
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
¡DAVANT LA VORÀGINE NACIONALISTA: SINDICALISME DE CLASSE I 

INTERNACIONALISTA! 
 

"Els obrers de tots els països som estrangers! Una sola classe 
una sola lluita". Aquesta frase, que provocarà urticària a tot 
"patriota", concentra l'essència del caràcter antinacionalista, 
antipatriota i per necessitat internacional de la lluita del sindicat 
de la classe obrera. 

Atès que cada vegada amb més insistència ens intenten 
arrossegar a una fratricida batalla de banderetes, com a 
sindicat de classe pensem que és d'extrema importància 
desenvolupar i explicar, encara que sigui breument, el significat 
real d'aquesta frase, que constitueix, de forma intrínseca, el 
caràcter i sentit de tota aquella organització que pretengui 
reclamar-se del sindicalisme de classe, i per tant de Solidaritat i 
Unitat dels Treballadors, amb la intenció de proporcionar al 
treballador que ho llegeixi una petita bombolla d'oxigen 
classista davant de tanta voràgine d’orgia patriotera 
interclassista. De passada, potser, redrecem les potes a més 
d'un gos i ajudem a separar el gra de la palla. 

Comencem pel principi, què és la classe obrera? És tot aquell 
que, no posseint mitjans de producció propis, només posseeix 
la seva força de treball per vendre a qui, posseint els mitjans de 
producció, això és la burgesia, vulgui utilitzar-la. 

Què és un burgès o un empresari? És aquell que posseeix 
mitjans de producció, i en la majoria dels casos, necessita 
comprar força de treball (salari) perquè aquests mitjans 
funcionin per produir els productes que pretén vendre. 

Què és la identitat nacional? La burgesia, la classe dels 
capitalistes, neix revolucionària contra l'anacrònic sistema 
d'ordenació social que va constituir el feudalisme, per implantar 
un concepte nacional, un mercat nacional, establint els seus 
límits fins allà on la burgesia d'un altre lloc i amb interessos 
contraposats li impedeix arribar, unificant un determinat 
territori sota la mateixa llei, els mateixos pesos, les mateixes 
mesures i la mateixa llengua, creant el MERCAT NACIONAL. 
Amb aquest nou ordre social en Estats-Nació, que madura amb 
temps i formes variables en cada lloc, la burgesia modifica a la 
seva voluntat tota l'estructura ideològica que imperava sota el 

feudalisme, creant el seu propi atrezzo d'identificació patrioter, 
crea un món a la seva imatge i semblança. Algunes burgesies 
aconsegueixen presentar-se al món amb Estat reconegut per 
alguna de les coves de bandits (ONU, Unió Europea, etc), però 
altres, el projecte nacional de les quals no ha aconseguit 
imposar-se en la pugna entre fraccions o interessos, es 
presenten com a nacions sense estat "oprimides" per l'Estat en 
el qual queden incloses, realitzant els seus negocis sota el seu 
paraigües i utilitzant quan ho necessiten la seva estructura 
militar i repressiva per reprimir la classe obrera. Totes dues 
funcionen amb la mateixa lògica històrica davant la qüestió 
nacional. 

Té caràcter nacional aquesta relació entre la classe obrera i la 
classe dels empresaris, la burgesia? No, rotundament no, i la 
realitat està davant dels ulls de tots: els empresaris van allà on 
poden extreure una major plusvàlua a l'obrer empleat, sense 
importar el país o regió del què es tracti, així com també l'obrer 
va allà on pugui trobar el burgès de torn que necessiti curtir-li 
la pell durant un temps determinat, sense importar el mar que 
hagi de creuar, la distància que hagi de caminar i el que hagi 
d'arriscar. L'obrer neix "lliure" sota la societat capitalista, sí, 
però sense treballar no hi ha salari, i sense salari no hi ha el 
plat de sopa damunt la taula de la llar de l'obrer, així que 
aquesta suposada "llibertat" no és més que l’obligació d'anar 
allà on trobi les millors condicions com a esclau modern, com a 
treballador assalariat. Així que uns i altres creuen i passen els 
marcs nacionals, uns per l'afany d'un major benefici, els altres 
per la necessitat de sobreviure. 

