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PRIMER CAPÍTOL
Les mercaderies

1. Els dos factors d'una mercaderia: valor-ús i valor (la subtància del valor, la 
magnitud del valor) 

La riquesa de les societat on domina el sistema de producció capitalista apareix com una 
«acumulació immensa de mercaderies» (1), amb la mercaderia individual com a la seua 
forma elemental. La nostra recerca comença per tant amb l'anàlisi de les mercaderies

La  mercaderia  és  en  primer  lloc  un  objecte  exterior,  una  cosa  que  per  les  seues 
propietats  satisfà  necessitats  humanes  d'una  certa  mena.  La  natura  d'aquestes 
necessitats, per exemple, si sorgeixen de l'estòmac o de la fantasia no altera la qüestió 
(2).  Tampoc  s'hi  tracta  de  saber  com  l'objecte  satisfà  aquestes  necessitats,  ja  siga 
directament  com  a  mitjà  de  subsistència,  o  d'una  forma  indirecta,  com a  mitjà  de 
producció.

Cada cosa útil, com ferro, paper, etc., es pot considerar des d'un doble punt de mira, 
segons la qualitat  i la quantitat.  Cadascuna d'aquestes coses és un conjunt de moltes 
propietats  i  pot  utilitzar-se  per  tant  de  formes  diferents.  Descobrir  aquestes  formes 
diferents  i  per  tant  l'ús  múltiple  de  les  coses  és  un  fet  històric  (3).  Igualment  la 
descoberta de mesures socials per la quantificació de les coses útils. La diversitat de les 
mesures  de les mercaderies  es correspon en part  a la  natura diversa dels  objectes a 
mesura, i en part a convencions.

La  utilitat  d'una  cosa  fa  el  seu  valor-ús  (4).  Però  aquesta  utilitat  no  sura  en  l'aire. 
Limitada per les propietats físiques de la mercaderia, no existeix sense ella. Les pròpies 
mercaderies materials, com el ferro, el blat, el diamant, etc., és per tant un valor-ús o bé. 
Aquest seu caràcter és independent de l'apropiació de les seues propietats utilitàries pels 
homes  o de la  quantitat  de treball  que costa.  En tractar  del  valor-ús hem d'assumir 
sempre que tractam amb determinacions quantitatives, com dotzenes de rellotges, colzes 
de fil de lli, tones de ferro, etc. Els valors-usos de les mercaderies ofereixen material per 
una disciplina pròpia, l'ús de les mercaderies  (5). Els valors-usos es realitzen tan sols 
amb l'ús o el consum. Els valors-usos constitueixen el contingut material de la riquesa, 
siga  quina  siga  la  seua  forma  social.  En  la  forma  social  que  anam  a  considerar 
constitueixen igualment els dipositaris materials del valor-intercanvi.

El valor intercanvi apareix en primer lloc com la relació quantitativa, la proporció amb 
la qual els valors-usos d'una mena es canvien per valors-usos d'una altra mena (6), una 
relació de canvi constant amb el  temps i  l'espai.  El valor-intercanvi  sembla per tant 
casual  i  purament  relatiu,  i  una  mercaderia  interna,  un  valor-intercanvi  immanent 
(valeur intrinsèque), per tant, una contradictio in adjecto (7). Consideram la qüestió de 
més a prop.

Una determinada mercaderia, un quart de blat, per exemple, es canvia per x de betú o 
per y de seda o per z d'or, etc., en breu per una altra mercaderia en les proporcions més 
diverses. Per tant el blat té mútiples valors-intercanvi per comptes d'un de sol. Però com 
que x de betú, igual que y de seda, igual que z d'or, etc., són valor-intercanvi d'un quart 
de blat, se l'ha de poder substituir per x de betú, y de seda, z d'or com a gran valor-
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intercanvi. Se segueix per tant, primer: el valor-intercanvi vàlid d'aquesta mercaderia és 
en general tan sols la manera d'expressa, la «forma aparent» de quelcom de distingible.

Prenguem encara dues mercaderies, com ara blat i ferro. Les relacions amb les quals 
s'intercanvien, siguen quines siguen, es poden representar sempre en una equació on una 
determinada quantitat de blat s'iguala a una determinada quantitat de ferro, com ara 1 
quart de blat = tant de ferro. Què diu aquesta equació? Que existeix quelcom de comú 
entre aquestes quantitats de dues coses diferents, en 1 quart de blat i igualment en tant 
de ferro. Totes dues, per tant, es poden reduir, pel qua fa al valor-intercanvi, a aquesta 
tercera.

Un simple exemple geomètric ho aclareix. Per tal de determinar i comparar les àrees de 
totes  les  figures  rectilínies  hom les  resol  en triangles.  La  del  propi  triangle  hom la 
redueix a quelcom que no té res a veure amb la seua figura visible—per la meitat del 
producte  de la seua base amb la  seua alçada.  Igualment  els  valors-intercanvi  de les 
mercaderies han de poder-se expressar en terme de quelcom que els hi és comú, de la 
qual cosa representen més o menys.

Això comú no pot ésser ni una propietat geomètrica, ni física, ni química ni d'altres de 
naturals de les mercaderies. Les llurs propietats físiques es fan evidents tan sols quan 
entra hom considera d'utilitzar-les, per tant en els valors-usos. D'altra banda, però, és 
precisament l'abstracció dels valors usos ço que caracteritza evidentment les relacions 
d'intercanvi  de  les  mercaderies.  En aquestes,  precisament,  un valor-ús  val  tant  com 
qualsevol altre, únicament que siga a l'abast en una proporció suficient. O, com el vell 
Barbon diu: 

«Una mena de mercaderia és tan bona com l'altra, quan el valor d'intercanvi és igual de gran. No existeix 
cap diferència o distinció entre dues coses amb un valor d'intercanvi igual de gran». (8)

Com a valors-usos les mercaderies són per damunt de tot  de qualitats diferenciades, 
com  a  valors  d'intercanvi  són  simplement  quantitats  diferenciades,  i  per  tant  no 
contenen cap àtom de valor-ús.

Si hom deixa ara fora el valor-ús de les mercaderies materials, tan sols els hi resta una 
propietat,  la  de  productes  del  treball.  Amb  tot  àdhuc  el  producte  del  treball  se'ns 
transforma a les mans. Si abstraiem del seu valor-ús, abstraiem també dels components i 
formes materials, que el fan valor-ús. Ja no és una taula ni una casa ni un fil ni cap altra 
cosa útil. Tot el sentit de la seua condició es perd de vista. Ja no és tampoc un producte 
del treball del fuster ni del treball agrícola ni del treball del filador ni de cap altra mena 
de treball productiu. Amb el caràcter útil del treball productiu desapareix el caràcter útil 
dels diferents treballs, i desapareix també fins i tot les formes concretes diferenciades 
d'aquests treballs, que ja no s'hi diferencien sinó que tots són reduïts alhora a un mateix 
treball humà, el treball humà abstracte.

Consideram ara  el  residu del  producte  de  treball.  Consisteix  cadascú  en  la  mateixa 
objectivitat fantasmal, una simple congelació de treball humà indiferenciable, és a dir de 
força de treball humana emprada sense considerar-ne la forma d'emprar-la. Aquestes 
coses  ara  tan  sols  ens  diuen  que  s'ha  emprat  força  de  treball  humana  en  la  llur 
producció, que contenen treball humà. Com a cristalls d'aquesta llur substància social 
són valors—valors comercials.
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En la  relació  d'intercanvi  de  les  mercaderies  el  valor  d'intercanvi  ens  apareix  com 
quelcom del tot independent del valor d'ús. Ara hom abstrau realment del valor d'ús el 
producte de treball,  de forma que a hom li resta el seu valor, com l'hem determinat 
abans. Allò comú, que s'expressa en la relació d'intercanvi o en el valor d'intercanvi de 
la mercaderia, és per tant el seu valor. El progrés en la recerca ens mostrarà que el valor 
d'intercanvi és la forma necessària d'expressió o de manifestació del valor, la qual, en un 
principi, però, l'hem de considerar independent d'aquesta forma.

Un valor d'ús o bé té per tant tan sols un valor perquè conté o s'hi ha materialitzat treball 
humà  abstracte.  Com  es  mesura  ara  la  grandària  del  seu  valor?  Per  la  quantitat 
continguda de «substància creadora de valor», el treball. La pròpia quantitat de treball 
es mesura per la seua durada temporal, i el temps laboral posseeix al seu torn com a 
mesura una porció de temps determinada, com hores, dies, etc.

Podia semblar  que,  com que el  valor  d'una  mercaderia  el  determina  la  quantitat  de 
treball emprat en la seua producció, com més malfeiner o inhàbil siga un home, més 
valuosa serà la seua mercaderia, perquè hi ha esmerçat més temps en la seua elaboració. 
El  treball  que  constitueix,  però,  la  substància  del  valor,  és  treball  humà  igual, 
emprament de la mateixa força de treball humana. La força de treball total de la societat, 
que s'expressa en els valors del món comercial, s'hi dóna com una única força de treball 
humana, constituïda per nombroses forces de treball individuals. Cadascuna d'aquestes 
forces de treball individual és la mateixa força de treball humana que les altres, en la 
mesura que posseix el caràcter d'una força social mitjana de treball i actua com a tal 
força social mitjana de treball, i per tant en la producció d'una mercaderia no s'utilitza 
més  que  temps  que  el  necessari  com  a  mitjana  o  el  temps  de  treball  socialment 
necessari. El temps de treball socialment necessari és el temps de treball requerit per 
produir un determinat valor d'ús sota les condicions socials normals de producció i amb 
el  grau  socialment  mitjà  d'habilitat  i  d'intensitat  vigent  del  treball.  Després  de  la 
introducció dels telers de vapor a Anglaterra per exemple reduí a la meitat la quantitat 
de treball requerida per teixir una determinada quantitat de fil en teixit. El teler manual 
anglès requereix per aquesta producció, de fet, el mateix temps de treball que abans, 
però el producte de la seua hora de treball individual suposa ara tan sols mitja hora de 
treball social i així per tant cau a la meitat del seu valor anterior.

Per  tant  tan  sols  la  quantitat  de  treball  socialment  necessari  o  el  temps  de  treball 
socialment necessari per la producció d'un valor d'ús, és qui determina la seua quantitat 
de valor (9). La mercaderia individual s'hi presenta principalment com l'exemplar mitjà 
de la seua mena (10). Les mercaderies que contenen la mateixa quantitat de treball o que 
es poden produir amb el mateix temps de treball, tenen per tant la mateixa quantitat de 
valor. El valor d'una mercadiera és en relació al valor de qualsevol altra mercaderia com 
el temps de treball necessari per la producció d'una ho és en relació al temps necessari 
de treball per la producció de les altres. «Com a valors totes les mercaderies són tan sols 
masses determinades de temps de treball congelat».(11)

La quantitat de valor d'una mercaderia restaria per tant constant si el temps de treball 
requerit per la seua producció fos constant. Aquest canvia, però, amb cada canvi en la 
productivitat  del  treball.  La  productivitat  del  treball  la  determinen  múltiples 
circumstàncies,  entre  d'altres  el  grau  mitjà  d'habilitat  del  treballador,  l'estadi  de 
desenvolupament de la ciència i la seua aplicació tecnològica, la combinació social dels 
processos de producció, l'abast i la capacitat dels processos producció i les condicions 
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naturals. La mateixa quantitat de treball es posa, per exemple, en les bones anyades en 8 
búixels de gra, i en les males tan sols en 4. La mateixa quantitat de treball ofereix més 
metalls en les mines riques que en les pobres, etc. Els diamants rarament es troben en la 
superfície terrestre, i per tant la seua descoberta costa com a mitjana molt de temps de 
treball. Com a conseqüència en poc volum hi ha molt treball. Jacob dubta de si l'or mai 
s'ha  comptat  per  tot  el  seu  valor.  Això  encara  és  més  vàlid  pel  diamant.  Segons 
Eschwege el 1823 el producte total de vuit anys de les mines de diamats brasileres no 
havia  arribat  encara  al  preu  del  producte  mitjà  d'un  any  i  mig  del  sucre  o  de  les 
plantacions de cafè brasileres, tot i que suposaven molt més treball, i per tant més valor. 
Amb mines més riques la mateixa quantitat de treball es trobaria en més diamants i el 
seu valor disminuiria.  Si poguessem aconseguir  amb poc treball  la transformació de 
carbó en diamants, el seu valor podria caure per sota del dels maons. En general: com 
més gran és la productivitat del treball,  menor és el temps de treball requerit per un 
article, i menor la massa de treball que s'hi cristal·litza, i per tant menor el seu valor. 
Inversament, com menor és la productivitat del treball, més gran és el temps de treball 
necessari per la producció d'un article, més gran el seu valor. La quantitat de valor d'una 
mercaderia  canvia  per  tant  directament  com  a  quantitat  i  inversament  com  a 
productivitat del treball que s'hi realitza. <1. La primera edició continuava: Coneixem 
ara la  substància del valor. És el  treball.  Coneixem la seua  unitat de mesura. És el 
temps  de  treball.  Resta  per  analitzar  la  seua  forma,  que  segella  el  valor en  valor  
d'intercanvi.  Abans  però  cal  desenvolupar  més  detingudament  el  que  ja  hem 
determinat>.

Una cosa pot ésser valor d'ús sense ésser un valor. Aquest és el cas quan la seua utilitat 
pels humans no es deu al treball. Com ara l'aire, les terres verges, els prats naturals, la 
fusta d'àrees silvestres, etc. Una cosa pot ésser útil i producte del treball humà, sense 
ésser  una mercaderia.  Qui  mitjançant  el  seu producte  satisfà  les  pròpies  necessitats, 
creat de fet valors d'ús, però no mercaderies. Per produir mercaderies, no tan sols ha de 
produir  valors  d'ús,  sinó  valors  d'ús  pels  altres,  valors  d'ús  social.  (I  no pels  altres 
simplement. El camperol de l'edat mitjana produïa gra de renda pel senyor feudal, gra 
de delme pel capellà. Però ni el gra de renda ni el gra de delme esdevenen mercaderies 
perquè els haja produït per uns altres. Per esdevindre mercaderies, cal passar el producte 
a un altre, per qui serveix com a valor d'ús, mitjançant la realització d'un intercanvi) 
(11a). Finalment res no pot ésser un valor,  sense ésser un objecte d'ús. Si és inútil, 
també és inútil el treball que hi ha contingut, no compta com a treball i no consisteix per 
tant cap valor.

2. El doble caràcter del treball aplicat a les mercaderies

Originalment  la  mercaderia  ens  apareix  com una  dualitat,  de  valor  d'ús  i  de  valor 
d'intercanvi.  Després es veu que també el  treball,  en la mesura que s'expressa en el 
valor, ja no posseeix les mateixes característiques que li corresponen com a generador 
de valors d'ús. Aquesta natura doble del treball contingut en la mercaderia vaig ser el 
primer d'examinar-la críticament (12). Com que aquest punt és l'eix de la comprensió de 
l'economia política, se l'examinarà de més a prop.

Prenguem dues mercaderies, com ara un abric i 10 colzes de tela de lli. La primera té el 
doble de valor que els darrers, de forma que si 10 colzes de tela de lli = v, l'abric = 2 v.
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L'abric  és un valor  d'ús  que satisfà  una determinada  necessitat.  Resulta  d'una mena 
determinada  d'activitat  productiva.  Que determina  el  seu objectiu,  la forma d'actuar, 
l'objecte, els mitjans i el resultat. El treball, la utilitat del qual es representa per tant en 
el valor d'ús del seu producte, o que es manifesta en fer del seu producte un valor d'ús, 
el denominam breument treball útil. Sota aquest punt de mira tenim present el seu efecte 
útil.

Així com l'abric i la tela de lli són dos valors d'ús qualitativament diferents, també és 
qualitativament  diferent  l'essència  dels  treballs  que  els  produeixen—la  costura  i  la 
teixida. Si cada cosa no fos un valor d'ús qualitativament diferent i per tran producte 
d'un treball  útil  qualitativament  diferent,  no es  podrien ni  tan sols  comparar  com a 
mercaderies. L'abric no es canvia per abrics, un valor d'ús no es canvia pel mateix valor 
d'ús.

A  la  totalitat  de  formes  diferenciades  de  valors  d'ús  o  mercaderies  físiques  els  hi 
correspon una totalitat de treballs útils múltiples, segons gènere, tipus, família, subtipus, 
varietat—una divisió social del treball. És la condició per l'existència de la producció de 
mercaderies,  si  bé  la  producció  de mercaderies  no  és,  inversament,  la  condició  per 
l'existència de la divisió social del treball.  En l'antiga comunitat indiana el treball es 
divideix  socialment,  sense  que  els  productes  esdevinguen  mercaderies.  O,  en  un 
exemple  més  familiar,  en  cada  fàbrica  el  treball  es  divideix  sistemàticament,  però 
aquesta divisió no s'aconsegueix mitjançant l'intercanvi entre els treballadors del llur 
producte individual. Tan sols poden els productes aparèixer en relació amb els altres 
com a mercaderies si procedeixen del treball privat, separat i mútuament independent.

Hom ha  vist  per  tant:  en  el  valor  d'ús  de  cada  mercaderia  s'hi  allotja  una  activitat 
productiva  amb  un  determinat  objectiu  o  treball  útil.  Els  valors  s'ús  no  es  poden 
comparar com a mercaderies, si el treball útil que hi és allotjat no és qualitativament 
diferent. En una societat on els productes en general prenen la forma de mercaderies, és 
a  dir  en  una  societat  de  productors  de  mercaderies,  s'hi  desenvolupa  aquesta 
diferenciació qualitativa del treball útil, que duen a terme de forma mútuament separada 
com a agents privats productors independents, fins a un sistema complex, fins a una 
divisió social del treball.

L'abric és igualment útil tant si l'ha de dur la modista com la client de la modista. En 
tots dos casos actua com a valor d'ús. De cap manera la relació entre l'abric i el treball 
que  l'ha  produïda  no  es  veu  alterada  pel  fet  que  la  confecció  haja  esdevingut  una 
professió particular, una branca independent de la divisió social del treball. Sempre que 
la necessitat de vestir-se els ha forçat, els humans han cosit des de fa mil·lennis, sense 
que ni un de sol esdevingués sastre. Però l'essència de l'abric, de la tela de lli,  i  de 
qualsevol  element  de  riquesa  material  que  no  proporciona  la  natura,  ha  d'existir 
mitjançant una activitat productiva amb un objectiu especial, que assimilar una matèria 
natural particular per una necessitat humana particular. Com a creador de valors d'ús, 
com a  treball  útil,  el  treball  és  per  tant  una  condició  per  l'existència  humana,  amb 
independència de tota forma social, una necessitat natural permanent, sense el qual no hi 
hauria bescanvis materials entre els humans i la natura, que són els qui permeten la vida 
humana.

Els valors d'ús abric, tela de lli, etc., en breu les mercaderies físiques, són combinacions 
de dos elements, matèria natural i treball. Si hom separa de la totalitat tots els diferents 



treballs  útils  allotjats  en l'abric,  en la  tela  de  lli,  etc.,  hi  resta  un substrat  material, 
present a la natura sense la intervenció humana. Els humans tan sols poden actuar en la 
seua producció, com la pròpia natural, per l'alteració de les formes materials.(13) Encara 
més. En aquest treball de transformació ells mateixos s'ajuden constant de les forces 
naturals. El treball  no és per tant l'única font dels valors d'ús produïts, de la riquesa 
material. El treball n'és el pare, com deia William Petty, i la terra la mare.

Passam ara de la mercaderia considerada com a objecte d'ús, al valor de la mercaderia.

Segons la nostra suposició, l'abric té el doble de valor que el fil de lli. Això és, però, tan 
sols  uns  diferència  quantitativa,  que  de  bon  començament  encara  no  ens  interessa. 
Recodam, això sí, que si el valor d'un abric dobla en magnitud al de 10 colzes de fil de 
lli, 20 colzes de fil de lli tenen la mateixa quantitat de valor que un abric. Com a valors 
l'abric i la tela de lli són coses de la mateixa substància, expressions objectives de la 
mateixa mena de treball.  Però cosir i  filar són treballs qualitativament diferents. S'hi 
donen, això sí, situacions socials on la mateixa persona alternativament cus i fila, i on 
totes dues formes diferents de treball són tan sols per tant modificacions del treball del 
mateix individu i no pas encara funcions sòlides particulars d'individus diferents, igual 
com l'abric que fa avui el nostre sastre, i els patalons que fa demà, no suposen més que 
variacions  del  mateix  treball  individual.  Als  ulls  sembla  que  en  la  nostra  societat 
capitalista,  d'acord amb una canviant demanda,  es canvia una certa porció de treball 
humà en la forma de confecció o en la forma de teixit. Aquesta transformació del treball 
potser no es realitza  sense fricció,  però s'ha de realitzar.  Si  hom deixa de banda la 
determinació de l'activitat productiva i per tant el caràcter útil del treball, tan sols hi 
resta  una  aplicació  de  treball  humà.  La  confecció  i  el  teixit,  per  bé  que  activitat 
productives qualitativament diferents són totes dues aplicacions productives del cervell, 
músculs, nervis, mans, etc., humans, i en aquest sentit són totes dues treball humà. Són 
tan sols dues formes diferents d'aplicar força de treball humana. És clar que la pròpia 
força de treball ha d'ésser més o menys desenvolupada, i que s'ha d'aplicar de tal o tal 
forma.  El  valor  de  la  mercaderia,  però,  respresenta  el  treball  humà  indiferenciat, 
l'aplicació de treball humà en general. Com ara en la societat burgesa un general o un 
banquer juguen un paper força més important que l'home indiferenciat  (14), igualment 
s'esdevé amb el treball humà. És l'aplicació de la força de treball simple, que posseeix 
com a mitjana cada persona normal, sense un desenvolupament concret. El propi treball  
mitjà simple varia en caràcter, de fet, en els diferents països i èpoques culturals, però 
n'és un en una certa societat. El treball complex s'hi dóna tan sols com a potenciació o 
més aviat multiplicació del treball simple, de forma que una quantitat inferior de treball 
complex és igual a una quantitat superior de treball simple. Que aquesta reducció és 
vàlida, ho mostra l'experiència. Una mercaderia pot ésser el producte del treball més 
complex, i el seu valor en relació al producte del treball simple representa tan sols una 
determinada quantitat de treball simple.(15) Les diferents proporcions amb les quals es 
redueixen  les  diferents  menes  de  treball  a  treball  simple  com  a  unitat  de  mesura, 
resulten d'un procés social que té a lloc a l'esquena dels productors i que per tant apareix 
com prestablert. Per simplificació d'ara en endavant considerarem tota mena de força de 
treball com a força de treball simple, i així simplement ens estalviarem l'esforç de la 
reducció.

Com també en els valors abric i tela de lli abstreiem les diferències dels valors d'ús, 
igualment en el treball que es representa en aquests valors, abstriem les diferències de 
les formes d'utilitat, la confecció i el teixit. Com que els valors d'ús abric i tela de lli són 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_049.htm#M15
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_049.htm#M14
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_049.htm#M13


combinacions  amb un objectiu  determinat  d'activitats  productives  amb tela  i  fil,  els 
valors abric i tela de lli són simples congelacions homogènies de treball, de forma que 
el treball que hi ha contingut en aquests valors tampoc no compta per la seua relació 
productiva amb la tela i el fil, sinó tan sols com a aplicació de força de treball humana. 
La confecció i el lli són elements constitutius dels valors d'ús precisament per les llurs 
diferents qualitats; la substància del treball de confecció i del treball de teixir el lli ho 
són tan sols per l'abstracció de les llurs qualitats  particulars i per posseir tots dos la 
mateixa qualitat, la qualitat del treball humà.

Abrics  i  tela  de  lli  no  són,  però,  únicament  valors  en  general,  sinó  valors  d'una 
determinada magnitud,  i  segons la nostra assumpció l'abric és d'un valor doble a 10 
colzes de tela de lli. D'on ve aquesta diferència entre les quantitats de valor? Del fet que 
la tela de lli tan sols conté la meitat de treball que l'abric, de forma que en la producció 
de la darrera la força de treball ha hagut de doblar el temps dedicat necessari per la 
producció de la primera.

Quan per tant pel que fa al valor d'ús el treball contingut en la mercaderia tan sols s'hi 
dóna  qualitativament,  pel  que  fa  a  la  quantitat  de  valor  tan  sols  s'hi  dóna 
quantitativamentv, i s'ha de reduir primer a treball humà sense cap més qualitat. Abans 
es tractava de com i què era el treball, ací de quant, de quant de temps. Com que la 
quantitat de valor d'una mercaderia representa tan sols la quantitat de treball contingut, 
les mercaderies en determinades proporcions han d'ésser d'igual quantitat de valor.

Si resta inalterada la força productiva de tots els treballs útils requerits per la producció 
d'un abric, també hi resta la quantitat de valor de l'abric amb la pròpia quantitat. Quan 1 
abric suposa x jornades de treball, 2 abrics suposen 2 x jornades de treball. Assumim, 
però, que el treball necessari per la producció d'un abric es dobla o cau a la meitat. En el 
primer cas un abric té un valor igual a dues abrics anteriors, en el darrer cas dos abrics 
tenen tan sols el valor d'una d'anterior, si bé en tots dos casos un abric fa el mateix 
servei que abans i que el treball útil que hi és contingut resta amb la mateixa qualitat. 
Però la quantitat de treball aplicat en la seua producció ha canviat.

Una quantitat més gran de valor d'ús constitueix per si mateixa una més gran riquesa 
material, dos abrics més que una. Amb dos abrics poden vestir dues persones, amb un 
abric tan sols una, etc.  Amb tot  un augment  de la massa de riquesa material  es pot 
correspondre a una caiguda simultània de la seua quantitat de valor. Aquest moviment 
contradictori  s'origina  del  caràcter  doble  del  treball.  La  productivitat  es  refereix 
naturalment tan sols a la força productiva útil, tan sols a un treball concret i determinada 
de fet al grau d'efectivitat per un objectiu de l'activitat productiva durant un cert període. 
El treball útil esdevé per tant una font de productes més rica o més pobra en relació 
directa  a l'augment  o caiguda de la seua productivitat.  D'altra banda un canvi en la 
productivitat  no  afecta  el  treball  representat  pel  valor.  Com que la  productivitat  es 
correspon a les formes útils concretes del treball, naturalment no pot influir gens en el 
treball,  tan  bont  punt  abstreiem  les  seues  formes  útils  concretes.  El  mateix  treball 
realitzat per tant en el mateix període de temps equival a la mateixa quantitat de valor, 
per molt que canvie la productivitat.  Però oferirà en el mateix període de temps una 
quantitat  diferent  de  valor  d'ús,  més,  quan  la  productivitat  augmenta,  menys,  quan 
disminueix.  El mateix canvi de la força productiva,  que augmenta l'aprofitament del 
treball i per tant la quantitat de valors d'ús obtinguts, disminueix per tant la quantitat de 



valor  d'aquesta  massa engrandida,  si  és  que la  suma de treball  necessari  per  la  llur 
producció es redueix. Igualment al contrari.

Tot treball és duna banda l'aplicació de força de treball humana en el sentit fisiològic, i 
amb  aquesta  propietat  del  treball  humà  igual  o  abstracte  constitueix  valors  de 
mercaderia. Tot treball és d'altra banda l'aplicació de força de treball humana en una 
forma  particular  i  amb  un  objectiu  determinat,  i  en  menschlicher  Arbeitskraft  in 
besondrer  zweckbestimmter  Form,  i  en  aquesta  propietat  del  treball  útil  i  concret 
produeix valors d'ús.(16)

3. La forma del valor o valor d'intercanvi

Les mercaderies arriben al món amb la forma de valors d'ús o mercaderies físiques, com 
ferro, tela de lli, gra, etc. Aquesta és la llur forma natural i domèstica. Amb tot, són tan 
sols mercaderies, pel seu doble aspecte, tant d'objectes d'ús com de dipòsits de valor. Es 
manifesten així com a mercaderies o possessions tan sols les formes de mercaderia en la 
mesura que posseeixen una doble forma, natural i de valor.

L'objectivitat del valor de les mercaderies es diferencia per això de la senyora Hurtig, 
que  hom  no  sap  on  posar-la.  Al  contrari  que  l'objectivitat  sensorial  bruta  de  la 
mercaderia física cap àtom de matèria natural entra en l'objectivitat del valor. Hom pot 
girar-se i examinar una única mercaderia, i veurem com hom és incapaç de copsar-la, tot 
i que siga una cosa de valor. Si recordam, però, que les mercaderies posseeixen tan sols 
una objectivitat del valor en la mesura que són expressions d'una mateixa unitat social, 
el treball humà, se segueix com quelcom evident que el valor tan sols pot aparèixer en la 
relació social de mercaderia amb mercaderia. Començàrem de fet pel valor d'intercanvi 
o relació de bescanvi de mercaderies per tal d'arribar al valor que hi ha amagat a sota. 
Hem de retornar ara a aquesta forma aparent del valor.

Tothom sap,  si  és  que  sap  res,  que  les  mercaderies  posseixen  una  forma  de  valor 
comuna—la  forma  monetària—amb  un  contrast  altament  frapant  amb  les  diverses 
formes naturals dels llurs valors d'ús. Ací es planteja, però, quelcom que no ha provat ni 
una  sola  vegada  l'economia  burgesa,  és  a  dir  investigar  la  gènesi  d'aquesta  forma 
monetària,  i  per  tant  el  desenvolupament  de  l'expressió  del  valor  continguda  en  la 
relació de valors de les mercaderies des de la seua forma més simple i indiferenciada 
fins a l'encegadora forma monetàrian.  Amb això resoldram igualment la qüestió dels 
diners.

La relació de valors més simple és clarament la relació de valors d'una mercaderia amb 
una altra mercaderina d'una mena diferent, igual com que la relació de valors de dues 
mercaderies ofereix per tant l'expressió més simple del valor d'una mercaderia.

A) La forma simple, senzilla o casual del valor

x mercaderia a = y mercaderia b o: x de mercaderia a val y de mercaderia b.
(20 colzes de tela de lli = 1 abric o: 20 colzes de tela de lli valen 1 abric).

1. Els dos pols de l'expressió del valor: les formes relativa i equivalent del valor
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Tot el  misteri  de la forma del valor rau en aquesta  forma de valor simple.  La seua 
anàlisi constitueix per tant l'autèntica dificultat.

Juguen clarament ací les dues menes diferents de mercaderies a i b, en el nostre exemple 
la tela de lli i l'abric, dos papers diferenciats. La tela expresa el seu valor en l'abric, 
l'abric serveix com a matèria d'aquesta expressió del valor. La primera mercaderia juga 
un paper actiu, la segona un de passiu. El valor de la primera mercadera s'expressa com 
a valor relatiu, o es troba en una forma de valor relativa. La segona mercaderia funciona 
com a equivalent o es troba en forma equivalent.

Les formes relativa i equivalent del valor són moments inseparables que es relacionen 
mútuament,  en  depenen  l'un  de  l'altre,  però  igualment  són  extrems  oposats  o  que 
s'exclouen entre ells,  és a dir pots de la mateixa expressió de valor; es distribueixen 
entre les diferents mercaderies que entren en l'expressió del valor. No puc, per exemple, 
expressar el valor de la tela de lli en tela de lli. 20 colzes de tela de lli = 20 colzes de 
tela de lli no és cap expressió de valor. L'equació diu més aviat al contrari: 20 colzes de 
lli no són res més de 20 colzes de lli, una determinada quantitat de l'objecte d'ús tela de 
lli. El valor de la tela de lli per tant tan sols s'expressa relativament, és a dir amb una 
altra  mercaderia.  La forma  relativa  del  valor  de  la  tela  de lli  presuposa per  tant  la 
presència  d'una altra  mercaderia  que alhora es troba en la  forma equivalent.  D'altra 
banda, aquesta altra mercaderia, que figura com a equivalent, no es pot trobar al mateix 
temps en la forma relativa del valor.  No s'expressa el  seu valor. Ofereix tan sols el 
material per expressar el valor d'una altra mercaderia.

Certament l'expressió 20 colzes de tela de lli = 1 abric, o 20 colzes de tela de lli valen 1 
abric, suposa també la relació inversa: 1 abric = 20 colzes de tela de lli o 1 abric val 20 
colzes de tela de lli. Però així he de girar l'equació per tal d'expressar relativament el 
valor de l'abric, i quan faig això, la tela de lli esdevé l'equivalent de l'abric. Aquesta 
polaritat les fa més aviat excloents.

Amb tot que una mercaderia ara es trobe en la forma relativa del valor o en la forma 
oposada equivalent, depèn exclusivament de la seua posició ocasional en l'expressió del 
valor, és a dir de si és el valor de la mercaderia qui s'expressa o el valor qui s'expressa 
en la mercaderia.

2. La forma relativa del valor

a) La natura de la forma relativa del valor

Per descobrir com l'expressió simple del valor d'una mercaderia s'amaga en la relació 
del  valor  de  dues  mercaderies,  hom ha  considerar  primerament  el  darrer  de  forma 
completament  independent  del  seu  aspecte  quantitatiu.  Hom  ho  fa  generalment  a 
l'inrevés i veu en la relació del valor tan sols la proporció entre quantitats determinades 
de  dues  menes  de  mercaderies  comparades  entre  elles.  Hom perd  de  vista  que  la 
grandària de coses diferents es pot comparar quantitativament tan sols després de la llur 
reducció  a  la  mateixa  unitat.  Tan  sols  com a  expressions  de  la  mateixa  unitat  són 
homònimes, i per tant de grandària commensurable.(17)

Que 20 colzes de tela de lli = 1 abric o = 20 o = x abrics, és a dir que una determinada 
quantitat  de  tela  de lli  valga  més  o menys  abrics,  qualsevol  d'aquestes  proporcions 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_049.htm#M17


suposa que la  tela  de lli  i  els  abrics  com a expressions de quantitat  de valor  de la 
mateixa unitat, són coses de la mateixa natura. Tela de lli = abric és el fonament de 
l'equació.

Però les dues mercaderies amb una igualació qualitativa no juguen els mateixos papers. 
Tan sols el valor de la tela de lli s'expressa. I com? Per la referència a l'abric com el seu 
«equivalent»  o  quelcom «bescanviable».  En  aquesta  relació  s'hi  dóna  l'abric  com a 
forma d'existència del valor, com a cosa valuosa, ja que tan sols com a tal és el mateix 
que la tela de lli. D'altra banda el propi valor de la tela de lli es presenta o conté una 
expressió independent, perquè tan sols com a valor és comparable amb l'abric com a 
valor igual o s'hi pot bescanviar. Així és com l'àcid butíric és un material diferent al 
format de propil. Tots dos consisteixen, però, en les mateixes substàncies químiques—
carboni (C), hidrogen (H) i oxigen (O), i de fet amb la mateixa composició percentual, 
és a dir C4H8O2.  Si ara comparam l'àcid butíric amb el format  de propil,  en aquesta 
relació de primer el format de propil restaria com una forma d'existència del C4H8O2 i en 
segon lloc hauríem de dir que l'àcid butíric també consisteix en C4H8O2. Mitjançant la 
comparació del format de propil amb l'àcid butíric s'expressa per tant la llur composició 
química amb indiferència de les formes materials.

Diguem: com a valors les mercaderies és simplement treball humà congelat, així reduïm 
la nostra la pròpia anàlisi a l'abstracció del valor, que s'hi dóna, però, en cap forma de 
valor diferenciada de les formes naturals. Altrament que en la relació de valor d'una 
mercaderia amb una altra. El caràcter de valor apareix ací per la pròpia relació amb una 
altra mercaderia.

En comparar l'abric com a objecte de valor de la tela de lli, comparam el treball present 
en una amb el treball present en l'altra. Ara bé, és cert que la confecció, que fa l'abric, és 
un treball concret d'una mena diferent al teixit que fa la tela de lli. Però la comparació 
amb el teixit redueix la confecció de fet a allò que és realment igual en tots dos treballs, 
al llur caràcter comú de treball humà. Amb aquesta volta es diu per tant que teixit, en la 
mesura es teixeix valor, no posseeix cap marca de distinció de la confecció, i és per tant 
treball humà abstracte. Tan sols l'expressió d'equivalència entre mercaderies de mens 
diferents manifesta el caràcter específic del treball generador de valor, i ho fa de fet en 
reduir les diferents menes de treball presents en les diferents menes de mercaderies a la 
llur qualitat comuna de treball humà en general (17a).

No n'hi ha prou amb l'expressió del caràcter específic del treball en el qual consisteix el 
valor de la tela de lli. La força de treball humana en estat de moviment o el treball humà 
crea valor però no és valor. Esdevé valor en estat fix, en forma objectivada.  Per tal 
d'expressar el  valor  de la tela  de lli  com a treball  humà congelat,  aquest  valor s'ha 
d'expressar com una «objectivitat», com quelcom materialment diferent de la tela de lli, 
i amb tot com quelcom comú a ella i a les altres mercaderies. El problema ja s'ha resolt.

En la relació de valor de la tela de lli l'abric s'hi presenta com a qualitativament igual, 
com una cosa de la mateixa natura, perquè és un valor. Ací s'hi dóna per tant com una 
cosa que representa valor o que apareix en la seua forma natural sensible com a valor. 
Ara bé, l'abric és de fet l'objecte de la mercaderia abric, un simple valor d'ús. Un abric 
no expressa pas més el valor que abans la peça de tela de fill. Això mostra que quan es 
troba dins una relació de valor amb la tela de lli, l'abric suposa més que quan hi és fora, 
igual com molts homes en un uniforme de galons tenen més importància que sense.
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En la producció de l'abric és de fet on, sota la forma de confecció, s'empra la força de 
treball humana. El treball humà per tant s'hi acumula. Segons aquest aspecte l'abric és 
un «dipòsit de valor», tot i  aquesta seua propietat  no deixa veure aquest fet.  I  en la 
relació de valor de la tela de lli s'hi dóna tan sols segons aquest aspecte, per tant com a 
valor incorporat, com a material valuós. Malgrat la seua aparença modesta en la tela de 
lli s'hi reconeix la bella ànima del valor. L'abric no pot representar, però, cap valor, si al 
mateix temps el valor no pren la forma d'un abric. De la mateixa forma que l'individu A 
no pot aparèixer a l'individu B com una majestat, sense que per A la majestat igualment 
prenga la forma vital de B i, a més, que cada nou pare de la pàtria canvie els seus trets, 
cabell i tota la resta.

En la relació de valor, on l'abric constitueix l'equivalent de la tela de lli, s'hi dóna per 
tant la forma abric com a forma de valor. El valor de la mercaderia de la tela de lli 
esdevé per tant expressat materialment en la mercaderia abric, el valor d'una mercaderia 
pel valor d'ús de l'altra. Com a valor d'ús la tela de lli és una cosa sensiblement diferent 
de l'abric, com a valor és «igual a l'abric» i apareix per tant com un abric. Així adquireix 
una forma  de valor  diferent  a  la  seua  forma natural.  El  seu valor  essencial  apareix 
igualat  amb el  de l'abric com la  natura d'anyell  del  cristià  ho fa igualtat  amb la de 
l'Anyell de Déu.

Hom veu que tot allò que ens diu l'anàlisi del valor de les mercaderies, ens ho ha dit la 
pròpia tela de lli, tan bon punt entra en contacte amb una altra mercaderia, l'abric. Tan 
sols  traeix  els  seus  pensament  en  el  llenguatge  que  li  escau,  el  llenguatge  de  les 
mercaderies. Per dir que el treball crea el seu propi valor amb la propietat abstracta del 
treball huma, diu que l'abric en la mesura que té el mateix valor, consisteix en el mateix 
treball que la tela de lli. Per tal de dir que la seua objectivitat sublim com a valor es 
diferencia del seu cos fix, diu que el valor es veu com un abric i per tant ella mateixa 
com a  cosa  valuosa  respecte  l'abric  són  iguals  entre  elles.  Podem remarcar  que  la 
llengua de les mercaderies,  a banda de l'hebreu,  té  moltes  varietats  regionals més o 
menys  correctes.  L'alemany  «wertsein»  expressa,  per  exemple,  d'una  forma  menys 
frapant el mateix que els verbs romànics valere, valer, valoir, que igualen la mercaderia 
b amb la mercaderia a amb la pròpia expressió del valor. Paris vaut bien une messe!

Mitjançant la relació del valor la forma natural de la mercaderia b esdevé la forma de 
valor  de  la  mercaderia  a  o  la  matèria  de  la  mercaderia  b  el  reflex  de  valor  de  la 
mercaderia a.(18) En posar la mercaderia a amb la mercaderia b com a valors físics, 
com a matèries de treball humà, fan que el valor d'ús b siga el material de la pròpia 
expressió del valor. El valor de la mercaderia a, expressat així en el valor d'ús de la 
mercaderia b, posseeix la forma relativa del valor.

b) Determinació quantitativa de la forma relativa del valor

Tota  mercaderia  de  la  qual  se'n  vol  expressar  el  valor,  és  un  objecte  d'ús  d'una 
determinada quantitat, 15 scheffels de gra, 100 lliures de cafè, etc. Aquesta determinada 
quantitat de mercaderia conté una determinada quantitat de treball humà. La forma del 
valor no expressa tan sols valor en general, sinó un valor determinat quantitativament o 
quantitat de valor. En la relació de valor de la mercaderia a amb la mercaderia b, la tela 
de lli amb l'abric, no tan sols la forma de mercaderia abric, com a mercaderia física en 
general,  es  compara  qualitativament  amb  la  tela  de  lli,  sinó  que  una  determinada 
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quantitat de la tela de lli, per exemple, 20 colzes de tela de lli amb una determinada 
quantitat de la mercaderia física o equivalent, per exemple, un abric.

