pensament socio-

lògic posterior. Weber, contemporani de Tônnies, incor-

pora a la seva obra la tipologia de Tônnies. Els seus

conceptes de comunalització ({/ztige.me.'LnAc.ka.útu.ng) i. de

socialització (Ve.Jige.Áe.£¿¿c.ka.ú¿u.ng) s'inspiren directa-

ment en la distinció de Tônnies. La tipologia de Weber

sobre les tres formes d'autoritat (He.sui¿c.ka.{t) o la se-

va classificació quatripartita de l'acció social (Han-

dzJLn) , encara que incloguin mes de dos tipus, es poden

considerar desenvolupaments perfeccionats de la distin-

ció original tônnisiana. Una altra dicotomia de Weber,

basada en la distinció entre relacions socials i econò-

miques obertes i tancades, encara que no coincideix amb

la tipologia comunitat/associació, entra plenament dins

de la tradició de les tipologies polars a què m'estic

referint.

Durkheim, contemporani també de Tônnies, fa

una distinció en la seva primera obra sobre La. d¿v¿¿¿6

de.1 tx.iba.Lt í>od.¿a.t , publicada originalment el 1893,

que té paral·lelismes remarcables amb la de Tônnies. El

que interessa a Durkheim no són les formes bàsiques de

voluntat (o d'interacció social, com diríem avui dia),

sinó els principis subjacents a la cohesió de les socie-

tats, que ell anomena formes de solidaritat. Durkheim

distingeix dues formes de solidaritat, que corresponen

a dues menes diferents de societat. La solidaritat me-