Què obté la burgesia amb la identitat nacional? Pels 
empresaris, la classe dels capitalistes, el món representa un 
gran pastís, el seu "mercat", i dependrà de la força que siguin 
capaços d'exercir que aconsegueixin ser posseïdors d'una porció 
més gran o més petita d'aquest. Per això, la burgesia amb 
interessos comuns s'organitza per poder plantar cara a qui 
representa la seva competència i així augmentar la seva posició 
de força en tal o qual lloc. El mercat nacional, l’embolcall místic 
del qual és la nació, se li apareix com el seu espai particular, on 
créixer, desenvolupar-se i si pot, des d'on projectar-se cap a 
nous mercats. La identitat nacional és doncs la fusió de les 
diferents classes socials i la submissió d'aquest cos fusionat als 
interessos exclusius de la burgesia, camuflats sempre com 
"interès nacional". 

Però en realitat aquesta identitat nacional, el nacionalisme, 
representa tan sols un interès circumstancial per a la burgesia, 
ja que tot empresari aspira a créixer, créixer per no 
desaparèixer, i això implica a la llarga superar els límits i 
estretors nacionals i regionls. "Mitjançant l'explotació del 
mercat mundial, la burgesia va donar un caràcter cosmopolita a 
la producció i al consum de tots els països. Amb gran sentiment 
dels reaccionaris ha sostret a la indústria la seva base nacional. 
Les antigues indústries nacionals han estat destruïdes i s’estan 
destruint contínuament. Són arraconades per noves indústries, 
la introducció de les quals es converteix en una qüestió vital per 
a totes les nacions civilitzades, per indústries que ja no 
elaboren matèries primeres indígenes, sinó matèries primeres 
vingudes de les més llunyanes regions del món, i els productes 
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no només es consumeixen al propi país, sinó en totes les parts 
del globus. En lloc de les velles necessitats, satisfetes amb 
productes nacionals, en sorgeixen de noves que reclamen per a 
la seva satisfacció productes dels països més apartats i dels 
climes més diversos. En lloc de l'antic aïllament de les regions i 
nacions que es bastaven a si mateixes, s'estableix un tràfic 
universal, una dependència universal de les nacions. I això es 
refereix tant a la producció material, com a la producció 
intel·lectual. La producció intel·lectual d'una nació esdevé 
patrimoni comú de totes. L’exclusivisme i la limitació nacional 
es fan dia a dia més impossibles, i de les moltes literatures 
nacionals i locals es forma una literatura universal. Gràcies al 
ràpid perfeccionament dels instruments de producció i al 
constant progrés dels mitjans de comunicació, la burgesia 
arrossega al corrent de la civilització a totes les nacions, fins a 
les més bàrbares. Els baixos preus de les seves mercaderies 
són l'artilleria pesada amb què enderroca totes les muralles de 
la Xina i fa capitular als bàrbars més fanàticament hostils als 
estrangers. Obliga totes les nacions, si no volen sucumbir, a 
adoptar el mode burgès de producció, les obliga a introduir 
l'anomenada civilització, és a dir, a fer-se burgeses. En una 
paraula: es crea un món a imatge i semblança seva. "(Manifest 
del Partit Comunista, 1848). Així, la burgesia, disposa d'un pati 
de joc mundial on aventurar-se, però conserva amb recel la 
seva base nacional, ja que aquesta representa la seva 
assegurança de vida i punt de suport per defensar els seus 
interessos contra les altres burgesies, imposant, si ho 
necessita, tots els sacrificis necessaris en nom de la pàtria a la 
classe obrera. 