L'equació: «20 colzes de tela de lli  = 1 abric o: 20 colzes de tela lli  valen 1 abric» 
implica que en un abric hi ha tanta substància valuosa com la continguda en 20 colzes 
de tela de lli, que en totes dues quantitats de mercaderia hi ha el mateix cost laboral o el 
mateix temps de treball. El temps de treball necessari per la producció de 20 colzes de 
tela de lli o d'1 abric canvia, però, amb cada canvi en la productivitat del teixit o de la 
confecció. La influència d'aquests canvis l'hem d'investigar ara en l'expressió relativa de 
la quantitat del valor.

I. El valor de la tela de lli canvia (19), mentre resta constant el valor d'abric. Si es dobla 
el  temps de treball  necessari  per la producció de la tela  de lli  com a conseqüència, 
posam, del poc rendiment dels camps de lli, es dobla el seu valor. Per comptes de 20 
colzes de tela de lli = 1 abric tindrem 20 colzes de tela de lli = 2 abrics, ja que 1 abric 
ara tan sols  contindrà la meitat  de temps de treball  que 20 colzes  de tela  de lli.  Si 
contràriament es redueix a la meitat el temps de treball necessari per la producció de la 
tela de lli com a conseqüència, posam, d'una millora en els telers, això disminuirà el 
valor de la tela de lli a la meitat. Igualment, ara: 20 colzes de tela de lli = 1/2 abric. El 
valor relatiu  de la mercaderia  a,  és  a  dir  el  seu valor  expressat  en la  mercaderia  a, 
augmenta i cau directament com a valor de la mercaderia a, si el valor de la mercaderia 
b es manté constant.

II. El valor de la tela de lli resta constant, mentre el valor de l'abric. Si es dobla sota 
aquestes circumstàncies el temps de treball necessari per la producció de l'abric, com a 
conseqüència, posam, d'una manca de llana, tindrem ara per comptes de 20 colzes de 
tela de lli = 1 abric: 20 colzes de lli = 1/2 abric. Si contràriament cau el valor de l'abric a 
la  meitat,  20  colzes  de  tela  de  lli  =  2  abrics.  Si  el  valor  de  la  mercaderia  A resta 
constant, el seu valor relatiu expressat en la mercaderia b augmenta i cau inversament 
als canvis de valor de b.

Si hom compara els diferents casos d'I i II, es veu que el mateix canvi quantitatiu del 
valor relatiu pot sorgir per causes del tot oposades. Així 20 colzes de tela de lli = 1 
abric: esdevé 1. l'equació 20 colzes de tela de lli = 2 abrics, o bé perquè el valor de la 
tela de lli es dobla o perquè el valor de l'abric cau a la meitat, i 2. l'equació 20 colzes de 
tela de lli = 1/2 abric, bé perquè el valor de la tela de lli disminueix a la meitat o perquè 
el valor de l'abric augmenta el doble.

III. La quantitat de treball necessària per la producció de la tela de lli i l'abric pot variar 
al mateix temps, en la mateixa direcció i la mateixa proporció. En aquest cas com abans 
20 colzes de tela de lli = 1 abric, amb independència de l'alteració dels llurs valors. Hom 
tan sols pot descobrir el canvi de valor si els compara amb una tercera mercaderia el 
valor de la qual resta constant. Si pugen o cauen els valors de totes les mercaderies al 
mateix temps i en la mateixa proporció, els llurs valors relatius resten intactes. El canvi 
real de valor hom el copsaria únicament de forma general a partir de la quantitat més 
gran o més petita de mercaderies produïdes amb el mateix temps de treball.

IV. El temps de treball necessari per la producció respectiva de la tela de lli i de l'abric, i 
per tant el llur valor, pot variar al mateix temps en la mateixa direcció, però en un grau 
desigual,  o  en  direccions  oposades,  etc.  La  influència  de  totes  les  diferents 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_049.htm#M19


combinacions possibles en el valor relatiu d'una mercaderia es dedueixen fàcilment dels 
resultats dels casos I, II i III.

Els  canvis  reals  en  la  grandària  del  valor  no  es  reflecteixen  així  per  tant  ni 
inequívocament ni completament en les llurs expressions relatives o en la grandària dels 
valors relatius. El valor relatiu d'una mercaderia pot canviar, per bé que el seu valor 
reste constant. El seu valor relatiu pot restar constant, per bé que el seu valor varie, i 
finalment no es corresponen necessàriament de cap manera les variacions simultànies en 
la grandària del valor i en l'expressió relativa d'aquesta grandària.(20)

3. La forma equivalent

Hom ha vist: una mercaderia A (la tela de lli) en expressar el seu valor en el valor d'ús 
d'una mercaderia d'una mena diferenciada B (l'abric), alhora hi imprimeix una forma de 
valor particular, l'equivalent. La mercaderia tela de lli comporta el seu propi valor pel 
fet que l'abric, sense haver assumit una forma de valor diferent de la seua forma física, 
hi  equival.  La  tela  de  lli  s'expressa  per  tant  de  fet  el  seu  propi  valor  a  través  de 
l'intercanvi  directe  amb  l'abric.  La  forma  equivalent  d'una  mercaderia  és 
conseqüentment la forma de la llur bescanviabilitat directe amb una altra mercaderia.

Quan una mena de mercaderia, com l'abric, serveix com a equivalent d'una altra mena 
de mercaderia,  la tela de lli,  i  els abrics contenen per tant la propietat  característica 
d'ésser una forma bescanviable directament amb la tela de lli, no sabem de cap manera 
en quina proporció l'abric i la tela de lli són bescanviables. La quantitat de valor de la 
tela  de  lli  depèn  de  la  quantitat  de  valor  de  l'abric.  Tant  si  l'abric  serveix  com  a 
equivalent  i  la  tela  de  lli  com a  valor  relatiu  o  contràriament  la  tela  de  lli  com a 
equivalent  i  l'abric com a valor relatiu,  la quantitat  del  seu valor resta determinada, 
independent  de  la  forma  del  seu  valor,  pel  temps  de  treball  necessari  per  la  seua 
producció. Però en la mesura que la mena de mercaderia abric assum en l'expressió del 
valor  la  posició  d'equivalent,  la  seua  quantitat  de  valor  no  conté  cap  expressió  de 
quantitat de valor. Figura més aviat en l'equació del valor tan sols com una determinada 
quantitat d'un article.

Per  exemple:  40  colzes  de  tela  de  lli  «valen»—què?  2  abrics.  Com  la  mena  de 
mercaderia abric juga ací el paper d'equivalent, el valor d'ús abric, en oposició a la tela 
de lli, s'hi dóna com a material de valor, i per tant una determinada quantitat d'abrics 
expressen una determinada quantitat de valor de tela de lli. Dos abrics poden per tant 
expressar la quantitat del valor de 40 colzes de tela de lli, però mai no poden expressar 
la  llur  pròpia  quantitat  de  valor,  la  quantitat  de  valor  dels  abrics.  L'observació 
superficial d'aquest fet, que l'equivalent en l'equació del valor posseix tan sols la forma 
d'una simple quantitat d'un article, d'un valor d'ús, ha confòs Bailey,  com molts dels 
seus  predecessors  i  seguidors,  a  veure  en  l'expressió  del  valor  tan  sols  una  relació 
quantitativa. La forma equivalent d'una mercaderia més aviat no conté cap determinació 
quantitativa del valor.

La  primera  particularitat  que  sobta  en  considerar  la  forma  equivalent  del  valor  és 
aquesta: el valor d'ús esdevé la forma aparent del seu contrari, el valor.

La forma natural de la mercaderia esdevé la forma del valor. Però, notabene, aquest 
quidproquo apareix en el cas d'una mercaderia b (l'abric o el gra o el ferro, etc.) tan sols 
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dins la relació del valor, on hi entra una determinada altra mercaderia a (la tela de lli, 
etc.), tan sols dins d'aquesta interacció. Com que cap mercaderia pot trobar-se com a 
equivalent de si mateixa, i així convertir la pròpia forma natural en expressió del seu 
propi  valor,  tota  mercaderia  es  veu  obligada  a  triar  una  altra  mercaderia  com  a 
equivalent, i acceptar el valor d'ús, és a dir, la forma natural d'aquella altra mercaderia 
com la forma del propi valor.

Ens  servirà  d'exemple  una  mesura  que  s'aplica  a  les  mercaderies  físiques  com  a 
mercaderies físiques, és a dir com a valors d'ús. Una barra de sucre, com a cos, pesa i 
per tant té un pes, però hom no pot veure o tocar el pes de cap barra de sucre. Prenem 
ara diverses peces de ferro, el pes de les quals s'ha determinat abans. La forma material 
del ferro, considerada per si mateixa, no és de cap manera més forma aparent del pes 
que la de la barra de sucre. Amb tot, per tal d'expressar com a pes la barra de sucre, la 
posam en relació de pes amb el ferro. En aquesta relació el ferro s'hi dóna com una 
matèria que no expressa res més que pes. Una quantitat de ferro serveix per tant com a 
mesura de pes del sucre i representa en relació a la matèria del sucre una simple forma 
de pes, la forma aparent del pes. Aquest paper el juga el ferro tan sols dins aquesta 
relació, en la qual el sucre o qualsevol altre material, del qual cal trobar el pes, entra 
amb ell. Si totes dues coses no pesassen, no podrien entrar en aquesta relació i per tant 
l'una no podria servir com a expressió del pes de l'altra. Quan les posam totes dues en 
l'escala de pes, veiem de fet, que com a pes són el mateix, i per tant quan les prenem en 
unes determinades proporcions són del mateix pes. Igual com el material de ferro com a 
mesura de pes de la barra de sucre tan sols representa pes, igual en la nostra expressió 
del valor el material abric tan sols és valor en relació a la tela de lli.

Ací acaba, amb tot, l'analogia. El ferro introduït en l'expressió del pes de la barra de 
sucre representa en tots dos materials una propietat natural comuna, el pes, mentre que 
l'abric  introduït  en  l'expressió  del  valor  de  la  tela  de  lli  representa  una  propietat 
sobrenatural de totes dues coses: el llur valor, quelcom purament social.

Com que la forma relativa del valor d'una mercaderia, com ara la tela de lli, expressa el 
seu valor essecial com quelcom completament diferent de la seua matèria i propietats, 
per  exemple  com a  equivalent  d'abrics,  aquesta  pròpia  expressió  indica  una  relació 
social subjacent. Al contrari que amb la forma equivalent. Aquesta sí existeix com a 
mercaderia física, com a abric, i aquesta cosa expressa valor i posseeix per la pròpia 
natura una forma de valor. De fet això s'hi dóna tan sols dins la relació de valor on la 
mercaderia tela de lli actua com a equivalent de la mercaderia abric.(21) Com que, però, 
les propietats d'una cosa no s'originen de la seua relació amb altres coses, sinó que més 
aviat  tan sols s'efectuen en aquestes relacions,  l'abric sembla dotat  de la seua forma 
equivalent,  de  la  seua  propietat  de  bescanviabilitat  directa,  igualment  posseir  de  la 
natura  la  seua  propietat  de  pesar  o  d'escalfar-nos.  Per  tant  el  misteri  de  la  forma 
equivalent  que escapa als  emboirats  ulls  burgesos dels  economistes  polítics  mentres 
aquesta forma no els hi apareix de forma sòlida com a moneda. Per tant cerca d'aclarir el 
caràcter místic de l'or i de l'argent en substituir-los per mercaderies menys encegadores i 
en recitar amb renovada satisfacció el catàleg de totes les possibles mercaderies que en 
el seu temps haguessen jugat el paper d'equivalents de mercaderies. No sospitava gens 
que la forma més simple d'expressió del valor, com ara 20 colzes de tela de lli = 1 abric, 
ja elimina el misteri de la forma equivalent.
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La matèria de la mercaderia  que serveix com a equivalent apareix d'una banda com 
l'encarnació del treball humà abstracte i és de l'altra el producte d'un determinat treball 
concret, útil. Aquest treball concret esdevé per tant l'expressió de treball humà abstracte. 
Si l'abric apareix com la simple realització de treball humà abstracte, la confecció que 
realment  hi  ha  realitzada  ho  fa  com a simple  forma  de  realització  de  treball  humà 
abstracte. En l'expressió del valor de la tela de lli la utilitat de la confecció no consisteix 
en la roba, i per tant per a la gent, sinó en fer un objecte que hom veu d'entrada com un 
valor, per tant com a treball congelat, com un treball del tot indistingible del realitzat en 
la mercaderia tela de lli. Per tal de fer d'espill del valor, la confecció no ha de reflectir 
res més que la seua propietat abstracte de treball humà.

En la forma de confecció com en la forma de teixit s'hi empra força de treball humana. 
Totes dues posseeixen per tant la propietat general de treball humà i poden per tant en 
determinats  casos,  com en  la  producció  de  mercaderies,  considerar-se  tan  sols  sota 
aquest  punt  de mira.  No hi  ha res  de misteriós.  Però en l'expressió del  valor  de la 
mercaderia la qüestió es capgira. Per exemple, com s'expressa el fet que teixir cree el 
valor de la tela de lli, no en la seua forma concreta de teixit, sinó per la seua propietat 
general com a treball humà, en oposar-lo al treball concret de la confecció que produeix 
l'equivalent-tela de lli,  i en aparèixer com la forma palpable de realització de treball 
humà abstracte.

Per tant una segona propietat de la forma equivalent, que el treball concret esdevé la 
forma aparent del seu contrari, el treball humà abstracte.

Com que, però, aquest treball concret, la confecció, es presenta com la simple expressió 
de treball humà indiferenciat, equival a qualsevol altre treball, com el treball contingut 
en la tela de lli, i és per tant, a banda de treball privat, com tots els altres treballs que 
produeixen mercaderies, treball en forma directament social. És per això que resulta en 
un producte que és directament bescanviable amb les altres mercaderies. Hi ha per tant 
una tercera propietat de la forma equivalent, que el treball privat pren la forma del seu 
contrari, treball en forma directament social.

Les dues darreres propietats de la forma equivalent esdevindran encara més clares si 
anam al gran pensador que fou el primer en analitzar la forma del valor, així com moltes 
formes de pensament, de societat i de la natura. Aquest és Aristòtil.

En primer lloc Aristòtil diu clarament que la forma monetària de la mercaderia és tan 
sols la forma més desenvolupada de la simple forma de valor, és a dir l'expressió del 
valor d'una mercaderia en relació a les altres mercaderies, ja que diu:

«5 llits = 1 casa»
Κλιυαι πεντε αντι οικ ιαζ 

«no es diferencia» de:

«5 llits = tants diners»
Κλιυαι πεντε αντι ... οσου αι πεντε κ λιναι 

A més veu que la relació de valor que provoca aquesta expressió del valor comporta per 
la  seua  banda  que la  casa  esdevinga  qualitativament  comparable  al  llit  i  que  sense 



aquesta igualació aquestes dues coses clarament diferents no es podrien comparar entre 
elles com a quantitats commensurables. «El bescanvi», diu, «no pot tindre lloc sense la 
igualtat,  ni  la  igualtat  sense  la  commensurabilitat» 
(«ουτ ισοτης µη ουσης σνµµετριας»). Ací, però, s'atura i abandona l'anàlisi posterior 
de  la  forma  del  valor.  «És  però  en  realitat  impossible 
(τη µεν ουν αληθεια αδυνατον),  que  coses  de  menes  tan  diferents  siguen 
commensurables», és a dir qualitativament iguals. Aquesta igualació tan sols pot ésser 
quelcom aliè a la natura de les coses, per tant tan sols «una construcció per la necessitat 
pràctica».

Aristòtil ens deia per tant precisament que impedia la seua anàlisi posterior, és a dir la 
manca del concepte del valor. Què és allò igual, és a dir la substància comuna, que 
introdueix la casa en relació als llits  en l'expressió del valor dels llits? Això no pot 
«existir en realitat», deia Aristòtil. Per què? La casa en relació als llits no representa 
quelcom igual, en la mesura que representa allò que és realment igual en tots dos, en els 
llits i en la casa. I això és el treball humà.

Hi havia, però, un fet important que impedí Aristòtil de veure que atribuir valor a les 
mercaderies és simplement una forma d'expressar tot el treball com a treball humà igual, 
i  en  conseqüència  com  a  treball  d'una  qualitat  igual,  que  la  societat  grega  es 
fonamentava en el treball esclau, per tant tenia com a base natural la desigualtat dels 
homes i de les llurs forces de treball. El misteri de l'expressió del valor, la igualació i 
equivalència de tots els treballs, perquè i en la mesura que són treball humà en general, 
tan sols es pot desxifrar una vegada que la noció de la igualtat humana ha assolit la 
solidesa d'un prejudici popular. Això no és, però, possible llevat d'en una societat on la 
forma de mercaderia és la forma general dels productes de treball, i per tant també la 
relació  dels  homes  entre  ells  com a  posseidors  de  mercaderies  és  la  relació  social 
predominant. El geni d'Aristòtil brilla ja amb això, que descobrí en l'expressió del valor 
de  les  mercaderies  una  relació  d'igualtat.  Tan  sols  les  limitacions  històriques  de  la 
societat on visqué l'impediren de troba en què consistia «en realitat» sota aquesta relació 
d'igualtat.

4. La totalitat de la forma senzilla del valor

La forma senzilla del valor d'una mercaderia és continguda en la seua relació del valor 
amb una mercaderia d'una mena diferent o en la relació de bescanvi amb aquesta. El 
valor de la mercaderia a s'expressa qualitativament mitjançant la bescanviabilitat directa 
de  la  mercaderia  b  amb  la  mercaderia  a.  S'expressa  quantitativament  mitjançant  la 
bescanviabilitat  d'una  determinada  quantitat  de  la  mercaderia  b  amb  la  quantitat 
corresponent  de  la  mercaderia  a.  En  altres  mots:  la  mercaderia  s'expressa 
independentment  mitjançant  la  seua  expressió  com a  «valor  d'intercanvi».  Quan  al 
començament  d'aquest  capítol  deiem d'una  manera  superficial  que  la  mercaderia  és 
valor d'ús i valor d'intercanvi, això era, dit pròpiament, fals. La mercaderia és un valor 
d'ús o un objecte d'us i un «valor». Es presenta com la dualitat que és tan bon punt el 
seu valor assum una forma aparent pròpia diferent de la seua forma natural,  el valor 
d'intercanvi, i no assum mai aquesta forma quan se la considera aïlladament, sinó tan 
sols  en una relació  de  valor  o  d'intercanvi  amb una segona mercaderia  d'una mena 
diferent. Quan hom ja sap això, aquesta forma de parlar ja no suposa cap mal, sinó que 
serveix per abreujar.



La  nostra  anàlisi  mostra  que  la  forma  del  valor  o  de  l'expressió  del  valor  de  la 
mercaderia s'origina de la natura del valor de la mercaderia, i no contràriament el valor i 
la quantitat del valor de la forma d'expressió com a valor d'intercanvi. Aquesta és encara 
la il·lusió tant dels mercantilistes i dels llurs revifadors moderns, com Ferrier, Ganilh, 
etc.  (22),  com  també  de  les  llurs  antípodes,  els  moderns  lliure  comerç-commis-
voyageurs,  com Bastiat  i  companyia.  Els  mercantilistes  posen  l'accent  principal  en 
l'aspecte  qualitatiu  de  l'expressió  del  valor,  i  per  tant  en  la  forma  equivalent  de  la 
mercaderia, que assum la forma més sòlida en la moneda—els moderns defensors del 
lliure comerç, per contra, que s'han de desfer de la llur mercaderia a tot preu, ho fan en 
l'aspecte quantitatiu de forma relativa del valor. Per ells no existeix en conseqüència ni 
el valor ni la quantitat del valor de la mercaderia llevat d'en l'expressió pel qual té lloc la 
relació  d'intercanvi,  per  tant  tan  sols  en  la  llista  de  preus  corrents  del  dia.  L'escot 
Macleod, en la seua funció de recobrir-se de les idees confuses de Lombard Street de la 
forma  més  educada  possible,  és  una  síntesi  reeixida  entre  els  mercantilistes 
supersticiosos i els il·lustrats defensors del comerç lliure.

Una consideració detinguda de l'expressió del valor de la mercaderia a continguda en la 
relació del valor respecte la mercaderia b ha mostrat que a dins la forma natural de la 
mercaderia  a apareix tan sols  com a aspecte  del  valor  d'ús i  la forma natural  de la 
mercaderia  b  tan  sols  com a forma  o  aspecte  del  valor.  L'oposició  interna  en  cada 
mercaderia  entre  el  valor  d'ús i  el  valor  s'expressa per  tant  mitjançant  una oposició 
externa,  és a dir mitjançant  la relació entre dues mercaderies,  on una mercaderia,  el 
valor de la qual s'ha d'expressar, apareix directament tan sols com a valor d'ús, mentre 
que l'altra mercaderia  on s'expressa el valor, ho fa directament tan sols com a valor 
d'intercanvi. La forma senzilla del valor d'una mercaderia és per tant la forma senzilla 
d'aparença de la contradicció que hi és continguda entre el valor d'ús i el valor.

El producte del treball és en tots els estadis socials un objecte d'ús, però tan sols en una 
època històrica, on en la producció d'una cosa útil el treball esmerçat s'expressa com la 
seua propietat  «objectiva»,  és a dir  com el  seu valor,  es  transforma el  producte  del 
treball  en  mercaderia.  Se  segueix  per  tant  que  la  forma  senzilla  del  valor  de  la 
mercaderia és igualment la forma senzilla de mercaderia del producte del treball, que 
per  tant  també  el  desenvolupament  de  la  forma  de  mercaderia  coincideix  amb  el 
desenvolupament  de  la  forma  del  valor.

A primer cop d'ull percebem les deficiències de la forma senzilla del valor, d'aquesta 
forma germinal, que ha de passar per una sèrie de metamorfosis fins a la forma del preu.

L'expressió del valor de la mercaderia a en qualsevol mercaderia b el diferencia tan sols 
del seu propi valor d'ús i la posa per tant tan sols en una relació d'intercanvi amb una 
mena particular de mercaderia diferent, si bé encara es lluny d'expressar la seua igualtat 
qualitativa  i  proporcionalitat  quantitativa  amb totes  les altres  mercaderies.  La forma 
senzilla i relativa del valor d'una mercaderia es correspon a la forma senzilla equivalent 
d'una altra mercaderia.  Així l'abric, en l'expressió relativa del valor de la tela de lli, 
assum tan sols la forma equivalent o la forma de bescanviabilitat directe tan sols en 
relació a aquesta mena particular de mercaderia, la tela de lli.

Amb tot la forma senzilla del valor per si mateixa passa a una forma més completa. 
Certament  que  mitjançant  ella  el  valor  d'una  mercaderia  a  s'expressa  ja  en  una 
mercaderia  d'una  altra  mena.  Aquesta  mena,  però,  pot  ésser  igualment  qualsevol 
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mercaderia, bé abrics, bé ferro, bé gra, etc. Segons, per tant, si entra en una relació de 
valor amb tal o tal altra mena de mercaderia, s'hi donen diferents expressions senzilles 
del valor d'una única mercaderia.(22a) El nombre d'expressions del valor possibles tan 
sols  el  restingeix  el  nombre  de  menes  diferents  de  mercaderies.  L'expressió 
individualitzada  del  valor  es  transforma  així  en  una  sèrie  de  diferents  expressions 
senzilles del valor.

B) La forma total o generalitzada del valor

z de mercaderia a = u de mercaderia b o = v de mercaderia c o = w de mercaderia d o = 
x de mercaderia e o = etc.

(20 colzes de tela de lli = 1 abric o = 10 lliures de tè o = 40 lliures de cafè o = 1 quart de 
gra o = 2 onzes d'or o = 1/2 tona de ferro o = etc. ) 

1. La forma relativa i generalitzada del valor

El valor d'una mercaderia, com ara la tela de lli, s'expressa ara en innombrables altres 
elements del món de les mercaderies. Tot altre objecte de mercaderia esdevé el mirall 
del valor de la tela de lli.(23) Així apareix aquest mateix valor per primera vegada com 
una congelació de treball humà indiferenciat.  Ja que el treball que el crea s'hi revela 
explícitament com a treball, que equival a tot altre treball humà, siga quina siga la seua 
forma natural i amb independència de s'hi en surt un abric o gra o ferro o or. Mitjançant 
la forma del seu valor la tela de lli es troba ara, per tant, en una relació social ja no amb 
una  sola  altra  mena  de  mercaderia,  sinó  amb  el  món  de  les  mercaderies.  Com  a 
mercaderia és ciutadana d'aquest món. Igualment, rau en la inacabable sèrie de les seues 
expressions que el valor de les mercaderies és igualment vàlid tant se val quina siga la 
forma particular del valor d'ús.

En la primera forma: 20 colzes de tela de lli = 1 abric pot semblar purament casual que 
aquestes dues mercaderies es bescanvien en una determinada relació quantitativa. En la 
segona forma,  contràriament,  percebem tot d'una el  rerefons que determina i  que és 
essencialment diferent d'aquesta aparença casual. El valor de la tela de lli resta igual de 
gran,  ja  siga  en  referència  a  abrics  o  en  cafè  o  en  ferro,  etc.,  en  innombrables 
mercaderies diferents, de diferents propietaris.  La relació causal entre dos propietaris 
individuals  de mercaderies  s'esvaeix.  Es  fa  clar  que no és  l'intercanvi  qui  regula  la 
quantitat de valor de les mercaderies, sinó contràriament que és la quantitat del valor de 
les mercaderies la que regula la llur relació d'intercanvi.

2. La forma equivalent i particular

Tota mercaderia, abric, tè, gra, ferro, etc., s'hi presenta en l'expressió del valor de la tela 
de lli com a equivalent i per tant com a objecte de valor. La forma natural determinada 
de cadascuna d'aquesta mercaderies és ara una forma equivalent i particular entre moltes 
d'altres. Igualment les mútiples menes de treball determinat, concret i útil contingudes 
en els diferents objectes de mercaderia compten com a tantes realitzacions particulars—
o formes d'aparença—del treball humà.

3. Les mancances de la forma total o generalitzada del valor
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Primerament  l'expressió relativa de la mercaderia  és poc sòlida ja que la  seua sèrie 
d'expressions no tenen una conclusió. La cadena on cada equació del valor la segueix 
una altra, resta contínuament ampliable amb cada nova mena de mercaderia que aparega 
i que oferesca el material d'una nova expressió del valor. En segon lloc constitueix un 
acolorit  mosaic  d'expressions  del  valor  independents  i  de  menes  diferenciades. 
Finalment, com que el valor relatiu de cada mercaderia s'ha d'expressar d'aquesta forma 
generalitzada, la forma relativa del valor de cada mercaderia és diferent de tota altra 
mercaderia i consisteix en una sèria inacabable d'expressions del valor. Les mancances 
de la forma relativa i generalitzada del valor es reflecteixen així novament en la forma 
equivalent  corresponent.  Com  que  la  forma  natural  de  cada  mena  concreta  de 
mercaderia  és  una  forma  equivalent  particular  entre  d'altres  innombrables  formes 
equivalents particulars, tan sols existeixen en general formes equivalents restringides, 
cadascuna  de  les  quals  exclou  les  altres.  Igualment  la  mena  de  treball  determinat, 
concret i útil contingut en cada equivalent de mercaderia particular apareix tan sols com 
una forma particular d'aparença, i per tant no com una representació, del treball humà. 
Aquest adquireix la seua perfecció o forma total d'aparença, de fet, en la totalitat de 
cadascuna  de  les  formes  d'aparença  particulars.  Però  així  no  adquireix  cap  forma 
d'aparença  unitària.

La forma relativa generalitzada del valor existeix tan sols, amb tot, com la suma de les 
expressions relatives senzilles del valor o equacions de la primera forma, com ara:

20 colzes de tela de lli = 1 abric
20 colzes de tela de lli = 10 lliures de tè, etc.

Cadascuna d'aquestes equacions conté, però, l'equació idèntica capgirada:

1 abric = 20 colzes de tela de lli
10 lliures de tè = 20 colzes de tela de lli. 

De fet: quan una persona canvia la seua tela de lli per moltes altres mercaderies i per 
tant  expressa  el  seu  valor  en  una  sèrie  d'altres  mercaderies,  necessàriament  els 
propietaris de tantes altres mercaderies han de canviar-les també per la tela de lli i per 
tant expressen el valor de les llurs diferents mercaderies en aquesta tercera mercaderia, 
la tela de lli. Si canviam per tant la sèrie: 20 colzes de tela de lli = 1 abric o = 10 lliures 
de tè o = etc., és a dir expressam la qüestió segons la relació inversa continguda en la 
sèrie, obtenim:

C) La forma general del valor



1 abric = 
10 lliures de tè = 
40 lliures de cafè 
= 
1 quart de gra = 
2 onzes d'or = 
1/2 tona de ferro = 
x mercaderia d'a = 
etc. = 

 }20 colzes de tela de lli

 

1. El caràcter variable de la forma del valor

Les mercaderies expressen ara el llur valor 1. senzillament, en una única mercaderia i 2. 
unitàriament, en la mateixa mercaderia. La llur forma del valor és senzilla i comuna, per 
tant  general.

Les formes I i  II venen a expressar tan sols el valor d'una mercaderia com quelcom 
diferenciat del propi valor d'ús o de la mercaderia material.

La primera forma origina equacions de valor com: 1 abric = 20 colzes de tela de lli, 10 
lliures de tè = 1/2 tona de ferro, etc. El valor de l'abric s'expressa com a equivalent de la 
tela de lli, el valor del tè, equivalent del ferro, etc., però equivalent de la tela de lli i 
equivalent del ferro, aquestes expressions del valor de l'abric i del tè els fan igualment 
diferents de la tela de lli i del ferro. Aquesta esdevé clara pràcticament tan sols en la 
primera anàlisi, quan el producte del treball es transforma en mercaderies mitjançant el 
bescanvi casual i ocasional.

La segona forma diferencia més completament que la primera el valor d'una mercaderia 
del seu propi valor d'ús, ja que el valor de l'abric s'oposa ara a la seua forma natural de 
totes  les  formes  possibles,  com a  equivalent  de  la  tela  de  lli,  equivalent  del  ferro, 
equivalent  del tè,  etc.,  amb totes les altres,  llevat  de com equivalent  d'abric.  D'altra 
banda s'exclou directament tota expressió general del valor de les mercaderies, ja que en 
l'expressió  del  valor  de  cada  mercaderies  totes  les  altres  mercaderies  apareixen  ara 
únicament en la forma d'equivalents. La forma generalitzada del valor apareix de fet per 
primera vegada tan bon punt que un producte del treball, com ara el bestiar, ja no es 
canvia excepcionalment sinó habitualment amb diverses altres mercaderies.

La nova forma expressa el valor del món de les mercaderies en una única i separada 
mena de mercaderia,  com ara en la tela de lli,  i  representa així  el valor de totes les 
mercaderies mitjançant la llur igualtat amb la tela de lli. Com a equivalent de tela de lli 
el valor ara no tan sols es diferencia del seu propi valor d'ús, sinó de tots els valors d'ús, 
i justament per això s'expressa en allò comú a totes les mercaderies. D'aquesta forma les 
mercaderies  es  relacionen  per  tant  realment  entre  elles  com  a  valors  o  es  fa  que 
apareguen entre elles com a valors d'intercanvi.

Les dues formes anteriors  expressen el  valor de cada mercaderia  bé com una única 
mercaderia  d'una  determinada  mena,  bé  com  una  sèrie  de  múltiples  mercaderies 
diferents. En tots dos casos es pot dir que la propietat particular d'una única mercaderia 
s'expressa en una forma de valor, i  això s'assoleix sense la participació de les altres 



mercaderies. Aquestes juguen envers ella el simple paper passiu d'equivalents. La forma 
general del valor resulta contràriament tan sols com a acció comuna del món de les 
mercaderies. Una mercaderia tan sols guanya una expressió general del valor a través de 
totes  les  mercaderies  i  al  mateix  temps,  en  expressar  els  llurs  valors  en  el  mateix 
equivalent, i cada nova mena de mercaderia que aparega ha de seguir el mateix camí. 
Per  tant  es  fa  patent  que  com que  l'existència  de  les  mercaderies  com a  valors  és 
purament la «presència social» d'aquestes coses, tan sols se la pot expressar mitjançant 
tots els aspectes de les relacions socials, i la llur forma de valor per tant ha d'ésser una 
forma socialment vàlida.

En la forma d'equivalents de tela de lli apareixen ara totes les mercaderies no tan sols 
com a equivalents qualitatius, com a valors en general,  sinó igualment com a valors 
quantitativament comparables. Com que reflecteixen el llur valor en un única material, 
en tela de lli, també reflecteixen aquests valors entre elles. Per exemple 10 lliures de te 
= 20 colzes de tela de lli, i 40 lliures de cafè = 20 colzes de tela de lli. Per tant 10 lliures 
de te  = 40 lliures  de cafè.  O bé,  en una  lliura  de cafè  s'hi  conté  tan  sols  1/4 de  la 
substància valuosa, el treball, que hi ha en 1 lliura de te.

La forma relativa general del valor del món de les mercaderies converteix la mercaderia 
equivalent que hi era exclosa, la tela de lli, en equivalent de caràcter general. Com que 
la seua pròpia forma natural és la forma comuna del valor d'aquest món, la tela de lli es 
bescanvia per tant directament amb totes les altres mercaderies. La seua forma material 
es presenta com l'encarnació visible,  la crisàlida socialment  general  de tot  el  treball 
humà. Teixir, el treball privat que produeix la tela de lli, troba així igualment una forma 
socialment  general,  la forma d'igualtat  amb tots els altres treballs.  Les innombrables 
equacions,  en les que consisteix la forma general  del  valor,  suposen una sèrie on el 
treball  realitzat  en la  tela  de lli  s'iguala  amb el  treball  contingut  en  qualsevol  altra 
mercaderia i fan així de teixir una forma comuna d'aparença del treball humà. Així el 
treball objectivat en el valor de les mercaderies es presenta no tan sols negativament 
com a treball,  sota  el  qual  s'abstrau totes  les  formes  concretes  i  propietats  útils  del 
treball real. També s'expressa la seua pròpia natura positiva. És la reducció de tots els 
treballs reals al llur caràcter comú de treball humà, d'esmerçament de força de treball 
humana.

La  forma  general  del  valor,  que  representa  els  productes  del  treball  com  simples 
congelacions de treball humà indiferenciat,  mostra amb la pròpia estructura, quina és 
l'expressió social  del  món de les  mercaderies.  S'evidencia  que dins d'aquest  món el 
caràcter general humà del treball consisteix el seu caràcter socialment específic.

2. La relació del desenvolupament de la forma relativa i equivalent del valor 

El  grau de desenvolupament  de la  forma relativa  del  valor  es correspon al  grau de 
desenvolupament  de  la  forma  equivalent.  Però,  i  això  cal  remarcar-ho,  el 
desenvolupament  de  la  forma  equivalent  és  tan  sols  l'expressió  i  el  resultat  del 
desenvolupament de la forma relativa del valor.

La forma relativa senzilla o aïllada del valor d'una mercadera fa d'una altra mercaderia 
un equivalent individual. La forma generalitzada del valor relatiu, aquesta expressió del 
valor d'una mercaderia en totes les altres mercaderies, hi fonreix la forma d'equivalents 
particulars de diferents menes. Finalment una mena particular de mercaderia conté la 



forma general equivalent quan totes les altres mercaderies la fan el material de la forma 
general  i  uniformada  del  valor.

En  el  mateix  grau,  però,  que  es  desenvolupa  la  forma  del  valor  en  general,  es 
desenvolupa també l'oposició entre els seus dos pols, la forma relativa del valor i la 
forma equivalent.

La primera forma—20 colzes de tela de lli = 1 abric—contenen aquesta oposició, però 
sense fixar-la. Segons si llegim aquesta equació cap endavant o cap enrera, trobam que 
cadascun de les dues mercaderies oposades, la tela de lli i l'abric, fa igualment de forma 
relativa del valor com de forma equivalent. Costa per tant copsar-hi l'oposició polar.

En la forma II tan sols una mena de mercaderia pot generalitzar completament el seu 
valor relatiu o posseir la forma relativa generalitzada tan sols en la mesura que totes les 
altres mercaderies es troben en relació amb ella en la forma equivalent. Hom no hi pot 
ja capgirar les dues bandes de l'equació del valor—com 20 colzes de tela de lli = 1 abric 
o = 10 lliures de tè o = 1 quart de gra, etc, sense transformar el seu caràcter comú en la 
forma general del valor.

La darrera forma, la forma III, dóna finalment al món de les mercaderies una forma 
relativa del valor socialment general, en la mesura que amb una única excepció, totes les 
mercaderies existents són excloses de la forma equivalent universal. Una mercaderia, la 
tela de lli, es troba així per tant en la forma de bescanviabilitat directa amb totes les 
altres merceries, o en aquesta mesura la forma socialment directa no es troba per tant en 
cap de totes les altres mercaderies.(24) 

Inversament la mercaderia que figura com a equivalent universal s'exclou de la forma 
relativa particular i per tant de la universal del valor del món de les mercaderies. Si la 
tela de lli, o qualsevol altra mercaderia que es trobàs com a forma equivalent, compartís 
igualment també la forma relativa universal del valor, hauria de servir com a equivalent 
de si mateixa.  Tindríem així:  20 colzes de tela de lli  = 20 colzes de tela de lli,  una 
tautologia que no expressa ni valor ni tampoc quantitat de valor. Per expressar el valor 
relatiu  de  l'equivalent  universal,  hem  de  girar  més  aviat  la  forma  III.  Aquesta  no 
posseeix cap forma relativa de valor amb les altres mercaderies, sinó que el seu valor 
s'expressa relativament en la sèrie inacabable de tots els altres objectes de mercaderia. 
Així  apareix  ara  la  forma  relativa  generalitzada  del  valor  o  forma  II  com la  forma 
específica del valor relatiu de la mercaderia equivalent.

3. La transició de la forma general del valor a la forma monetària

La forma equivalent general és una forma de valor en general.  Pot assumir-la per tant 
qualsevol mercaderia.  D'altra banda si  una mercaderia  es troba tan sols  en la forma 
equivalent general (forma III), ho és tan sols en la mesura que ha sigut exclosa com a 
equivalent per totes les altres mercaderies.  I  des de l'instant que aquesta exclusió es 
limita definitivament a una mena específica de mercaderia, la forma relativa particular 
del valor del món de les mercaderies adquireix una solidesa objectiva i una validesa 
socialment general.

La  mena  específica  de  mercaderia  ara,  amb la  forma  natural  de  la  qual  s'identifica 
socialment  la  forma  equivalent,  esdevé  la  mercaderia  monetària  o  funciona  com  a 
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diners. Esdevé la seua funció socialment específica, i per tant el seu monopoli social, 
per  jugar  dins el  món de les  mercaderies  el  paper  d'equivalent  general.  Aquest  lloc 
privilegiat entre les mercaderies, que en la forma II figura com a equivalent particular 
de la tela de lli i en la forma III expressa en comú els llurs valors relatius en tela de lli, 
el conquereix històricament una determinada mercaderia, l'or. Per tant si substituïm en 
la forma III la mercaderia tela de lli per la mercaderia or, obtenim:

D) La forma monetària

20 colzes de tela de lli = 
1 abric = 
10 lliures de tè = 
40 lliures de cafè = 
1 quart de gra = 
1/2 tona de ferro = 
x mercaderia A =

}2 onzes d'or

Els canvis essencials es troben en la transició de la forma I a la forma II i de la forma II 
a la forma III. Per contra res no diferencia la forma IV de la forma III, llevat que ara l'or 
posseeix la forma d'equivalent general  per comptes de la tela de lli.  L'or resta en la 
forma IV ço que era  la  tela  de lli  en la  forma III—l'equivalent  general.  El  progrés 
consisteix únicament en això, que la forma de bescanviabilitat  general  i  directa  o la 
forma equivalent general ara es realitza per un ús social a través de la forma natural 
específica de la mercaderia or.

L'or apareix tan sols com a diners per les altres mercaderies perquè abans hi era envers 
elles una simple mercaderia. Igual que totes les altres mercaderies funciona també com 
a equivalent, ja com a equivalent senzill en actes de bescanvi aïllats, ja com a equivalent 
particular envers les altres mercaderies equivalents. De mica en mica funciona en un 
cercle  més o menys  ampli  com a equivalent  general.  Tan bon punt ha conquerit  el 
monopoli d'aquesta posició en l'expressió del valor del món de les mercaderies, esdevé 
la mercaderia monetària, i és a partir d'aquest instant que apareix la forma monetària, 
que es  diferencia  la  forma IV de la  forma III,  o que la  forma general  del  valor  es 
transforma en la forma monetària.

L'expressió senzilla  del  valor  relatiu  d'una mercaderia,  com ara  la  tela  de lli,  en  la 
mercaderia que, com l'or, funciona com a mercaderia monetària, és la forma preu. La 
«forma preu» de la tela de lli és per tant:

20 colzes de tela de lli = 2 onzes d'or 

o, si 2 lliures esterlines són el nom de la moneda de 2 onzes d'or,

20 colzes de tela de lli = 2 lliures esterlines

La dificultat en la concepció de la forma monetària es limita així a la concepció de la 
forma equivalent  general,  per tant  de la forma general  del  valor  en definitiva,  de la 
forma III. La forma III es resol a partir de la forma II, la forma generalitzada del valor, i 
el seu element constituent és la forma I: 20 colzes de tela de lli = 1 abric o x mercaderia 



a  =  y  mercaderia  b.  La  forma  senzilla  del  valor  és  per  tant  la  llavor  de  la  forma 
monetària.