Però, llavors, què pintem els obrers en totes aquestes 
batalles d'interessos entre fraccions del món empresarial? 
D'entrada, qui fica la carn de canó en aquesta lluita entre 
interessos burgesos oposats no són precisament ells, és la 
classe obrera! en primera instància, quan el conflicte segueix la 
via diplomàtica pacífica, deixant-nos la vida a la feina produint 
la santa plusvàlua que la classe dels caníbals -els empresaris- 
s'apropiarà en nom de l'interès nacional productiu, fent-nos la 
competència entre nosaltres de forma fratricida per baixar-nos 
mútuament els salaris, en segona instància, quan la diplomàcia 
agafa el seu caràcter més extrem, sacrificant-nos directament a 
la guerra. D'altra banda, l'ordre capitalista s'asseu sobre una 
enorme olla a pressió que constitueix l'anarquia de producció 
mercantil amb les seves crisis de sobreproducció, que empeny a 
l'acció a la classe obrera mundial, classe social majoritària a 
nivell internacional, amb un problema en comú i interessos de 
classe en comú. La burgesia, conscient d'això, s'esforça a 
posar, des del seu naixement, els mitjans que siguin necessaris 
per dividir i controlar aquesta classe que necessita per a la seva 
existència, però que alhora posa en risc el sistema amb la seva 
pròpia existència. La burgesia sap que com més fraccionada 
estigui la classe obrera, menys probabilitat d'èxit tindran les 
seves lluites i amb més facilitat imposarà el sacrifici per als 
interessos de la producció. 

Pot una organització obrera de classe recolzar un moviment 
nacional? D'una banda, la classe obrera mundial té un projecte 
en comú que és defensar-se dels atacs de la burgesia mundial, 
amb la qual cosa, tancar la lluita obrera en els límits nacionals 
és com a mínim una estupidesa i una irresponsabilitat. De fet, 
els nostres caps, els nostres patrons contracten treballadors allà 
on els sembla, sense importar fronteres ni nacions. Per què 
llavors hauríem de tancar la nostra lluita en límits geogràfics 
imposats per ells als que ni ells se cenyeixen?! En realitat, 
aquelles organitzacions, tant aquelles que es reclamen de la 
suposada "esquerra" nacionalista (que tenen tant d'esquerra 
com nosaltres de cures) com de la dreta obrerista, estan per 
arrossegar la lluita obrera cap al camí de la conciliació nacional 
de classes. Evidentment, només en benefici de la classe 
burgesa. Amb freqüència, la petita i mitjana burgesia, no 
havent estat capaços d'imposar els seus interessos, en vigílies 
de que el pastís s’empetiteixi i la competència augmenti, 
reclama desesperadament el seu dret a treure benefici i a 
protegir el que considera el seu espai vital geogràfic, el seu 
mercat, la seva nació. I, com ha succeït històricament, i 
succeeix en l'actualitat, a qui arrosseguen en els seus projectes 
nacionals? A la classe obrera. 

Què treu l'obrer amb la seva implicació en els moviments 
identitaris nacionals? La perpetuació de les seves misèries. 
Contribueix a protegir els interessos d'una determinada fracció 
de la burgesia, actuant en contra dels seus propis interessos, 
tant a nivell immediat (salari i condicions laborals) com 
impedint la superació de la societat burgesa i la conseqüent 
abolició del treball assalariat. En altres paraules, treballar per 
menys, més hores extres, intensificar el ritme de treball, 
treballar malalt, jubilació el més a prop possible de la mort, i un 
llarg etcètera acompanyat de l'afegitó de ¡tot per la pàtria! I en 
paral·lel: que si mira el que fan els espanyols, que si els 
catalans no sé què, que si els marroquins allò altre, que si els 
llatinoamericans allò, que els alemanys això i allò altre, i 
tornem amb un altre llarg etcètera de verí patriòtic injectat 
directament per la vena als obrers des dels mitjans de 
comunicació burgesos. Així, quan anem a la feina (el mateix 
passa al barri, a l'escala de casa, al metro, etc.) tot són 
desconfiances, recels, tots enemics entre tots, i com que ens 
sentim aïllats i amb por, ens llancem a trepitjar al més feble, al 
company del costat, oblidant-nos (o en molts casos, auto-
convencent el nostre "valent" cervell) de que qui ens imposa 
aquestes misèries a tots els obrers no és ningú més que el 
patró, l'empresari, és dir el mateix per a TOTS. 

Però la realitat és que ens trobem actualment amb un seguit 
d'organitzacions sindicals autodenominades de classe que 
alhora es reclamen del nacionalisme o coquetegen amb 
determinada identitat nacional. "Curiosament", aquest auge 
identitari nacional coincideix amb el procés de radicalització que 
estan prenent determinades fraccions de les burgesies de 
determinades regions o nacions al veure reduir part del seu 
mercat fruit de la crisi actual. I és curiós veure d’utilització 
recurrent d'aquestes organitzacions suposadament de classe de 
conceptes interclassistes com "poble", "societat", "ciutadania", 
"nació oprimida" al costat de classe obrera. A qui incloeu i 
excloeu amb aquestes denominacions? Potser un empresari 
català, espanyol, alemany, etc. és diferent per a vosaltres? Us 
penseu que una legislació laboral "pròpia", i sempre burgesa, 
beneficiarà en res a la classe obrera? Potser jerarquitzeu en un 
gradualisme de suposada "solidaritat" i "unió" al proletariat 
d'altres llocs, ja sigui aquest de Madrid, Sevilla, Barcelona com 
Tànger, Hannover, Guayaquil, etc.? Tindran a veure aquestes 
denominacions enganyoses amb una picada d'ullet al botiguer 
de la cantonada, al fabricant local de iogurts artesanals, 
l'intel·lectual o polític progre, etc.? Efectivament serveixen per 
arrossegar a la classe obrera a defensar els interessos de la 
petita burgesia. 

La lluita d'un sindicat de classe, no pot obeir als criteris de 
classificació per nacionalitats imposades per la legalitat o 
ideologia burgesa. Tot tancament en aquests límits és un 
absurd i constitueix un atropellament a la unió de la classe 
obrera, i en conseqüència un impediment al desenvolupament 
de la seva lluita. I això tant serveix per als que s'esforcen a 
limitar la lluita de classes dins d'un marc nacional determinat, 
com pels que la pretenen limitar als treballadors amb una 
nacionalitat determinada. El sindicat ha de pugnar i lluitar 
activament per a unir a tots els treballadors, tinguin la condició 
legal que tinguin, recollint als febles, als més desprotegits, per 



col·locar-los espatlla amb espatlla amb els altres companys de 
la classe obrera, reduint les diferències que la debiliten i 
formant un bloc granític format per una única classe: la CLASSE 
OBRERA. Només així s'aconsegueix plantar cara al monstre 
capitalista, ja sigui a nivell immediat en els nostres feines, com 
a més llarg terme. 

A Solidaritat i Unitat dels Treballadors, com a sindicat de 
classe, no es defensa cap pàtria, cap nació, cap bandera, cap 
color de pell, cap llengua, i en resum no s'identifica amb cap 
identitat nacional. El sindicat de classe només pot ser i serà de 
classe si defensa els interessos de la tota la classe obrera, 
sense importar on aquesta es trobi i el que diguin aquests 
paperots anomenats passaports. I si mai la seva organització es 
desenvolupa a nivell nacional o regional, és per la seva forma, 
però mai pel seu contingut, aspirant sempre a trencar amb els 

límits regionals i nacionals, a expandir les seves lluites allà on 
hi hagi companys amb la mateixa condició de treballadors 
assalariats. La classe obrera és estrangera allà on es troba, 
doncs en aquesta societat només existeix com a tal pels 
interessos de la classe dels capitalistes, interessos que li són 
completament aliens. ¡ELS OBRERS, A TOTS ELS PAÏSOS, SOM 
ESTRANGERS! 