4. El fetitxisme de les mercaderies i el seu secret

Una mercaderia apareix a primer cop d'ull com quelcom evident i trivial. La seua anàlisi 
mostra  que  és  certament  quelcom  curiós,  ple  de  subtileses  metafísiques  i  nicieses 
teològiques. Mentre és un valor d'ús, no n'hi ha res de misteriós, tant si ho consideram 
sota el punt de mira que mitjançant les llurs propietats satisfa necessitats humanes com 
si  les  propietats  que  conté  són  producte  de  treball  humà.  És  ben  clar  que  l'home 
mitjançant la seua activitat transforma les formes de la matèria natural en una forma 
útil.  La  forma  de  la  fusta,  per  exemple,  es  transforma  quan  hom en  fa  una  taula. 
Nogensmenys la taula resta fusta, quelcom ordinari i intranscendent. Però tan bon punt 
apareix com a mercaderia, es transforma en quelcom amb un sentit transcendental. No 
tan sols no toca de peus a terra, sinó que depassa totes les altres mercaderies i el seu cap 
de fusta desenvolupa grillades molt més sorprenents que les mai cobejades per cap peça 
aïllada.(25)

El caràcter místic de les mercaderies no s'origina per tant del llur valor d'ús. No s'origina 
igualment del contingut dels determinants del valor. En primer lloc, perquè per molt 
variats que siguen els treballs útils o les activitats productives, és una realitat fisiològica 
que són funcions de l'organisme humà i que cadascuna d'aquestes funcions, siga quina 
siga el seu contingut i forma, és essencialment l'esmerçament de cervell, nervi, múscul, 
òrgan sensorial, etc. En segon lloc perquè la determinació de la quantitat del valor, és a 
dir la durada temporal de cada esmerçament o quantitat de treball, presenta clarament 
diferenciades la quantitat i la qualitat del treball. En totes les situacions els temps de 
treball que costa la producció dels mitjans de vida ha d'interessar la humanitat, per bé 
que  no  en  la  mateixa  mesura  en  els  diferents  estadis  de  desenvolupament.(26) 
Finalment, tan bon punt l'home treballa de qualsevol manera per un altre, també assum 
el seu treball una forma social.

Quan sorgeix per tant el caràcter misteriós del producte del treball tan bon punt apren la 
forma  de  mercaderia?  Evidentment  d'aquesta  pròpia  forma.  La  igualtat  dels  treballs 
humans assum la forma objectiva de l'equiparació en valor dels productes del treball, la 
mesura de l'esmerçament de força de treball humana mitjançant la seua durada temporal 
assum la forma de la quantitat de valor del producte del treball, i finalment les relacions 
dels productors, on s'hi efectua la determinació social del llur treball assum la forma 
d'unes relacions socials entre productes del treball.

Tot el misteri de la forma de mercaderia consisteix per tant simplement en el fet que als 
homes el  caràcter  social  del  propi treball  els  hi  sembla com un caràcter  social  dels 
productes del propi treball, com la natura social d'aquestes coses, i per tant també la 
relació social entre els productors en el treball general els hi sembla com una relació 
social que existeix fora d'ells, entre els objectes. Per aquesta quidproquo els productes 
del treball esdevenen mercaderies, objectes socials perceptibles i imperceptibles. Igual 
com la llum d'una cosa la percebem no com l'excitació subjectiva del nostre propi nervi 
òptic, sinó com a forma objectiva d'una costa situada fora de l'ull. Però en la visió s'hi 
dóna realment el pas de llum d'una cosa, l'objecte exterior, a una altra, l'ull. Hi ha una 
relació física entre coses físiques. Contràriament, la forma de mercaderia i la relació del 
valor del producte del treball no tenen absolutament cap vincle amb les llurs propietats 
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físiques i amb les relacions materials que en deriven. Hi ha tan sols la relació social 
determinada  pels  propis  homes,  que  per  ells  assum  la  forma  fantasmagòrica  d'una 
relació entre coses. I per tant per trobar-hi una analogia, hem de recòrrer a la regions 
boiroses del món religiós. Ací apareixen els productes de les ments humanes prenen 
vida pròpia, i entre en relacions mútues i amb els homes d'una forma independent. Així 
esdevé en el món de les mercaderies amb els productes de les mans humanes. D'això en 
dic el fetitxisme que s'adhereix als productes del treball,  tan bon punt es produeixen 
com a mercaderies, i que és per tant indestriable de la producció de mercaderies.

Aquest  fetitxisme  del  món  de  les  mercaderies  sorgeix,  com  l'anàlisi  anterior  ha 
demostrat, del caràcter social peculiar del treball que produeix mercaderies.

Els objectes d'ús esdevenen mercaderies en general tan sols perquè són producte del 
treball privat mútuament independent. La suma d'aquestes treballs privats constitueix el 
treball total social. Com que els productors no entren en contacte social fins el bescanvi 
dels llurs productes de treball, tampoc no apareix el caràcter socialment específic dels 
llurs treballs privats menys que dins aquest bescanvi. O els treballs privats no esdevenen 
de fet components del treball total social menys que per les relacions que estableix el 
bescanvi directament en els productes del treball i mitjançant ells en els productors. Per 
aquests per tant les connexions socials dels llurs treballs privats no apareixen com a 
relacions  socials  directes  entre  persones  en  el  propi  treball,  sinó  més  aviat  com  a 
relacions materials entre persones i relacions socials entre objectes.

Únicament és dins aquest bescanvi que els productes del treball adquireixen la propietat 
social  de  valors  equivalents,  diferent  de  les  llurs  diverses  objectivitats  com a  usos. 
Aquesta escissió del producte del treball en una cosa útil i una cosa amb valor es realitza 
a la pràctica tan sols quan el bescanvi ha aconseguit aital amplitud i força que les coses 
útils  es  produeixen  per  bescanviar-les,  i  el  caràcter  de  mercaderia  de  les  coses  es 
considera ja abans de la pròpia producció. Des d'aquest instant els treballs privats dels 
productors contenen de fet  un caràcter  social  doble.  D'una banda,  com a determinat 
treball útil ha de satisfer una necessitat social determinada i així ho fa com a part del 
treball total, del sistema espontani de divisió social del treball. Satisfà d'altra banda les 
múltiples  necessitats  del  propi  productor  únicament  en  la  mesura  que  la  mútua 
bescanviabilitat de totes les menes de treball privat útil s'estableix com a fet social, i per 
tant la llur equivalència. L'equivalència toto coelo dels diferents treball tan sols es pot 
realitzar amb l'abstracció de les llurs desigualtats reals, amb la reducció a un caràcter 
comú, que és l'esmerçament de força de treball humana, de treball humà abstracte. El 
cervell del productor privat reflecteix aquest caràcter socialment doble del seu treball 
privat únicament en les formes amb les quals es realitza a la pràctica, en el bescanvi de 
productes—el caràcter  socialment  útil  del  seu treball  privat li  apareix per tant en la 
forma que el producte del treball no tan sols ha d'ésser útil, sinó que ho ha d'ésser pels 
altres—el caràscter social de l'equivalència de les diferents menes de treball en la forma 
del  caràcter  comú  del  valor  d'aquestes  diferents  coses  materials,  els  productes  del 
treball.

Els humans per tant relacionen els llurs productes de treball entre ells com a valors, no 
perquè hi vegen els embolcalls materials de treball humà homogeni. Al contrari. Quan 
comparam  entre  ells  com  a  valors  productes  de  menes  diferents  en  el  bescanvi, 
comparam entre ells alhora treballs diferents. No ho sabem, però ho fem.(27) El valor 
per tant no és cap segell descriptiu. Més aviat el valor transforma cada producte del 
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treball  en  un  jeroglif  social.  Després  els  humans  proven  de  desxifrar  el  sentit  del 
jeroglif, arribar fins al secret dels llurs propis productes socials, ja que la determinació 
de  l'objecte  d'ús  com  a  valor  és  tan  producte  social  com  el  llenguatge.  La  recent 
descoberta  científica  que  els  productes  del  treball,  en  tant  que  valors,  són  meres 
expressions materials del treball humà esmerçat en la llur producció, fan època en la 
història del desenvolupament de la humanitat, però de cap manera esvaeixen la boira 
objectiva del caràcter social del treball.  Que tan sols per aquesta forma particular de 
producció, la producció de mercaderies, siga vàlid que el caràcter socialment específic 
del treball privat mútuament independent consisteix en la llur equivalència com a treball 
humà i que assumesca la forma de caràcter de valor dels productes de treball, apareix 
pels productors, tot i la descoberta citada, tan vàlid en les relacions de la producció de 
mercaderies, de la mateixa forma que després de la comprensió científica dels elements 
que composen l'aire, el propi aire restà inalterat.

Ço que  interessa  a  la  pràctica  en  primer  lloc  als  bescanviadors  de  productes  és  la 
qüestió, quant de producte aliè obtenen pel propi producte, en quines proporcions es 
bescanvien els productes. En la mesura que aquestes proporcions han aconseguit una 
solidesa consuetudinària, apareixen com a originades per la natura dels productes del 
treball, de forma que, per exemple, una tona de ferro i dues onzes d'or semblen d'un 
valor igual, de la mateixa forma que una lliura d'or i una lliura de ferro malgrat les llurs 
diferents propietats físiques i químiques pesen el mateix. De fet el caràcter de valor dels 
productes del treball es consolida mitjançant la llur realització com a quantitats de valor. 
Aquestes varien contínuament,  amb independència de la voluntat,  previsió i actuació 
dels bescanviadors. La pròpia actuació social pren la forma d'una actuació d'objectes, 
sota el controls dels quals s'hi disposen, per comptes de controlar-los. Cal una completa 
i  desenvolupada  producció  de  mercaderies  abans  que  amb  l'experiència  acumulada 
sorgesca la visió científica que totes les menes diferents de treball privat, mútuament 
independents, però parts espontànies de la divisió social del treball, es redueixen a la 
mesura  social  proporcional,  perquè  en  mig  de  les  relacions  de  bescanvi  casuals  i 
fluctuants dels llurs productes, el temps de treball socialment necessari actua com una 
llei natural, de la mateixa forma que la llei de gravetat ens fa caure la casa damunt del 
cap.(28) La determinació de la quantitat de valor mitjançant el temps de treball és per 
tant  un  secret  amagat  rere  els  moviments  aparents  dels  valors  relatius  de  les 
mercaderies. La seua descoberta, tot i eliminar tota l'aparença de simple casualitat de la 
determinació de la quantitat de valor dels productes del treball, no canvia gens la seua 
forma material.

Els  pensaments  sobre  les  formes  de  la  vida  humana,  i  per  també  la  seua  anàlisi 
científica, segueix en general un curs oposat al desenvolupament real.  Comença post 
festum i  per  tant  amb els  resultats  consolidats  del  procés  de  desenvolupament.  Les 
formes que segellen els productes del treball com a mercaderies i que són precondició 
de la circulació de les mercaderies, posseeixen ja la solidesa de formes naturals de la 
vida social, abans que els humans es posen a descriure-les, no sota el caràcter històric 
d'aquestes  formes,  ja  que  les  consideren  més  aviat  immutables,  sinó  sota  el  llur 
significat.  Així  era  l'anàlisi  del  preu  de  les  mercaderies  l'únic  que  dugué  a  la 
determinació de la quantitat del valor, i tan sols l'expressió monetària comuna de les 
mercaderies  dugué  a  fixar-ne  el  caràcter  de  valors.  És  però  aquesta  mateixa  forma 
consolidada—la forma monetària—del món de les mercaderies, la que amaga el caràcter 
social dels treballs privats i per tant les relacions socials dels treballadors privats, per 
comptes d'evidenciar-les. Quan dic que l'abric, les botes, etc., es relacionen amb la tela 
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de lli com a encarnació general del treball humà abstracte, salta a la vista l'absurditat 
d'aquesta  expressió.  Però  quan  els  productors  de  l'abric,  les  botes,  etc.,  comparen 
aquestes mercaderies amb la tela de lli—o amb l'or o l'argent, que no és res diferent—
com a equivalent universal, presenten d'aquesta forma absurda les connexions dels llurs 
treballs privats amb el treball social total.

Formes de la mateixa mena constitueixen les categories  de l'economia burgesa.  Són 
formes  de  pensament  socialment  vàlides,  i  per  tant  objectives,  de  les  relacions  de 
producció d'aquest sistema de producció social històricament determinat, la producció 
de mercaderies. Tot el misticisme del món de les mercaderies, tot l'encant i la màgia que 
envolta els productes del treball damunt els fonaments de la producció de mercaderies 
s'esvaeix per tant tan bon punt entram en altres formes de producció.

Com que l'economia política adora les robinsonades (29), figuram-nos primer Robinson 
en la seua illa. Tot i ésser de natura moderada, ha de satisfer encara diferents menes de 
necessitats i ha de fer per tant treball útil de diferents menes, fer eines, fabricar mobles, 
pasturar cabres, pescar, caçar, etc. De les pregàries i similars no hi parlarem, ja que el 
nostre Robinson hi troba plaer i considera un goig activitats d'aquesta mena. Malgrat la 
diversitat de les seues funcions productives, sap que les diferents formes d'activitat són 
tan sols del mateix Robinson, i per tant tan sols maneres diferents de treball humà. La 
pròpia necessitat el força a dividir acuradament el seu temps entre les seues diferents 
funcions. Que una n'ocupe més,  l'altra n'ocupe menys,  de porció de la seua activitat 
total, depèn de les més o menys grans dificultats que cal superar per aconseguir l'efecte 
útil desitjat. L'experiència li ensenya, i en haver rescatat el nostre Robinson un rellotge, 
una llibreta, tinta i una ploma del naufragi, comença com un non anglès a dur un llibre 
de comptes. El seu inventari conté una relació d'objectes d'ús que li pertanyen, de les 
diferents  accions  per  produir-los,  i  finalment  del  temps  de treball  que li  costen una 
quantitat determinada d'aquests objectes de mitjana. Totes les relacions entre Robinson i 
les coses que constitueixen la riquesa de la seua pròpia creació, hi són tan simples i 
clares com per entendre-les sense excepció, fins i tot pel senyor M. Wirth. I amb tot 
contenen tota la determinació essencial del valor.

Viatjam ara  de  la  lluminosa  illa  de  Robinson a  la  fosca  edat  mitjana  europea.  Per 
comptes de l'homes independent trobam que tothom és dependent—serfs i senyors de la 
terra, vassalls i feudals, llecs i clergues. La dependència personal caracteritza així les 
relacions socials de la producció material com també les altres esferes de la vida. Però 
com  que  les  relacions  de  dependència  personal  constitueixen  els  fonaments  de  la 
societat vigent, no cal que els treballs i els productes assumesquen una forma fantàstica 
diferent de la realitat.  Apareixen com a serveis  naturals  i  pagaments naturals  en les 
interrelacions  socials.  La  forma  natural  del  treball,  la  seua  particularitat,  i  no,  com 
damunt la base de la producció de mercaderies la seua generalitat, és la forma social 
immediata. El treball obligatori es mesura pel mateix temps que el treball que produeix 
mercaderies, però cada serf sap quina és la quantitat determinada de la seua força de 
treball personal que esmerça al servei del seu senyor. El delme que cal lliurar al capellà 
és més clar que la seua benedicció. Siga quina siga la màscara característica que hom 
pot rebre, les relacions socials de les persones en els llurs treballs apareixen en tot cas 
com a relacions personals pròpies i no es revesteixen en relacions socials de coses, de 
productes del treball.
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Per considerar el treball comú o directament associat no ens cal retrocedir a la forma 
espontània  que  trobam  en  el  llindar  històric  de  tots  els  pobles  civilitzats.(30) Un 
exemple proper el constitueix la indústria patriarcal agrària d'una família pagesa, que 
produeix el propi gra, bestiar, fil, tela de lli, peces roba, etc. Aquestes coses diferents 
són en relació a la família productes diferents del seu treball familiar, però entre ells no 
són mercaderies. Els treballs diferents que originen aquests productes, l'agricultura, la 
ramaderia, filar, teixir, cosir, etc. són funcions socials en la llur forma natural, perquè 
les funcions de la família posseeixen una pròpia divisió espontània del treball tan vàlida 
com la de la producció de mercaderies. Les diferències de sexe i d'edat així com els 
canvis al llarg de l'any de les condicions naturals regulen la divisió dins la família del 
temps  de  treball  entre  els  membres  individuals  de  la  família.  La  mesura  de 
l'esmerçament de força de treball individual mitjançant la durada apareix per la seua 
pròpia natura com un caràcter social del llur treball, perquè la força de treball individual 
actua en aquest simplement com una part determinada de tota la forá de treball de la 
casa.

Pensam  ara  finalment,  en  canvi,  una  comunitat  d'humans  lliures,  que  treballen  i 
esmercen  la  llur  gorça  de  treball  amb  mitjans  de  producció  socials.  Totes  les 
determinacions del treball de Robinson s'hi repeteixen, únicament que socialment per 
comptes  d'individual.  Tots  els  productes  de Robinson eren el  seu producte  personal 
exclusiu i per tant objectes d'ús directe per ell. El producte total de la comunitat és un 
producte social. Una part d'aquest producte serveix de nou com a mitjà de producció. 
Continua com a producte social. Però una altra part es reparteix com a mitjà de vida pels 
membres  de la  comunitat.  Cal  per  tant  un repartiment  entre  ells.  La forma d'aquest 
repartiment variarà amb la forma particular del propi organisme social de producció i el 
nivell de desenvolupament històric corresponent dels productors. Assumirem tan sols 
com a paral·lelisme amb la producció de mercaderies que la porció de cada productor 
dels mitjans de vida la determina el seu temps de treball. El temps de treball jugaria per 
tant un doble paper. El seu repartiment planificat socialment regula la proporció justa de 
les diferents funcions del treball per les diferents necessitats. D'altra banda el temps de 
treball serveix igualment de mesura de la porció individual del productor sobre el treball 
comú i  per  tant  també de la  part  individual  que li  pertoca  del  producte  comú.  Les 
interrelacions socials dels humans amb el llur treball i amb els llurs productes del treball 
hi resten perfectament clares tan en la producció com en la distribució.

Per una societat de productors de mercaderies, on les relacions socials de producció en 
general consisteixen en tractar els productes com a mercaderies, i per tant com a valors, 
amb la qual cosa redueixen el llurs treballs privats a treball humà igual, el cristianisme 
amb el seu culte a l'home abstracte, especialment amb el seu desenvolupament burgès, 
el  protestantisme,  el  deïsme,  etc.,  és  la  forma  religió  més  adient.  En les  formes  de 
producció  de  l'antiga  Àsia  i  d'altres  de  l'antiguitat,  la  conversió  dels  productes  en 
mercaderies,  i  per tant  l'aparença dels  homes  com a productors  de mercaderies  dels 
homes,  juga  un  paper  subordinat  que,  amb  tot,  es  fa  més  important  com  més  les 
comunitats  s'apropen a l'estadi de la llur dissolució.  El pobles pròpiament mercaders 
existeixen tan sols en els intersticis del món antic, com els déus d'Epicur o com els jueus 
en els porus de la societat polonesa. Aquests antics organismes socials de producció són 
extremadament simples i transparents en relació al burgès, però o bé es fonamenten en 
la immaduresa de l'home individual, que no ha tallat el cordó umbilical de la comunitat 
natural amb els altres, o bé en relacions directes de domini i subjecció. Hi són mentre la 
capacitat  productiva  del  treball  resta  en  un  estadi  de  desenvolupament  inferior  i  en 
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correspondència les relacions entre els humans i amb la natura quant als processos vitals 
són restringides.

Aquesta  limitació  real  es  reflecteix  idealment  en  les  antigues  religions  naturals  i 
populars. La representació religiosa del món real tan sols pot esvair-se en general quan 
les  relacions  de  la  vida  pràctica  dels  homes  no  presenten  més  que  relacions 
perfectament  intel·ligibles  i  raonables  amb  els  altres  i  amb  la  natura.  L'aspecte  del 
procés vital de la societat, és a dir del procés de producció material, tan sols es despulla 
del seu vel místic quan se la tracta com a producte d'homes lliurement associats i se'l 
posa sota el llur control conscientment planificat. Això, però, demana una base material 
de la societat o una sèrie de condicions materials d'existència que són alhora el producte 
espontani d'un llarg i penós desenvolupament històric.

L'economia política ha analitzat de fet ara, per bé que de forma incompleta (31) el valor 
i la quantitat del valor, i ha descobert què hi ha sota aquestes formes. No s'ha demanat ni 
tan sols una vegada la qüestió de per què assumeixen aquestes formes aquest contingut, 
per què s'expressa el treball en valor i per què es fa la mesura del treball a través de la 
seua durada en la quantitat de valor dels productes del treball?(32) Formes que duen 
gravades la senyal que es corresponen a una formació social on el procés de producció 
domina els homes, per comptes dels homes dominar el procés de producció, i que per la 
consciència  burgesa  apareixen  necessitats  naturals  tan  evidents  com el  propi  treball 
productiu. Les formes pre-burgeses de l'organisme social de producció són tractades per 
tant com els pares de l'església tractaven les religions pre-cristianes.(33) 

Fins a quin punt una part dels economistes es confonen pel fetitxisme inherent al món 
de les mercaderies o per l'aparença objectiva de les determinacions socials del treball ho 
mostra, entre d'altres, la ximple i tediosa baralla sobre el paper que juga la natura en la 
formació del valor d'intercanvi. Com que el valor d'intercanvi és una determinada forma 
social d'expressar la quantitat de treball continguda en un objecte, la natura no hi té més 
a veure que en la fixació del curs de l'intercanvi.

La forma més general i menys desenvolupada de la producció burgesa és aquella on el 
producte pren la forma de mercaderies o es produeix directament per l'intercanvi, i per 
tant  apareix  molt  aviat  en  la  història,  per  bé  que  no  de  la  forma  característica  i 
predominant dels nostres dies, i així el seu fetitxisme és relativament fàcil de veure. En 
formes  més  concretes  desapareix  la  simplicitat  d'aquesta  aparença.  D'on  venen  les 
il·lusions del sistema monetari? Per ell l'or i l'argent, com a diners, no representen una 
relació  social  de producció,  sinó la  forma d'objectes  naturals  amb propietats  socials 
estranyes. I l'economia moderna, que menysprea aquell sistema monetari, no mostra la 
seua superstició amb una claredat meridiana quan tracta el capital? Quan fa que descartà 
la  il·lusió  fisiocràtica,  segons  la  qual  la  renda  agrària  sorgia  de  la  terra  i  no  de  la 
societat?

Per no avançar encara, ens limitarem a un exemple de la pròpia forma de mercaderia. Si 
les mercaderies poguessen parlar, dirien, el nostre valor d'ús potser interessa als homes. 
No prové de nosaltres com a coses. Allò que hi prové, però, objectivament és el nostre 
valor. El nostre propi comerç com a objectes de mercaderia ho demostra. Pels altres no 
som més que valors d'intercanvi. Que hom escolte ara com l'economista parla per les 
ànimes de les mercaderies: 
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«Valor» (valor d'intercanvi) «és una propietat de les coses, la riquesa» (valor d'ús) «dels homes. El valor 
en aquest sentit implica necessàriament el bescanvi, la riquesa no».  (34) «Riquesa» (valor d'ús) «és un 
atribut dels homes, el valor és un atribut de les mercaderies. Un home o una comunitat són rics; una perla 
o un diamant són valuosos... Una perla o un diamant tenen valor com a perla o diamant».(35) 

Fins  ara  cap  químic  ha  descobert  el  valor  d'intercanvi  en  una perla  o  diamant.  Els 
descobridors  econòmics  d'aquesta  substància  química,  que  demostren  una  visió 
particular  de  profunditat  crítica,  troben,  però,  que  el  valor  d'ús  de  les  coses  és 
independent de les altres propietats materials, i que per contra el llur valor en forma part 
com a objectes. Ço que els confirma és l'estranya circumstància que els valors d'ús de 
les coses es realitzen pels homes sense intercanvi, per una relació directa entre la cosa i 
l'home, mentre que, contràriament, el valor es realitza tan sols en l'intercanvi, és a dir 
per un procés social. Tan sols resta recordar al bo de Dogberry, allò que ensenya el veí 
Seacoal:

«Ésser un home reeixit és un present de la fortuna, però llegir i escriure prové de la natura». (36) 
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Notes

(1) Karl Marx, «Zur Kritik der Politischen Ökonomie», Berlin 1859, pag. 3.  

(2) «El desig implica una necessitat; l'apetit de l'esperit és tan natural com la fam pel cos... la majoria (de les coses) tenen valor, per 
tant, en satisfer les necessitat de l'esperit» (Nicholas Barbon, «A Discourse on coining the new money lighter.  In answer to Mr. 
Locke's Considerations etc.», London 1696, p. 2, 3.)  

(3) «Les coses tenen una virtut intrínseca» (aquesta és l'expressió específica a Barbon del valor d'ús), «que és igual en general, com 
pels magnets és l'atracció del ferro» (l.c.p. 6). La propietat dels magnets d'atreure el ferro fou útil únicament quan l'home hi descobrí 
amb ella la polaritat magnètica.  

(4) «El valor natural de cada cosa consisteix en la seua capacitat per satisfer requeriments necessaris o servir les demandes de la 
vida humana».  (John Locke, «Some Considerations on the Consequences of the Lowering of Interest»,  1691, in «Works», edit. 
Lond. 1777, v. II, p. 28.) En el segle XVII trobam encara habitual entre els escriptors anglesos «worth» per valor d'ús i «value» per 
valor  d'intercanvi,  del  tot  amb l'esperit  d'una  llengua  que  s'estima  d'emprar  l'expressió  germànica  per  la  cosa  immediata  i  la 
romànica per la cosa reflectida.  

(5) En la societat burgesa domina la fictio juris que cada home com a comprador  de mercaderies en posseeix un coneixement  
enciclopèdic.  

(6) «El valor consisteix en la relació de bescanvi entre una cosa i una altra, entre la mesura d'una producció i la d'una altra». (Le 
Trosne, «De l'Intérêt Social», [in] «Physiocrates», éd. Daire, Paris 1846, p. 889.)  

(7) «Res no pot tindre un valor d'intercanvi intrínsec» (N. Barbon, l.c.p. 6), o com deia Butler:

«El valor d'una cosa
és tan gran com el que comporta».   

(8) «One sort of wares are as good as another, if the value be equal. There is no difference or distinction in things of equal value ... 
One hundred pounds worth of lead or iron, is of as great a value as one hundred pounds worth of silver and gold». (N. Barbon, l.c.p. 
53 u. 7.)  

(9) Nota a la 2a edició. «The value of them (the necessaries of life) when they are exchanged the one for another, is regulated by the 
quantity of labour necessarily required, and commonly taken in producing them». «El valor dels objectes d'ús, quan són bescanviats 
entre ells,  el  determina  la  quantitat  de treball  necessària per  la  llur  producció, i  que cal habitualment  per produir-la» («Some 
Thoughts on the Interest of Money in general, and particularly in the Public funds etc.», London, p. 36, 37.) Aquest destacat escrit 
anònim del segle passat no du cap data. És clar, però, pel contingut, que aparegué sota George II, el 1739 o el 1740.  

(10) «Totes les produccions de la mateixa mena constitueixen pròpiament tan sols una massa, de la qual es determina el preu en 
general i sense considerar-ne les circumstàncies particulars».  

(11) K. Marx, l.c.p.6.  

(11a) Nota a la 4a edició. —Ho pos entre parèntesi perquè la seua omissió ha originat sovint el malentès que tot producte consumit 
per un altre Marx el considera una mercaderia— F. E.  

(12) l.c.p. 12, 13 i passim.   

(13) «Tots els fenòmens de l'univers, inclosos els productes de la mà de l'home, o les lleis universals de la física, no ens donen la 
idea d'una creació real, sinó únicament d'una modificació de la matèria. Unir i separar són els únics elements que l'enginy humà 
retroba en analitzar la idea de la reproducció; i tant és reproducció de valors» (valor d'ús, per bé que ni Verri en la seua polèmica 
contra els fisiòcrates no és gaire segur de quina mena de valor parla) «i de riqueses, si la terra, l'aire i l'aigua en els camps es 
transmuten en gra,  com si amb la mà de l'home el vòmit  d'un insecte es transmuta en teixit  o si  unes petites peces de metall 
s'organitzen per formar una repetició» (Pietro Verri, «Meditazioni sulla Economia Politica» - primera impressió 1771 – en l'edició 
dels economistes italians de Custodi, Parte Moderna, t. XV, p. 21, 22.)  

(14) Vegeu Hegel, «Philosophie des Rechts», Berlin 1840, p. 250, § 190.  

(15) El lector ha de veure que no hi parlam dels salaris o del valor que el treballador rep per una jornada laboral, sinó del valor de la 
mercaderia en la qual s'incorpora aquesta jornada laboral. La categoria del salari laboral no existeix encara en general en aquest 
estadi de la nostra recerca.  



(16) Nota a la 2a edició. Per tal de demostrar, «que el treball per si sol és la mesura vàlida i real, amb la qual es pot estimar i  
comparar el valor de tota mercaderia», deia A. Smith: «Quantitats iguals de treball han de tindre en tot moment i en tota localitat pel 
treballador el mateix valor. En la seua situació normal de salut, força i activitat i amb el grau mitjà d'habilitat que pot posseir, ha de 
lliurar sempre la mateixa porció del seu descans, la seua llibertat i la seua felicitat». («Wealth of Nations», b. I, ch. V, [p.104/105].) 
D'una banda A. Smith confon (no sempre) la determinació del valor  per la quantitat de treball  esmerçat en la producció de la 
mercaderia amb la determinació del valor de la mercaderia pel valor del treball, i cerca per tant de demostrar que quantitats iguals de 
treball tenen el mateix valor. D'altra banda perceb que el treball en la mesura que s'expressa en el valor de les mercaderies, compta 
tan sols com a esmerçament de força de treball, i tracta aquest esermçament com el simple sacrifici de descans, llibertat i felicitat, i 
no com a activitat normal de la vida. A més té davant els ulls el treballador assalariat modern. - Més hàbilment el predecessor 
anònim d'A. Smith citat en la nota 9 diu: «Un home s'ha dedicat una setmana a aconseguir els seus objectes de primera necessitat... i  
d'allò que dóna a un altre en bescanvi, no pot constituir millor estima del seu equivalent adient, que a través del càlcul de quant li 
costa en treball i en temps, la qual cosa no és de fet més que bescanviar el propi treball en una copsa i per un temps determinat que 
pel treball d'un altre home en una altra cosa pel mateix temps» («Some Thoughts on the Interest of Money in general etc.», p. 39.) -  
{A la 4a edició: la llengua anglesa té l'avantatge de tindre dos mots diferents per aquests dos aspectes diferents del treball. El treball 
que crea valor d'ús i que es determina qualitativament, dit work per oposició al labour; el treball que crea valor i que compta tan sols 
quantitativament, dit labour en oposició a work. Vegeu nota a la traducció anglesa, p. 14. - F. E.}  

(17) Els pocs economistes que, com S. Bailey, s'han ocupat de l'anàlisi de la forma del valor, no han pogut arribar a cap resultat, en 
primer lloc perquè confonen la forma del valor amb el valor, en segon lloc perquè, sota la influència grollera del burgès pràctic, 
posen l'ull exclusivament a la determinació quantitativa. «La dedicació a la quantitat... fa el valor» («Money and its Vicissitudes»,  
Lond. 1837, p.11.) Autor S. Bailey.  

(17a) Nota a la 2a edició. Un dels primers economistes, després de William Petty, que va examinar la natura del valor, el celebrat 
Franklin, diu: «El comerç en general no és més que el bescanvi d'un treball per un altre treball, i el valor de totes les coses es mesura  
de la forma més correcta amb el treball». («The Works of B. Franklin etc.», edited by Sparks, Boston 1836, v. II, p .267.) Franklin 
no és conscient que en mesurar el valor de totes les coses «amb treball», n'abstrau la diferenciació dels treballs bescanviats—i així 
els redueix a treball humà igual. Tot i que no ho sap, ho diu. Parla primer d'«un treball», després d'«un altre treball», i finalment de 
«treball» sense més qualificatius com a substància del valor de totes les coses.  

(18) D'una forma similar s'esdevé amb l'home com amb les mercaderies. Com que no arriba al món amb un espill ni com a filòsof 
fichtià: «jo sóc jo», l'home es reflecteix en primer lloc en un altre home. No és fins que considera l'home Pau com a congènere que 
es considera l'home Pere a si mateix com a home. Per tant, però, també el Pau que se li apareix en carn i pell, en la seua encarnació 
paulina, esdevé la forma aparent del gènere humà.  

(19) L'expressió «valor» s'empra  ací,  com puntualment  ja s'havia  fet en les pàgines anteriors,  en el sentit  de valor  determinat 
quantitativament, i per tant de quantitat de valor.  

(20) Nota a la 2a ed. Aquesta incongruència entre la quantitat de valor i la seua expressió relativa l'ha aprofitada, amb la ingenuïtat 
habitual l'economia vulgar, per exemple: «Una vegada s'admet que A cau, perquè B, amb la qual es bescanvia, puja, per bé que no 
s'hi esmerça pas menys treball en A, el vostre principi general del valor cau per terra... Quan permet que, com que el valor d'A 
augmenta relativament vers A, i el valor de B relatiu a A cau, es talla el terreny de tota els peus, on Ricardo feia recaure la seua gran 
proposició, que el valor d'una mercaderia el determina sempre la quantitat de treball incorporada; ja que quan un canvi en el cost d'A 
no altera únicament el seu propi valor en relació a B, amb el qual es bescanvia, sinó també el valor de B relatiu al d'A, tot i que no 
s'hi ha efectuat cap canvi en la quantitat de treball que cal per la producció de B, llavors no cau tan sols pel terra la doctrina que 
assegura que la quantitat de treball esmerçada en un article en regula el valor, sinó també la doctrina que els costos de producció 
d'un article regulen el seu valor». (J. Broadhurst, «Political Economy», London 1842, p. 11, 14.)

El senyor Broadhurts podria igualment dir: una vegada hom admet les fraccions 10/20, 10/50, 10/100 etc., el nombre 10 resta inalterat, 
i amb tot disminueix la seua grandària proporcional, la seua grandària relativa envers els nombres 20, 50, 100, etc. Per tant cau per 
terra el gran principi que la grandària de tot un nombre, com ara 10, la «regula» el nombre d'unitats que conté.  

(21) Amb aquestes determinacions reflexives en general passa una cosa particular. Aquest home, per exemple, tan sols és rei perquè 
altres homes s'hi relacionen com a súbdits. Ells s'imaginen contràriament que són súbdits, perquè ell és el rei.  

(22) Nota a la  2a ed.  F.  L.  A. Ferrier  (sous-inspecteur des douanes),  «Du Gouvernement  considéré dans ses rapports  avec le 
commerce», Paris 1805, i Charles Ganilh, «Des Systèmes d'Économie Politique», 2ème éd., Paris 1821.  

(22a) Nota a la 2a ed. Per exemple a Homer el valor d'una cosa s'expressa en una sèrie de coses diferents.  

(23) Hom parla per això del valor en abric de la tela de lli, o del seu valor en abrics, del seu valor en gra, quan hom l'expressa en gra 
etc. Cadascuna d'aquestes expressions ens diu que allò que apareix com a valors d'ús, abric, gra, etc., és el seu valor. «Del valor de 
cada mercaderia en considerar la seua relació en el bescanvi podem considerar-lo com a... valor de gra, valor de roba, segons la  
mercaderia amb la qual es compara; i per tant s'hi dóna un miler de formes diferents de valors, tantes com mercaderies de les que es 
disposa, i totes són igualment reals i igualment nominals». («A Critical Dissertation on the Nature, Measures, and Causes of Value; 
chiefly in reference to the writings of Mr. Ricardo and his followers. By the Author of Essays on the Formation etc. of Opinions», 
London 1825, p. 39.) S. Bailey, l'autor d'aquest anònim escrit, que en el seu temps tingué molt de ressò a Anglaterra, sorpresa del fet 
que en assenyalar les diverses expressions relatives d'un únic valor, havia demostrada la impossibilitat de qualsevol determinació del 
concepte del valor.  Malgrat la restricció de les seues pròpies idees, tenia a tocar greus mancances de la teoria ricardiana, com 
testimonia l'animadversió amb la qual l'atacà l'escola ricardiana, per exemple a la «Westminster Review».  



(24) Hom no admet de cap manera que aquest caràcter de bescanviabilitat  directa i universal siga, per dir-ho així, cabdal, i tan 
íntimament conectat amb el seu contrari, l'absència de bescanviabilitat directa, com ho són els pols positiu i negatiu d'un magnet. 
Hom pot creure, per tant, que totes les mercaderies poden tindre igualment imprès el segell de la bescanviabilitat directa, de la 
mateixa forma que hom pot creure que tots els catòlics poden fer-se papes. Pel petit burgès, pel qual la producció de mercaderies és 
el nec plus ultra de la llibertat humana i de la independència individual, que les inconveniències que resulten d'aquest caràcter no-
intercanviable de les mercaderies, desaparega. L'elaboració d'aquesta utopia filistea la constitueix el socialisme de Proudhon, que 
com en una altra ocasió vaig demostrar, no posseeix ni tan sols el mèrit de l'originalitat, sinó que més aviat Gray, Bray i d'altres la 
desenvoluparen millor. Altrament aquesta saviesa floreix fins i tot en l'actualitat en cercles il·lustrats sota el nom de «science». Mai 
cap  escola  ha  manegat  millor  el  mot  «science»  que  la  proudhoniana.,  per  la  qual  «quan  manca  el  concepte,
apareix en el moment adient un mot».  

(25) Hom recorda que Xina i les taules començaven a dansar quan la resta del món encara semblava palplantat—pour encourager les 
autres.  

(26) Nota a la 2a ed. Entre els antics alemanya es mesurava la grandària d'una terra segons el treball que s'hi podia fer en un dia i per 
tant  s'hi  parlava  de  tagwerk  (també  tagwanne)  (jurnale  o  jurnalis,  terra  jurnalis,  jornalis  o  diurnalis),  mannwerk,  mannskraft, 
mannsmaad, mannshauet etc.  Vegeu Georg Ludwig von Maurer, «Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, usw. Verfassung», 
München 1854, p. 129 sq.  

(27) Nota a la 2a ed. Quan per tant Galiana diu: el valor és una relació entre dues persones—«la ricchezza è una ragione tra due 
persone»—, hi hauria d'haver afegit:  una relació que adopta una forma material. (Galiani, «Della Moneta»,  p. 221, t.  III de la  
col·lecció de Custodi dels «Scrittori Classici Italiani di Economia Politica», Parte Moderna, Milano 1803.)  

(28) «Què hauria hom de pensar d'una llei que tan sols pot realitzar-se mitjançant revolucions periòdiques?»  (Friedrich Engels, 
«Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie» in «Deutsch-Französische Jahrbücher», herausg. von Arnold Ruge und Karl Marx, 
Paris 1844).  

(29) Nota a la 2a edició. Tampoc Ricardo es lliura de la seua robinsonada. «Fa que el pescador primitiu i el caçador primitiu passen, 
com a propietaris de mercaderies, a bescanviar peix i caça de forma proporcional al temps de treball incorporat en aquests valors 
d'intercanvi. En aquesta ocasió cau en l'anacronisme de fer que el pescador primitiu i el caçador primitiu facen el càlcul d'acord amb 
les taules de l'anuari en curs de la Borsa de Londres del l'any 1817. Els 'paral·lelograms del senyor Owen' semblen l'única forma 
social, a banda de la burgesa, que coneixia». (Karl Marx, «Zur Kritik etc.», p.38, 39).  

(30) Nota a la 2a edició. «És una pretensió ridícula que s'ha escampat en els darrers temps que la forma de la comunitat espontània 
és exclusivament la forma russa. És la forma primitiva que podem demostrar que existí entre els romans, els germànics, els celtes, i 
de la qual fins i tot avui trobam nombrosos exemples, per bé que sota una forma degradada, entre els indians. Un estudi més profund 
de les formes asiàtiques, especialment de les indianes, mostraria com les de formes diferents de propietat comuna espontània s'hi 
desenvoluparen les formes de la llur dissolució. Així, per exemple,l els diferents tipus originaris de la propietat privada romana i 
germànica es dedueixen de diferents formes de propietat comuna indiana». (Karl Marx, «Zur Kritik etc.», p. 10).  

(31) La insuficiència en l'anàlisi de Ricardo de la quantitat de valor—que n'és la millor—hom la veure en el tercer i quart llibre 
d'aquest escrit. Però pel que fa al valor en general, el punt feble de l'economia política clàssica és que enlloc distingeix expressament 
i  amb una consciència clara el treball,  tal  com apareix en el valor,  del mateix treball  quan s'expressa en el valor  d'ús del seu 
producte. La distinció es fa naturalment a la pràctica, ja que tracta del treball, ara quantitativament, adés qualitativament. Però no 
cau mai en el fet que, quan es tracta merament la diferència quantitativa del treball, es presuposa la seua unitat o equivalència 
qualitativa, i per tant la seua reducció a treball humà abstracte. Ricardo, per exemple, es declara coincident amb Destutt de Tracy 
quan aquest diu: «Així com és segur que les nostres facultats físiques i mentals són la nostra riquesa originària, és l'ús d'aquestes 
facultats,  una determinada mena de treball, el nostre tresor original;  i és sempre per aquest ús que totes  les coses creades són 
considerades riquesa... Se sap també que cada cosa tan sols representa el treball que l'ha creada, i que si tenen un valor, o fins i tot  
dos valors diferents, tan sols el poden deure del» valor «del treball que les originà». (Ricardo, «The principles of Pol. Econ.», 3. ed., 
Lond. 1821, p. 334). Tan sols hauríem d'assenyalar que Ricardo posa el seu propi sentit més profund als mots de Destutt. Destutt 
deia de fet, d'una banda, que totes les coses que constitueixen riquesa, «representen el treball que les ha creades», però que d'altra 
banda  contenen  «dos  valors  diferents»  (valor  d'ús  i  valor  d'intercanvi)  del  «valor  del  treball».  Cau  per  tant  en  l'equívoc  de 
l'economia vulgar, que presuposa el valor d'una mercaderia (ací el treball) per tal de determinat el valor de les altres mercaderies. 
Ricardo el llig, però, com si el treball (no el valor del treball) s'expressà tant en el valor d'ús com en el valor d'intercanvi. Però es 
fixa tan poc en el caràcter doble del treball, que s'expressa doblement, que ha de dedicar tot el capítol «Value and Riches, their 
Distinctive Properties» a examinar curosament les trivialitats d'un J. B. Say. I a la fi queda del tot astorat en trobar que Destutt 
harmonitza amb ell, de fet, sobre el treball com a font de valor i de l'altra banda també Say sobre el concepte del valor.  