Companys! No deixem que el nacionalisme de la bandera que 
sigui ens porti a reivindicar cadenes i grillons d'or a la pàtria-
cel·la que ens hagi tocat. Recuperem l'internacionalisme 
proletari i unim les nostres lluites sota l'única bandera de la 
classe obrera internacional i que representa tot el sacrifici patit 
al llarg de tota la seva existència: LA BANDERA ROJA! 

 

L’ENGANY DEL SACRIFICI COMÚ 

Probablement no estem descobrint res que no sapiguem i que 
no veiem a diari en les nostres feines o al carrer, però en 
aquest gràfic podem veure la proporció en què es reparteix el 
PIB (Producte Interior Brut) entre el conjunt de la classe 
empresarial per un banda i la classe obrera per l’altre. Veiem 
d'entrada l'evolució que està prenent aquest repartiment des 
del començament de la crisi, és a dir, de com es reparteix el 
sacrifici amb el que tant ens bombardegen a diari, i al que ens 
arrosseguen amb baixades salarials, augments de ritmes de 
treball, realització d'hores extres no pagades, etc. I és que els 
seus esforços donen els seus fruits: per primera vegada, a 
finals de 2012, el conjunt de les rendes empresarials han 
superat la suma de les rendes salarials, és a dir, ¡tots els 
assalariats junts cobrem menys del que guanyen el total de tots 
els empresaris!  

Però en aquest gràfic li falta una dada bastant important que, 

evidentment, la premsa burgesa haurà oblidat per descuit o no 
haurà trobat rellevant afegir-la, en fi... A quanta gent se li 
reparteix cada franja? Segons les dades de l'INE, a finals de 
2012 hi havia una mica menys de 17 milions de treballadors 
assalariats en actiu, mentre que la suma total d'Empresaris 
(inclosos autònoms) era d'una mica més de 3,2 milions. Això 
vol dir que, un cop es té en compte el número d'individus al que 
es reparteix el PIB per cada grup, posant per cas que es genera 
un euro de "riquesa", la part que cau en mans de l’empresari 
són 75 cèntims, mentre que a l'obrer tant sols li queden 15 
cèntims (quedant els 10 cèntims restants com a impostos sobre 
la producció). La relació final entre els dos és d'1 a 5, és a dir, 
per cada euro en salari mig d’un obrer, l'empresari mig 
ingresa 5. On va i quina magnitud té el plusvalor que generem 
amb el nostre treball? Creiem que la resposta està més que 
clara. Així que, lo de "repartiment de la riquesa" ens ho 
prendrem com un eufemisme o com una broma de mal gust, ja 
que potser quan parlem de les rentes empresarials si que 
podem utilitzar el terme riquesa, però per la part de la classe 
treballadora el que es reparteix és misèria.  

Tot i així, aquesta relació es refereix al salari mig, que ni molt 
menys representa el salari majoritari més representatiu. 
Conscients de que aquestes dades es queden molt lluny de la 
realitat de immensa majoria de treballadors, ens proposem fer, 
per la propera publicació d’aquesta revista, un segon estudi 
més detallat tenint en compte el número d'assalariats que 
pertanyen a les diferents franges salarials.  

¡Company! No t’empassis els plors i les històries amb les que 
ens venen i ens comencen a tenir acostumats els jefes, la 
patronal, el seu Estat i els seus estimats sindicaleros a sou! 
¡Defensa el teu salari i les teves condicions de treball! És més, 
lluita per millorar-les, ja que pel que es veu, la classe 
empresarial té molt a "repartir" encara.  

Si el capitalisme ha de sobreviure rebentant-nos, que rebenti 
el capitalisme!  

TAULA REIVINDICATIVA 

 

EL DRET A LA PERESA – Paul Lafargue (1883)          <<Novè extracte>> 

APÈNDIX 

Els nostres moralistes són gent ben modesta; si bé han 
inventat el dogma del treball, en dubten de l’eficàcia per 
tranquil·litzar l’ànima, alegrar l’esperit i garantir el bon 
funcionament dels ronyons i d’altres òrgans; en volen 

experimentar l’ús en la població in anima vili, abans de girar-lo 
contra els capitalistes, vicis dels quals tenen la missió 
d’excusar i d’autoritzar. 