(32) És una de les mancances fonamentals de l'economia política clàssica, que mai no ha superat, per l'anàlisi de les mercaderies i 
especialment del valor de les mercaderies, descobrir la forma del valor sota la qual es fa valor d'intercanvi. Fins i tot els seus millors  
representants, com A. Smith i Ricardo, tracten la forma del valor com quelcom sense cap importància o com deslligat de la natura de 
les mercaderies. La raó no és tan sols que l'anàlisi de la quantitat del valor els absorbeix l'atenció. Rau més profundament. La forma 
del valor del producte del treball no és tan sols la forma més abstracta, sinó també la més general, del sistema de producció burgès, i 
marca aquesta producció com una forma particular de producció social,  i  per tant la caracteritza alhora històricament.  Si hom 
considera, per tant, aquesta producció social com una forma natural eterna, hom oblida necessàriament també l'especificitat de la 
forma del valor, i per tant de la forma de mercaderia, i de les més desenvolupades forma monetària, forma de capital, etc. Hom troba 
per tant entre els economistes, que coincideixen en el fet que el temps de treball és la mesura de la quantitat de valor, a tindre les 
idees més estranyes i contradictòries sobre els diners, és a dir, la forma sòlida de l'equivalent general. Això apareix clarament, per 
exemple, en tractar de la banca, on les definicions tòpiques dels diners ja no se sostenen. Al contrari, sorgí per tant un sistema 
mercantilista  restaurat  (Ganilh,  etc.),  on  no es  veu en el  valor  més  que  una  forma  social,  o  més  aviat  tan sols  una  aparença 



insubstancial.—Una vegada més he de remcarcar que per economia política clàssica entenc l'economia que, d'ençà de W. Petty, ha 
investigat  les relacions reals de producció de la societat burgesa, en oposició a l'economia vulgar,  que tracta únicament de les 
aparences,  remuga  sense  descans materials  produïts  de  fa  molt  per  l'economia  científica,  i  cerca  explicacions  plausibles  pels 
fenòmens més obstrusos, per un ús burgès quotidià, però per la resta, es limita a sistematitzar d'una forma pedant, i a proclamar  
veritats duradores, les mateixes idees sostingudes per la burgesia complaent sobre el propi món, que per ells és el millor dels móns 
possibles.  

(33) «Els economistes procedeixen d'una forma curiosa. Per ells no n'hi ha més que dues menes d'institucions, culturals i naturals. 
Les institucions del feudalisme són institucions culturals, les de la burgesia naturals. Són iguals en això als teòlegs,  que també 
diferencien dues menes de religions. Tota religió que no és pas la pròpia, és una invenció dels homes, mentre que la pròpia religió és 
un present de Déu.—Així hi ha hagut una història, però no n'hi ha cap més». (Karl Marx, «Misère de la Philosophie. Réponse à la 
Philosophie de la Misère de M. Proudhon», 1847, p. 113). Prou còmic és el senyor Bastiat que s'imagina que els antics grecs i 
romans no vivien més que del robatori. Quan hom, però, viu molts segles del robatori, sempre li ha de quedar quelcom per robar o 
bé els objectes del robatori s'han de reproduir contínuament. Semblaria per tant que també els grecs i els romans tenien un procés de 
producció, i per tant un economia que constituiria la base material del llur món de la mateixa forma que l'economia burgesa la 
constitueix en el nostre món modern. O Bastiat volia dir que un sistema producció basat en el treball esclau es basa en un sistema de 
robatori? Si és així entra en terreny perillós. Quan un pensador com Aristòtil errà en la seua valoració del treball esclau, perquè un 
economista nan com Bastiat ha d'encertar en la seua valoració del treball assalariat?—Aprofit aquesta oportunitat per respondre 
breument una objecció recollida per una publicació germano-americana a la meua obra «Zur Kritik der Pol. Oekonomie», 1859. 
Deia que la meua visió que cada sistema específic de producció i les relacions socials que li corresponen, en breu, que «l'estructura 
econòmica de la societat, és la base real damunt la qual s'eleva la superstructura jurídica i política i a la qual li corresponen una 
determinades formes de pensament social», que «el sistema de producció de la vida material determina en general el procés de la 
vida social, política i espiritual»—tot plegat és de fet correcte pel món d'avui, on els interessos materials predominen, però no per 
l'edat mitjana on ho feia el catolicisme, ni tampoc per Atenes i Roma on dominava la política. En primer lloc sobta per estrany que 
qualcú supose que aquestes gastades frases sobre l'edat mitjana i el món antic siguen desconegudes per ningú. No obstant, és clar 
que ni l'edat mitjana no podia viure del catolicisme, ni el món antic de la política. La forma i el sistema de guanyar-se de la vida, és 
clar, és qui contràriament explica per què ací la política i allà el catolicisme jugaren la major part. Per la resta, no cal més que una 
petita familiaritat amb la història de la república romana, per exemple, per prendre consciència que la seua història secreta és la 
història de la  seua propietat  agrària.  D'altra  banda, Don Quixote  fa temps  que  pagà  l'error  d'imaginar  equivocadament  que la 
cavalleria errant era compatible amb totes les formes econòmiques de la societat.   

(34) «Value is a property of things, riches of man. Value, in this sense, necessarily implies exchange, riches do not». («Observations 
on some verbal disputes in Pol. Econ., particularly relating to value, and to supply and demand», Lond. 1821, p. 16.)  

(35) «Riches are the attribute of man, value is the attribute of commodities. A man or a community is rich, a pearl or a diamond is 
valuable ... A pearl or a diamond is valuable as a pearl or diamond». (S. Bailey, l.c.p. 165 sq.)  

(36) L'autor d'«Observations» i S. Bailey acusen Ricardo, de convertir el valor d'intercanvi de quelcom relatiu en quelcom absolut. 
Al  contrari.  Ha explicat  la  relació  aparent  entre  aquestes  coses,  com ara  el  diamant  i  les  perles,  com a  posseïdores  de  valor 
d'intercanvi,  i  n'ha  deduït  la  relació  real  que  s'amagava  rera  les  aparences,  és  a  dir,  la  llur  relació entre  elles  com a simples 
expressions de treball humà. Quan els ricardians respongueren Bailey un xic rudament, i gens convincentment, i això s'explica per 
fet que foren incapaços de trobar en el propi Ricardo cap aclariment de les relacions internes entre el valor i la forma del valor o 
valor d'intercanvi.  



SEGON CAPÍTOL
El procés d'intercanvi

Les mercaderies, és clar, no poden anar al mercat i bescanviar-se totes soles. Ens hem 
d'adreçar per tant als llurs custodis, els propietaris de mercaderies. Les mercaderies són 
coses i per tant inermes davant els homes. Si no creuen, poden emprar la força, en altre 
mots,  posseïr-les.(37) Perquè  aquestes  coses  es  relacionen  entre  elles  com  a 
mercaderies,  el  custodi  de  mercaderies  ha  de  relacionar-se  amb  els  altres  com  a 
persones, la voluntat de les quals resideix en aquestes coses, i ha de comportar-se de 
forma  que  ningú no  s'apropia  de  la  mercaderia  d'un  altre  i  se  la  fa  seua,  si  no  és 
mitjançat un acte de mutu consentiment. fet per consentiment mutu. Per tant s'han de 
reconèixer mútuament com a propietaris privats. Aquesta relació jurídica, la forma de la 
qual és el contacte, ja es desenvolupe legalment o no, és una relació de voluntats, que 
reflecteix la relació econòmica. El contingut d'aquesta relació jurídica o voluntària vé 
donada per la relació econòmica.(38) Les persones hi són tan sols pels altres com a 
representants de mercaderies i per tant com a propietaris de mercaderies. En general 
trobarem en el curs de la recerca que els papers econòmics de les persones són tan sols 
personificacions de relacions econòmiques, que s'hi donen entre ells.

Ço  que  distingeix  especialment  la  mercaderia  del  propietari  de  mercaderia  és  la 
circumstància que es presenta envers qualsevol altra mercaderia física tan sols com una 
forma aparent del  propi valor.  Un level·ler  de socarrel  i  un cínic  sempre disposat a 
bescanviar no tan sols l'ànima sinó també el cos per qualsevol altra mercaderia seria tan 
repulsiu  com  una  maritorne.  D'aquesta  manca  d'una  mercaderia  el  propietari  de 
mercaderies  en  fa  un  sentit  concret  a  partir  dels  seus  cinc  o  més  sentits.  La  seua 
mercaderia no té per ell cap valor d'ús immediat. Altrament no la duria al mercat. Té un 
valor d'ús pels altres. Per ell té únicament un valor d'ús directe com a dispositària de 
valor d'intercanvi i per tant com a mitjà d'intercanvi.(39) Per tant la ment li  va a la 
recerca de mercaderies que li són un valor d'ús. Cap mercaderia no és valor d'ús pel seu 
propietari,  sinó que és valor d'ús pels  seus no-propietaris.  Per tant ha de canviar de 
mans. Però aquest canvi de mans constitueix el seu intercanvi, i el bescanvi la relaciona 
amb les altres com a valor i la realitza com a valor. Les mercaderies s'han de realitzar 
com a valor, per tant, abans que es puguen realitzar com a valors d'ús.

D'altra banda han de mostrar-se com a valors d'ús abans que es puguen realitzar com a 
valors.  Ja  que  el  treball  humà esmerçat  en  elles  tan  sols  compta  en la  mesura  que 
s'esmerça d'una forma útil pels altres. Que siga útil pels altres, que el seu producte per 
tant satisfaga una necessitat aliena, tan sols es pot conèixer, però, pel seu bescanvi.

Cada  propietari  de  mercaderies  vol  lliurar  la  seua  mercaderia  tan  sols  per  altres 
mercaderies,  els  valors d'ús de les  quals  satisfacen les seues necessitats.  Fins ara el 
bescanvi és per ell  tan sols  un procés individual.  D'altra banda vol realitzar  la seua 
mercaderia com a valor, i per tant convertir-la en una altra mercaderia adient del seu 
mateix valor, independentment de si la seua pròpia mercaderia té o no té cap valor d'ús 
pel propietari de l'altra mercaderia. Així el bescanvi és per ell un procés social general. 
Però  aquest  procés  no  pot  tindre  lloc  al  mateix  temps  per  tots  els  propietaris  de 
mercaderies de forma únicament individual i alhora únicament social i general.
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Vejam-ho de  més  a  prop.  Per  cada  propietari  de  mercaderies  qualsevol  mercaderia 
aliena és un equivalent particular de la seua mercaderia, i la seua mercaderia és per tant 
l'equivalent  universal  de  totes  les  altres  mercaderies.  Com  que,  però,  això  val  per 
qualsevol  propietari  de  mercaderies,  no  hi  ha  cap  mercaderia  que  siga  l'equivalent 
universal i les mercaderies no posseeixen per tant cap forma relativa general del valor, 
amb la qual s'igualen com a valors i es comparen com a quantitats de valor. Es troben 
per tant en general entre elles no com a mercaderies, sinó tan sols com a productes o 
valors d'ús.

En les llurs dificultats els nostres propietaris de mercaderies pensen com Faust. Tot és 
començar. Tracten per tant abans d'haver-s'ho pensat.  En l'instint natural del propietari 
de mercaderies es compleixen les lleis naturals de les mercaderies. No poden relacionar 
les  llurs  mercaderies  com  a  valors  i  per  tant  com a  mercaderies  si  no  és  que  les 
comparen  amb qualsevol  altra  mercaderia  com a equivalent  general.  Això sorgia de 
l'anàlisi de les mercaderia.  Però únicament el fet social pot fer que una determinada 
mercaderia  faça  d'equivalent  general.  L'acció  social  de  totes  les  altres  mercaderies 
exclou per tant una mercaderia determinada, la qual les representa totes en el seu valor. 
Per tant la forma natural de la mercaderia esdevé la forma equivalent socialment vàlida. 
Esdevindre l'equivalent general mitjançant aquest procés social és la funció socialment 
específica de la mercaderia seleccionada. Així esdevé—diners.

«Illi unum consilium habent et virtutem et potestatem suam bestiae tradunt. Et ne quis 
possit emere aut vendere, nisi qui habet characterem aut nomen bestiae, aut numerum 
nomisis ejus». (Apokalypse)

El cristall monetari és un producte necessari del procés d'intercanvi, on diferents menes 
de productes del treball s'igualen de fet entre ells i per tant es transformen de fet en 
mercaderies. L'aprofundiment i l'extensió del bescanvi desenvolupa l'oposició latent en 
les  mercaderies  entre  el  valor  d'ús i  el  valor.  La necessitat  d'expressar exteriorment 
aquesta oposició pel comerç, impulsa l'establiment d'una forma independent del valor de 
les mercaderies i no descansa fins que s'efectua finalment mitjançant la duplicació de la 
mercaderia  en  mercaderia  i  diners.  En  la  mateixa  mesura,  però,  que  es  realitza  la 
transformació  del  producte  del  treball  en  mercaderia,  es  fa  la  transformació  de  la 
mercaderia en diners.(40)

El bescanvi directa de producte té d'una banda la forma de l'expressió senzilla del valor i 
de l'altra no la té encara. Aquesta forma és x de la mercaderia a = y de la mercaderia b. 
La forma del bescanvi directe de productes és: x d'objecte d'ús a = y d'objecte d'ús b.
(41) Les coses a i b no són mercaderies abans de l'intercanvi, sinó que ho són mitjançant 
ell.  La primera via per la qual un objecte d'ús adquireix valor d'intercanvi és com a 
valor-no-d'ús pel seu propietari, com a quantitat de valor d'ús que excedeix la necessitat 
immediata del seu propietari. Les coses són alienes a l'home i per tant alienables. Per tal 
que aquesta alienació siga recíproca,  tan sols cal  que els  homes,  per una convenció 
tàctica, es tracten mútuament com a propietats privats de les coses alienes i així amb 
l'assumpció  d'ésser  persones  mútuament  independents.  Una relació  així  d'alienament 
mutu no existeix, però, pels membres d'una comunitat primitiva, ara siga sota la forma 
d'una família patriarcal, d'una comunitat indiana antiga, d'un estat inca, etc. El bescanvi 
de mercaderies comença allà on acaben les comunitats, en els punts de contacte amb 
comunitats alienes o amb membres de comunitats alienes. Tan bon punt les coses ho són 
amb l'exterior,  també en la  vida  interna  de la  comunitat  esdevenen mercaderies.  La 
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relació quantitat d'intercanvi és al principi del tot casual. Són bescanviables per l'acte de 
voluntat dels llurs propietaris d'alienar-les mútuament. Mentres la necessitat d'objectes 
d'ús aliens es consolida gradualment. La repetició constant de bescanvis els fa un procés 
socialment habitual. Amb el transcurs del temps per tant si més no una part del producte 
del treball es produeix amb l'objectiu de l'intercanvi. Des d'aquest instant es consolida 
d'una banda la diferència entre la utilitat d'una cosa per la satisfacció immediata i la 
utilitat pel bescanvi. El seu valor d'ús es diferencia del seu valor d'intercanvi. D'altra 
banda la relació quantitativa amb la qual es bescavia depèn de la seua producció. La 
costum els fixa com a quantitats de valor.

En el bescanvi immediat de productes cada mercaderia és un mitja de bescanvi directe 
pel seu propietari, un equivalent pels seus no-propietaris, però únicament perquè els és 
un  valor  d'ús.  L'article  d'intercanvi  no  conté  encara  per  tant  cap  forma  de  valor 
independent  dels  L'article  d'intercanvi  no conté  encara  per  tant  independent  del  seu 
propi  valor  d'ús  o  de  les  necessitats  individuals  de  qui  l'intercanvia.  La  necessitat 
d'aquesta  forma  s'hi  desenvolupa  amb  el  nombre  i  multiplicitat  creixent  de  les 
mercaderies que entren en el procés d'intercanvi. El problema sorgeix al mateix temps 
que els mitjans per solucionar-lo. Mai no s'ha donat un comerç on els propietaris de 
mercaderies igualen i bescanvien el propi article amb els altres diferents articles, sense 
que  les  diferents  mercaderies  dels  diferents  propietaris  de  mercaderies  dins  el  llur 
comerç no es bescanvien per una mateixa tercera mena de mercaderies i s'hi igualen 
com  a  valors.  Aquesta  tercera  mercaderia,  en  esdevindre  l'equivalent  de  les  altres 
diferents mercaderies, conté immediatament, per bé que dins uns límits estrets, la forma 
equivalent general o social. Aquesta forma equivalent genera apareix i s'esvaeix amb els 
contactes socials instantanis, que la fan viure. Canvia i flueix entre tal o tal mercaderia. 
Amb  el  desenvolupament  de  l'intercanvi  de  mercaderies  es  consolida,  però, 
exclusivament en una mena de mercaderia particular, cristal·litza en la forma monetària. 
En quina mena de mercaderia  resta és en principi  casual. Amb tot  són decisiven en 
general dues circumstàncies. La forma monetària es fixa o bé als articles d'intercanvi 
més importants amb l'exterior, que són de fet formes espontànies de l'aparença del valor 
d'intercanvi dels productes interiors, o d'un objecte d'ús que constitueix l'element cabdal 
de la propietat interior alienable, com ara el bestiar. Els pobles nòmades són els primers 
en desenvolupar la forma monetària, ja que tot el que tenen es troba en una forma mòbil 
i  per tant  directament  alienable,  i  perquè la  llur  forma de vida els  posa en contacte 
constant amb comunitats alienes, i per tant els sol·licita el bescanvi de productes. Els 
humans han fet sovint dels propis humans en la forma d'esclaus el material monetari 
original, però mai ho han fet de la terra. Aquesta idea tan sols podia aparèixer en una 
societat burgesa ja constituïda. Data del darrer terç del segle XVII i l'intent d'aplicar-la, 
amb un abast nacional, no es va fer fins un segle deprés en la revolució burgesa dels 
francesos.

En la mateixa relació que l'intercanvi de mercaderies supera els vincles locals i el valor 
de les mercaderies s'expandeix més i més com a materialitzador del treball humà, la 
forma monetària recau en mercaderies que la natura ha fet adients per la funció social 
d'equivalent general, en els metalls nobles.

Ara bé, «tot i que l'or i l'argent no són diners naturals, els diners són per la natura or i 
argent» (42), ho demostra la congruència de les llurs propietats naturals amb les seues 
funcions.(43) Fins ara, però, tan sols coneixem una funció dels diners, com a forma 
d'aparença  del  valor  de  mercaderies  o  com  a  material  on  s'expressa  socialment  la 
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quantitat de valor de les mercaderies. Una forma adequada d'aparença del valor o un 
materialitzador de treball humà abstracte i per tan igual tan sols pot ésser una matèria, 
els exemplars de la qual posseixen les mateixes qualitats uniformes. D'altra banda, com 
que  la  diferència  de  la  quantitat  de  valor  és  merament  quantitativa,  la  mercaderia 
monetària  sols  pot  presentar  diferència  quantitatives,  per  tant  ha  d'ésser  divisible  a 
voluntat  i  s'ha de poder reunir-ne les parts.  L'or i  l'argent  posseixen,  però,  aquestes 
propietats de la natura.

El valor d'ús de la mercaderia monetària es duplica. A més del seu valor d'ús particular 
com a mercaderia, per exemple l'or, que serveix per fer-ne dents, com a matèria primera 
d'articles de luxe, etc., conté un valor d'ús formal, que s'origina de la seua funció social 
específica.

Com que totes les altres mercaderies són tan sols equivalents particulars dels diners, i 
els diners en són l'equivalent general, s'hi relacionen com a mercaderies particulars vers 
els diners com a mercaderia general.(44)

Hom ha vist que la forma monetària és tan sols el reflex en una determinada mercaderia 
de les relacions de totes les altres mercaderies. Que els diners són una mercaderia (45), 
és tan sols una descoberta, per tant, pel qui, en analitzar-la, comencen a partir de la seua 
forma  consolidada.  El  procés  d'intercanvi  no dóna a  la  mercaderia  transformada  en 
diners el seu valor, sinó la seua forma específica de valor. La confusió d'aquestes dues 
determinacions ha dut a sostindre que el valor de l'or i de l'argent és imaginari.(46) Que 
els diners en determinades funcions puguen ésser substituïts per simples símbols origina 
l'altre error, que són un simple símbol. D'altra banda hi rau la suposició que la forma 
monetària d'un objecte no n'és una part inseparable, sinó simplement la forma sota la 
qual es manifesten certes relacions humanes. En aquest sentit qualsevol mercaderia és 
un símbol, ja que com a valor és tan sols el dipositari material del treball humà que s'hi 
ha esmerçat.(47) Però si hom declara que el caràcter social assumit pels objectes, o el 
caràcter objectiu assumit per les determinacions socials del treball damunt la base d'un 
sistema de producció determinat té merament un contingut simbòlic, hom les declara 
igualment  producte  del  reflex  convencional  dels  homes.  Això  és  habitual  amb  les 
interpretacions preferides del segle XVIII, on, quan s'era incapaç d'explicar l'origen de 
les  formes  complicades  que  assumien  les  relacions  socials  entre  els  homes,  la  gent 
cercava de despullar-ne l'aparença enigmàtica en assignar-hi un origen convencional.

S'ha remarcat abans que la forma equivalent d'una mercaderia no inclou la determinació 
quantitativa del seu valor.  Hom pot saber que l'or  són diners i  per tant  directament 
bescanviable amb totes les altres mercaderies, però hom no sap per això quan valen, per 
exemple, 10 lliures d'or. Com qualsevol mercaderia els diners no poden expressar la 
seua pròpia quantitat de valor més que en relació amb les altres mercaderies. El seu 
propi valor el determina el temps de treball requerit per la seua producció i s'expressa en 
la quantitat de qualsevol altra mercaderia que suposa el mateix temps de treball.(48) 
Aquesta fixació de la seua quantitat  relativa de valor es troba ja en la seua font de 
producció en el bescanvi directe. Una vegada que, com a diners, entra en circulació, el 
seu valor ja vé donat. Quan ja en els darrers decennis del segle XVII s'havia demostrat 
que els diners són mercaderia, la qual cosa marca tan sols l'inici de l'anàlisi monetària. 
La dificultat rau no tan sols en copsar que els diners són mercaderia, sinó com, per què i 
amb què una mercaderia esdevé monetària.(49)
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Ja hem vist en l'expressió més senzilla del valor, x de mercaderia a = y de mercaderia b, 
que l'objecte que representa la quantitat  de valor d'un altre objecte,  sembla tindre la 
forma equivalent independentment d'aquesta relació, com a propietat social de la natura. 
Seguíem aquesta falsa aparença fins a la seua consolidació. Que es completa, tan bon 
punt la forma equivalent general s'identifica amb la forma natural d'una mena particular 
de mercaderia, es cristal·litza en la forma monetària. No sembla que una mercaderia 
esdevinga monetària perquè en ella s'expressen els valors de totes les alters mercaderies, 
sinó que, al contrari, que totes les altres mercaderies hi expressen universalment els llurs 
valor, perquè és monetària. El moviment intermig desapareix en el seu propi resultat i 
no en deixa cap espurna. Sense cap esforç les mercaderies troben la pròpia forma del 
valor  consolidada  en  una  altra  mercaderia  física  que  existeix  entre  elles.  Aquests 
objectes, l'or i l'argent, tal com apareixen de les entranyes de la terra, són d'ara endavant 
l'encarnació directa de tot el treball humà. D'ací la màgia dels diners. Les relacions dels 
humans  són  merament  atòmiques  en  el  llur  procés  de  producció  social  i  per  tant 
assumeixen  un  caràcter  material  independent  del  llur  control  i  acció  individual 
conscient, i, com hem vist, el desenvolupament progressiu d'una societat de productors 
de mercaderies segella una mercaderia privilegiada amb el caràcter monetari. Per tant el 
misteri del fetitxisme monetari no és més que el fetitxisme de la mercaderia, únicament 
que ara se'ns presenta de la forma més lluent.



Notes

(37) En el segle XII,  reconegut per la seua pietat, inclogueren sota aquestes mercaderies coses força delicades. Així un poetat 
francès d'aquest període enumera entre les mercaderies que es trobaven en el mercat de Landit, no tan sols peces de roba, sabates, 
cuir, estris agrícoles, pells, etc., sinó també «femmes folles de leur corps». <=

(38)  Proudhon  comença  primer  amb  el  seu  ideal  de  justícia,  de  justice  éternelle,  a  partir  de  les  relacions  jurídiques  que  es 
corresponen a la producció de mercaderies, i per tant s'hi remarca la demostració, per consolació de tots els bons ciutadans, que la 
producció de mercaderies és tan eterna com la justícia. Després fa una volta i cerca de reformar la producció real de mercaderies i el  
dret vigent corresponent cap a aquest ideal. Què pensaria hom d'un químic que, per comptes d'estudiar les lleis reals dels canvis 
materials i en quins fonaments es resolen problemes determinats, s'adreçàs a regular els canvis materials mitjançant «idees eternes» 
de «naturalité» i d'«affinité»? Sap hom quelcom de nou de l'«usura», quan hom diu que contradiu la «justice éternelle» i l'«equité 
éternelle» i la «mutualité éternelle» i d'altres «verités éternelles», com sabien els pares de l'església quan deien que es contradeia 
amb la «grâce éternelle», la «foi éternelle», la «volonté éternelle de dieu»? <=

(39) «Ja que doble és l'ús de tot bé. —Un és de la pròpia cosa, l'altre no, com una sandàlia que es pot dur i que es pot bescanviar. 
Totes dues coses són valors d'ús de la sandàlia, ja que fins i tot qui canvia la sandàlia per allò que necessita, com ara aliments, empra 
la sandàlia com a sandàlia. Però no de la seua forma d'ús natural. Ja que no s'ha fet pel bescanvi». (Aristoteles, «De Rep.», l. I, c. 9.)  
<=

(40) D'això hom copsa la fluixesa del socialisme petit-burgès, que mentre perpetua la producció de mercaderia al mateix temps vol 
abolir l'«oposició entre els diners i la mercaderia», per tant els propis diners. Igualment hom podria conservar el catolicisme amb 
l'abolició del papat. Això es veu més detingudament en la meua obra «Zur Kritik der Pol. Oekonomie», p. 61 sqq. <=

(41) Per comptes del bescanvi de dos objectes d'ús diferents trobam que s'ofereix una massa caòtica de coses s'ofereixen com a 
'equivalent d'un sol  article,  tal  com passa sovint  entre els salvatges,  fins i  tot  quan el bescanvi  immediat  de productes tot  just 
comença. <= 

(42) Karl Marx, l.c. p. 135. «Els metalls... són per la pròpia natura diners» (Galiani, «Della Moneta» in la col·lecció de Custodi, 
Parte Moderna, t. III, p. 137.) <=

(43) Això s'exposa més detingudament en la meua obra ja citada, secció «Els metalls nobles». <=

(44) «Els diners són la mercaderia universal». (Verri, l.c.p. 16.) <= 

(45) «L'argent i l'or, que coneixem amb la denominació genèrica de metalls nobles, són... mercaderies... que pugen i baixen... de 
valor.  Els metalls  nobles es poden considerar de més alt  valor,  allà  on un pes inferior pot  comprar una quantitat més gran de 
productes o manufactures del país, etc.».  ([S. Clement], «A Discourse of the General Notions of Money, Trade, and Exchange, as 
they stand in relations to each other. By a Merchant», Lond. 1695, p. 7.) «L'argent i l'or, encunyats o sense encunyar, per bé que 
s'usen com a mesura de totes les altres coses, no són pas menys mercaderia que el vi, l'oli, el tabac, la roba o la tela» ([J. Child], «A 
Discourse concerning Trade, and that in particular of the East-Indies etc.», London 1689, p. 2.) «Els béns i la riquesa del regne no es 
poden limitar correctament als diners, ni tampoc es poden excloure l'or i l'argent com a mercaderies».  (Th. Papillon], «The East 
India Trade a most Profitable Trade», London 1677, p. 4.) <=

(46) «L'or i l'argent tenen valor com a metalls, abans d'ésser diners». (Galiani, l.c.[p. 72.]) Locke diu: «L'estimació universal que els 
humans posaren en l'argent, per les seues qualitats, que el feien adient com a moneda, és un valor imaginari». [John Locke, «Some 
Considerations etc.», 1691, in «Works», ed. 1777, v. II, p. 15.]  Per contra Law: «Com podrien nacions diferents donar un valor 
imaginari a qualsevol cosa... o com es podria mantindre aquest valor imaginari» Però com de poc ell mateix entenia la qüestió: 
«l'argent s'intercanviava segons el seu valor d'ús, per tant d'acord amb el seu valor real; mitjançant la seua determinació com a 
diners adquirí un valor addicional (une valeur additionnelle)». (Jean Law, «Considérations sur le numéraire et le commerce» in E. 
Daires Édit. der «Économistes Financiers du XVIII. siécle», p. 469, 470.) <=

(47) «Els diners en són el símbol (de les mercaderies)» (V. de Forbonnais, «Éléments du Commerce», Nouv. Édit. Leyde 1766, t. II,  
p.  143.).  «Com  a  símbol  és  atret  per  les  mercaderies».  (l.c.p.  155.)  «Els  diners  són  el  símbol  d'una  cosa  i  la  representen». 
(Montesquieu, «Esprit des Lois», Oeuvres, Lond. 1767, t. II, p. 3.) «Els diners no són un simple símbol, ja que ells mateixos són 
riquesa; no representen els valors, en són l'equivalent». (Le Trosne, l.c.p. 910.) «Si hom considera la noció del valor, de forma que 
la pròpia cosa tan sols compta com a símbol, aquest no compta pel que és, sinó pel que val». (Hegel, l.c.p. 100.) Molt abans que els 
economistes, els juristes empraven la idea dels diners com a simples símbols i que el valor dels metalls nobles és tan sols imaginari, 
com a servei sicofàntic del poder reial de devaluar la moneda durant tota l'edat mitjana segons les tradicions de l'imperi romà i les 
concepcions monetàries dels Pandectes. «Que ningú no n'haja ni puga dubtar», diu un il·lustrat escolar de Philippe de Valois, en un 
decret del 1346, «que tan sols a nós i a nostra majestat reial pertoca... la potestat, la creació, l'estat, la provisió i tot l'ordenament dels 
diners, de donar-los curs, i pel preu que ens plaga i que ens semble bé». Era un dogma del dret romà que l'emperador decretava el  
valor  dels  diners.  Es prohibia  expressament  tractar  els  diners  com a  mercaderia.  «Ningú  no podrà  comprar  diners,  ja  que  en 
constituir-se per l'ús públic, no pot ésser una mercaderia». Sobre això n'ha fet un bon estudi G. F. Pagnini, «Saggio sopra il giusto 
pregio delle cose», 1751, a Custodi, Parte Moderna, t. II. Especialment en la segona part de l'obra Paganini polemitza contra els 
juristes feudals. <=
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(48) «El mateix temps en el qual qualcú pot dur a Londres una unça d'argent de l'interior de la terra de Perú, hom el pot emprar en la 
producció d'un búixel de gra, per tant l'un és el preu natural de l'altre; quan, ara, mitjançant noves miners o de més fàcil treball hom 
pot aconseguir dues unces d'argent amb el mateix esforç que abans una, el gra que abans valia deu xílings per búixel té ara un preu 
de 5 xílings, caeteris paribus». (William Petty, «A Treatise of Taxes and Contributions», Lond. 1667, p. 31.) <=

(49) El professor Roscher ens il·lustra: «Les falses definicions dels diners es divideixen en dos grups principals: aquelles que els fan 
més que una mercaderia, i les que els tenen per menys», segueix un catàleg nodrit d'obres sobre l'essència dels diners, pel qual 
sembla que no té ni la noció més remota de la història real de la teoria, i després la moral: «Per la resta no es nega que la majoria 
dels darrers economistes polítics no veuen prou les peculiaritats que diferencien els diners de les altres mercaderies» (per tant són 
més o menys que una mercaderia?), «... fins ara la reacció semimercantilista de Ganilh, etc., no és del tot infundada». (Wilhelm 
Roscher,  «Die Grundlagen der Nationalökonomie»,  3.  Aufl.,  1858, p.  207-210).  Més—menys—no prou—fins ara—no del  tot! 
Quina claredat de conceptes! I aquest eclèctic emfarfullament acadèmic el titlla el senyor Roscher de «mètode anatòmic-fisiològic» 
de l'economia política! Se li deu, però, una descoberta en particular, que els diners són «una mercaderia encantadora». <=
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TERCER CAPÍTOL
Els diners i la circulació de mercaderies

1. La mesura dels valors

En tot aquest escrit, per simplificar, assum l'or com a mercaderia monetària.

La primera funció de l'or consisteix en oferir el món de les mercaderies del material que 
n'expressa el valor, o representar els valors de les mercaderies com a quantitats d'una 
mateixa  denominació,  qualitativament  igual  i  quantitativament  comparable.  Així 
funciona com a mesura universal dels valors, i tan sols per aquesta funció l'or esdevé la 
mercaderia equivalent específica, els diners.

No és pels diners que les mercaderies es fan commensurables. Al contrari.  Com que 
totes les mercaderies  com a valors són realitzacions  de treball  humà,  i  per tant  són 
commensurables entre elles, se'n poden mesurar els valors amb una mateixa mercaderia 
específica i aquesta es transforma en la llur mesura social del valor o diners. Els diners 
com a mesura del valor és la forma necessària d'aparença de la mesura immanent del 
valor de les mercaderies, el treball.(50)

L'expressió del valor d'una mercaderia en or – x de mercaderia a = y de mercaderia 
monetària – n'és la forma monetària o preu. Amb una única equació, com 1 tona de 
ferro  =  2  unces  d'or  n'hi  ha  prou  ara  per  expressar  el  valor  del  ferro  d'una  forma 
socialment vàlida. Ja no cal que l'equació siga membre d'una filera d'equacions de valor 
de les altres mercaderies, perquè la mercaderia equivalent, l'or, posseeix ja el caràcter de 
diners. La forma relativa general  del valor recupera per tant ara la forma d'un valor 
relatiu simple o individual. D'altra banda l'expressió relativa generalitzada del valor o la 
sèrie inacabable d'expressions relatives del valor esdevé la forma relativa específica del 
valor de la mercaderia monetària. Aquesta sèrie és, però, ara ja socialment reconeguda 
en els preus de les mercaderies. Hom llig les citacions d'una llista de preus a la inversa i 
troba la quantitat de valor dels diners expressada en totes les possibles mercaderies. Els 
diners, contràriament, no tenen cap preu. Per tal d'expressar-ne la forma relativa pròpia 
del  valor  respecte  de  les  altres  mercaderies,  hom ha  de  comparar-lo  amb  el  propi 
equivalent.

El preu o la forma monetària de les mercaderies és, com la llur forma del valor en 
general,  diferent  de la  forma material  real,  i  per tant  tan sols  és  una forma ideal  o 
mental. El valor del ferro, de la tela de lli, del gra, etc., existeix, per bé que invisible, en 
aquestes pròpies coses; es percep idealment mitjançant la llur comparació amb l'or, una 
relació amb l'or que tan sols existeix en la ment. El custodi de la mercaderia, per tant, ha 
de moure la llengua o col·locar-hi una etiqueta abans que el preu en siga comunicat al 
món  exterior.(51) Com que l'expressió del  valor  de les  mercaderies  en  or  és  ideal, 
podem emprar  per  aquesta  operació  també  únicament  or  mental  o  ideal.  Qualsevol 
custodi de mercaderies sap que és lluny de convertir les seues mercaderies en diners, 
quan n'expressa el valor en un preu o en una forma mental d'or, i que això no necessita 
gens ni mica d'or real, per estimar en aquest metall milions de valors de mercaderia. En 
la llur funció de mesura del valor els diners serveixen per tant tan sols com a diners 
mentals o ideals. Aquesta circumstància ha permès les més arrauxades teories.(52) Per 
bé que tan sols els diners mentals serveixen aquesta funció de mesura de valor, el preu 
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depèn completament del material monetari real. El valor, és a dir la quantitat de treball 
humà que hi ha continguda en una tona de ferro, s'expressa en una quantitat mental de 
mercaderia monetària, que conté una quantitat igual de treball. Per tant, segons si l'or, 
l'argent  o  el  coure  serveixen  com  a  mesura  de  valor,  el  valor  de  tona  de  ferro 
s'expressarà de formes ben diferents o es pensarà en quantitats del tot diferents d'or, 
d'argent o de coure.

Per tant, si dues mercaderies diferents, com ara l'or i l'argent, serveixen al mateix temps 
com a mesures de valor, totes les mercaderies posseeiran una doble expressió de preu, el 
preu en or i el preu en argent, que es mantindran una al costat de l'altra mentre la relació 
de valor de l'argent  amb l'or  reste  sense canvis,  per  exemple  = 1:15.  Tota alteració 
d'aquesta relació de valor afecta, però, la relació entre el preu d'or i el preu d'argent de 
les mercaderia i això mostra de fet que la duplicació de la mesura del valor contradiu la 
seua funció. (53)

Les  mercaderies  amb  preu  determinat  es  presenten  així  totes  amb  la  forma:  a  de 
mercaderia A = x d'or, b de mercaderia B = z d'or, c de mercaderia C = y d'or, etc., on a, 
b,  c  determinen quantitats  de les menes  de mercaderia  A, B, C, x,  y,  z determinen 
quantitats  d'or.  El  valor  de les  mercaderies  es  canvia  per  tant  en  la  imaginació  per 
quantitats  d'or  de diferent  magnitud,  de forma que,  malgrat  la  confosa diversitat  de 
mercaderies físiques, es canvien per quantitats d'una mateixa mena, quantitats d'or. Com 
a  quantitats  diferents  d'or  es  comparen  i  mesuren  entre  elles,  i  s'hi  desenvolupa 
tècnicament la necessitat de fixar una quantitat d'or amb a unitat de mesura. Aquesta 
unitat  de  mesura  per  la  divisió  posterior  en  parts  alíquotes  esdevé  la  patró.  Abans 
d'esdevindre diners, l'or, l'argent, el coure ja posseeixen aitals patrons pel seu pes en 
metàl·lic, de forma que, per exemple, una lliura servia d'unitat de mesura i es podia 
dividir  més  en  unces,  etc.,  o  es  podia  combinar  en  mesures  superiors.(54) En  tota 
circulació de metalls, per tant, els noms preexistents de mesures de pes s'empren en els 
noms donats a les monedes o en la mesura dels preus.

Com a mesura  de  valor  i  com a mesura  de preu els  diners  realitzen  dues  funcions 
completament  diferents.  La  mesura  del  valor  és  com l'encarnació  social  del  treball 
humà, la mesura del preu és com el pes consolidat del metall. Com a mesura del valor 
serveix per transformar els valors de les diferents mercaderies en preus, en quantitats 
mentals d'or; com a mesura del preu avalua aquestes quantitats d'or. La mesura del valor 
pren les mercaderies  com a valors,  la  mesura  del  preu ho fa,  contràriament,  com a 
quantitats d'or a partit d'una unitat, i no com el valor d'una quantitat d'or respecte el pes 
d'una altra. Per què siga la mesura del preu cal fixar un determinat pes d'or com a unitat 
de mesura. Ací, com en totes les altres determinacions de mesura per quantitats de la 
mateixa  denominació,  la  solidesa  de  la  relació  de  mesura  és  cabdal.  Com  menys 
variable siga la mateixa quantitat d'or que serveix d'unitat de mesura, millor acomplirà 
la seua funció de mesura del preu. L'or pot servir com a mesura del valor perquè ell 
mateix és un producte del treball i per tant és capaç de variar de valor.(55)

En primer lloc és clar que un canvi del valor d'or no afecta de cap manera la seua funció 
de  mesura.  Varie  com varie  el  valor  d'or,  les  diferents  quantitats  d'or  resten  en  la 
mateixa relació de valor entre elles. Encara que caigué el valor de l'or en un 1.000%, 12 
unces d'or encara tindrien 12 vegades més valor que una de sola, i en els preus tan sols 
es tracta  de la relació entre diferents  quantitats  d'or.  D'altra  banda,  com que de cap 
manera una caiguda o pujada del valor d'una unça d'or no altera el seu pes, no s'alteren 
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tampoc els de les seues parts alíquotes, i així l'or sempre serveix com a mesura fixa del 
preu, per molt que varie de valor.

Un canvi de valor de l'or tampoc no impedeix la seua funció de mesura de valor. Afecta 
totes les mercaderies al mateix temps, i en deixa per tant inalterats caeteris paribus els 
valors relatius entre ells, per bé que ara els expressen tots en preus superiors o inferiors.

Igual com en l'expressió del valor d'una mercaderia per valor d'ús de qualsevol altra 
mercaderia, en l'estimació de les mercaderies en or, s'assum tan sols que la producció 
d'una  determinada  quantitat  d'or  costa  per  un  període  donat  una  certa  quantitat  de 
treball. Pel que fa al moviment dels preu de les mercaderies en general s'hi donen les 
lleis anteriorment desenvolupades per l'expressió senzilla relativa del valor.

El preu de les mercaderies tan sols pot augmentar de forma general, o per un augment 
dels  valors  de les mercaderies  mentre  el  valor  dels  diners  resta  constant,  o per una 
caiguda del valor dels diners mentre el valors de les mercaderies resten constants. I al 
contrari. El preu de les mercaderies tan sols pot augmentar de forma general, o per una 
caiguda dels valors de les mercaderies mentre el valor dels diners resta constant, o per 
un augment del valor dels diners mentre els valors de les mercaderies resten constants. 
Per tant no se segueix de cap manera que un augment en el valor dels diners comporte 
necessàriament una caiguda proporcional dels preus de les mercaderies i una caiguda 
del valor dels diners, un augment proporcional dels preus de les mercaderies. Això tan 
sols  val  si  les  mercaderies  no  varien  de  valor.  Si  les  mercaderies,  per  exemple, 
augmenten de valor al mateix temps que augmenta el valor dels diners, es mantenen els 
mateixos preus. Si el llur valor augmenta més lentament o més ràpidament que el valor 
dels diners, la caiguda o l'augment en els preus serà determinada per la diferència entre 
el llur moviment de valor i el dels diners, etc.

Tornam de nou a l'examen de la forma de preu.

Hi ha discrepàncies entre els noms monetaris dels diferents pesos metàl·lics i els noms 
originaris dels pesos, que tenen un origen històric: 1. Introducció de diners aliens en els 
pobles menys desenvolupats, com ara a l'antiga Roma on les monedes d'argent i d'or 
circularen primer com a mercaderies forasteres. Els noms d'aquestes monedes alienes es 
diferencia dels noms dels pesos autòctons. 2. Amb el desenvolupament de la riquesa el 
metall menys noble és bandejat en la funció de mesura del valor pel més noble. El coure 
per l'argent, l'argent per l'or, tot i que aquesta sèrie puga contradir totes les cronologies 
poètiques.(56) La  lliura  era  llavors,  per  exemple,  el  nom monetari  d'una  lliura  real 
d'argent. Quan l'or bandejà l'argent com a mesura del valor, s'aplicà el mateix nom a 
potser 1/15 lliura d'or, d'acord amb la relació del valor de l'or i de l'argent. La lliura com 
a  nom monetari  es  diferencia  ara  del  nom més  habitual  del  pes  de  l'or.(57) 3.  La 
devaluació secular dels diners pels prínceps arribà fins al punt que dels pesos originaris 
de les monedes no hi restà de fet més que els noms.(58)

Aquests  processos  històrics  fan  de  la  separació  dels  noms  monetaris  dels  pesos 
metàl·lics dels noms tradicional del pes un fet consuetudinari. Com que la mesura dels 
diners és d'una banda purament convencional, i de l'altra ha de tindre una acceptació 
general, és regulada a la fi per la llei. Un pes determinat d'un metall noble, com ara una 
unça d'or, esdevé oficialment divisible en parts alíquotes, que prenen noms legals com 
ara lliura, tàler, etc., que esdevenen pròpiament unitats de mesura dels diners, i que es 
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subdivideixen en altres parts alíquotes amb noms legals com xíling, penic, etc.(59) Però 
tan abans com després resten com a mesures de pes de metalls nobles. Allò que canvia 
és la divisió i la denominació.

Els preus, o la quantitat de diners, amb els quals els valors de les mercaderies canvien 
idealment,  s'expressen ara  així  en noms monetaris  o en els  noms jurídics  legalment 
vàlids de les mesures d'or. Així, per comptes de dir, un quart de gra és igual a una unça 
d'or, hom a Anglaterra diu que és igual a 3 lliures esterlines, 17 xílings i 101/2 penics. 
Les mercaderies es diuen així en noms monetaris quan valen, i els diners serveixen com 
a diners legals quan és qüestió de fixar els valors en la forma monetària.(60)

El nom d'una cosa és del tot aliè a la seua natura. No sé res d'un home si sé que se'n diu 
Jacobus. Desapareixen igualment en els noms monetaris lliura, tàler, franc, ducat, etc. 
tota espurna de relacions de valor. La confusió provocada pel misterio d'aquests símbols 
cabalístics és tan gran perquè els noms monetaris expressen en valor de les mercaderies 
i alhora parts alíquotes d'un pes de metall, de mesures de diners.(61) D'altra banda és 
necessari que el valor, per tal de poder-lo diferenciar de les diverses formes materials 
del món de les mercaderies, prenga aquest material i significat, però que alhora siga una 
forma purament social.(62)

El preu és el nom monetari del treball realitzat en la mercaderia. L'equivalència de la 
mercaderia i de la quantitat de diners, el nom de la qual n'és el preu, és per tant una 
tautologia  (63), de la mateixa forma que en general l'expressió relativa del valor d'una 
mercaderia és l'expressió de l'equivalència de dues mercaderies. Tot i que el preu, com a 
exponent de la quantitat  de valor de la mercaderiam és exponent de la seua relació 
d'intercanvi amb l'or, no se segueix inversament que l'exponent de la seua relació de 
bescanvi amb l'or siga necessàriament l'exponent de la seua quantitat de valor. Suposam 
dues quantitats iguals de treball socialment necessari que són representades per 1 quart 
de gra i per dues lliures esterlines (gairebé  1/2 unça d'or). Les 2 lliures esterlines són 
l'expressió monetària de la quantitat de valor del quart de gra, o el seu preu. Si ara les 
circumstàncies permeten que el preu augmente a 3 lliures, o el redueixen a 1 lliura, 
llavors tot i que 1 lliura i 3 lliures siguen massa petites o massa grans per expressar la 
quantitat de valor del gra, en són amb tot el preu, ja que són, en primer lloc, la forma 
sota la qual apareix el seu valor, diners, i en segon lloc l'exponent de la seua relació 
d'intercanvi amb els diners. Si les condicions de producció o la productivitat del treball 
resten iguals s'ha d'esmerçar en la reproducció d'un quart de gra la mateixa quantitat de 
temps de treball  social  abans i després del canvi de preu. Aquesta circumstància  no 
depèn  ni  de  la  voluntat  del  productor  de  gra  ni  de  la  dels  altres  propietaris  de 
mercaderies.  La  quantitat  de  valor  d'una  mercaderia  expressa  per  tant  una  relació 
necessària, immanent al seu procés de creació, amb el temps de treball social. Amb la 
transformació de la quantitat de valor en preu aquesta relació necessària apareix com 
una  relació  d'intercanvi  entre  una  mercaderia  i  una  altra  d'aliena,  la  mercaderia 
monetària.  En  aquesta  relació  s'hi  pot  expressar  tan  la  quantitat  de  valor  de  la 
mercaderia, com una de més o meny gran segons circumstàncies alienes. La possibilitat 
d'una incongruència quantitativa entre el preu i la quantitat de valor, o la desviació del 
preu de la quantitat de valor, rau per tant en la pròpia forma de preu. Això no és cap 
mancança d'aquesta forma, sinó que al contrari la fa una forma adequada per un sistema 
de producció les lleis inherents de les quals s'imposen tan sols mitjançant irregularitats 
aparentment cegues que es compensen mútuament.
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La  forma  de  preu  no  tan  sols  es  compatible,  però,  amb  la  possibilitat  d'una 
incongruència quantitativa entre la quantitat de valor i el preu, és a dir entre la quantitat 
de valor i la seua pròpia expressió monetària, sinó que pot comportar una contradicció 
qualitativa,  de forma que el  preu en general  deixa d'expressar valor,  per bé que els 
diners siguen tan sols la forma de valor de les mercaderies. Coses que en sí no són cap 
mercaderia, com ara la consciència, l'honor, etc., poden els llurs posseïdores oferir-les 
per diners i adquirir així mitjançant el preu la forma de mercaderia. Una cosa pot tindre 
per tant un preu sense tindre un valor. L'expressió del preu en aquest cas és imaginària 
com certes  quantitats  matemàtiques.  D'altra  banda  la  forma  imaginària  de  preu  pot 
també comportar una relació de valor directa o indirecta, com ara el preu de terra sense 
cultivar, que no té cap valor perquè no hi ha realitzat cap treball humà.

Com la forma relativa del valor en general, el preu expressa el valor d'una mercaderia, 
com ara una tona de ferro, en assenyalar que una determinada quantitat d'equivalent, 
com ara una unça d'or, és bescanviable directament per ferro, però de cap manera a la 
inversa, que el ferro, per la seua banda, és directament bescanviable per or. Així, perquè 
a la pràctica puga actuar com a valor d'intercanvi, una mercaderia ha d'abandonar el seu 
cos  natural,  i  ha  de  transformar-se  d'or  imaginari  en  or  real,  per  bé  que  aquesta 
transubstànciació  pot ésser «més aspra» que no pas la  del  «concepte» hegelià  de la 
transició  de  la  necessitat  a  la  llibertat  o  la  d'un  bogavant  que  mude  de  cuirassa,  o 
l'aparició del vell Adam segons el pare de l'església Jerònim.(64) Al costat de la seua 
forma real, per exemple ferro, la mercaderia pot posseir en el preu una forma de valor 
ideal o d'or imaginari,  però no pot ésser alhora ferro real i or real. Per establir-ne el 
preu, n'hi ha prou amb la comparació amb l'or imaginari. Cal substituir-lo per l'or, per 
tant,  perquè lliure al  seu posseïdor el servei d'equivalent general.  Si el  propietari  de 
ferro, per exemple, hagués d'anar al de qualsevol altra mercaderia ofertada, i s'hi hagués 
de referir al preu del ferro com a prova que ja és forma monetària, tindria la mateixa 
resposta que donava sant Pere a Dante en el cel després que li recitàs el credo:

«Assai bene è trascorsa
D'esta moneta già la lega e'l peso,
Ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa».

La forma de preu inclou la bescanviabilitat de les mercaderies per diners i la necessitat 
d'aquest  bescanvi.  D'altra  banda l'or  funciona tan sols  com a mesura  ideal  de valor 
perquè ja s'ha establert en el procés de bescanvi com a mercaderies monetària. En la 
mesura ideal del valor s'hi amaguen els durs diners.

2. El mitjà de circulació

a) La metamorfosi de les mercaderies

Hom  va  veure  que  el  procés  d'intercanvi  de  les  mercaderies  inclou  condicions 
contradictòries  i  mútuament  excloents.  El  desenvolupament  de  les  mercaderies  no 
elimina aquestes contradiccions, però genera una forma amb la qual poden coexistir. En 
general  aquest  és el  mètode amb el  qual les contradiccions reals  es resolen.  És, per 
exemple, una contradicció que un cos caigue damunt d'un altre i alhora s'hi allunye. 
L'el·lipse és una de les formes de moviment amb les quals aquesta contradicció tan es 
realitza com es resol.
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En la mesura que en el procés d'intercanvi, les mercaderies van de mans, per les quals 
no són valors d'ús, a mans per les quals esdevenen valors d'ús, es tracta d'un canvi social 
de material. El producte d'una forma útil de treball substitueix un altre. Una vegada cau 
en una posició on serveix com a valor d'ús, cau la mercaderia en l'esfera del consum des 
de  l'esfera  del  bescanvi  de mercaderies.  Però ara  ens  interessa  la  primera.  Hem de 
considerar per tant tot el procés des d'un aspecte formal, per tant tan sols des del canvi 
formal o la metamorfosi de les mercaderies, mitjançant la qual té lloc el canvi social de 
material.

La comprensió d'aquest canvi formal és força incompleta, a banda de per la manca de 
claredat en els propis conceptes del valor, per la circumstància que cada canvi formal 
d'una mercaderia resulta de l'intercanvi de dues mercaderies, una mercaderia comuna i 
la mercaderia monetària. Si hom resta en aquest moment material del bescanvi de la 
mercaderia per or, se li passa per alt allò que hauria de veure, és a dir què hi ha de la 
forma. Hom oblida que l'or com a simple mercaderia no és monetària i que les altres 
mercaderies expressen el preu en or com la forma monetària pròpia.

Les mercaderies entren inicialment en el procés d'intercanvi tal com són, sense daurar ni 
ensucrar. Es produeix després una duplicació de la mercaderia en mercaderia i diners, 
una oposició externa que es corresponen a l'oposició immanent del valor d'ús i del valor. 
En aquesta oposició les mercaderies com a valors d'ús topen amb els diners com a valor 
d'intercanvi. D'altra banda totes dues cares oposades són mercaderies, per tant unitats de 
valor d'ús i valor. Però aquesta unitat de diferències es manifesta en dos pols oposats i 
en  cadascun  d'ells  amb  els  conceptes  canviats.  La  mercaderia  és  valor  d'ús  real, 
l'essència del qual tan sols apareix idealment en el preu, on es compara amb l'or oposat 
com a forma real del valor. Contràriament el material monetari s'hi presenta tan sols 
com a materialització de valor, com a diners. És per tant el valor d'intercanvi real. El seu 
valor d'ús apareix tan sols de forma ideal en la sèrie d'expressions relatives del valor, en 
les quals s'oposa a les mercaderies com la suma de les seues formes reals d'ús. Aquestes 
formes  oposades  de  mercaderies  són  les  formes  reals  del  moviment  del  llur  procés 
d'intercanvi.

Acompanyam ara qualsevol propietari de mercaderies, com ara el nostre vell conegut 
teixidor de lli,  a l'escenari del procés d'intercanvi, al mercat.  La seua mercaderia, 20 
colzes de tela de lli, té un preu determinat. El seu preu és de 2 lliures esterlines. La 
canvia per 2 £ i com a home, i com a home de la vella collita, canvia de nou les dues 
lliures per una bíblia familiar del mateix preu. La tela de lli, que per ell tan sols era una 
mercaderia, un reservori de valor, l'aliena per or, la seua forma de valor, i després aliena 
aquesta forma per una altra mercaderia, la bíblia, la qual, però, ha d'arribar a la casa del 
teixidor com a objecte d'ús i per satisfer una necessitat edificant. El procés d'intercanvi 
de les mercaderies es realitza així per tant en dues metamorfosis de caràcter oposat i 
mútuament complementari – la conversió de la mercaderia en diners i la reconversió 
dels diners en mercaderia.(65) Els moments de la metamorfosi de les mercaderies són 
igualment  transaccions  dels  posseïdors  de  mercaderies—venda,  bescanvi  de  la 
mercaderia per diners; compra, bescanvi dels diners per una mercaderia, i la unitat de 
tots dos actes és la venda per la compra.

Com a  resultat  final  de  la  transacció,  el  teixidor  de  lli  posseeix  ara  una  bíblia  per 
comptes de la tela de lli, per comptes de la seua mercaderia original en té una altra del 
mateix valor però d'utilitat diferent. De manera similar adquireix els seus altres mitjans 
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de  vida—i  de  producció.  Des  del  seu  punt  de  mira  tot  el  procés  no  és  més  que 
l'intercanvi dels seus productes de treball amb productes de treball aliè, un intercanvi de 
productes.

El procés d'intercanvi de mercaderies es realitza així per tant pel següent canvi formal:

mercaderia – diners – mercaderia.
m - d - m. 

El contingut material del qual és el moviment m – m, el bescanvi d'una mercaderia per 
una mercaderia, el canvi material de treball social, que constitueix el resultat del propi 
procés.

M – d. Primera metamorfosi  de la mercaderia  o venda. La migració del valor de la 
mercaderia  del  cos de la  mercaderia  al  cos dels  diners,  és,  com he dit  en una altra 
ocasió, el salto mortale de la mercaderia. Si fa curt, encara que de fet la mercaderia no 
pren mal, sí en pren el propietari. La divisió social del treball fa que el seu treball siga 
parcial mentre les seues necessitats són múltiples. Per això el seu producte li serveix tan 
sols de valor d'intercanvi. Però tan sols conté la forma equivalent socialment vàlida com 
a diners, i aquests diners es troben en una butxaca aliena. Per tal de fer-los sortir, la 
mercaderia abans de res ha de tindre un valor d'ús pel propietaris dels diners, i per això 
el treball esmerçat siga d'una forma socialment útil, és a dir com a part de la divisió 
social  del  treball.  Però la divisió del treball  és un organisme espontani,  que apareix 
contínuament damunt l'esquena dels productors de mercaderies. Potser la mercaderia és 
producte d'una nova forma de treball, que pretén satisfer noves necessitats o fins i tot 
crear-ne de pròpies. Una única funció que feia part de les moltes funcions d'un mateix 
productor de mercaderies,  pot separar-se d'aquest  conjunt i  establir-se com a branca 
particular  del  treball  i  vendre  el  seu  producte  incomplet  en  el  mercat  com  una 
mercaderia  independent.  Les  circumstàncies  poden  ésser  madures  o  no  per  aquest 
procés de diferenciació. El producte satisfà avui una necessitat social. Demà pot ésser 
substituït completament o parcial per un producte adient. També el treball del nostre 
teixidor  de lli,  tot  i  que  siga un  membre  patent  de  la  divisió  social  del  treball,  no 
garanteix  de cap  manera  el  valor  d'ús  dels  seus  vint  colzes  de  tela  de lli.  Quan la 
necessitat social de la tela de lli, com la de qualsevol altre producte, es veu saturada pels 
productes de teixidors rivals, els del nostre amic esdevenen excessius, superflus i, per 
tant, inútils. Tot i que hom no mira la boca d'un cavall regalat, el nostre amic no va al 
mercat per fer presents. Però suposau que el seu producte resulta un valor d'ús i que per 
tant és una mercaderia  que atrau diners.  Ara,  però,  la qüestió és, quants diners? La 
resposta ja és anticipada en el preu de la mercaderia, en l'exponent de la seua quantitat 
de valor. Passam de llarg el càlcul merament subjectiu del propietari de la mercaderia, 
que és corregit aviat de forma objectiva pel mercat. Suposam que hi ha esmerçat tan 
sols el temps de treball socialment necessari per produir-lo. El preu de la mercaderia és 
per tant únicament el nom monetari de la quantitat de treball social que hi ha realitzat. 
Però sense la seua participació i  a esquenes del nostre teixidor de lli  les condicions 
acostumades  de  producció  del  teixit  de  lli  canvien.  El  temps  de  treball  socialment 
necessari sens dubte per la producció d'un colze de tela de lli, deixa d'ésser-ho avui, un 
fet  que el  propietari  dels  diners percep aviat  pels  preus dels  competidors  del nostre 
amic. Malauradament per ell hi ha molts teixidors al món. Suposam finalment que no hi 
ha  disponible  cap  peça  de  tela  de  lli  al  mercat  que  no  continga  més  treball  del 
socialment  necessari.  Malgrat  això  tot  la  suma d'aquestes  peces  contenen un treball 



esmerçat superfluament. Si el mercat no pot absorbir tota la quantitat de tela de lli al 
preu normal de 2 xílings per colze, això mostra que s'hi ha esmerçat una porció massa 
gran del treball social total sota la forma de teixit de lli. L'efecte és el mateix que si cada 
teixidor  de  lli  individual  hagués  esmerçat  més  temps  de  treball  en  el  seu  producte 
particular  que  el  socialiment  necessari.  Es  podria  dir:  enxampats  plegats,  penjats 
plegats. Tota la tela de lli en el mercat compta tan sols com un article comercial, del 
qual cada peça n'és tan sols una part alíquota. I de fet el valor de cada colze individual 
és  tan  sols  la  materialització  de  la  mateixa  quantitat  socialment  determinada  d'una 
mateixa mena de treball humà.

Hom veu doncs que la mercaderia s'estima els diners, però que «the course of true love 
never  does  run  smooth».  Amb  la  mateixa  espontaneïtat  que  es  realitza  la 
compartimentació  qualitativa  de  l'organisme  social  de  producció,  s'hi  realitza  la 
compartimentació quantitativa, que s'expressa en els seus membra disjecta del sistema 
de divisió del treball.  El nostre propietari  de mercaderies descobreix per tant que la 
mateixa  divisió  del  treball  que  el  fa  un  productor  privat  independent,  també  fa 
independents el procés social de producció i les seues relacions en aquest procés de la 
voluntat  dels  productors,  i  que  l'aparent  independència  mútua  dels  individus 
s'acompanya d'un sistema de dependència material, general i mútua. 

La divisió del treball converteix el producte del treball en una mercaderia i per tant fa 
necessària la seua conversió en diners. Alhora fa força accidental l'assoliment d'aquesta 
transubstanciació.  Ací  tan  sols  consideram  el  simple  fenomen,  i  suposam  la  seua 
progressió  normal.  A  més,  si  es  realitza  a  la  fi,  si  la  mercaderia  és  per  tant 
comercialitzable, el canvi material pot fer-se tot i que el preu siga anormalment baix o 
per sota de la quantitat de valor.

Un propietari de mercaderia aconsegueix or per la seua mercaderia i l'altre mercaderies 
pels seu or. El fenomen sensible és el canvi de mans o de posició de la mercaderia i de 
l'or, de 20 colzes de tela de lli i de 2 lliures esterlines, és a dir el llur intercanvi. Però 
amb què es canvia la mercaderia? Amb la seua pròpia forma general de valor. I amb què 
l'or? Amb una forma particular del seu valor d'ús. Per què esdevé l'or diners per la tela 
de lli? Perquè el seu preu de 2 lliures esterlines o el seu nom monetari ja es compara 
amb l'or com a diners. L'alienació de la forma originària de la mercaderia es realitza per 
l'alienació de la mercaderia, és a dir en l'instant que el seu valor d'us atrau realment l'or 
que tan sols existia imaginàriament en el preu. La realització del preu o de la forma del 
valor merament ideal de la mercaderia és per tant alhora inversament la realització del 
valor d'ús merament ideal dels diners, la transformació de la mercaderia en or i alhora la 
transformació dels diners en mercaderia. Un procés que és un procés doble, des del pol 
del propietari de mercaderies és una venda, des del pol oposat del propietari de diners és 
una compra. O la venda és una compra, m – d i alhora d - m.(66)

Fins  ara  no  hem  conegut  cap  relació  econòmica  dels  humans  a  banda  de  la  de 
propietaris de mercaderia, una relació en la qual s'apropien del producte del treball aliè 
amb l'alienació del propi. Perquè un propietari de mercaderies es puga troba amb un 
propietari de diners, cal que el producte del treball del darrer siga de la natura de la 
forma monetària,  i  per  tant  material  monetari  com or,  etc.,  o bé que la  seua pròpia 
mercaderia ja s'haja despullat de la forma d'ús originària. Per funcionar com a diners, 
l'or, naturalment, ha d'entrar en un punt qualsevol del mercat. Aquest punt rau en la seua 
font de producció, allà on es bescanvia com a producte immediat del treball amb altres 
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productes  del  treball  del  mateix  valor.  Però  des  d'aquest  instant  representa  el  preu 
realitzat d'una mercaderia.(67) A banda dels bescanvi de l'or per mercaderies en la seua 
font de producció, l'or en mans de qualsevol propietari de mercaderies és la forma aliena 
de la seua mercaderia alienada, el producte de la venda o primera metamorfosi de la 
mercaderia m - d.(68) L'or esdevé diners ideals o mesura del valor, perquè totes les 
mercaderies hi mesuren el valor i en contrasten idealment la llur forma d'ús i en fan la 
llur  forma de valor.  Esdevé diners  reals  perquè  les  mercaderies  en  la  llur  alienació 
general canvien realment les llurs formes naturals com a formes d'ús i esdevenen així en 
realitat formes de valor. En la llur forma de valor, les mercaderies es despullen de tota 
espurna de valor espontani d'ús i de treball útil concret, al qual deuen l'origen, per tal de 
mudar en la materialització socialment uniforme del treball humà indiferenciat. Hom no 
veu per tant en els diners, quina és la mercaderia que s'hi ha transformat. En la forma 
monetària totes s'hi veuen iguals. Els diners poden per tant ésser bruts, per bé que la 
brutícia  no és diners.  Assumirem que les dues monedes  d'or per les quals  el  nostre 
teixidor de lli ha alienat la seua mercaderia són la forma mudada d'un quart de gra. La 
venda de tela de lli, m – d, és igualment compra, d - m. Però com a venda de la tela de 
lli  comença  en  aquest  procés  un  moviment  que  acaba  amb el  seu  contrari,  amb  la 
compra de la bíblia; com a compra de la tela de lli acaba un moviment que començà 
amb el seu contrari, amb la venda de gra. M – d (tela de lli – diners), que és la primera 
fase de m - d – m (tela de lli – diners – bíblia), és igualment d – m (diners – tela de lli), 
la darrera fase d'un altre moviment m – d -m (gra – diners – tela de lli). La primera 
metamorfosi  d'una  mercaderia,  la  seua  transformació  de  la  forma  de  mercaderia  a 
diners,  és  igualment  la  segona  metamorfosi  oposada  d'una  altra  mercaderia,  la 
reconversió de la forma monetària a mercaderia.(69)

D – m. Segona o darrera metamorfosi de la mercaderia: compra. - Perquè els diners són 
la forma aliena de totes les altres mercaderies o el producte de la llur alienació general, 
la mercaderia absolutament alienable. Llig tots els preus cap endarrere i es reflecteix 
així en tots els objectes de mercaderia com el material de la seua pròpia realització. 
Alhora els preus, els donadors de vida, defineixen els límits de la convertibilitat de les 
mercaderies, és a dir la seua pròpia quantitat. Com que la mercaderia desapareix en la 
seua conversió en diners, hom no veu en els diners com ha anat a parar a les mans dels 
seu propietari o amb què s'ha canviat. Non olet, siga quin siga l'origen. Si representa 
d'una  banda  una  mercaderia  venuda,  també  de  l'altra  representa  una  mercaderia 
comprable.(70)

D – m, la compra és igualment la venda, m – d; la darrera metamorfosi d'una mercaderia 
és per tant igualment la primera metamorfosi d'una altra mercaderia. Pel nostre teixidor 
de lli conclou la vida de la seua mercaderia en la bíblia, en la qual ha reconvertit les 2 
lliures  esterlines.  Però  posam  que  el  venedor  de  bíblies  transforma  les  2  lliures 
esterlines perdudes pel teixidor de lli en aiguardent de blat. D – m, la fase final de m – d 
– m (tela de lli – diners – bíblia), és igualment m – d, la primera fase de m – d – m 
(bíblia – diners – aiguardent de blat). Com que el productor de mercaderies ofereix tan 
sols  un  producte  concret,  el  ven  sovint  en  grans  quantitats,  mentre  que  les  seues 
múltiples necessitats el forcen a dividir el preu realitzat o suma de diners aconseguida 
en  nombroses  compres.  Una  venda  du  per  tant  a  nombroses  compres  de  diverses 
mercaderies.  La  metamorfosi  final  d'una  mercaderia  constitueix  així  una  suma  de 
metamorfosis inicial d'altres mercaderies.
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Si consideram ara la metamorfosi general d'una mercaderia, com ara la tela de lli, veiem 
primerament que consisteix en dos moviments oposats i mútuament complementaris, m 
– d i d – m. Aquestes dues mutacions oposades de la mercaderia es realitzen en dos 
processos  oposats  dels  propietaris  de  mercaderies  i  es  reflecteixen  en  dos  actors 
econòmics oposats. Com a agent de la venda esdevé venedor, com a agent de compra, 
comprador. Però com que cada mutació mutació de la mercaderia en les dues formes, la 
forma de mercaderia i la forma monetària, existeixen al mateix temps, tan sols que en 
pols oposat, de forma que al mateix propietari de mercaderies com a venedor s'hi oposa 
un altre comprador i com a comprador, un altre venedor. Com la mateixa mercaderia 
passa successivament  per les dues mutacions contràries,  de mercaderia  a diners i  de 
diners a mercaderia, igualment canvia el mateix propietari de mercaderies del paper de 
venedor al de comprador. No són per tant gens sòlids, sinó que dins la circulació de 
mercaderies les persones canvien de paper.

La metamorfosi general d'una mercaderia inclou en la forma més simple quatre extrems 
i tres personae dramatis. Primer la mercaderia s'enfronta amb els diners com a forma de 
valor, i que existeix amb tota la seua dura realitat material en una butxaca aliena. Així 
s'enfronta el propietari de la mercaderia amb un propietari de diners. Tan bon punt ara la 
mercaderia  s'ha  transformat  en  diners,  els  darrers  n'esdevenen  la  forma  equivalent 
transitòria, el valor d'ús o contingut del qual existeix en altres mercaderies materials. 
Com a punt final de la primera mutació de mercaderies, els diners són igualment el punt 
de partida de la segona. Així el venedor del primer  acte esdevé el comprador  en el 
segon, on apareix un tercer propietari de mercaderies com a venedor.(71)

Les  dues  fases  oposades  del  moviment  de  la  metamorfosi  de  les  mercaderies 
constitueixen  un  cicle:  la  forma  de  mercaderia,  abandonament  de  la  forma  de 
mercaderia,  retorn  a  la  forma  de  mercaderia.  Certament  la  pròpia  mercaderia  s'hi 
determina de forma oposada. En el punt de partida no és un valor d'ús, i en el punt final 
és  un  valor  d'ús  pel  seu  propietari.  Així  els  diners  apareixen  primer  com  una 
cristal·lització sòlida de valor, en el qual s'hi transforma la mercaderia, per dissoldre's 
com a simple forma equivalent després.

Les  dues  metamorfosis  són  el  cicle  d'una  mercaderia  i  constitueixen  alhora  les 
metamorfosis  parcials  invertides  de  dues  altres  mercaderies.  La  mateixa  mercaderia 
(tela de lli)  obre la sèrie de la pròpia metamorfosi  i  conclou la metamorfosi  general 
d'una altra mercaderia (el blat). Mentres, en la primera mutació, la venda, juga aquests 
dos papers personalment. Com a cristàlida d'or, contràriament, culmina el propi camí 
vital i completa alhora la primera metamorfosi d'una tercera mercaderia. El cicle de la 
sèrie  de  metamorfosis  de  cada  mercaderia  es  fa  indestriable  dels  cicles  d'altres 
mercaderies. El procés general constitueix la circulació de mercaderies.

La  circulació  de  mercaderies  es  diferencia  no  tan  sols  formalment,  sinó  també 
essencialment,  del bescanvi directe de productes. Tan sols cal  que hom considere el 
decurs del procés. El teixidor de lli  ha canviat  de fet la tela de lli  per la bíblia, una 
mercaderia  pròpia per una d'aliena.  Però aquest fenomen és tan sols  cert  per ell.  El 
tractant de bíblies, que prefereix l'escalfor a la fredor, no era més conscient de canviar la 
bíblia per tela de lli que el teixidor de lli del fet que la seua pròpia tela de lli s'havia 
canviat per gra, etc. La mercaderia de B substitueix la mercaderia d'A, però A i B no 
canvien mútuament les mercaderies. Pot passar de fet que A i B es compren mútuament 
l'un a l'altre, però aquests contactes particulars no són de cap manera la relació general 
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de  la  circulació  de  mercaderies.  D'una  banda  hom  hi  veu  com  l'intercanvi  de 
mercaderies trenca totes les restriccions individuals i locals de l'intercanvi directe de 
productes  i  desenvolupa  el  canvi  material  del  treball  humà.  D'altra  banda  s'hi 
desenvolupa una esfera general de relacions socials espontànies, incontrolable per les 
persones implicades. El teixidor tan sols pot vendre tela de lli perquè el pagès ha venut 
gra, Nascalent tan sols ven la bíblia perquè el teixidor ven tela de lli, el destil·lador tan 
sols ven aiguardent perquè l'altre ha venut l'aigua de la vida eterna, etc.

El procés de circulació no conclou així tampoc, a diferència del bescanvi directe de 
productes, en el canvi de posicions o de mans de valors d'ús. Els diners no desapareixen 
perquè deixen finalment la sèrie de metamorfosis d'una mercaderia. Cauen constantment 
de  nou  en  circulació  a  través  d'altres  mercaderies.  Per  exemple  en  la  metamorfosi 
general de la tela de lli: tela de lli – diners – bíblia, primer cau de la circulació la tela de 
lli,  i  els  diners  continuen a  lloc,  cau  després  la  bíblia  de la  circulació,  i  els  diners 
continuen a lloc. La substitució d'una mercaderia per una altra deixa igualment en una 
tercera mà la mercaderia monetària.(72) La circulació traspua diners contínuament.

No  hi  ha  res  més  innocent  que  el  dogma  que  diu  que,  com  que  la  circulació  de 
mercaderies implica necessàriament un pes igual de vendres i de compres, perquè cada 
venda és una compra i vice versa. Si això vol dir que el nombre de vendres reals és igual 
al nombre de compres, això és una simple tautologia. Però allò que vol dir és que el 
venedor du el seu propi comprador al mercat. La venda i la compra són un acte idèntic 
com a relació de canvi entre dues persones diametralment oposades, el propietari de 
mercaderies  i  el  propietari  de diners.  Constitueixen  dos actes  diametralment  oposats 
quan els realitza la mateixa persona. La identitat de la venda i de la compra implica per 
tant  que  la  mercaderia  és  inútil  si  no  és  convertida  amb el  recurs  alquimista  de  la 
circulació en diners, si no la pot vendre el seu propietari,  i per tant no la compra el 
propietari de diners. Aquesta identitat suposa a més que el procés, si té lloc, constitueix 
un punt de repòs, una etapa vital de la mercaderia, més llarga o més curta. Com que la 
primera metamorfosi de la mercaderia és igualment venda i compra, aquesta part del 
procés és igualment un procés independent. El comprador té la mercaderia, el venedor 
té els diners, és a dir una mercaderia amb una forma que pot circular, per bé que tard o 
d'hora aniran de nou al mercat. Ningú no pot vendre sense que un altre compre. Però 
ningú necessita immediatament comprar perquè ha venut. La circulació salta totes les 
limitacions  temporals,  espaials  i  individuals  del  bescanvi  de productes,  i  ho fa  amb 
l'escissió de la identitat directa anterior entre l'alienació d'allò propi i l'adquisició del 
producte del treball aliè, amb l'oposició de la venda i la compra. Que processos oposats 
mútuament  independents  constitueixen  una  unitat  interna,  és  el  mateix  que  dir  que 
aquesta unitat interna condueix a una oposició externa. Si la dependència externa esdevé 
una independència interna per la mútua separació, la unitat s'afirma mitjançant – una 
crisi. L'oposició immanent en la mercaderia del valor d'ús i el valor, del treball privat, 
que s'ha d'expressar alhora com treball social directe, de treballs concrets particulars, 
que s'hi donen alhora tan sols com a treball general abstracte, de la personificació de les 
coses i de la cosificació de les persones – aquestes contradiccions immanents apareixen 
en les oposicions  de la metamorfosi  de les mercaderies  i  hi  desenvolupen les  seues 
formes de moviment. Aquestes formes impliquen per tant la possibilitat, però no pas 
més que la possibilitat de crisis. El desenvolupament d'aquesta possibilitat en realitat 
sorgeix de tota una sèrie de relacions, que des del punt de mira de la circulació senzilla 
de les mercaderies encara no existeixen.(73)
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Com a mitjà de la circulació de mercaderies recau en els diners la funció de mitjà de 
circulació.

b) L'emissió de moneda

El canvi formal en el qual es completa el canvi material dels productes del treball, m – d 
– m, requereix que el mateix valor que, com a mercaderia, constitueix el punt de partida 
del  procés  ha  de  retornar  al  mateix  punt  com  a  mercaderia.  Aquest  moviment  de 
mercaderies és per tant un cicle. D'altra banda aquesta mateixa forma implica el cicle 
dels  diners.  El  seu resultat  és l'allunyament  continu dels  diners des del  seu punt de 
partida,  no  el  seu  retorn.  Mentre  el  venedor  s'aferra  a  la  forma  mutada  de  la  seua 
mercaderia, els diners, aquesta mercaderia es troba en l'estadi de la primera metamorfosi 
i tan sols ha completat la primera meitat de la circulació. Quan es compleix el procés de 
venda i de compra, també els diners de nou s'allunyen de les mans del seu propietari 
original. Certament que, quan el teixidor de lli, després de la compra de la bíblia, ven 
noves teles de lli,  li  tornen els diners a les mans.  Però aquest retorn no es deu a la 
circulació dels primers 20 colzes de tela de lli, ja que allò més aviat els allunyà de les 
mans del teixidor de lli cap a les del venedor de bíblies. El retorn tan sols es deu a la 
renovació o repetició del mateix procés de circulació per mercaderia nova i acaba amb 
el mateix resultat d'abans. Dla forma de moviment directament impulsada pels diners 
mitjançant la circulació de les mercaderies és per tant el seu allunyament constant des 
del punt de partida, el seu pas de mans d'un propietari de mercaderies a un altre, o el seu 
curs (currency, cours de la monnaie).

El curs dels diners és la repetició constant i monòtona del mateix procés. La mercaderia 
sempre es troba al costat del venedor, els diners al costat del comprador, com a mitjà de 
compra. Funciona com a mitjà de compra, perquè realitza el preu de la mercaderia. En 
realitzar-se,  sostrau la mercaderia  de les mans del  venedor,  mentre  al  mateix  temps 
s'allunya de la mà del comprador cap a la del venedor, on repeteix el mateix procés amb 
una  altra  mercaderia.  Que  aquesta  forma  unidireccional  del  moviment  monetari 
sorgesca del moviment formal bidireccional de la mercaderia no és patent. La pròpia 
natura  de  la  circulació  de  les  mercaderies  provoca  l'aparença  oposada.  La  primera 
metamorfosi de la mercaderia és visible no tan sols com a moviment de diners, sinó 
també com a moviment propi, però la segona metamorfosi és tan sols visible com a 
moviment de diners. En la primera meitat de la seua circulació la mercaderia canvia de 
lloc pels diners.  Per tant  queda igualment  fora de la circulació la forma d'ús cap al 
consum.(74) La seua forma de valor o larva monetària apareix en el seu lloc. La segona 
meitat de la circulació ja no es fa sota la seua pròpia forma natural, sinó sota la forma 
d'or. La continuïtat del moviment depèn per tant del tot de la banda dels diners i el 
mateix moviment que en relació a la mercaderia consisteix en dos processos oposats, és, 
pel que fa al propi moviment dels diners, el mateix procés, un canvi continuat de lloc 
amb altres mercaderies. El resultat de la circulació de mercaderies, la substitució d'una 
mercaderia per una altra, no sembla deure's al propi canvi formal, sinó a la funció dels 
diners  com a mitjà  de  circulació,  que fa  circular  unes  mercaderies  sense moviment 
propi, i les passa de mans on no són un valor d'ús a mans on sí ho són, i en una direcció 
contrària a la del seu propi desplaçament. Allunyen les mercaderies contínuament de 
l'esfera de la circulació, i contínuament les allunyen alhora mentre circulen del punt de 
partida.  Així  doncs,  tot  i  que  el  moviment  dels  diners  és  tan  sols  l'expressió  de  la 
circulació de mercaderies, sembla que, contràriament, la circulació de mercaderies és 
tan sols el resultat del moviment de diners.(75)
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D'altra banda els diners adopten la funció de mitjà de circulació tan sols a través dels 
valors independents de les mercaderies. El seu moviment com a mitjà de circulació és 
per tant únicament de fet el propi moviment formal de les mercaderies. Això s'ha de 
reflectir clarament en el desplaçament dels diners. Per exemple, la tela de lli transforma 
la seua forma de mercaderia  en forma monetària.  L'extrem final  de la seua primera 
metamorfosi  m – d, la forma monetària,  esdevé llavors l'extrem inicial  de la darrera 
metamorfosi  d – m,  la reconversió en la bíblia.  Però cadascun d'aquests  dos canvis 
formals es realitza mitjançant un bescanvi entre mercaderia i diners, mitjançant un canvi 
mutu de posicions. Les mateixes monedes van com a formes alienades de la mercaderia 
a  les  mans  del  venedor  i  les  deixen  com  la  forma  absolutament  alienable  de  la 
mercaderia. Canvien dues vegades de posició. La primera metamorfosi de al tela de lli 
du aquestes monedes a la butxaca del teixidor, la segona les treu de nou. El dos canvis 
formals  oposats  de  la  mateixa  mercaderia  es  reflecteixen  així  en  el  canvi  doble  de 
posició dels diners en sentits oposats.

Si tan sols s'hi donen metamorfosis parcials de mercaderies, simples vendes o simples 
compres, els mateixos diners també canvien de lloc únicament una vegada. El seu segon 
canvi de posició expressa sempre la segona metamorfosi  de les mercaderies,  la seua 
reconversió a partir dels diners. En la repetició contínua de canvis de posició de les 
monedes no s'hi reflecteix tan sols la sèrie de metamorfosis d'una única mercaderia, sinó 
també  l'entrelligament  general  d'innumerables  metamorfosis  del  món  de  les 
mercaderies.  És clar  que tot  això és aplicable a la circulació simple de mercaderies, 
l'única forma que consideram ara.

Tota mercaderia, en del seu primer pas en la circulació, en el seu primer canvi formal, 
abandona  la  circulació  per  ésser  substituïda  per  una  nova  mercaderia.  Els  diners, 
contràriament,  com  a  mitjà  de  circulació  resideixen  contínuament  en  l'esfera  de  la 
circulació  i  s'hi  mouen  contínuament.  Apareix  per  tant  la  qüestió  de  quants  diners 
absorbeix contínuament aquesta esfera.