Per a portar endavant les lluites que se’ns presenten i se’ns presentaran, necessitem el SINDICAT DE CLASSE, no subvencionat ni pel 
patró ni per l’Estat. Necessitem reprendre els mètodes de lluita classista i unificar les lluites per una taula reivindicativa única: 
 

- Salari mínim de 1500€ nets per a tots i pujades lineals d’un mínim 300€ al mes. 
- Salari integral per als desocupats (mínim 1500€). 
- Reducció de jornada a 30 hores sense reducció de salari. 
- Jubilació als 55 anys amb el 100% del salari. 
- Eventuals i subcontractats a fixos de plantilla a l’empresa principal. 

 



Però, filòsofs a quatre sous la dotzena, per què batre-us així 
el cervell per elucubrar una moral de la qual no goseu 
d’aconsellar la pràctica als vostres amos? El vostre dogma del 
treball, que us fa sentir tan orgullosos, el voleu veure blasmat, 
maleït? Obrim la història dels pobles antics i els escrits dels 
seus filòsofs i dels seus legisladors. 

“No sabria afirmar”, diu el pare de la història, Heròdot, “si els 
grecs adquiriren dels egipcis el menyspreu que fan del treball, 
perquè trobo el mateix menyspreu establert entre els tracis, 
els escites, els perses, els lidis; en un mot, perquè en la 
majoria dels pobles bàrbars, els qui aprenen les arts 
mecàniques, i fins i tot els seus infants, són considerats com 
els darrers dels ciutadans... Tots els grecs han estat educats en 
aquests principis, particularment els lacedemonis”. 

“A Atenes, els ciutadans eren veritables nobles que no 
s’havien d’ocupar de res més que de la defensa i 
l’administració de la comunitat, com els guerrers salvatges als 
quals remunten l’origen. En deure doncs d’ésser lliures tothora 
per vetllar, per la força intel·lectual i corporal, pels interessos 
de la república, encarregaren als esclaus tot el treball. El 
mateix a Lacedemònia, on ni tan sols les dones no devien ni 
filar ni teixir per no pas malmetre la seva noblesa”. 

Els romans no coneixien més que dos oficis nobles i lliures, 
l’agricultura i les armes: tots els ciutadans vivien de dret a 
expenses del Tresor, sense poder ésser obligats de proveir-se 
la subsistència per qualsevol de les sordidae artes (així 
designaven els oficis) que pertanyien de dret als esclaus. 
Brutus, l’antic, per sublevar el poble, acusà per damunt de tot 
a Tarquí, el tirà, d’haver convertit ciutadans lliures en artesans 
i paletes. 

Els filòsofs antics es disputaven l’origen de les idees, però 
coincidien quan es tractava d’abominar del treball. 

“La natura”, diu Plató, en la seva utopia social, en la seva 
República model, “la natura no ha fet ni sabaters, ni forjadors; 
tals ocupacions degraden la gent que les exerceix, vils 
mercenaris, miserables sense nom que són exclosos pel llur 
mateix estat dels drets polítics. Quant als mercaders 
acostumats a mentir i a estafar, hom no els suportarà en la 
ciutat més que com un mal necessari. El ciutadà que s’envilirà 
pel comerç serà perseguit per aquest delicte. Si és convicte, 
serà condemnat a un any de presó. El càstig serà doble a cada 
cop que reincideixi”. 

En la seva Econòmica, Xenofont escriu: 

“La gent que es lliura a treballs manuals no són mai elevats a 
càrrecs, i per una bona raó. La major part, condemnats a estar 
asseguts tot el dia, alguns d’ells fins i tot per suportar un foc 
continu, no poden evitar de tindre el cos alterat i és ben difícil 
que l’esperit no se’n ressenteixi”. 