En  un  país  s'hi  donen  cada  dia  una  nombrosa  sèrie  de  metamorfosis  parcials  de 
mercaderies al mateix temps i en llocs propers, o dit en uns altres mots, simples vendes 
d'una banda, simples compres de l'altra. En els preus s'hi comparen les mercaderies en 
unes quantitats determinades d'or imaginari. Com que tan sols s'hi considera la forma 
immediata de circulació, les mercaderies i els diners contacten físicament les unes amb 
els altres, les primeres com el pol de les vendres, i els altres com el pol oposat de les 
compres, pel procés de circulació del món de les mercaderies la massa de mitjans de 
circulació  la  determina  la  suma  de  preus  de  les  mercaderies.  De  fet  els  diners 
representen  únicament  de  forma  real  la  suma  de  preus  de  les  mercaderies  que 
s'expressaven  idealment  en  la  suma  d'or.  La  igualtat  d'aquestes  sumes  és  per  tant 
evident. Sabem, però, que si els valors de les mercaderies són constant els llurs preus 
varien amb el valor de l'or (el material monetari), augmentant proporcionalment, quan 
cau, i caient quan augmenta. Si la suma de preu de les mercaderies augment o cau, la 
massa de diners en circulació ha d'augmentar o caure amb mateixa mesura. El canvi en 
la massa de mitjans de circulació s'origina ací de fet pels propis diners, però no per la 
seua funció de mitjans de circulació, sinó per la seua funció de mesura del valor. El preu 
de  les  mercaderies  varia  inversament  respecte  el  valor  dels  diners,  i  per  això  varia 
directament  la  massa  de  mitjans  de  circulació  amb  el  preu  de  les  mercaderies.  Un 
fenomen del tot igual s'escauria quan, per comptes de caure el valor de l'or, l'argent el 
substituís com a mesura del valor, o si per comptes d'augmentar el valor de l'argent, l'or 



el substituís en la funció de mesura del valor. En un cas hi hauria de circular més argent 
que no pas anteriorment or, en l'altre menys or que no pas anteriorment argent. En tots 
dos casos el valor del material monetari varia, és a dir la mercaderia que funciona com a 
mesura del valor, i per tant l'expressió del valor de les mercaderies, i per tant la massa 
dels diners en circulació, que serveix de realització d'aquests preus. Hom ha vist que 
l'esfera de circulació de les mercaderies té una porta per la qual entra l'or (l'argent, en 
breu, el material monetari) com a mercaderia amb un valor determinat. Aquest valor ja 
és determinat abans que els diners comencen a funcionar com a mesura del valor, com a 
determinadors  del preu.  Si ara,  per exemple,  cau el  valor de mesura del valor,  això 
apareix inicialment  com un canvi de preus de les mercaderies que són bescanviades 
directament en les fonts de producció dels metalls nobles. Especialment en les etapes 
menys desenvolupades de la societat  burgesa una gran part de les altres mercaderies 
mantenen durant molt de temps el valor antic, ara il·lusori, de la mesura del valor. Però 
una mercaderia infecta l'altra mitjançant la llur relació de valor, de forma que el preu 
d'or  o  d'argent  de  les  mercaderies  s'iguala  progressivament  amb  les  proporcions 
determinades pels llurs valors comparatius, fins que els valors de totes les mercaderies 
s'estimen en els termes del nou valor del metall  monetari.  Aquest procés d'igualació 
s'acompanya  d'un  augment  continu  en  la  quantitat  de  metalls  nobles,  un  augment 
provocat pel llur flux de substitució dels articles directament bescanviats amb ells en les 
fonts de producció. En la mateixa mesura, per tant, que les mercaderies adquireixen els 
llurs preus reals,  els llurs valors s'estimen d'acord amb el  valor disminuït  del  metall 
noble i, en la mateixa proporció, s'aporta la quantitat de metall necessària per realitzar 
aquests nous preus. Una observació parcial  dels fets que seguiren a la descoberta de 
noves fonts d'or i d'argent, dugué en el segle XVII i especialment en el segle XVIII a la 
falsa conclusió que els preus de les mercaderies havien augmentat com a conseqüència 
de  l'augment  de  la  quantitat  de  l'or  i  de  l'argent  que  funcionava  com  a  mitjà  de 
circulació. A partir d'ara quan haguem d'estimar el preu de la mercaderia ho farem amb 
el valor de l'or ja establert.

Sota aquesta presuposició, per tant, la massa de mitjans de circulació la determina la 
suma de preus a realitzar de les mercaderies. Si ara suposam establert el preu de cada 
mena  de  mercaderia,  la  suma  de  preus  de  les  mercaderies  depèn  de  la  massa  de 
mercaderies  que  es  troben  en  circulació.  No  cal  trencar-se  gaire  la  closca  per 
comprendre  que  si  1  quart  de  gra  costa  2  lliures  esterlines,  200 quarts,  400 lliures 
esterlines, etc., amb l'augment de la massa de gra cal augmentar la massa monetària amb 
la qual es compra aquest gra.

Si la massa de mercaderies resta constant, la massa dels diners en circulació flueix amb 
els canvis de preu de les mercaderies. Augmenta i disminueix perquè la suma de preus 
de les mercaderies varia d'acord amb els preus. No cal per això de cap manera que els 
preus de totes les mercaderies pugen o baixen alhora. El canvi de preu d'un determinat 
nombre d'articles cabdals ja pot augmentar o davallar la suma de preus a realitzar de 
totes  les  mercaderies  en  circulació,  i  per  tant  augmentar  o  disminuir  els  diners  en 
circulació.  Que el canvi de preus de les mercaderies es corresponga al canvi real de 
valors o merament a fluctuacions del preu de mercat, no canvia l'efecte de la massa de 
mitjans de circulació.

Suposam que un nombre de metamorfosis parcials o vendes té lloc simultàniament i en 
llocs propers, per exemple, d'1 quart de gra, de 20 colzes de tela de lli, d'1 bíblia, de 4 
gal·lons d'aiguardent de blat. Si el preu de cada article és de 2 lliures esterlines, llavors 



la suma de preus a realitzar és de 8 lliures, de forma que cal la circulació d'una massa 
monetària  de  8  lliures.  Aquestes  mateixes  mercaderies  constitueixen  d'altra  banda 
membres d'una determinada sèrie de metamorfosis: 1 quart de gra – 2 lliures esterlines – 
20 colzes de tela de lli – 2 lliures esterlines – 1 bíblia – 2 lliures esterlines – 4 gal·lons 
d'aiguardent de blat – 2 lliures esterlines, de forma que les 2 lliures esterlines permeten 
la circulació per les diferents mercadèries de la sèrie, d'acord amb els llurs preus, i per 
tant la suma de preu de les 8 lliures esterlines els realitza fins a concloure en les mans 
del  destil·lador.  Així  realitzen  quatre  desplaçaments.  Aquest  canvi  repetit  de  les 
mateixes  monedes  es  correspon  a  doble  canvi  formal  de  les  mercaderies,  al  llur 
moviment  a  través  de  dos  estadis  oposats  de  circulació  i  a  l'entrelligament  de  les 
metamorfosis  de  diferents  mercaderies.(76) Les  fases  contradictòries  i  mútuament 
complementàries  que constitueixen aquest procés poden no coincidir  en l'espai,  sinó 
succeir-se temporalment. L'interval de temps constitueix per tant la mesura de la seua 
durada, o siga que el nombre de desplaçaments de les mateixes monedes en un temps 
determinat es mesura per l'itinerari que han fet. El procés de circulació de cadascuna de 
les quatre mercaderies dura, per exemple, un dia. D'això en resulta la suma de preus a 
realitzar:  8  lliures  esterlines,  el  nombre  de  desplaçaments  de  les  mateixes  monedes 
durant el dia: 4 i la massa de diners en circulació: 2 lliures esterlines,  o que per un 
determinat  interval  de  temps  del  procés  de  circulació:
(Suma de preus de les mercaderies)/(Nombre de desplaçaments d'una mateixa moneda) 
= Massa de diners que funcionen com a mitjà de circulació. Aquesta llei és general. El 
procés de circulació d'un país en un determinat interval de temps es divideix de fet d'una 
banda en nombroses metamorfosis parcials o vendes (i alhora compres) simultànies i 
properes, on la mateixa moneda tan sols canvia de lloc una vegada o realitza un únic 
desplaçament, i d'altra banda en nombroses sèries de metamorfosis que són parcialment 
properes i parcialment coincidents, on cada moneda fa uns desplaçaments més o menys 
nombrosos. El nombre total de desplaçaments fet per totes les mateixes monedes que es 
troben  en  circulació  ens  porta  al  nombre  mitjà  de  desplaçaments  de  les  monedes 
individuals o velocitat mitjana dels desplaçaments monetaris. La massa monetària que 
entra  en  circulació  al  començament  de,  posam,  un  dia  del  procés  de  circulació  la 
determina  naturalment  la  suma  dels  preus  de  totes  les  mercaderies  que  circulen 
simultàniament i a prop. Però dins del procés una moneda es fa responsable, per dir-ho 
així,  de  les  altres.  Si  una  augmenta  la  seua  velocitat  de  desplaçament,  l'altra 
l'endarrereix, o cau completament de l'esfera de la circulació, ja que tan sols s'hi pot 
absorbir una massa d'or, que, multiplicada pel nombre mitjà de desplaçaments dels seus 
elements individuals, siga igual a la suma de preus que realitza. Si augmenta per tant el 
nombre  de  desplaçaments  de  les  monedes,  disminueix  la  massa  en  circulació.  Si 
disminueix el nombre de desplaçaments, n'augmenta la massa. Com que la massa de 
diners que pot funcionar com a mitjà de circulació depèn de la velocitat mitjana, tot el 
que val per treure uns quants sobirans de la circulació és llençar-n'hi el mateix nombre 
de bitllets d'una lliura, una maniobra ben coneguda per tots els banquers.

De la mateixa forma que el moviment de diners es considera en general  tan sols un 
reflex del procés de circulació de les mercaderies, és a dir del cicle de metamorfosis 
oposades,  també la  velocitat  dels  moviments  monetaris  reflecteixen  la  velocitat  dels 
llurs  canvis  formals,  l'entrelligament  continu  de sèries  de metamorfosis,  l'afany dels 
canvis materials, la ràpida desaparició de les mercaderies de l'esfera de la circulació i la 
igualment  ràpida  substitució  per  noves  mercaderies.  En  l'acceleració  del  moviment 
monetari  apareix per tant la unitat  fluctuant de fases oposades i complementàries, la 
conversió de la forma d'ús en forma de valor i la reconversió de la forma de valor en 
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forma  d'ús,  o  els  dos  processos  de  la  venda  i  la  compra.  Contràriament,  en  la 
desacceleració del moviment monetari hi ha la divisió d'aquests dos processos en fases 
aïllades i oposades, l'estancament del canvi formal i per tant del canvi material. L'origen 
d'aquest estancament no l'aclareix la pròpia circulació. Tan sols demostra el fenomen. 
La  sensació  popular  que  veu,  simultàniament  amb  la  desacceleració  del  moviment 
monetari, que els diners apareixen i desapareixen menys sovint en tots els punts de la 
perifèria  de la  circulació,  atribueix  naturalment  aquesta  desacceleració  a  una manca 
quantitativa de mitjans de circulació.(77)

La quantitat total de diners que funcionen en cada interval de temps com a mitjà de 
circulació el determina d'una banda la suma de preus del món de les mercaderies en 
circulació,  i  d'altra  banda  el  flux  més  lent  o  més  ràpid  dels  processos  oposats  de 
circulació, de la qual depèn la proporció de la suma de preus que pot realitzar la mateixa 
moneda. La suma de preus de les mercaderies depèn, però, tant de la massa com dels 
preus de cada mena de mercaderia. Els tres factors: el moviment de preus, la massa de 
mercaderies en circulació i finalment la rapidesa del moviment monetari, poden varia, 
però, en sentits i proporcions diferents, segons la suma de preus a realitzar, i per tant 
segons la massa necessària de mitjans de circulació i les força nombroses combinacions 
resultants. Tan sols enumerarem ara les més importants en la història dels preus de les 
mercaderies.

Si els preus de les mercaderies resten constants, la massa de mitjans de circulació pot 
crèixer perquè la massa de mercaderies  es reduesca o es desaccelere  la velocitat  de 
moviment dels diners o per totes dues coses alhora. La massa dels mitjans de circulació 
pot contràriament disminuir amb un decreixement de la massa de mercaderies o per un 
augment en la velocitat de circulació.

Si els preus de les mercaderies augmenten de forma general la massa de mitjans de 
circulació pot restar igual quan la massa de les mercaderies en circulació disminueix en 
la mateixa proporció que cauen els preus, o quan la velocitat de moviment dels diners 
augmenta  al  mateix  ritme  que  els  preus  mentre  que  la  massa  de  mercaderies  en 
circulació resta constant. La massa de mitjans de circulació pot caure perquè la massa 
de mercaderies disminueix ràpidament o perquè la velocitat de moviments augmenta 
més ràpidament que els preus.

Si  els  preus  de  les  mercaderies  cauen  de  forma  general  la  massa  dels  mitjans  de 
circulació  pot  restar  igual  quan la  massa  de  mercaderies  augmenta  amb la  mateixa 
proporció que cau el preu, o quan la velocitat de moviments monetaris dismuneix com 
els preus. Pot crèixer si la massa de mercaderies creix més ràpidament o si disminueix 
més ràpidament la velocitat de circulació, que no pas cauen els preus de les mercaderies.

Les variacions dels diversos factors poden compensar-se mútuament de forma que, tot i 
la  continuada  inestabilitat,  la  suma  de  preus  a  realitzar  i  la  quantitat  de  diners  en 
circulació siga constant, i per tant també la massa monetària en circulació. Hom troba 
així, especialment quan considera períodes llargs, que les desviacions del nivell mitjà 
constant, o de la massa monetària en circulació de cada país són més petites que no 
s'esperaria  en  un  principi,  a  banda  de  les  perturbacions  més  fortes  que  originen 
periòdicament les crisis industrials i comercials o, menys sovint, les fluctuacions en el 
valor dels diners.
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La llei segons la qual la quantitat de mitjans de circulació la determina la suma de preus 
de les mercaderies  en circulació i  la  velocitat  mitjana dels  desplaçaments  monetaris 
(78), pot expressar-se també com que, donada una certa suma de valor de mercaderies i 
una certa velocitat mitjana de les llurs metamorfosis, la quantitat de diners en moviment 
o de material monetari depèn del seu propi valor. La il·lusió que contràriament el preu 
de les mercaderies el determina la massa de mitjans de circulació i que aquesta depèn al 
seu  torn  de  la  massa  de  material  monetari  que  es  troba  en  un  país  (79),  data  dels 
postuladors originaris de la hipòtesi absurda que les mercaderies no tenen preu i els 
diners no tenen valor en entrar en el procés de circulació, i que després s'hi bescanvia 
una part alíquota del pot de mercaderies per una part alíquota del pot dels metalls.(80)

c) Les monedes. El símbol del valor

De la funció dels diners com a mitjà de circulació sorgeix la seua forma monetària. El 
pes de l'or imaginat en els preus o en els noms monetaris de les mercaderies s'hi ha de 
trobar en la circulació com a peces d'or homogènies o monedes. Com l'establiment dels 
patrons de preus, l'encunyament de moneda pertoca a l'estat. En els diversos uniformes 
nacionals que porten l'or i l'argent com a monedes, i amb els quals surten al mercat 
mundial, assenyalen la separació entre les esferes interna o nacional de la circulació de 
les mercaderies i la seua esfera del mercat mundial.

La moneda d'or i la barra d'or es diferencien per tant únicament per la figura, i l'or és 
constantment transformable d'una forma a l'altra.(81) L'emissió de la moneda és, però, 
igualment la via cap a la barreja. En els diferents desplaçaments de les monedes d'or, 
unes van més lluny i altres menys. El títol d'or i la substància d'or, la forma nominal i la 
real comencen el llur procés de diferenciació. Monedes d'or amb el mateix nom passen a 
tindre valors diferents perquè pesen diferent. L'or com a mitjà de circulació es desvia de 
l'or com a patró de preus i per tant deixa d'ésser l'equivalent real de les mercaderies amb 
el  qual  es  realitzen  els  preus.  La  història  d'aquesta  confusió  constitueix  la  història 
monetària de l'edat mitjana i de la moderna fins el segle XVIII. La tendència espontània 
del procés de circulació de transformar l'essència d'or de les monedes en aparença d'or o 
les monedes en un símbol de la llur forma metàl·lica oficial la reconeixen les pròpies 
lleis més modernes sobre el nivell de pèrdua de metall que pot patir una peça d'or fins 
restar igual o desmonetaritzar-se.

Quan el propi desplaçament monetari separa la forma real de la moneda de la norminal, 
substitueix la seua presència metàl·lica per la seua presència funcional, de forma que es 
fa latent la possibilitat que el diner metàl·lic siga substituït en la seua funció monetària 
per marcs fets d'un altre material o per símbols. Les dificultats tècniques d'encunyar 
pesos extremadament diminuts d'or o d'argent, i la circumstància que el metall inferior 
acaba per substituir  l'originari  com a mesura de valor,  l'argent per l'or,  el  coure per 
l'argent,  i  per  tant  circulen  com a  diners  fins  l'instant  que  el  metall  més  noble  els 
destrona,  s'esclareix  històricament  el  paper  dels  marcs  d'argent  i  de  coure  com  a 
substituts  de  les  monedes  d'or.  Substitueixen  l'or  en  els  àmbits  de  la  circulació  de 
mercaderies on les monedes circulen més ràpidament i per tant pateixen més desgast, és 
a  dir  la  compra  i  la  venda  continuada  a  petita  escala.  Per  impedir  la  consolidació 
d'aquests  succedanis  en  el  lloc  del  propi  or,  es  determina  legalment  una  proporció 
inferior, a partir de la qual s'han de rebre obligatòriament com a pagament per comptes 
de l'or. Els àmbits particulars on es mouen les diferents menes de monedes es limiten 
naturalment entre ells. Les monedes separades apareixen al costat de l'or en el pagament 
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de fraccions de la moneda d'or més petita; l'or apareix constantment en la circulació al 
detall, però contínuament hi és allunyat per les monedes separades.(82)

La forma material dels marcs d'argent o de coure la determina la llei arbitràriament. 
Amb el desplaçament es desgasten més ràpidament encara que les monedes d'or. La llur 
funció monetària esdevé per tant de fet del tot independent del llur pes, és a dir de tot 
valor. La presència monetària de l'or es diferencia completament de la seua substància 
de valor. Coses relativament poc valuoses, com els  bitllets  de paper, poden per tant 
funcionar en el seu lloc com a monedes. En els marcs monetaris en metàl·lic el caràcter 
purament simbòlic és encara emmascarat. En el paper moneda apareix descaradament. 
Hom veu: ce n'est que le premier pas que coûte.

Ací es tracta tan sols del paper moneda oficial de curs legal. Creix directament de la 
circulació metàl·lica. Els diners de crèdit implica contràriament relacions que des del 
punt de mira de la circulació senzilla de les mercaderies ens són del tot desconegudes. 
Podem remarcar, amb tot, en general, que igual com el propi paper moneda sorgeix de 
la funció dels diners com a mitjà de circulació, els diners de crèdit arrelen naturalment 
de la funció dels diners com a mitjà de pagament. (83)

Els bitllets de paper, que expressen noms monetaris com ara 1 lliura esterlina, 5 lliures, 
etc., els aliena l'estat en el procés de circulació. En la mesura que circulen realment en el 
lloc de sumes d'or homònimes, reflecteixen en el llur moviment únicament les lleis del 
desplaçament monetari. Pot sorgir una llei específica de la circulació dels bitllets tan 
sols  per  la  llur  relació  de  representació  amb  l'or.  I  aquesta  llei  és  simplement  que 
l'emissió de paper moneda no ha d'excedir la quantitat que hauria de circular realment 
d'or (o d'argent) sense tindre'n en compte els símbols. Ara bé, la quantitat d'or que de fet 
pot absorbir l'esfera de circulació fluctua constantment per damunt o per sota d'un cert 
nivell  mitjà.  Amb tot,  la  massa  de mitjans  circulants  en un determinat  país  mai  no 
disminueix  per  sota  d'un cert  mínim,  que  s'hi  evidencia  empíricament.  Que aquesta 
massa  mínima  canvie  contínuament  les  seues  components,  és  a  dir  per  unes  altres 
monedes, no n'altera naturalment la quantitat ni el flux constant de l'esfera de circulació. 
Se la pot substituir per tant per símbols en paper. Si d'altra banda avui tot els canals de 
circulació fossen omplerts  amb paper moneda fins al  límit  d'absorció,  demà podrien 
sobrar com a conseqüència d'una fluctuació de la circulació de mercaderies. S'hi perdria 
tota mesura. Si els papers superassen la seua mesura, és a dir la quantitat de monedes 
d'or de la mateixa denominació que poden circular, a banda del perill  d'un descrèdit 
general, representarien tan sols la qauntitat d'or que d'acord amb les lleis immanents del 
món  de  les  mercaderies  és  necessària,  i  per  tant  el  màxim  de  la  quantitat  d'or 
representable. Si la massa de bitllets fos, per exemple, de 2 unces d'or per comptes d'1, 
llavors, per exemple, 1 lliura seria el nom monetari de 1/8 unces per comptes de 1/4 unces. 
L'efecte seria el mateix que si s'hagués alterat l'or en la seua funció de mesura de preus. 
El mateix valor que abans s'expressava amb el preu d'1 lliura, s'expressa ara amb el preu 
de 2.

El  paper  moneda és  un símbol  d'or o  de diners.  La  seua relació  amb els  valors  de 
mercaderies consisteix per tant únicament en què les expressa idealment en la mateixa 
quantitat d'or que es respresenten en un sentit simbòlic en els papers. Tan sols en la 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_109.htm#M83
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_109.htm#M82


mesura  que  el  paper  moneda  representa  quantitats  d'or,  que,  com  totes  les  altres 
quantitats de mercaderia, són també quantitats de valor, és un símbol de valor.(84)

Per acabar hi ha la qüestió de per què l'or es pot substituir simplement per símbols sense 
valor?  Però,  com  hem  vist,  tan  sols  és  substituïble  en  la  seua  funció  aïllada  o 
independent  de  moneda  o  de  mitjà  de  circulació.  Ara  bé,  les  monedes  d'or  també 
presenten de fet altres funcions a banda d'aquesta, per bé que això sembla d'acord amb 
les monedes d'or que continuen en circulació. Cada peça d'or és una simple moneda o 
mitjà de circulació mentre es trobe efectivament en moviment. Però això val tan sols per 
la  moneda  d'or  individual  amb  una  massa  mínima  que  es  pot  substituir  amb  paper 
moneda. Aquesta resta contínuament en l'esfera de la circulació, funciona sempre com a 
mitjà de circulació i existeix per tant exclusivament per cobrir aquesta funció. El seu 
moviment representa per tant únicament la successió continuada dels processos inversos 
de la metamorfosi de les mercaderies m – d – m, on les mercaderies entren en contacte 
amb les llurs formes de valor únicament per desaparèixer a continuació. La presència 
independent del valor d'intercanvi de la mercaderia és acú tan sols un moment transitori. 
Després la substitueix de nou una altra mercaderia. Per tant n'hi ha prou amb la simple 
existència simbòlica dels diners per un procés on s'allunyen contínuament d'unes mans a 
les  altres.  La  seua  presència  funcional  absorbeix  per  dir-ho  així  la  seua  presència 
material.  Reflex objectiu i momentani del preu de les mercaderies, funciona tan sols 
com a símbol de si mateix i per tant el pot substituir també un símbol.(85) Tan sols cal 
que el símbol dels diners tinga una validesa social objectiva pròpia, i això ho adquireix 
el símbol en paper mitjançant el curs legal. Tan sols dins les fronteres d'una comunitat o 
en l'esfera interna de circulació s'hi dóna aquest curs estatal, però és tan sols ací que els 
diners realitzen completament la seua funció de mitjans de circulació o de monedes i per 
tant  pot  lliurar-se  de  la  seua  substància  metàl·lica  en el  paper  moneda  i  tindre  una 
existència simplement funcional.

3. Els diners

La mercaderia que funciona com a mesura del valor i, per tant, personalment o per un 
representant, com a mitjà de circulació, és el diner. L'or (o l'argent) són per tant diners. 
Funcionen com a  diners,  d'una  banda  quan han  d'aparèixer  amb la  seua  encarnació 
daurada (o argentada), i per tant com a mercaderia monetària, en cap cas d'una forma 
merament ideal, tant com a mesura de valor irrepresentable, i com a mitjà de circulació; 
d'altra banda també en la funció, ara ja en persona o mitjançant un representant, de fixar 
l'única forma de valor o l'única presència adequada del valor d'intercanvi de totes les 
altres mercaderies, que hi són simples valors d'ús.

a) L'atresorament

El cicle continuat de les dues metamorfosis oposades de les mercaderies o la successió 
fluïda de vendes i compres apareixen en el desplaçament indeturable dels diners o en la 
seua funció de perpetuum mobile de la circulació. S'immobilitzen o es transformen, com 
diu Boisguillebert,  de meuble en immeuble,  de monedes  en diners,  quan la sèria  de 
metamorfosis s'interromp, quan la venda ja no es completa en una compra posterior.

Amb el primer desenvolupament de la circulació de mercaderies s'hi desenvolupa també 
la necessitat i el desig de fer-se amb la forma alterada de la mercaderia, la cristàlida 
daurada.(86) Les mercaderies es venen, no tan sols per comprar mercaderies, sinó per 
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substituir  la  forma  de  mercaderia  per  forma  monetària.  De  simple  mitjà  de  canvi 
material aquest canvi forma n'esdevé el propi objectiu. S'impedeix que la forma alienada 
de la mercaderia en siga la forma absolutament alienable o que funcione únicament com 
a forma monetària transitòria. Els diners es petrifiquen per tant en tresor, i el venedor de 
mercaderies esdevé tresorer.

Just  en  els  inicis  de  la  circulació  de mercaderies  tan  sols  es  transformen  en diners 
l'excedent de valors d'ús. L'or i l'argent esdevenen pròpiament expressions socials de 
l'excedent o de la riquesa. Aquesta forma ingènua d'atresorament continua en els pobles 
on el sistema de producció tradicional s'adreça a un cercle limitat i fix de necessitats. 
Així és entre els asiàtics, especialment entre els indians. Vanderlint, que s'imagina que 
el preu de les mercaderies el determina la massa d'or i d'argent que es troba en un país, 
es  demana  per  què  les  mercaderies  indianes  són  tan  barates?  Resposta:  perquè  els 
indians soterren els diners. Del 1602 al 1734, remarca, soterraren 150 milions de lliures 
esterlines, procedents d'Amèrica a través d'Europa.(87) Del 1856 al 1866, per tant en 10 
anys, Anglaterra exportà cap a Índia i Xina (la major part del metall exportat a Xina 
retorna a Índia) 120 milions de lliures esterlines en argent, que s'havien canviat abans 
per or australià.

Amb la producció de mercaderies més desenvolupada tot productor de mercaderies ha 
d'assegurar-se del nervus rerum, de les «demandes socials».(88) Les seues necessitats es 
renoven  contínuament  i  demanen  una  compra  continuada  de  mercaderies  alienes, 
mentre que la producció i la venda de la seua pròpia mercaderia costa temps i depèn de 
les circumstàncies. Per comprar sense vendre, abans ha d'haver venut sense comprar. 
Aquesta operació, duta a una escala generalitzada, apareix com a contradictòria. En les 
fonts  de  producció  els  metalls  nobles  es  canvien  encara  directament  amb  altres 
mercaderies. Hi trobam vendes (de part dels propietaris de mercaderies) sense compres 
(de  part  dels  propietari  d'or  o  d'argent).(89) I  les  vendes  posteriors  sense  compres 
successives permeten simplement la posterior distribució dels metalls nobles entre tots 
els propietaris de mercaderies. Per tots els punts del comerç s'acumulen diferents tresors 
d'or  i  d'argent.  Amb  la  possibilitat  d'emmagatzemar  una  mercaderia  com  a  valor 
d'intercanvi  o  valor  d'intercanvi  com  a  mercaderia,  neix  la  fal·lera  de  l'or.  Amb 
l'extensió de la circulació de les mercaderies creix la força dels diners, la forma social 
absoluta sempre a punt de la riquesa.

«L'or és una cosa meravellosa! Qualsevol que el posseesca, és senyor de tot. Mitjançant l'or hom pot fins i 
tot fer que entren ànimes en el paradís». (Colom, en lletra des de Jamaica, 1503).

Com que l'or no mostra què hi ha transformat, tot es transforma, mercaderia o no, en 
diners. Tot es pot comprar i vendre. La circulació esdevé el gran recurs social, on tot s'hi 
llença,  per retornar  de nou com a cristall  monetari.  Res no es resisteix  ni  una sola 
vegada a aquesta alquímica, ni els ossos de sants ni menys encara altres res sacrosantae, 
extra comercium homini.(90) Així com en els diners es perd tota diferència qualitativa 
de les mercaderies, de la mateixa anul·la per la seua banda com el leveller més radical 
tota diferència.(91) Els diners són, però, una mercaderia, una cosa alienable, que pot 
esdevindre la propietat privada de cadascú. La força social esdevé així la força privada 
de persones privades. La societat antiga denunciava per tant les diferents monedes com 
un atac a l'ordre econòmic i moral.(92) La societat moderna, que ja des de la infantesa 
aixeca Plut pels cabells des de les entranyes de la terra  (93), saluda en el graal daurat 
l'encarnació brillant dels seus propis principis vitals.
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La mercaderia com a valor d'ús satisfa una necessitat particular i constitueix un element 
particular de riquesa material. Però el valor de la mercaderia mesura el grau de la seua 
força d'atracció envers tots els elements de riquesa material, i per tant la riquesa social 
dels llurs propietaris.  Pel simple bàrbar propietari  de mercaderies,  i fins i tot per un 
pagès de l'Europa occidental, el valor és indestriable de la forma del valor, i un augment 
del tresor d'or i d'argent és per tant un augment de valor. Certament que el valor dels 
diners varien, de vegades per un canvi del propi valor, altres per un canvi del valor de 
les mercaderies. Això no impedeix, però, d'una banda que 200 unces d'or continguen 
encara més valor que 100, 300 més que 200, etc.,  i  d'una altra banda encara, que la 
forma natural metàl·lica d'aquestes coses reste com la forma equivalent general de totes 
les mercaderies,  l'encarnació social immediata de tot el treball humà. La tendència a 
atresorar no té naturalment cap mesura. Els diners no tenen qualitativament o en la seua 
forma cap límit, és a dir és el representant general de la riquesa material, perquè són 
directament substituïbles per qualsevol mercaderia. Però igualment cada suma real de 
diners és quantitativament limitada, i per tant també com a mitjà de compra tan sols té 
una eficàcia limitada. Aquesta contradicció entre el límit quantitatiu i la il·limitadesa 
qualitativa dels diners empeny l'atresorador al treball sisifià de l'acumulació. Li passa 
com al conqueridor del món que amb cada nou país conquereix únicament una nova 
frontera.

Perquè  l'or  es  consolide  com a  diners  i  per  tant  com a  element  d'atresorament,  cal 
impedir que circule o que s'esvaesca com a mitjà de compra o de gaudi. L'atresorador 
ofereix per tant al fetitx daurat la seua luxúria corporal. Actua rectament amb l'evangeli 
de  l'abstinència.  D'altra  banda  no  pot  treure  més  diners  de  la  circulació  que  les 
mercaderies que hi ha llençades.  Com més produeix, més pot comprar.  Laboriositat, 
estalvi i avarícia constitueixen les seues virtuts cardinals, vendre molt, comprar poc és 
la suma de la seua economia política.(94)

Al costat de la forma immediata del tresor hi rau la seua forma estètica, la possessió de 
mercaderies d'or i d'argent. Creix amb la riquesa de la societat burgesa: «Soyons riches 
ou paraissons riches» (Diderot). Es constitueix així d'una banda un mercat creixent per 
l'or i l'argent, independentment de la llur funció monetària, i de l'altra una font latent de 
subministrament de diners, especialment per recòrrer-hi en períodes de tempesta social.

L'atresorament compleix diferents funcions en l'economia de circulació metàl·lica. La 
principal  funció  sorgeix  de  les  condicions  de  desplaçament  de  les  monedes  d'or  i 
d'argent.  Hom  ha  vist  com  amb  les  contínues  fluctuacions  de  la  circulació  de 
mercaderies quant a moviments,  preus i velocitats,  la massa corrent de diners puja i 
baixa sense parar. Per tant ha de poder contreure's i expandir-se. De vegades cal atreure 
diners com a moneda, i de vegades cal repel·lir les monedes com a diners. Per tant que 
la massa monetària en moviment efectiu es corresponga al grau de saturació de l'esfera 
de la circulació, cal que la quantitat d'or o d'argent d'un país supere la destinada a la 
funció monetària.  Aquesta  condició  s'acompleix  a  través  de la  forma de tresor  dels 
diners.  Les  reserves  atresorades  serveixen  com  a  canals  de  retirada  o  de 
subministrament  dels diners en circulació,  que així  mai  no anega els  seus canals  de 
moviment.(95)

b) El mitjà de pagament
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En la  forma  immediata  considerada  fins  ara  de  la  circulació  de  les  mercaderies  la 
mateixa quantitat de valor se'ns presenta doblement, com a mercaderia en un pol, com a 
diners en el pol oposat. Els propietaris de mercaderies entre en contacte tan sols com a 
representants  respectius  d'equivalents  disponibles.  Amb  el  desenvolupament  de  la 
circulació  de  mercaderies  es  desenvolupen  ja  les  relacions  on  l'alienació  de  les 
mercaderies se separa temporalment de la realització dels llurs preus. N'hi ha prou a 
assenyalar la més simple d'aquestes relacions. Una mena de mercaderia requereix una 
durada  més  o  menys  llarga  per  la  seua  producció.  La  producció  de  les  diferents 
mercaderies varia d'acord amb les diferents èpoques de l'any. Una mercaderia neix en el 
seu lloc de mercat, l'altra cal dur-la a un mercat allunyat. Un propietari de mercaderies 
pot per tant aparèixer com a venedor, abans que l'altre ho faça com a comprador. En el 
comerç repetit de les mateixes transaccions sota les mateixes persones les condicions de 
venda de les mercaderies es regulen d'acord amb les condicions de producció. D'altra 
banda  l'ús  d'una  certa  mena  de  mercaderia,  com  ara  un  casa,  es  compra  per  un 
determinat període de temps. Tan sols a la fi del termini el comprador ha rebut el valor 
d'ús de la mercaderia. Per tant compra abans de pagar. Un propietari de mercaderies ven 
una mercaderia existent, l'altre compra com a simple representant dels diners o com a 
representant de diners futurs. El venedor esdevé creditor, el comprador deutor. Com que 
la  metamorfosi  de  les  mercaderies  o  el  desenvolupament  de  la  llur  forma  de  valor 
canvia, també els diners guanyen una altra funció. Esdevenen mitjans de pagament.(96)

El caràcter de creditor o de deutor s'origina de la simple circulació de mercaderies. El 
canvi formal imprimeix aquest nou segell al venedor i al comprador. Originàriament, 
per  tant,  aquests  papers  els  realitzen  els  mateixos  agents  de  la  circulació  de  forma 
transitòria i alternada com els de venedor i comprador. Però l'oposició ara ja no és tan 
amable i és més capaç de cristal·litzar-se.(97) Els mateixos caràcter es poden assumir, 
però, amb independència de la circulació de mercaderies. La lluita de classes del món 
antic,  per  exemple,  marxà  principalment  sota  la  forma  d'una  lluita  entre  creditors  i 
deutors i acabà a Roma amb l'enfonsament dels deutors plebeus, que foren substituïts 
pels esclaus. A l'edat mitjana acabà la lluita amb l'enfonsament dels deutors feudals, que 
perderen el llur poder polític amb la llur base econòmica. Amb tot, la forma monetària
—i  la  relació  del  creditor  i  el  deutor  posseeix  la  forma  d'una  relació  monetària—
reflecteix  tan  sols  ací  l'antagonisme  de  les  condicions  de  vida  econòmiques  dels 
oponents.

Retornam  a  l'esfera  de  la  circulació  de  mercaderies.  L'aparició  simultània  dels 
equivalents, mercaderies i diners, en els dos pols del procés de venda ha desaparegut. 
Els diners funcionen ara primer com a mesura de valor en la determinació del preu de la 
mercaderia venuda. El preu fixat contractualment mesura l'obligació del comprador, és a 
dir la suma de diners que ha d'aportar en un termini determinat. Funciona en segon lloc 
com a mitjà ideal de compra. Per bé que tan sols existeix en la promesa monetària del 
venedor, efectua el canvi de mans de la mercaderia. No és fins a la fi del termini de 
pagament que els mitjans de pagament entren efectivament en circulació, és a dir que 
passen de mans del comprador a les del venedor. El mitjà de circulació es transforma en 
tresor perquè el  procés de circulació s'atura  amb la  primera fase o perquè la  forma 
alterada  de la  mercaderia  abandona la  circulació.  El  mitjà  de  circulació  entra  en la 
circulació únicament quan la mercaderia l'ha abandonada. Els diners ja no medien el 
procés.  Més  aviat  el  clouen,  com  a  presència  absoluta  del  valor  d'intercanvi  o 
mercaderia  general.  El  venedor  transforma  la  mercaderia  en  diners  per  satisfer  una 
necessitat  mitjançant  els  diners,  l'atresorador  per  preservar  la  mercaderia  en  forma 
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monetària, el comprador en deute per poder pagar. Si no paga es trobarà amb la venda 
forçosa dels seus béns. La forma de valor de la mercaderia, els diners, és per tant ara el 
propi objectiu de la venda, per una necessitat social que sorgeix de les relacions del 
propi procés de circulació.

El comprador transforma els diners de nou en mercaderies, abans de transformar les 
mercaderies en diners, o completa la segona metamorfosi de les mercaderies abans de la 
primera. La mercaderia del venedor circula i realitza el seu preu, únicament, però, en un 
títol de dret privat sobre diners. Es transforma en valor d'ús abans que s'hi transforme en 
diners. La realització de la seua primera metamorfosi té lloc posteriorment.(98)

Les  obligacions  exhaurides  en  cada  període  de  terminat  de  temps  del  procés  de 
circulació representen la suma de preu de les mercaderies,  la venda de les quals les 
originà. La massa monetària necessària per la realització d'aquesta suma de preu depèn 
en  primer  lloc  de  la  velocitat  dels  mitjans  de  pagament.  Això  ho  marquen  dues 
circumstàncies: la cadena de relacions dels creditors i deutors, de forma que A, quan rep 
diners del seu deutor B, els passa al seu creditor C, etc.—i la durada temporal entre els 
diferents  terminis  de  pagament.  La  cadena  successiva  de  pagaments  o  de  primeres 
metamorfosis  endarrerides  es  diferencia  essencialment  de  la  successió  abans 
considerada de la sèrie de metamorfosis. En el moviment dels mitjans de circulació la 
connexió entre venedor i comprador no tan sols hi és expressada. La pròpia connexió 
sorgeix  primer  i  existeix  en  el  moviment  monetari.  Contràriament  el  moviment  de 
mitjans de pagament expressa una connexió social que s'hi dóna prèviament.

La  simultaneïtat  i  la  proximitat  de  les  vendes  limiten  la  substitució  de  la  massa 
monetària per la rapidesa de moviment. Contràriament això constitueix un nou impuls a 
l'economia dels mitjans de pagament. Amb la concentració dels pagaments en un mateix 
lloc s'hi desenvolupa espontàniament instàncies i mètodes propis per la llur resolució. 
Així, per exemple, els virements a Lió en l'edat mitjana. Els deutes d'A per B, de B per 
C, de C per A, etc.,  tan sols cal confrontar-los, per anul·lar-ne mútuament fins a un 
determinat  punt les quantitats  positives i negatives.  Així resta tan sols  un balanç de 
deutes  per  saldar.  Com  més  massiva  és  la  concentració  dels  pagaments,  més 
relativament  petit  n'és  el  balanç,  i  per  tant  la  massa  de  mitjans  de  pagament  en 
circulació.

La funció dels diners com a mitjà de pagament implica una concentració directa. En la 
mesura que els pagaments s'anul·len, funcionen tan sols idealment com a diners jurídics 
o mesura dels valors. En la mesura que s'han de realitzar pagaments efectius, no entren 
com a mitjà  de circulació,  com a simple  forma transitòria  i  intermediària  del  canvi 
material, sinó com a encarnació individual del treball social, presència independent de 
valors  d'intercanvi,  de  mercaderia  absoluta.  Aquesta  contradicció  esclata  en  els 
moments de crisi de la producció i del comerç, dites crisis monetàries.(99) Aquestes 
apareixen  allà  on  s'hi  ha  desenvolupat  completament  una  cadena  successiva  de 
pagaments i un sistema artificial de liquidacions. Amb la fallida generalitzada d'aquest 
mecanisme, siga quin siga l'origen, els diners es transformen sobtadament i directa de la 
forma merament ideal de diners jurídics en diners en metàl·lic. Ja no els poden substituir 
mercaderies profanes. El valor d'ús de les mercaderies perd el valor, que desapareix 
davant la seua pròpia forma de valor. Encara abans de l'esclat, el burgès declara embriac 
de prosperitat que els diners són pura imaginació. Tan sols les mercaderies són diners. 
Tan sols els diners són mercaderia! s'hi crida ara per tot el mercat mundial. Com els 
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cèrvols corren a la recerca d'aigua fresca, així corre la seua ànima rere els diners, l'única 
riquesa.(100) En la crisi l'oposició entre les mercaderies i la llur forma de valor, els 
diners, assoleix una contradicció absoluta. Tan se val ací, per tant, la forma d'aparença 
dels diners. La fam de diners resta igual, ja es pague en or o en diners de crèdit, bitllets 
de banca, etc.(101)

Si consideram ara la suma total de diners en moviment en un cert període de temps, 
trobarem que, per una certa velocitat dels mitjans de circulació i de pagament, és igual a 
la suma de preus de mercaderies a realitzar més la suma de pagaments pendents, menys 
els  pagaments  anul·lats,  menys,  finalment,  el  nombre  de  moviments  on  la  mateixa 
moneda funciona com a mitjà de circulació i com a mitjà de pagament. Per exemple, el 
camperol  ven  els  seus  cereals  per  2  lliures  esterlines,  que  serveixen  de  mitjà  de 
circulació. El dia de venciment paga per tant la tela de lli, que el teixidor li havia ofert. 
Aquestes 2 lliures funcionen ara com a mitjà de pagament. El teixidor compra ara una 
bíblia—funcionen de nou com a mitjà de circulació—etc. Pels mateixos preus, velocitat 
dels moviments monetaris i economia de pagaments, la massa monetària en moviment i 
la  massa  de  mercaderies  en  circulació  per  un  període,  posam  un  dia,  ja  no  es 
corresponen.  Els  diners  en  moviment  representen  mercaderies  que  ja  fa  temps 
abandonaren la circulació. Les mercaderies en moviment apareixen abans que el llur 
futur equivalent monetari.  D'altra banda els pagaments contrets cada dia i els que el 
mateix dia vencen són quantitats del tot incommensurables.(102)

Els  diners  de  crèdit  sorgeixen  directament  de la  funció  dels  diners  com a  mitjà  de 
pagament, en circular certificats de deute per les mercaderies venudes per traspassar-ne 
els deutes corresponents. D'altra banda, mentre s'estén el sistema de crèdits, també ho fa 
la  funció  dels  diners  com  a  mitjà  de  pagament.  Com  a  tals  adquireixen  formes 
d'existències  pròpies,  amb  les  quals  s'allotgen  en  l'esfera  de  les  grans  transaccions 
comercials, mentre les monedes d'or i d'argent es retrauen principalment a l'esfera del 
petit comerç.(103)

Quan la producció de les mercaderies arriba a un cert grau i extensió arrenca la funció 
dels  diners  com  a  mitjà  de  pagament  més  enllà  de  l'esfera  de  la  circulació  de 
mercaderies. Esdevé la mercaderia general dels contractes.(104) Rendes, contribucions, 
etc.,  es  transformen  d'ofrenes  naturals  en  pagaments  monetaris.  Com  de  fortament 
aquesta transformació depèn de la situació general del procés de producció ho demostra, 
per  exemple,  el  fet  que  l'imperi  romà  fracassà  dues  vegades  en  aquest  intent  de 
transformar tots els tributs en diners. La misèria inoïda de la població agrària francesa 
sota Lluís XIV, que denunciaren tan vivament Boisguillebert, el mariscal Vauban, etc., 
no es  devia  tan sols  a  les  altes  contribucions,  sinó també a  la  transformació  de les 
contribucions naturals en contribucions monetàries.(105) Quan d'altra banda la forma 
natural  de les rendes agràries a Àsia suposa l'element  principal  de les contribucions 
estatals, això es deu a les relacions de producció que reprodueixen la regularitat de les 
relacions  naturals,  i  aquesta  forma de  pagament  manté  l'antiga  forma  de producció. 
Això constitueix un dels secrets de la conservació de l'imperi turc. Si el comerç exterior 
que Europa ha forçat  al  Japó condueix a la  transformació de les rendes naturals  en 
rendes  monetàries,  arrossegarà  la  seua  exemplar  agricultura.  Les  seues  estrictes 
condicions econòmiques d'existència s'esvaïran.

En cada país s'han fixat certs terminis generals de pagament. Depenen en part, a banda 
d'altres  cicles  de  la  reproducció,  de  condicions  naturals  de  producció  lligades  a  la 
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successió de les estacions de l'any. Regulen igualment els pagaments que no s'originen 
directament de la circulació de les mercaderies, com les contribucions, les rendes, etc. 
La massa monetària requerida per realitzar els pagaments pendents d'una societat en uns 
determinats dies de l'any provoca perturbacions periòdiques, per bé que superficials, en 
l'economia dels mitjans de pagament.(106)

De la llei sobre la velocitat dels mitjans de pagament se segueix que la massa de mitjans 
de pagaments  necessària per tots  els pagaments periòdics,  siga quina siga la font és 
inversament proporcional a la durada dels períodes de pagament.(107)

El desenvolupament dels diners com a mitjà de pagament fa necessària l'acumulació de 
diners pels terminis de venciment de les sumes degudes. Mentre que l'atresorament és 
una  forma  independent  d'enriquiment,  que  desapareix  amb  l'avenç  de  la  societat 
burgesa, contràriament hi creix la formació de fons de reserva de mitjans de pagament.

c) La moneda universal

Amb l'abandonament  de  l'esfera  interna  de la  circulació  els  diners  es  lliuren  de les 
formes locals que assum com a mesura de preus, moneda, moneda petita i símbol de 
valor, i retorna a la forma original de barra de metall noble. En el comerç mundial les 
mercaderies expressen universalment el llur valor. La forma independent del valor les 
confronta per tant com a moneda universal. És tan sols en el mercat mundial que els 
diners funcionen plenament com la mercaderia la forma natural de la qual és igualment 
la forma social efectivament immediata de treball humà in abstracto. La seua presència 
s'adequa al seu concepte.

En l'esfera interna de circulació, tan sols una mercaderia pot servir de mesura de valor i 
per tant com a diners. En el mercat mundial hi domina una doble mesura del valor, l'or i 
l'argent.(108)

La moneda universal funciona com a mitjà general de pagament, com a mitjà general de 
compra  i  com a  materialització  social  absoluta  de  la  riquesa  en  general  (universal 
wealth). La funció com a mitjà de pagament, per equilibrar les balances internacionals, 
hi  domina.  D'ací  la consigna del sistema mercantil—balança de comerç!(109) L'or i 
l'argent serveixen essencialment de mitjans de compra internacionals, i especialment en 
els períodes on l'equilibri habitual de canvis materials entre nacions diferents s'altera 
sobtadament. Finalment serveix com a materialització socialment absoluta de la riquesa, 
sempre que no es tracte ni de comprar ni de vendre, sinó de passar la riquesa d'un país a 
un  altre,  i  sempre  que  aquesta  transferència  ja  no  és  possible  en  la  forma  de 
mercaderies, ja siga per conjunctures del mercat mundial o pel propi objectiu a assolir.
(110)

Igual com cada país necessita per la seua circulació interna d'un fons de reserva, també 
en cal per la circulació del mercat mundial. Les funcions d'atresorament sorgeixen per 
tant en part de la funció dels diners com a mitjà intern de circulació i de pagament, i en 
part de la seua funció de moneda universal.(110a) En el darrer paper cal la mercaderia 
monetària  efectiva,  l'or  i  l'argent  en  persona,  i  en  aquest  sentit  James  Steuart,  per 
diferenciar-los dels llurs simples representants locals, els caracteritza explícitament de 
money of the world.
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El moviment dels corrents d'or i d'argent és doble. D'una banda s'escampa des de les 
seues  fonts  per  tot  el  mercat  mundial,  d'on  els  absorbeixen  les  diferents  esferes 
nacionals  de circulació en diferents  proporcions,  per  omplir-ne els  canals  interns  de 
moviment, substituir les monedes d'or i d'argents desgastades, i per fornir el material de 
les mercaderies  de luxe i  consolidar-se en tresors.(111) Aquest primer  moviment  es 
realitza a través del bescanvi directe del treball nacional realitzat en les mercaderies pel 
treball realitzat en els metalls nobles dels països productors d'or i d'argent. D'altra banda 
l'or i l'argent es mouen cap endavant i cap endarrere entre les diferents esferes nacionals 
de circulació, un moviment que segueix inevitables oscil·lacions en el curs del canvi.
(112)

Els  països  on  la  producció  burgesia  és  més  desenvolupada  limiten  els  tresors 
concentrats  en massives  reserves  bancàries  fins  al  mínim requerit  per  la  llur  funció 
específica.(113) Amb certes excepcions, quan les reserves atresorades superen el llur 
nivell mitjà indiquen un estancament de la circulació de mercaderies o una interrupció 
del flux de metamorfosis de les mercaderies.(114)
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Notes

(50) La qüestió, per què els diners no representen directament temps de treball, de forma que, per exemple, una nota de paper 
indique x hores de treball, equival simplement a la qüestió de per què, pels fonaments de la producció de mercaderies, els productes 
del treball han de presentar-se com a mercaderies, ja que la presentació com a mercaderies inclou el desdoblament en mercaderies i 
en mercaderia monetària. O per què el treball privat no es pot tractar com a treball social directe, com al seu contrari. He examinat 
detingudament en un altre lloc l'utopisme d'uns «diners laborals» fonamentats en la producció de mercaderies.(l.c.p. 61 sqq.). Ací 
remarcaré, però, que, per exemple, els «diners laborals» d'Owen no són més «diners» que una entrada al teatre. Owen suposa un 
treball directament socialitzat, una forma de producció diametralment oposada a la producció de mercaderies. El certificat de treball 
constata tan sols la participació individual del productor en el treball comunitari i el seu dret al consum d'una determinada part del 
producte comunitari. Però Owen, en presuposar la producció de les mercaderies, i alhora jugar amb els diners, mai no cau en provar 
d'eludir les seues condicions necessàries. <=

(51) Els salvatges o els mig-salvatges utilitzen la llengua de forma diferent. El capità Parry remarca, per exemple, dels habitants del 
litoral occidental de la badia de Baffin: «En aquest cas» (en el bescanvi de productes) «...la llepen» (l'oferta) «dues vegades amb la 
llengua, amb la qual cosa semblen considerar que s'ha conclòs el tracte». Igualment s'hi llepen entre els esquimals orientals els 
articles rebuts en bescanvi. Quan la llengua s'utilitza així en el nord com a òrgan de reconeixement, no és cap meravella que el 
ventre servesca d'òrgan d'acumulació de la riquesa, i que els cafres estimen la riquesa d'un home per la seua cintura. Que els cafres 
saben què volen dir ho mostra que, mentre que el report oficial britànic del 1864 descobria la mancança en una gran part de la classe 
obrera de substàncies engreixedores, un Dr. Harvey, no, però, qui descobrí la circulació de la sang, anunciava el mateix any receptes 
per reduir l'excés de greix de la burgesia i l'aristocràcia. <=

(52) Vegeu Karl Marx, «Zur Kritik etc.», «Theorien von der Maßeinheit des Geldes», p. 53 sqq. <=

(53) Nota a la 2a edició. «Allà on l'or i l'argent actuen legalment com a diners, és a dir com a mesura del valor, sempre s'hi tractat,  
debades,  de  considerar-los  com  un  mateix  material.  Si  hom  presuposa  que  el  mateix  temps  de  treball  s'ha  d'incorporar 
invariablement amb la mateixa proporció relativa en l'or i l'argent, hom preuposa de fet que l'argent i l'or són el mateix material i 
que una determinada massa del metall menys valuós, l'argent, constitueix una fracció inalterable d'una determinada massa d'or. Des 
del regnat d'Edward II fins a l'època de George II, la història dels afers monetaris anglesos consisteix en una sèrie prolongada de 
perturbacions provocades per la col·lisió entre la relació del valor fixada per la llei entre l'or i l'argent i les oscil·lacions periòdiques 
reals. De vegades l'or pujava, de vegades l'argent. El metall de menys vàlua era retirat de la circulació, fos i exportat. La relació de 
valor  de tots  dos metalls era de nou alterada legalment  després,  però el nou valor nominal  entrava en el mateix conflicte que 
l'anterior amb la relació real del valor. - En els nostres propis dies la lleugera i transitòria caiguda en valor de l'or respecte l'argent, 
conseqüència de la  demanda indo-xinesa d'argent,  produïa  a França el mateix fenomen a una escala molt  superior,  exportació 
d'argent i la seua expulsió de la circulació per l'or. Durant els anys 1855, 1856, 1857 l'excés d'importacions d'or a França per damunt  
de les exportacions arribà a 41.580.000 lliures esterlines, mentre que l'excés d'exportacions d'argent per damunt de les importacions 
arribava a 14.704.000 lliures esterlines. De fet, en els països on tots dos metalls són mesures legals de valor, i per tant hom pot fer  
els pagaments en qualsevol dels dos, s'hi prefereix el metall que puja de valor que, com qualsevol altra mercaderia, mesura el preu 
en el  metall  puixant,  el  qual  és  en realitat  qui  fa  de  patró de  valor.  Tota  l'experiència  històrica  en aquesta  esfera  es  redueix 
simplement a que, allà on dues mercaderies realitzen legalment la funció de mesures del valor, a la pràctica tan sols una sosté 
principalment aquest paper». (Karl Marx, l.c.p. 52, 53) <=

(54) Nota a la 2a edició. La particularitat que l'unça d'or a Anglaterra no participe en part alíquota com a unitat del patró monetari, 
s'aclareix així: «El nostre sistema monetari s'adaptà originalment a partir de l'ús exclusiu de l'argent—per tant una unça d'argent es 
pot dividir en una determinada quantitat alíquota de monedes; però quan l'or fou introduït posteriorment en un sistema monetari on 
tan sols hi participava l'argent, una unça d'or no podia donar lloc a una quantitat alíquota de monedes». (Maclaren, «History of the 
Currency», London 1858, p. 16.) <=

(55) Nota a la 2a edició. En els autors anglesos la confusió entre la mesura del valor (measure of value) i el patró del preu (standard 
of value) és inefable. Les funcions i per tant els noms es canvien contínuament. <=

(56) A banda tampoc no té una validesa històrica general. <=

(57) Nota a la 2a edició. Així la lliura anglesa consigna menys d'un terç del seu pes original, la lliura escocesa abans de la unió tan 
sols 1/36, la livre francesa 1/74, el maravedí espanyol menys d'un 1/1000, el rei portuguès una proporció encara inferior. <=

(58) Nota a la 2a edició. «Les monedes que avui són ideals, són les més antigues de cada nació, i totes foren en un temps reals, i  
perquè eren reals amb elles s'hi comptava». (Galiani, «Della Moneta», l.c.p. 153.) <=

(59) Nota a la 2a edició. El senyor David Urquhart remarca en el seu «Familiar Words» sobre el fet inoït (!), que la lliura actual (£  
St.), la unitat del patró monetari anglès, siga igual a vora  1/4 unça d'or: «això és la falsificació d'una mesura i no la fixació d'un 
patró». [p. 105.] Troba en aquesta «falsa denominació» del pes d'or, com ja en tota la resta, la mà falsificadora de la civilització. <=

(60) Nota a la 2a edició. «Quan hom li demanà a Anacarsis, per què els hel·lens empraven diners, hi respongué: per comptar». 
(Athen[aeus], «Deipn.», l. IV, 49, v. 2 [p. 120], ed. Schweighäuser, 1802.) <=
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(61) Nota a la 2a edició. «Com que els diners com a patró de preus apareix amb el mateix nom que els preus de les mercaderies, i  
per tant tant unça d'or com el valor d'una torna de ferro s'expressen en 3 lliures 17 xílings i 101/2 penics, hom ha denominat preu 
monetari a aquests noms. D'això sorgeix la noció meravellosa que l'or (o l'argent) s'estima en el seu propi material i que a diferència 
de totes les altres mercaderies, el seu preu el fixa l'estat. Hom confonia la fixació dels noms de determinats pesos d'or amb la fixació 
del valor d'aquests pesos». (Karl Marx, l.c.p. 52.) <=

(62) Vegeu «Theorien von der Maßeinheit des Geldes» a «"Zur Kritik der Pol. Oekon. etc.», p. 53 sqq. Les fantasies sobre la pujada 
o la baixada dels «preus monetaris», que consisteixen en traspassar els noms monetaris legals de quantitats legalment fixades d'or i 
d'argent de pesos superiors a inferiors per part de l'estat, com ara 1/4 d'unça d'or per comptes de 20 künftig a 40 xílings—aquestes 
fantasies, en la mesura que no s'adrecen a complexes operacions financeres contra els creditors, tant privats com públic, sinó al 
«tractament miraculós» de sotracs econòmics, les ha tractades tan exhaustivament Petty a «Quantulumcunque concerning Money. 
To the Lord Marquis of Halifax, 1682», que ja els seus successors immediats, sir Dudley North i John Locke, per no esmentar-ne de 
posteriors, tan sols podien imitar-lo.  «Si la riquesa d'una nació», deia, «es pugués duplicar per decret, resultaria estrany que els 
nostres governadors no hagen promulgat aitals decrets ja fa temps». (l.c.p. 36.) <=

(63) «O bé, cal consentir en dir que un valor d'un milió en argent val més que un valor igual en mercaderies» (Le Trosne, l.c.p. 919),  
per tant «que un vallor val més que un valor igual». <=

(64) Quan Jerònim va haver de lluitar en la seva juventut tant amb la carn material, com mostra la seua lluita al desert amb les 
aparicions de dones precioses, com en la vellesa amb la carn espiritual. «M'imaginava», deia, «en esperit davant el senyor del món». 
«Qui ets?» demanava una veu. «Sóc un cristià». «Menteixes», tronava el senyor del món. «Ets tan sols un ciceronià!» <=

(65) «Del foc, però, sorgeix  tot,  deia Heràclit,  i  el  foc de tot,  igual  com l'or  dels béns i  els béns de l'or».  (F. Lassalle,  «Die 
Philosophie Herakleitos des Dunkeln», Berlin 1858, Bd. I, p. 222.)  La nota de Lassalle a aquest passatge, p. 224, n. 3, declara 
incorrectament els diners com un simple símbol del valor. <= 

(66) «Tota venda és compra» (Dr. Quesnay, «Dialogues sur le Commerce et les Travaux des Artisans», [in] «Physiocrates», éd. 
Daire, I. Partie, Paris 1846, p. 170), o, com deia Quesnay en les seues «Maximes Générales»: «Vendre és comprar». <=

(67) «El preu d'una mercaderia no es pot pagar més que amb el preu d'una altra mercaderia». (Mercier de la Rivière, «L'Ordre 
naturel et essentiel des sociétés politiques», [in] «Physiocrates», éd. Daire, p. 554.) <=

(68) «Per tindre aquests diners, cal haver venut». (l.c.p. 543.) <=

(69) Constitueix una excepció, com s'ha remarcat abans, el productor d'or o d'argent, que bescanvia el seu producte, sense haver de 
vendre abans. <=

(70) «Si  els diners representen en les nostres mans les coses que podem desitjar comprar, representa també les coses que hem 
venudes per aquestes diners». (Mercier de la Rivière, l.c.p. 586.) <=

(71) «Hi ha doncs quatre termes i tres contractants, dels quals un intervé dues vegades». (Le Trosne, l.c.p. 909.) <=

(72) Nota a la 2a edició. Per palpable que siga aquest fenomen, no l'observen la majoria d'economistes polítics, especialment el 
lliure-canvista vulgaris. <=

(73) Vegeu les meues observacions sobre James Mill, «Zur Kritik etc.», p. 74-76. Dos punt hi són característiques pel mètode de 
l'apologètica econòmica. Primer la identificació de la circulació de mercaderies amb el bescanvi directe de productes mitjançant la 
simple abstracció de les llurs diferències. Segon l'intent d'explicar les contradiccions del procés de producció capitalista en reduir les 
relacions dels seus agents de producció a les originades per la circulació de mercaderies. La producció i la circulació de mercaderies 
són, però, fenòmens que tenen lloc en els més diferents sistemes de producció, per bé que amb diferents graus d'intensitat. Si hom 
no contempla per tant res més que les categories abstractes de la circulació de mercaderies, no podem copsar res de les diferentia 
specifica d'aquests sistemes de producció, ni pronunciar cap judici sobre ells. En cap ciència a banda de l'economia política no 
domina un embolic tan gran de tòpics elementals.  Per exemple J. B. Say es presenta com a jutge de crisis perquè sap que una 
mercaderia és un producte. <= 

(74) Fins i tot quan la mercaderia es ven una vegada i una altra, un fenomen, que encara no existeix per nosaltres, cau amb la darrera  
venda definitiva de l'esfera de la circulació en la del consum, on serveix com a mitjà de vida o com a mitjà de producció. <=

(75) "Es" (das Geld) "hat keine andere Bewegung als die, die ihm durch die Produkte verliehen wird." (Le Trosne, l.c.p. 885.) <=

(76) «Són les produccions les que el posen en moviment  i  el fan circular...  La velocitat  del seu moviment  substitueix la  seua 
quantitat. Quan cal, no fa més que còrrer d'una mà a l'altre sense aturar-se un instant». (Le Trosne, l.c.p. 915, 916.) <=

(77) «Com que els diners... expressen la mesura general de la compra i la venda, tothom que té quelcom a vendre, però no pot trobar 
cap comprador, tendeix a pensar que la mancança de diners en el kingdom o en el país és la causa per la qual les seues mercaderies  
no troben cap sortida; per tant es generalitza el plany sobre la mancança de diners, la qual cosa és un gran error... Què volen aquesta 
gent, que imploren diners?... El granger es queixa... pensa que si hi hagués més diners en el país, podria aconseguir un preu pels seus 
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béns... Per tant no li manquen aparentment diners, sinó un preu pel seu gra i pel seu bestiar, que hauria de vendre, però que no pot... 
Per què no pot aconseguir cap preu?... 1. O bé hi ha massa gra i massa bestiar en el país, de forma que la majoria que va al mercat, 
els urgeix de vendre, i a ben pocs, però, de comprar, o 2. la sortida habitual de l'exportació es tanca... o 3. el consum disminueix, 
com ara quan els individus, per la misèria, no gasten tant a la llar com abans. Per això no és l'augment de diners qui milloraria la 
perspectiva pels béns del granger, sinó l'eliminació d'una d'aquestes tres causes, la que realment enfonsa el mercat... El comerciant i 
el botiguer volen diners de la mateixa forma, és a dir, per la caiguda dels mercats, per la manca de sortida dels llurs productes amb 
els quals tracten... Una nació no es troba millor  que quan els rics es freguen les mans».  (Sir Dudley North, «Discourses upon 
Trade», Lond. 1691, p. 11-15 passim). Les fantasies de Herrenschwand no van més enllà, que la contradicció que sorgeix de la 
natura de les mercaderies i es reprodueix en la circulació de mercaderies es pot eliminar amb l'augment dels mitjans de circulació. 
De la il·lusió popular que l'estancament del procés de producció i de circulació es deu a la mancança real no se segueix que la 
mancança real de mitjans de circulació, per exemple per una potineria oficial en la «regulation of currency», no puga donar lloc per 
la seua banda a un estancament. <=

(78) «Hi ha una determinada mesura i relació de diners, necessària per sostindre el comerç d'una nació; una quantitat superior o 
inferior el perjudicaria. De la mateixa forma que cal una determinada quantitat de transaccions per mantindre el petit comerç al 
detall, hi ha canvis en les monedes d'argent que no es poden realitzar amb les peces més petites... Ara bé, de la mateixa manera que 
el nombre de transaccions neessàries pel comerç es dedueix del nombre de compradors, de la freqüències de les llurs compres, i 
també especialment del valor de les monedes d'argent més petites, els diners necessaris (monedes d'or i d'argent) pel nostre comerç 
es dedueix similarment de la freqüència de transaccions, i de la grandària dels pagaments».  (William Petty, «A Treatise on Taxes 
and Contributions»,  Lond. 1667, p. 17). La teoria de Hume fou defensada contra J.  Steuart i d'altres per A. Young en la seua 
«Political Arithmetic», Lond. 1774, on hi ha un capítol especial, «Prices depend on quantity of money», p. 112 sqq. Remarcava a 
«Zur  Kritik etc.»,  p.149: «(A. Smith) elimina  la qüestió de la  quantitat de monedes en circulació, i  tracta els diners de forma 
completament  falsa  com  a  simple  mercaderia».  Això  val  tan  sols  en  la  mesura  que  A.  Smith  ex  officio  tracta  els  diners. 
Ocasionalment, però, per exemple en la crítica dels sistemes anteriors d'economia política, assum correctament: «La quantitat de 
diners encunyats la regula en cada país el valor de les mercaderies que hi circulen per ells... El llur valor en un país dels gens 
comprats i venuts anualment requereix una certa quantitat de diners, per tal de circular i d'arribar als propis consumidors, però no 
pot assumir-ne més. El canal de la circulació arrossega necessàriament la suma que li cal per omplir-se, però mai no n'assum una de 
més gran». («Wealth of Nations», [vol. III,] l. IV, ch. I. [p. 87, 89.]) Similarment A. Smith obre el seu treball ex officio amb una 
apoteosi de la divisió del treball. Posteriorment, en el darrer llibre sobre les fonts d'ingressos estatals, reprodueix ocasionalment A. 
Ferguson, el seu mestre, en la denúncia de la divisió del treball. <=

(79) «Els preus de les coses segurament augmentaran en cada país si creix la quantitat d'or i d'argent entre els individus; també s'ha 
de seguir que, quan en un país disminueix l'or i l'argent, el preu de totes les mercaderies cau en resposta a la disminució dels diners». 
(Jacob Vanderlint, «Money answers all Things», Lond. 1734, p. 5). Una comparació més detinguda entre Vanderlint i els «Essays» 
de Hume no em deixa cap dubte que Hume coneixia i utilitzava l'important obra de V. La visió que la massa de mitjans de circulació 
determina els preus, també hi és en Barbon i en autors encara molt més antics. «Cap inconvenient», deia Vanderlint, «pot aparèixer 
per un comerç sense traves, sinó tan sols uns beneficis força grans, ja que si la per això disminuís la liquiditat de la nació, cosa que 
haurien d'impedir les mesures de prohibició, les nacions que rebessen la liquiditat certament trobarien augments en el preu de tot, i 
la liquiditat hi creixeria. I... les nostres manufactures i totes les altres mercaderies aviat esdevindrien prou moderades com per 
capgirar el balanç comercial en favor nostre i per tant ens retornarien els diners». (l.c.p. 43, 44.) <=

(80) Que cada mena individual de mercaderia constitueix pel seu preu un element de la suma de preus de totes les mercaderies en 
circulació, és evident. Però com valors d'ús que són incommensurables entre ells s'han de bescanviar en massa per la massa d'or o 
d'argent que es troba en un país, és del tot inconcebible. Si hom redueix el món de les mercaderies a una única mercaderia global, de 
la qual cada mercaderia no constitueix més que una part alíquota, arribam al bell exemple numèric: mercaderia global = x quantitat  
d'or. Mercaderia a = part alíquota de la mercaderia global = la mateixa part alíquota de x quantitat d'or. Això es troba solemnement a 
Montesquieu: «Si hom compara la massa de l'or i de l'argent que hi ha en el món amb la suma de mercaderies que s'hi venen és cert 
que cada gènere o mercaderia, en particular, es podra comprara a una certa porció de tota la massa. Suposam que no hi ha més que 
un sol gènere o mercaderia en el món, o que no n'hi ha més que un que es compre, i que es divideix com l'argent: aquesta part  
d'aquesta mercaderia respondrà a una part de la massa de l'argent; la meitat del total de l'una a la meitat del total de l'altre, etc... 
L'establiment del preu de les coses depèn sempre fonamentalment de la raó del total de coses pel total de signes». (Montesquieu, 
l.c., t. III, p. 12,13). Sobre el desenvolupament posterior d'aquesta teoria per Ricardo i els seus deixebles James Mill, lord Overstone, 
etc. vegeu. «Zur Kritik etc.», p. 140-146, und p. 150 sqq. El senyor J. St. Mill entèn, amb la seua habitual lògica eclèctica, com 
sostindre alhora la visió del seu pare J. Mill i l'oposada. Si hom compara el text del seu compendi «Princ. of Pol. Econ.», amb el 
prefaci (primera edició), on ell mateix s'anuncia com l'Adam Smith del moment, hom no sap si admirar més la innocència de l'home 
o la del públic, que el prengué amb fe i convicció per l'Adam Smith que anunciava que era, per bé que s'assembla tant a Adam 
Smith com ara el general Williams Kars von Kars al duc de Wellington. Les recerques originals del senyor J. St. Mill en l'esfera de 
l'economia política, que no són ni extenses ni profundes, es trobaran arrenglerades en la seua obra del 1844, «Some Unsettled 
Questions of Political Economy». Locke afirma directament la connexió entre l'absència del valor de l'or i l'argent i la determinació 
del seu valor per la quantitat. «Com que els humans han convingut a posar un valor imaginari en l'or i l'argent... el valor intern que 
hom veu en aquests metalls no és res més que la llur quantitat». («Some Considerations etc.», 1691, [in] «Works», ed. 1777, vol. II, 
p. 15.) <=

(81) Resta naturalment del tot a banda del meu objectiu, tractar detalls com ara la potestat emissora. Pel sicofanta romàntic Adam 
Müller, que admira la «magnífica liberalitat», amb la qual «el govern anglès encunya desinteressadament», va, però, el següent 
passatge  de  sir  Dudley  Norths:  «L'argent  i  l'or  tenen  com  les  altres  mercaderies  pujades  i  baixades.  Quan  entrava  un 
desembarcament d'Espanya,...era dut a la Tower i encunyat. No gaire després sorgia una demanda per fondre'l per l'exportació. Quan 
no n'hi ha cap de disponible, sinó que tot resta encunyat, què passa? Hom les fon de nou; no n'hi ha cap pèrdua, ja que la despesa  
d'encunyar-les no suposa res pel propietari. Així, però, la nació ha sigut enganyada, i se li ha fet pagar per exprèmer la palla que 
mengen els ases. Si el comerciant» (el mateix North era un gran comerciant de l'època de Charles II) «hagués de pagar el preu de 
l'encunyament, no hi hauria enviat el seu argent a la Tower sense pensar-s'ho, ja que la moneda encunyada sempre manté un valor  
per damunt de l'argent sense encunyar». (North, l.c.p. 18.) <=
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(82)  «Quan no hi  ha  disponible  més diners  en argent pels  petits  pagaments,  no se'ls  pot  recollir  en quantitats  suficients  pels  
pagaments més grans... L'ús de l'or pels grans pagaments implica necessàriament el seu ús també en el comerç al detall: dels qui 
ofereixen monedes d'or per petites compres i reben amb la mercaderia comprada una suma d'argent de volta; així l'excedent d'argent 
que d'altra manera ompliria el comerç al detall, és drenat i dispersat en la circulació general. Però si hi ha prou argent com per cobrir 
els petits pagaments independents de l'or, el comerciant al detall hauria de rebre doncs argent per les petites compres; i n'hauria 
d'acumular necessàriament a les mans».  (David Buchanan, «Inquiry into the Taxation and Commercial Policy of Great Britain», 
Edinburgh 1844, p. 248, 249.) <=

(83) El mandarí de finances Wan-mao decidí presentar al Sol del Cel un projecte que secretament volia  convertir els assignats 
imperials xinesos en notes convertibles  de banc. En el report del Comitè  d'Assignats  de l'abril  del 1854 s'hi  conté una severa 
condemna. Si també va rebre l'acostumada flagel·lació de bambús no s'hi diu. «El Comitè», es llegeix en la conclusió del report, «ha 
examinat el seu projecte detingudament i troba que és completament favorable als comerciants i que no en resulta cap avantatge per 
la corona». («Arbeiten der Kaiserlich Russischen Gesandtschaft zu Peking über China». Aus dem Russischen von Dr. K. Abel und 
F. A. Mecklenburg. Erster Band, Berlin 1858, p. 54). Sobre la contínua desmetal·lització de les monedes d'or pel llur moviment diu 
un «governor» del Banc d'Anglaterra en presència del «House of Lord's Committee» (sobre «actes bancaris»): «Cada any una nova 
classe de sobirans (no els polítics, sinó els sobirans com a nom de la lliura esterlina) s'aprimen. La classe que un any passa amb el 
pes complet, perd prou pel desgast com per caure fora d'escala l'any següent». (H. o. Lords' Committee 1848, n. 429.) <=

(84) Nota a la 2a edició. Com de poc clar fins i tot entre els millors autors és la comprensió de l'essència dels diners en les diferents 
funcions,  ho mostra,  per exemple,  el següent fragment de Fullarton:  «Pel que fa al nostre bescanvi  interior,  totes les funcions 
monetàries que habitualment realitzen monedes d'or i d'argent, es poden realitzar igualment amb la circulació de bitllets convertibles 
que no paguen més valor que el valor fictici i convencional que es deriva de la llei, i això és un fet que no admet, segons crec, cap 
dubte. El valor d'aquesta descripció es pot emprar per respondre totes les suposicions de valor intrínsec, i fins i tot superar fins i tot 
la  necessitat  d'un  estandar,  sempre  que  la  quantitat  de  les  emissions  siguen  adientment  limitades»  (Fullarton,  «Regulation  of 
Currencies», 2. ed., London 1845, p. 21). Per tant, com que la mercaderia monetària que serveix com a diners és capaç d'ésser 
substituïda per simples símbols de valor, la seua funció com a mesura del valor i patró de preu és superflua! <=

(85) Com que l'or i l'argent com a monedes o en la funció exclusiva de mitjans de circulació, esdevenen símbols d'ells mateixos, 
això du Nicholas Barbon a deduir el dret dels governs «to raise money»,  és a dir donar a una quantitat d'argent el nom d'una 
quantitat d'argent més gran, com un dòlar, per així pagar als creditors amb elles per comptes d'amb dòlars. «Els diners moltes 
vegades es fan més lleugers mitjançant múltiples devaluacions... És el nom i el curs dels diners ço que consideren els individus en el 
comerç, i no la quantiat d'argent... És l'autoritat estatal la que fa del metall diners». (N. Barbon, l.c.p. 29, 30, 25.) <=

(86) «Una riquesa en diners no és més que... una riquesa en productes, convertits en diners». (Mercier de la Rivière, l.c.p. 573.) «Un 
valor en forma de productes tan sols ha canviat de forma». (ib., p. 486.) <=

(87) «Mitjançant aquesta mesura mantenen baixos els preus dels llurs béns i manufactures». (Vanderlint, l.c.p. 95, 96). <=

(88) «Els diners són un compromís» (John Bellers, «Essays about the Poor, Manufactures, Trade, Plantations, and Immorality», 
Lond. 1699, p. 13.) <=

(89) Comprar en un sentit categòric implica particularment que l'or o l'argent ja es troben com a transformació de la mercaderia o 
com a producte de la venda. <=

(90) Enric III,  rei cristianíssim de França, expolià claustres i d'altres de relíquies, i les monetaritzà. Hom sap quin paper jugar 
l'expoli  del  tresor  del  temple  dèlfic  pels  foceus en la  història  grega.  Els  temples  dels  antics  servien  de  llar  pels  déus de  les 
mercaderies. Eren «bancs sagrats». Pels fenicis, poble mercader par excellence, els diners eren la forma alienada de totes les coses. 
Hi era per tant, en l'ordenament, que les joves que es lliuraven als estranys en les festes de la dea de l'amor, oferissen a la dea les  
monedes aconseguides com a pagament. <=

(91) «Or, groc, brillant, preciós or!
Tant de tu fa el negre blanc, l'orat assenyat;
l'error bé, el vell jove, el covard valent, el baix noble.
...Déus! Per què això? Per què ell, déus;
Ha! Us arrabassa servidors i sacerdots de l'altar;
fa vinclar els homes més forts davant seu;
Aquest esclau groc dissol i constitueix
lligams sagrats; segella juraments;
fa amable la lepra; tria lladres,
i els ho dóna rang, respecte i influència
en el consell dels senadors; aquests condueixen
la vídua plena d'anys al matrimoni;
... Metall condemnat,
puta comuna dels humans».
(Shakespeare, «Timó d'Atenes»). <=

(92) «Perquè no n'hi ha cap mal pitjor que el valor dels diners,
aixecat davant dels homes: du les pròpies ciutats
al saqueig, i treu els homes de la llar i la casa;
instrueix i transforma el sentit noble
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de la rectitud humana, en fets lamentables i oprobiosos,
mostra el camí de l'astúcia roïna als mortals,
i el constitueix en una obra odiosa als déus». 
(Sòfocles, «Antígona»). <=

(93) «El desig de treure el propi Plutó de les entranyes de la terra». (Athen[aeus], «Deipnos»). <=

(94) «Fer crèixer tot el que es puga el nombre de venedors de qualsevol mercaderia, disminuir tot el que es puga el nombre de 
compradors, aquests són els punts cardinals al voltant dels quals giren totes les operacions de política econòmica». (Verri, l.c.p. 53, 
53.) <=

(95) «Cal per dur a terme el comerç de la nació una determinada suma de diners específics que varien, de vegades per damunt, de 
vegades per sota, segons ho requerisquen les circumstàncies... Aquesta pujada i baixada de diners té lloc sense cap participació dels 
polítics... Les pales treballen alternativament,  quan hi manquen els diners, s'encunyen barres; quan hi manquen barres, es fonen 
diners». (Sir D. North, l.c. [Postscript,] p.3). John Stuart Mill, durant molt de temps funcionari de la Companyia de l'Índia Oriental, 
constata que a Índia les joies d'argent encara funcionen directament com a tresor. Els «ornaments d'argent es treuen i s'encunyen 
quan hi ha una alta taxa d'interés, i de nou es repleguen quan la taxa d'interés cau». (J. St. Mills Evidence [in] «Repts. on Bankacts», 
1857, n. 2084, 2101). Segons un document parlamentari del 1864 sobre les importacions i exportacions d'or i d'argent a Índia, el 
1863 les importacions d'or i d'argent superaren les exportacions per 19.367.764 lliures esterlines. En els darrers 8 anys abans del 
1864, l'excés d'importacions per damunt de les exportacions de metalls nobles era de 109.652.917 lliures esterlines. Mentre que en 
aquest segle s'han encunyat molt més de 200.000.000 lliures esterlines a Índia. <=

(96) Luther diferencia entre els diners com a mitja de compra i els diners com a mitjà de pagament. «En Previsor feu per mi un 
bessó, que ací no puc pagar ni allà puc comprar». (Martin Luther, «An die Pfaffherrn, wider den Wucher zu predigen», Wittenberg 
1540.) <=

(97) Sobre les relacions entre deutors i creditors pels comerciants anglesos de començament del segle XVIII: «Entre els comerciants 
domina ací, a Anglaterra, un esperit de cruesa com no se'l troba en cap societat humana, ni en cap altre regne del món». («An Essay 
on Credit and the Bankrupt Act», Lond. 1707, p. 2.) <=

(98) Nota a la 2a edició. Per la següent citació d'una meua obra apareguda el 1859 hom veurà per què en el text no faig ni la menor  
consideració a una forma oposada: «Contràriament en el procés d – m, els diners es poden alienar com a mitjà real de compra i el 
preu de la mercaderia es pot realitzar abans que el valor d'ús dels diners es realitze i es lliure efectivament la mercaderia. Això ho 
trobam, per exemple, en la forma quotidiana del prepagament. O en la forma amb la qual el govern anglès compra l'opi dels ryots... 
Els diners, però, tan sols hi apareixen en la forma ja coneguda de mitjà de compra... El capital, naturalment, també avança en la  
forma de diners... Aquest punt de mira, però, no cau en l'horitzó de la circulació simple». («Zur Kritik etc.», p.119, 120. <Siehe 
Band 13, S.117>) <=

(99) La crisi monetària, que en el text es determina com una fase particular de tot crisi general de producció i de comerç, cal 
diferenciar-la de les menes especials de crisis que hom també anomena crisis monetàries, que pot originar-se de forma independent, 
i així afectar tan sols indirectament la indústria i el comerç. El centre de moviment d'aquestes crisis és el capital monetari, i per tant 
la llur esfera immediata és el banc, la borsa, les finances. (Nota de M. a la 3a ed.) <=

(100) «El pas sobtat del sistema de crèdit al sistema monetari posa la por teòrica al davant del pànic pràctic: i els agents de la 
circulació afectats tremolen davant el misteri impenetrable de les pròpies relacions». (Karl Marx, l.c.p. 126). «Els pobres no tenen 
cap feina, perquè els rics no tenen gens de diners per contractar-los, si bé posseeixen les mateixes terres i les mateixes forces de 
treball que abans, per obtindre'n mitjans de vida i roba: aquests constitueixen, però, la veritable riquesa d'una nació i no els diners». 
(John Bellers, «Proposals for raising a Colledge of Industry», Lond. 1696, p. 3, 4.) <=

(101) Moments així els aprofiten els «amis du commerce»: «En una ocasió» (1839) «un banquer vell i cobdiciós» (de la City) «en el 
seu despatx aixecà la tapa de l'escriptori, i mostrà a un amic un rotllo de bitllets; amb una intensa avarícia deia que eren 600.000 
lliures esterlines, que els validarien, i que els posarien en curs a les 3 del mateix dia». ([H. Roy,] «The Theory of the Exchanges. 
The  Bank Charter  Act  of  1844»,  Lond.  1864,  p.81.)  L'òrgan  semioficial,  «The  Observer»,  remarcava  el  24  d'abril  del  1864: 
«Circulen rumors ben curiosos sobre els mitjans als quals s'ha recorregut per tal de crear una escasedat de bitllets... Per qüestionable 
que semble suposar que s'adoptaria trucs d'aquesta mena, la difusió ha sigut tan universal que realment mereix esmentar-ho».<=