“Què pot sortir d’honorable d’una botiga? professa Ciceró, “i 
que pot produir d’honest el comerç? Tot aquell que es fa dir 
botiguer és indigne d’un home honest [...], els comerciants no 
poden guanyar sense mentir, i què hi ha de més odiós que la 
mentida? Així doncs, hom ha de considerar com quelcom de 

baix i de vil l’ofici de tots aquells que venen el seu esforç i la 
seva indústria; car aquell qui dóna el seu treball per diners es 
ven ell mateix i es posa al nivell dels esclaus”. 

Proletaris, embrutits pel dogma del treball, escolteu el 
llenguatge d’aquests filòsofs, que us amaguen amb tant de zel: 
un ciutadà que dóna el seu treball per diners es degrada al 
rang dels esclaus, comet un crim, que mereix anys de presó. 

La tartuferia cristiana i l’utilitarisme capitalista no havien pas 
pervertit aquests filòsofs de les repúbliques antigues; en 
professar per homes lliures, expressaven desprevingudament 
el seu pensament. Plató, Aristòtil, aquests pensadors gegants, 
dels quals el nostre Cousin, el nostre Caro, el nostre Simon no 
podrien abastar ni la clivella que es cenyien a la punta del peu, 
volien que els ciutadans de les seves repúbliques ideals 
visquessin en el més gran lleure; car, afegeix Xenofont, “el 
treball se’n du tot el temps i amb ell hom no té cap lleure per a 
la república i per als amics”. Segons Plutarc, el gran títol de 
Licurg, “el més savi dels humans”, per a l’admiració de la 
posteritat, era d’haver atorgat lleure als ciutadans de la 
república en prohibir-los tot ofici. 

Però, respondran els Bastiat, Dupanloup, Beaulieu i demés 
defensors de la moral cristiana i capitalista, que aquests 
pensadors, aquests filòsofs, preconitzaven l’esclavatge. 
Perfecte, però podien fer altrament, donades les condicions 
econòmiques i polítiques de la seva època? La guerra era 
l’estat normal de les societats antigues; l’home lliure havia de 
consagrar el seu temps a discutir els afers de l’estat i a vetllar-
ne la defensa; els oficis eren llavors massa primitius i massa 
grollers perquè, els qui els practicaven, poguessin exercir l’ofici 
de soldat i de ciutadà; a fi de posseir guerrers i ciutadans, els 
filòsofs i els legisladors devien tolerar els esclaus en les 
repúbliques heroiques. Però els moralistes i els economistes del 
capitalisme no preconitzen pas l’assalariat, l’esclavatge 
modern? I a quins homes l’esclavatge capitalista proporciona 
lleure? Als Rothschild, als Schneider, a les Mme Boucicaut, 
inútils i perjudicials, esclaus dels seus vicis i dels seus criats. 

“El prejudici de l’esclavatge dominava l’esperit de Pitàgores i 
d’Aristòtil”, ha escrit hom desdenyosament, i mentre Aristòtil 
preveia que “si cada eina pogués executar sense 
comandament, o bé tot sol, la seva pròpia funció, com els caps 
d’obra de Dèdal que es movien per ells mateixos, o com els 
trípodes de Vulcà es posaven espontàniament a la feina 
sagrada; si, per exemple, les agulles del teixidor teixissin elles 
mateixes, el cap de taller ja no tindria necessitat d’assistents, 
ni l’amo d’esclaus”. 

El somni d’Aristòtil és la nostra realitat. Les nostres màquines 
amb alè de foc, membres d’acer, infatigables, amb una 
fecunditat meravellosa, inesgotable, realitzen dòcilment totes 
soles la seva feina sagrada; mentrestant, el geni dels grans 
filòsofs del capitalisme resta dominat pel prejudici del treball 
assalariat, el pitjor dels esclavatges. No comprenen encara que 
la màquina és la redemptora de la humanitat, el Déu que 
rescatarà l’home de les sordidae artes i del treball assalariat, el 
Déu qui li donarà lleure i llibertat. 
 … 
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