(102) «La quantitat de compres o de contractes realitzats en el curs d'un determinat dia no afectaran la  quantitat de diners en 
moviment d'aquell dia particular, sinó que, en la gran majoria de casos, es resoldran en acords diversos sobre quantitats de diners 
que  entraran  en  circulació  en  dates  posteriors  més  o  menys  distants...  Les  factures  lliurades  o  els  crèdits  oberts  avui  no 
necessàriament ha de semblar-se, ni en nombre, ni en quantitat ni en durada als lliurats o aocrdats demà o depús-demà, sinó que més 
aviat moltes de les factures i crèdits d'avui, quan es liquiden, cauren amb una massa d'obligacions l'origen de les quals es remunta a 
un rang de dates anteriors i indefinides, les factures a 12, 6, 3 mesos o 1 sovint s'agreguen i inflen en les obligacions comunes d'un 
dia particular...» («The Currency Theory Reviewed; a letter to the Scotch people. By a Banker in England», Edinburgh 1845, p. 29, 
30 passsim.) <=

(103) Com a exemple dels pocs diners reals que es necessiten en les operacions comercials pròpiament dites, ací va un esquema 
d'una de les cases de comerç més grans de Londres (Morrison, Dillon & Co.) sobre els seus rebuts i pagaments monetaris anuals. 
Les seues transaccions en l'any 1856, de diversos milions de lliures esterlines, s'hi redueixen al patró d'un milió.
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Rebuts Lliures esterlines Lliuraments Lliures esterlines

Canvis de banquers i comerciants pagables 
segons data 553.596

Canvis pagables segons data
302.674

Xecs de banquests, etc., pagables a 
requeriment 357.715

Xecs als banquers de Londres
663.672

Notes de la banca agrària 9.627 Notes del Banc d'Anglaterra 22.743

Notes del Banc d'Anglaterra 68.554 Or 9.427

Or 28.089 Argent i coure 1.484

Argent i coure 1.486

Post Office Orders 933

Suma total: 1.000.000 Suma total: 1.000.000

(«Report from the Select Committee on the Bankacts», July 1858, p. LXXI.) <=

(104) «El caràcter del comerç es transformà així del bescanvi de béns per béns, o el lliurament  i l'adquisició,  a la  venda i  el 
pagament, totes les transaccions... es troben als peus del príncep monetari».  ([D. Defoe,] «An Essay upon Publick Credit», 3. ed., 
Lond. 1710, p. 8.) <=

(105) «Els diners han esdevingut els botxins de totes les coses». La tècnica financera és «l'alambic, que ha fet evaporar una quantitat  
esfereidora de béns i de mercaderies per fer aquest fatal extracte». «L'argent declara la guerra a tot el gènere humà». (Boisguillebert, 
«Dissertation sur la nature des richesses, de l'argent et des tributs», édit. Daire, «Économistes financiers», Paris 1843, t. I, p. 413, 
419, 417, 418.) <=

(106) «La pentecosta del 1824», relata el senyor Craig davant el comitè d'investigació parlamentari del 1826, «hi havia una demanda 
tan inoïda de bitllets a Edinburgh, que a les 11 ja no tenien cap bitllet en custòdia. Anaren per tots els bancs per demanar-ne, però no 
en van poder aconseguir, i moltes de les transaccions s'acordaren en simples trossos de paper; amb tot a les tres tots els bitllers  
retornaren als bancs d'on havien sortit! Era una simple transferència de mà a mà». «Per bé que la circulació efectiva mitjana de 
bitllets a Escòcia és menor de tres milions d'esterlines, amb tot en certs dies de pagament, fins al darrer bitllet en possessió dels 
banquers, que sumen en total uns 7 milions de lliures esterlines, entra en activitat. En aquestes ocasions els bitllets tenen una única 
funció  específica  a  realitzat,  i  tan bon  punt  l'han  realitzada,  retornen  als  diversos  bancs  d'on  havien  sortit».  (John  Fullarton, 
«Regulation of Currencies», 2nd. ed. Lond. 1845, p. 86, Nte). Com a explicació caldria afegir que a Escòcia en els temps de l'obra 
de Fullarton, no eren els xecs, sinó els bitllets, els que es feien servir per retirar dipòsits. <=

(107) A la qüestió de «si  hi hagués l'ocasió de pujar-ho a 40 milions,  els mateixos 6 milions» (d'or)  «serien suficients per les 
revolucions i circulacions que el comerç requerís?» responia Petty amb la seua mestria  habitual:  «Responc que sí: ja que si la 
despesa fos de 40 milions, si les revolucions seguissen uns cercles així de curts, com ara setmanals, com passa entre els pobres 
artesans i treballadors, que reben i paguen cada dissabte, llavors 40/52 parts d'1 milió de diners cobririen aquestes necessitats, però 
si els cercles fossen quinzenals, d'acord amb el nostre costum per pagar els lloguers i cobrar les contribucions, llavors caldrien 10 
milions. Així doncs, si suposam pagaments que, en general, siguen d'un cercle mixt entre una i tretze setmanes, llavors caldria afegir  
els 10 milions als 40/52, la meitats dels quals serien 5 ½, de forma que si tinguessem 5 ½ milions en tindríem prou». (William Petty,  
«Political Anatomy of Ireland. 1672», edit. Lond. 1691, p. 13, 14.) <=

(108) D'això l'absurditat de qualsevol llei que declare que els bancs d'un país formen reserves únicament del metall preciós que 
funcione en el país com a diners. Les «plaents dificultats» així generades pel propi Banc d'Anglaterra són conegudes. Sobre les 
grans èpoques històriques dels canvis relatius de valor de l'or i de l'argent vegeu Karl Marx, l.c.p. 136 sq. - Afegit a la 2a edició: Sir  
Robert Peel cercava en la seua llei bancària del 1844 superar la dificultat en permetre el Banc d'Anglaterra d'emetre bitllets referits a 
argent, sempre que la reserva d'argent no excedís mai més d'una quarta part de la reserva d'or. El valor de l'argent s'estimaria per 
aquest objectiu segons el seu preu de mercat (en or) al Mercat de Londres. {A la 4a edició – Ens trobam de nou en una època de  
forts canvis en el valor relatiu de l'or i de l'argent. Fa uns 25 anys la relació de valor de l'or amb l'argent era de 15 1/2: 1, ara és a la 
vora de 22: 1, i l'argent encara cau progressivament respecte l'or. Aquesta és la conseqüència essencial d'una transformació en les 
formes de producció de tots dos metalls. Abans l'or s'obtenia gairebé únicament del rentat de dipòsits aluvials aurífers, producte de 
la meteorització de roques auríferes. Ara aquest mètode ja no predomina i ha sigut bandejat pel processament dels propis fangs de 
quars, una forma d'extracció que abans tenia tan sols una importància secundària, per bé que era ja conegut pels antics (Diodor, III, 
12-14). D'altra banda, no tan sols s'han descobert nous dipòsits d'argent a l'oest de les Rocalloses americanes, sinó que el ferrocarril 
les obre a elles i a les mines d'argent mexicanes a la introducció de maquinària moderna i de combustible, la qual cosa fa possible 
una mineria d'argent a més gran escala i amb costos inferiors. Hi ha, però, una gran diferència en la forma amb la qual es troben tots 
dos metalls en els fangs de quars. L'or és majoritàriament nadiu, però es troba disseminat en molt petites quantitats pel quars; tota la 
ganga s'ha de pulveritzar, i l'or o es renta o s'extrau mitjançant el mercuri. Sovint d'1.000.000 de grams de quars en surt amb prou 
feines 1-3, i força rarament fins a 30-60 grams d'or. L'argent rarament es troba en forma nadiua, però apareix en gangues separades 
dels fangs per mètodes relativament senzills i que contenen majoritàriament de 40-90% d'argent; o es troba, però, en quantitats 
menors, en minerals de coure, plom i d'altres que per si mateixos ja paga la pena treballar. Això ja mostra que el treball esmerçat en 
la  producció d'or  creix mentre  que  l'esmerçat  en la  producció d'argent  ha  disminuït  decididament,  la  qual  cosa  explica  força 
naturalment la caiguda en valor del darrer. Aquesta caiguda de valor s'expressaria en una caiguda encara més gran en preu si el preu 
de l'argent no fos sostingut fins i tot avui amb mitjans artificials. Però les reserves d'argent amb prou feines sí han estat tocades, i 
així les perspectives són que el valor d'aquest metall seguirà en caiguda durant molt de temps. Un factor que encara ha de contribuir-
hi més és la disminució relativa de les necessitats d'argent per articles d'ús general i de luxe, per la seua substitució per mercaderies 
platejades, alumini, etc. Amb això ho hauria de copsar l'utopisme de la idea bimetal·lista que les disposicions internacionals faran 
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pujar l'argent de nou a l'antiga relació de valor de 1: 151/2. És més probable que l'argent abandonarà més i més la seua qualitat 
monetària en el mercat mundial. - F. E.} <=

(109) Els contraris al sistema mercantil, que considerava el saldament del balanç comercial mitjançant l'or i l'argent com l'objectiu 
del comerç mundial, confongueren completament la funció del diner mundial. Com la concepció falsa de les lleis que regulen la 
quantitat de mitjans de circulació es reflecteix en la concepció falsa del moviment internacional dels metalls nobles, ho he demostrat 
amb l'exemple de Ricardo (l.c.p. 150 sqq.). El seu fals dogma: «Un balanç comercial desfavorable no pot sorgir de cap altra manera 
que per un excés de mitjans de circulació... L'exportació de monedes la causa la seua disponibilitat, i no és l'efecte, sinó la causa 
d'una balança desfavorable» hom el troba per tant ja a Barbon: «El balanç comercial, si se'n dóna un, no és la causa de sortida dels  
diners d'un país. La sortida és més aviat provocada per la diferència de valor dels metalls nobles en cada país». (N. Barbon, l.c.p. 
59). MacCulloch a «The Literature of Political Economy: a classified Catalogue», Lond. 1845, lloa Barbon per aquesta anticipació, 
però prudentment  passa per alt les formes innocents,  amb les quals B. recobreix la  suposició absurda on es basa el «currency 
principle».  L'absència de crítica i  fins  i  tot  d'honestedat  d'aquest  catàleg culmina  en les seccions  sobre la  història de la  teoria 
monetària,  perquè  MacCulloch  hi  fa  de  sicofanta  de  Lord  Overstone  (l'ex-banquer  Loyd),  a  qui  anomena  «facile  princeps 
argentariorum». <=

(110)  Per  exemple  en  subsidis,  préstecs  monetaris  per  la  realització  de  guerres  o  en  la  concessió  als  bancs  de  reprendre  els 
pagaments, etc., és la forma monetària del valor i no cap altra la que es necessita. <=

(110a) Nota a la 2a edició: «No desitjaria, de fet, cap prova més convincent de la competència de la maquinària dels tresors en els 
països on els pagaments es realitzen en espècie de realitzar qualsevol funció necessària de l'ajustament internacional, sense cap ajut 
important de la circulació general, que la facilitat amb la qual França, quant tot just es recobrava del colp d'una invasió forastera 
destructora, completà en l'espai de 27 mesos el pagament de la seua contribució forçada de gairebé 20 milions a les potències 
aliades,  i  una  proporció  considerable  de  la  suma  en  espècie,  sense  cap  contracció  o  trastorn  perceptible  de  la  seua  moneda 
domèstica, o ni tan sols cap fluctuació alarmant dels seus bescanvis». (Fullarton, l.c.p. 141). {A la 4a edició. - Un exemple encara 
més frapant el tenim en la facilitat amb la qual la mateixa França fou capaç de pagar en 30 mesos una contribució forçosa deu 
vegades més gran, i una part considerable també en espècie. - F. E.} <=

(111) «Els diners no es distribueixen entre les nacions relativament en la mesura que els necessiten... sempre arrossegats per les 
produccions». (Le Trosne, l.c.p. 916). «Les mines que donen contínuament or i argent, en donen prou com per fornir el balanç 
necessari de cada nació». (J. Vanderlint, l.c.p. 40). <=

(112) «Els canvis augmenten i cauen cada setmana, i en certes èpoques particulars de l'any van fortament contra una nació, i altres 
èpoques ho fan contra una altra». (N. Barbon, l.c.p. 39.) <=

(113) Aquestes diferents funcions poden entrar en un conflicte perillós, sempre que apareix la funció de fons per la conversió de 
bitllets. <=

(114) «Els diners que són d'una necessitat més absoluta pel comerç interior són el capital mort, que no comporta cap profit pel país 
que el posseeix, sinó que és transportat pel comerç o importat». (John Bellers, «Essays etc.», p. 13.) «Què passa si tenim massa 
monedes? Podem fondre'n les més pesades i convertir-les en l'esplendor de plates, vaixelles o utensilis d'or o d'argent, o vendre-les 
com  a  mercaderia  allà  on  se  les  necessita  o  se  les  vol;  o  prestar-lo  a  un  interès  allà  on  l'interès  és  alt».  (W.  Petty, 
«Quantulumcunque», p. 39). «Els diners no són més que el greix del cos polític, on un revestiment massa gran sovint l'impedeix 
l'agilitat,  així com massa poc el fa emmalaltir...  ja que el greix lubrica el moviment dels músculs,  l'alimenta quan necessita de 
vitualles, omple les cavitats desiguals, i embelleix el cos; així el revestiment monetari de l'estat fa més ràpida la seua actuació, 
l'alimenta des de l'exterior en temps eixorcs en l'interior, equilibra comptes... i embelleix el conjunt; per bé que molt especialment 
les persones particulars que el tenen en abundància». (W. Petty, «Political anatomy of Ireland», p. 14, 15.) <=
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Segona secció
La transformació dels diners en capital

__________





QUART CAPÍTOL
La transformació dels diners en capital

1. La fórmula general del capital

La  circulació  de  mercaderies  és  el  punt  de  partida  del  capital.  La  producció  de 
mercaderies i la circulació de mercaderies més desenvolupada, el comerç, constitueixen 
els  precursors històrics,  damunt  els  quals  s'hi  situa.  El comerç i  el  mercat  mundials 
apareguts en el segle XVI són la història vital moderna del capital.

Si passam per alt el contingut material de la circulació de mercaderies, el bescanvi de 
diferents valors d'ús, i consideram tan sols les formes econòmiques generades per aquest 
procés, trobam com al seu producte darrer els diners. El darrer producte de la circulació 
de mercaderies és la primera força d'aparença del capital.

Històricament el capital apareix per primera vegada en la forma de diners en oposició a 
la propietat agrària, com a béns monetaris, capital comercial i capital usurer.(1) No cal, 
però, recòrrer a l'origen històric del capital per conèixer que els diners en són la seua 
primera forma d'aparença. Aquesta història es desenvolupa quotidianament davant els 
nostres ulls.  Cada nou capital  apareix en primera instància en escena,  és a dir en el 
mercat, com a mercaderia, treball o diners, fins i tot en els nostres dies, en la forma de 
diners que per un determinat procés cal transformar en capital.

Els  diners  com  a  diners  i  els  diners  com  a  capital  es  diferencien  en  primer  lloc 
únicament per les diferents formes de circulació.

La forma immediata de la circulació de mercaderies és m = d = m, la conversió de la 
mercaderia en diners i la reconversió dels diners en mercaderia, la venda per la compra. 
Al  costat  d'aquesta  forma trobam,  però,  una segona,  específicament  diferenciada,  la 
forma  d  =  m  =  d,  la  conversió  dels  diners  en  mercaderia  i  la  reconversió  de  la 
mercaderia en diners, la compra per la venda. Els diners entren en el seu moviment en 
aquesta  darrera circulació,  s'hi  transformen en capital,  esdevé capital  i  és  ja la seua 
determinació cap a capital.

Vejam la circulació d = m = d de més a prop. Consisteix, igual com la circulació simple 
de mercaderies, en dues fases oposades. En la primera fase, d = m, compra, els diners es 
converteixen  en  mercaderia.  En  la  segona  fase,  m  =  d,  venda,  la  mercaderia  es 
reconverteix en diners. La unitat d'aquestes dues fases constitueix, però, el moviment 
global pel qual els diners es canvien per una mercaderia,  i la mateixa mercaderia es 
canviada de nou per diners, que una mercaderia es compre per tal de vendre-la, o, si 
deixam de banda la distinció formal  entre  comprar  i  vendre,  que una mercaderia  es 
compre amb diners, i  que després els diners es compren amb una mercaderia.(2) El 
resultat, on conclou tot el procés, és el bescanvi de diners per diners, d = d. Si compri 
per 100 lliures esterlines 2.000 lliures de cotó i venc les 2.000 lliures de cotó de nou per 
110 lliures esterlines, he canviat a la fi 100 lliures esterlines per 110 lliures esterlines, 
diners per diners.

Ara  és  de  fet  evident  que  el  procés  de  circulació  d  –  m –  d  seria  absurd  i  sense 
contingut,  si  hom mitjançant  el  seu moviment  canviàs  el  mateix  valor  monetari  pel 
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mateix valor monetari, per exemple 100 lliures esterlines per 100 lliures esterlines. El 
mètode  de  l'atresorador  seria  més  simple  i  segur,  adherit  a  les  seues  100  lliures 
esterlines, per comptes d'exposar-les al perill de la circulació. D'altra banda, tan si el 
comerciant que ha comprat el cotó amb les 100 lliures esterlines el ven després per 110 
lliures, o per 100 lliures, o fins i tot per 50, en tots els casos els seus diners haurien 
passat per un moviment característic i original, força diferent de mena del que ha seguit 
en les mans del pagès que venia gra, i amb els diners així alliberats quan compra roba. 
Per tant hem d'examinar primer les característiques de les diferències formals entre els 
circuits d – m – d i m – d – m. Així es revelarà la diferència sòlida que rau sota aquesta 
diferència formal.

Vejam primer, ço comú a totes dues formes.

Tots dos cicles es descomposen en les dues mateixes fases oposades, m – d, venda, i d – 
m,  compra.  En  cadascuna  de  les  dues  fases  els  mateixos  dos  elements  materials, 
mercaderia  i  diners,  s'oposen,  així  com  dues  persones  amb  les  mateixes  màscares 
econòmiques, un comprador i un venedor. Cadascun dels dos cicles és la unitat de les 
mateixes fases antagòniques, i en tots dos casos aquesta unitat es realitza mitjançant 
l'aparició  d'un tercer  contraient,  amb la qual cosa un tan sols  ven,  un altre  tan sols 
compra, i el tercer, però, contràriament, compra i ven.

Ço que, amb tot, distingeix principalment tots dos cicles m – d – m i d – m – d, és 
l'ordre  invers  en  la  successió  de  les  mateixes  fases  oposades  de  la  circulació.  La 
circulació  simple de mercaderies  comença  amb la  venda i  acaba amb la  compra,  la 
circulació dels diners com a capital comença amb la compra i acaba amb la venda. En 
un cas la mercaderia, en l'altra els diners, constitueixen el punt de partida i el punt de 
conclusió del moviment. En la primera forma els diners permeten el cicle, en l'altre, 
contràriament, ho fa la mercaderia.

En la circulació m – d – m els diners es converteixen finalment en mercaderia,  que 
serveix de valor d'ús. Els diners s'esmercen per tant de forma definitiva. En la forma 
inversa d – m – d el comprador, contràriament, hi posa diners, per recuperar-ne com a 
venedor. Per la compra de mercaderia posa diners en circulació, i n'obté de nou per la 
venda  de  la  mateixa  mercaderia.  Deixa  anar  diners  tan  sols  amb  la  intenció  de 
recuperar-los de nou després. Per tant, únicament els avança.(3)

En la forma m – d – m la mateixa moneda canvia dues vegades de posició. El venedor 
l'obté del comprador i amb ella paga un altre venedor. El procés global, que comença 
amb la recepció dels diners, conclou amb el pagament de diners per la mercaderia. Just 
al contrari que en la forma d – m – d. No és la mateixa moneda la que canvia dues 
vegades  de  posició,  sinó  la  mateixa  mercaderia.  El  comprador  la  rep  de  mans  del 
venedor i la passa a les mans d'un altre comprador.  Com en la circulació simple de 
mercaderies  el  doble  canvi  de  posició  de  la  mateixa  moneda  realitza  el  seu  trànsit 
definitiu d'una mà a l'altre, de forma que ací el doble canvi de posició de la mateixa 
mercaderia comporta el retorn dels diners al seu primer punt de partida. 

El reflux dels diners al seu punt de partida no depèn del fet que la mercaderia es vengue 
per més del que es va comprar. Aquesta circumstància influeix tan sols en la quantitat 
dels  diners  que  tornen.  El  fenomen  del  reflux  té  lloc  pròpiament  tan  bon  punt  la 
mercaderia es venuda de nou, i per tant el circuit d – m – d es completa. Hi ha per tant 
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una diferència palpable entre la circulació dels diners com a capital i la seua circulació 
com a simples diners. 

El circuit m – d – m es completa tan bon punt els diners obtinguts per la venda d'una 
mercaderia es lliuren de nou per la compra d'una altra. Si, amb tot, se segueix un reflux 
de diners al seu punt de partida, tan sols es realitza a través de la renovació o repetició 
de tot el curs. Si venc un quart de gran per 3 lliures esterlines i amb aquestes tres lliures 
esterlines compri roba, les tres lliures esterlines per mi s'hi han esmerçat definitivament. 
Ja no les tinc i no en puc fer més. Són del comerciant de roba. Si ara venc un segon 
quart  de  gra,  m'hi  tornen  els  diners,  però  no  com  a  conseqüència  de  la  primera 
transacció, sinó com a conseqüència de la seua repetició. De nou s'allunyen de mi tan 
bon punt concloc la segona transacció faig una nova compra. En la circulació m – d – m 
l'esmerçament de diners no té res a veure amb el seu reflux. En d – m – d, per contra, el 
reflux  de  diners  el  determina  de  fet  la  forma  d'esmerçar-los.  Sense  aquest  reflux 
l'operació fracassa, o el procés s'interromp i no es conclou, perquè hi manca la seua 
segona fase, que completa la compra i culmina la venda.

El circuit m – d – m comença d'una banda amb una mercaderia i conclou per l'altra amb 
una  altra  mercaderia,  que  cau  fora  de  la  circulació  i  es  consumeix.  El  consum,  la 
satisfacció de les necessitats, en un mot, el valor d'ús és per tant el seu objectiu final. El 
circuit d – m – d comença, contràriament, d'una banda per diners i conclou de nou en el 
mateix extrem. La seua força motriu i l'objectiu que el determina és, per tant, el propi 
valor d'intercanvi.

En  la  circulació  simple  de  mercaderies  tots  dos  extrems  tenen  la  mateixa  forma 
econòmica. Tots dos són mercaderies. Són també mercaderies amb la mateixa quantitat 
de valor.  Però són valors  d'ús qualitativament  diferents,  per exemple  gra  i  roba.  El 
bescanvi de productes, el canvi de materials diferents, on s'hi expressa el treball social, 
en constitueix el contingut del moviment. Altrament s'esdevé en la circulació d – m – d, 
que en una primera  ullada sembla  buida per  tautològica.  Tots  dos extrems tenen la 
mateixa forma econòmic. Tots dos són diners, i per tant valors d'ús sense cap diferència 
qualitativa, ja que els diners no són més que la forma convertida de les mercaderies, en 
els particulars valors d'ús de les quals es dissolen. Canviar primer 100 lliures per cotó i 
després canviar  de nou el  mateix cotó per 100 lliures,  és tan sols fer  una volta per 
canviar  diners  per  diners,  el  mateix  pel  mateix,  una  operació  que  sembla  tan 
injustificada com absurda.(4) Una suma de diners tan sols es pot distingir d'una altra 
suma de diners, en general, per les diferències en la quantitat. El procés d – m – d no 
deu el seu contingut per tant a cap diferència qualitativa del seus extrems, ja que tots 
dos són diners, sinó tan sols a una diferència  quantitativa.  A la fi  es recupera de la 
circulació més diners dels que s'hi havien llençat al començament. El cotó que es va 
comprar per 100 lliures es revén, per exemple, per 100 + 10 lliures esterlines o 110. La 
forma completa d'aquest procés és per tant d - m - d', on d' = d + ∆d, és a dir igual a la 
suma monetària originàriament avançada més un increment. Aquest increment o excés 
per  damunt  del  valor  originari  l'anomen  plus-vàlua  (surplus  value).  El  valor 
originàriament avançat resta no tan sols intacte per la circulació, sinó que s'hi altera la 
quantitat, s'hi afegeix una plus-vàlua o augmenta. I aquest moviment el transforma en 
capital.

De fet, també és possible que en m – d – m els dos extrems m, m, com ara gra i roba, 
siguen quantitativament diferents. El pagès pot vendre el seu gra per damunt del valor o 
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pot comprar la roba per sota del seu valor. El pot ensarronar d'altra banda el comerciant 
de roba. Aquestes diferències de valor resten, però, per aquesta forma de circulació com 
merament casuals. Això no n'elimina el sentit i el contingut, com en el procés d – m – d, 
ja que tots dos extrems, com ara gra i roba, són equivalents. La llur igualtat de valor és 
més aviat una condició pel desenvolupament normal.

La repetició o renovació de la venda per comprar, troba, com aquest propi procés, la 
mesura i l'aspiració en un objectiu final que li és aliè, el consum, la satisfacció d'una 
determinada  necessitat.  En  la  compra  per  la  venda,  per  contra,  l'inici  i  la  fi  són  el 
mateix,  diners,  valor  d'intercanvi,  i  per  això  el  moviment  no  té  fi.  Certament  que 
s'esdevé de d, d +  ∆d, de 100 lliures esterlines,  100 + 10. Però considerat de forma 
simplement qualitativa, 110 lliures esterlines son el mateix que 100, és a dir diners. I 
considerat quantitativament, 110 lliures esterlines són una suma limitada de valor com 
ho són 100. Si s'esmercen les 110 lliures esterlines com a diners, perden així el llur 
paper. Deixen d'ésser capital. Retirades de la circulació, es petrifiquen en tresor, i no 
generarien cap ingrés ni que restassen així fins al dia del judici. Si es tracta per tant 
d'una vegada de l'augment del valor, hi ha la mateixa necessitat d'engrandir el de les 110 
lliures com abans amb les 100, ja que totes dues són expressions limitades de valor 
d'intercanvi,  i  totes  dues  per  tant  tenen  la  mateixa  vocació  d'arribar  per  augments 
quantitatius a la riquesa absoluta. De fet, per un moment,  es pot diferenciar el valor 
originàriament avançat de 100 lliures esterlines de les 10 de plus-vàlua generades en la 
circulació, però aquesta diferència s'esvaeix aviat. En arribar a la fi del procés no es rep 
d'una banda el valor originari de 100 lliures i de l'altra banda la plus-vàlua de 10. Ço 
que es rep és un valor de 110 lliures, que es troba en la mateixa condició per començar 
el procés d'expansió que les 100 lliures originàries. Els diners posen fi al moviment per 
tal de reiniciar-lo.(5) La fi de cada circuit individual, on es completa una compra i la 
conseqüent venda,  constitueix per si mateixa el  punt de partida d'un nou circuit.  La 
circulació simple de mercaderies—la venda per la compra—serveix com a mitjà d'un 
objectiu final aliè a la circulació, l'apropiació de valors d'ús, la satisfacció de necessitats. 
La circulació de diners com a capital és, per contra, un objectiu en si mateixa, ja que 
l'augment del valor existeix tan sols dins d'aquest moviment contínuament renovat. El 
moviment del capital no té per tant mesura.(6)

Com a executor conscient d'aquest moviment el posseïdor de diners esdevé capitalista. 
La seua persona, o més aviat  la seua butxaca, és el punt de partida i de retorn dels 
diners. El contingut objectiu de cada circulació—l'engrandiment del valor—és la seua 
finalitat subjectiva, i tan sols en la mesura que l'apropiació creixent de riquesa abstracta 
és la principal força motriu de les seues operacions, funciona com a capitalista o com a 
capital dotat de voluntat i consciència. Per tant cal no considerar els valors d'ús com 
l'objectiu immediat del capitalista.(7) Tampoc no ho és el guany individual, sinó tan sols 
el moviment inacabable de guanys.(8) Aquesta recerca absoluta d'enriquiment, aquesta 
cacera apassionada de valor  (9) és comuna al capitalista i a l'atresorador, però mentre 
l'atresorador és tan sols un capitalista embogit, el capitalista és un atresorador racional. 
L'engrandiment  inacabable  de valor,  pel  qual  pugna l'atresorador,  en esforçar-se per 
treure diners de la circulació  (10), l'aconsegueix el més agut capitalista en llençar-ne 
contínuament de nous a la circulació.(10a)

Les  formes  independents,  les  formes  monetàries,  que  assumeix  el  valor  de  les 
mercaderies  en  la  circulació  simple,  tan  sols  media  l'intercanvi  de  mercaderies  i 
desapareix en el  resultat  final  del moviment.  En la circulació d – m – d totes dues, 
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mercaderia i diners, funcionen, contràriament, com a formes diferents d'existència del 
propi valor, els diners com a general, i les mercaderies com a particular, o per dir-ho 
així  com  a  forma  encoberta.(11) Canvia  contínuament  d'una  forma  a  l'altra,  sense 
perdre's en aquest moviment, i es transforma així en un subjecte automàtic. Si hom fixa 
les formes particulars d'aparença que assumeix successivament el valor en el decurs de 
la seua vida, hom n'obté l'explicació: el capital és diners, el capital és mercaderia.(12) 
De fet,  però, el valor és ací el subjecte d'un procés on, sota el canvi continu de les 
formes monetària i de mercaderia altera la seua pròpia quantitat, diferencia la plus-vàlua 
del seu propi valor originari, i així s'expandeix. Ja que el moviment on s'hi afegeix la 
plus-vàlua és el seu propi moviment, la seua expansió és per tant una auto-expansió. Ha 
adquirit la qualitat oculta d'afegir-se valor perquè és valor. Produeix una camada viva o 
posa, si més no, ous d'or. 

Com a subjecte actiu d'aital procés, on assumeix alternativament la forma monetària i la 
forma  de  mercaderies,  però  on  s'hi  manté  i  creix,  el  valos  necessita  d'una  forma 
independent, amb la qual es constate la seua identitat. I aquesta forma la posseeix tan 
sols com a diners. Aquesta constitueix per tant el punt de partida i de conclusió de cada 
procés d'expansió. Eren 100 lliures, ara són 110 lliures, ets. Però els diners s'hi donen 
tan sols com una forma de valor, i per tant en té dues. Sense l'assumpció de la forma de 
mercaderia els diners no esdevindrien capital.  Els diners no hi apareixen per tant en 
polèmica amb les mercaderies, com en l'atresorament. El capitalista sap que totes les 
mercaderies, per baixes que pugen semblar, per mala que siga la seua olor, són en fe i en 
veritat diners, jueus internament circuncidats, i, més encara, un mitjà meravellós per fer 
a partir de diners més diners. 

Si en la circulació simple el valor de les mercaderies assolia com a molt  una forma 
monetària  independent  dels  llurs  valors  d'ús,  ara  el  mateix  valor  es  presenta 
sobtadament com una substància pròpia, que passa per les formes de mercaderia i de 
diners.  I  encara  més.  Per  comptes  de  representar  les  relacions  de  valor,  entra  en 
relacions privades amb si mateix. Es diferencia com a valor originari de la pròpia plus-
vàliua, de la mateixa forma que Déu Pare es diferencia de Déu Fill, per bé que tots dos 
són de la mateixa edat i constitueixen tan sols una persona, ja que tan sols mitjançant la 
plus-vàlua de 10 lliures les 100 originàries esdevenen capital, i tan bon punt passa això, 
tan bon punt el Fill, i mitjançant el Fill, el Pare es generen, desapareix la llur diferència i 
tots dos són U, 110 lliures.

El valor esdevé per tant valor en processament, diners en processament, i, com a tal, 
capital. Surt de la circulació, hi torna a entrar, s'hi manté i s'hi multiplica, en retorna 
crescut i comença el mateix circuit sempre de nou.(13) d - d', diners que generen diners
—money which begets money—diu la descripció del capital per boca dels seus primers 
intèrprets, els mercantilistes. 

Comprar,  per tal  de vendre,  o, més pròpiament,  comprar  per tal  de guanyar  amb la 
venda, d – m – d', apareix de fet tan sols com una mena de capital, la forma pròpia del 
capital  comercial.  Però també el capital  industrial  són diners, que es transformen en 
mercaderies i que mitjançant la venda de les mercaderies retornen amb més diners. Els 
actes que hi ha entre la compra i la venda, fora de l'esfera de la circulació, no alteren 
aquesta  forma  de  moviment.  Finalment,  en  el  cas  del  cas  del  capital  portador 
d'interessos  la  circulació  d  –  m  –  d'  apareix  abreujada,  amb  el  seu  resultat  sense 
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intermediari,  per dir-ho en estil  lapidari,  com a d – d',  diners que són iguals  a més 
diners, un valor que és més gran que ell mateix. 

De fet d – m – d' és la fórmula general del capital, com a apareix immediatament en 
l'esfera de la circulació. 

2. Les contradiccions de la fórmula general 

La forma de circulació que prenen els diners en mutar-se en capital, contradiu totes les 
lles anteriorment desenvolupades sobre la natura de les mercaderies, dels valors, dels 
diners  i  de  la  pròpia  circulació.  Ço  que  la  distingeix  de  la  circulació  simple  de 
mercaderies  és  l'ordre  capgirat  dels  mateixos  dos  processos  oposats,  la  venda  i  la 
compra. I com aquesta diferència purament formal altera la natura d'aquests processos?

Encara més.  Aquesta inversió tan sols existeix per un de les tres parts, la que fa de 
mediadora. Com a capitalista compri una mercaderia d'A i la venc de nou a B, mentre 
que com a simple propietari de mercaderies en venc a B i després en compri a A. Per les 
parts  A i  B no existeix  aquesta  diferència.  Hi  entren tan  sols  com a  compradors  o 
venedors de mercaderies. Jo mateixa m'hi trob de vegades respecte ells com un simple 
propietari de diners o un de mercaderies, comprador o venedor, i de fet entri en totes 
dues sèries m'hi enfront a una persona únicament com a comprador i a l'altra com a 
venedor, de l'una únicament com a diners, de l'altra únicament com a mercaderia, i a cap 
de les  dues  com a capital  o  capitalista  o  representant  de  res  més  enllà  de diners  o 
mercaderies, o que puguen tindre un efecte més enllà del que poden tindre els diners o 
les mercaderies. Per mi la compra d'A i la venda a B constitueixen una sèrie. Però la 
connexió entre aquests dos actes tan sols existeix per mi. A no es preocupa de la meua 
transacció amb B, i B tampoc de la meua transacció amb A. Si els hi volgués aclarir el 
servei  particular  que  faig  mitjançant  la  inversió  de  la  sèrie,  probablement 
m'assenyalarien que m'erri quant a l'ordre de la successió, i que tota la transacció, per 
comptes  de  començar  amb  una  compra  i  acabar  amb  una  venda,  comença, 
contràriament, amb una venda i conclou amb una compra. De fet, el meu primer acte, la 
compra, era des del punt de mira d'A una venda, i el meu segon acte, la venda, era des 
del punt de mira de B una compra. No satisfets amb això, A i B declararien que tota la 
sèrie  era  supèrflua  i  un  hocuspocus.  A  vendria  directament  a  B,  i  B  compraria 
directament a A. Per tant tota la transacció es reduiria a un acte únic de la circulació 
convencional de mercaderies, des del punt de mira d'A una simple venda i des del punt 
de mira de B una simple compra. Per tant a través de la inversió de la sèrie no saltem 
des l'esfera de la circulació simple de mercaderies, i hauríem de mirar més aviat si hi ha 
en aquesta circulació simple res que permeta una expansió del valor que entra en la 
circulació i, en conseqüència, la creació de plus-vàlua.

Prenguem el procés de circulació en una forma que l'expresse com a simple bescanvi de 
mercaderies. Aquest és sempre el cas quan dos propietaris de mercaderies se'n compren 
mútuament i el balanç dels diners mútuament avançats es tanca el dia de pagament. El 
diners serveixen ací com a diners de comptes, per expressar el valor de les mercaderies 
en el preu, però no apareix confrontat materialment a les pròpies mercaderies. Pel que es 
tracta de valors d'ús és clar que tots dos bescanviadors han de poder guanyar. Tots dos 
alienen mercaderies que els hi són inútils com a valor d'ús, i adquireixen mercaderies, 
que els hi són d'ús. I aquest ús pot no ésser l'únic. A, que ven vi i compra blat, produeix 
més vi que no pas pot fer el pagès de blat B en el mateix temps de treball, i el pagès de 



blat en el mateix temps de treball pot produir més blat, que no pas el pagès vitícola A. A 
adquireix per tant pel mateix valor d'intercanvi més blat i B més vi, que no pas el que 
cadascú aconseguiria sense cap bescanvi en base a la producció del propi blat i del propi 
vi. En relació al valor d'ús es podria per tant dir que «el bescanvi és una transacció on 
totes dues parts guanyen».(14) Altrament s'esdevé amb el valor d'intercanvi. 

«Un home que posseeix molt de vi i poc de blat tracta amb un home que posseeix molt de blat i poc de vi, 
i entre ells bescavien gra per valor de 50 per un valor de 50 en vi. Aquests intercanvi no és cap augment 
del valor d'intercanvi ni per un ni tampoc per l'altre; ja que després de l'intercanvi cadascú es queda amb 
el mateix valor que abans, i adquireix un valor igual mitjançant aquesta operació».(15) 

La qüestió  no s'altera  quan apareixen els  diners  com a mitjà  de circulació entre  les 
mercaderies, i es diferencien sensiblement els actes de compra i de venda.(16) El valor 
de les mercaderies  s'expressa en preu abans d'entrar  en circulació,  i  per tant  n'és la 
precondició i no el resultat.(17)

Considerat en abstracte, és a dir a banda de les circumstàncies que no deriven de les 
lleis immanents de la circulació simple, no hi ha res més, llevat de la substitució d'un 
valor d'ús per un altre, que una metamorfosi, un simple canvi formal de la mercaderia. 
El mateix valor, és a dir la mateixa quantitat de treball social materialitzat, resta en les 
mans dels mateix propietari de mercaderies en la forma, primer, de la seua mercaderia, 
després  de  diners,  que  es  transformen,  finalment  on  s'hi  reconverteixen  els  diners. 
Aquest canvi formal no inclou cap alteració de la quantitat de valor. El canvi, però, que 
pateix el valor de la mercaderia en aquest procés es limita a un canvi en la seua forma 
monetària. Existeix primer com a preu de la mercaderia oferta en la venda, després com 
una suma monetària, que, però, ja s'expressava en el preu, finalment com el preu d'una 
mercaderia equivalent. Aquest canvi formal no inclou cap alteració de la quantitat de 
valor de la mateixa forma que el canvi d'un bitllet de cinc lliures per sobirans, mig-
sobirans i xílings.

Fins ara per tant la circulació de mercaderies realitza tan sols un canvi formal del llur 
valor, i quan es considera com un pur fenomen, realiza un bescanvi d'equivalents. La 
mateixa economia vulgar, limitada com és, que sap què és el valor, per bé que mai no 
gosa considerar la circulació com a fenomen pur, assum que l'oferta i la demanda són 
iguals, la qual cosa suposa que l'efecte és nul. Quan, per tant, pel que fa als valors d'ús, 
tots dos canviadors poden guanyar, i no ho poden fer tots dos quant al valor d'intercanvi. 
Més  aviat  diríem:  «On  hi  ha  igualtat,  no  hi  ha  cap  guany».(18) Certament  les 
mercaderies es poden vendre a preus que es desvien dels llurs valors,  però aquestes 
desviacions apareixen com a violacions de les lleis del bescanvi de mercaderies.(19) En 
la seua forma pura és un bescanvi d'equivalents, i per tant no són cap mitjà per enriquir 
el valor.(20)

Darrera dels intents de presentar la circulació de mercaderies com a font de plus-vàlua 
llueix per tant un quidproquo, una barreja de valor d'ús i de valor d'intercanvi. Així, per 
exemple, a Condillac: 

«És fals que hom bescanvie un valor igual per un valor igual en el bescanvi de mercaderies. Al contrari. 
Cadascun dels dos contraients dóna un valor inferior per un de més gran... Si hom bescanviàs de fet els 
mateixos valors, cap dels contraients no hi faria cap guany. Però tots dos guanyen o haurien de guanyar. 
Per què? El valor de les coses consisteix simplement en la llur satisfacció de les nostres necessitats. 
Volem quelcom superior per un altre d'inferior, i a l'inrevés...  Hom no suposa que oferirem en venda 
coses indispensables pel nostre consum... Volem desprendre'ns de quelcom que ens és inútil, per tal de 
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rebre quelcom que ens és necessari; volem donar menys per més... Era natural que es deduís que hom 
donava en  el  bescanvi  un  valor  per  igual  per  un valor  igual,  ja  que  sempre  les  coses  bescanviades 
equivalien en valor a la mateixa quantitat de diners... Però encara s'havia de fer una altra consideració; la 
qüestió de si tots dos canvien quelcom superflu per quelcom de necessari».(21)

Hom veu com Condillac no tan sols confon valor d'ús i  valor d'intercanvi,  sinó que 
assum  infantilment  que  en  una  societat  amb  una  producció  de  mercaderies 
desenvolupada cada productor produeix els seus mitjans de subsistència i llença a la 
circulació únicament allò que és superflu per la seua pròpia necessitat.(22) Amb tot 
l'argument  de  Condillac  s'empra  habitualment  entre  els  economistes  moderns, 
especialment  quan  es  tracta  de  presentar  la  forma  desenvolupada  del  bescanvi  de 
mercaderies, el comerç, com a productora de plus-vàlua. 

«El comerç» s'hi diu per exemple, «afegeix valor als productes, ja que els mateixos productes tenen més 
valor en les mans dels consumidors que en les dels productors, i cal considerar-la pròpiament (strictly) 
com un acte productiu».(23) 

Però hom no paga doblement les mercaderies, una vegada com a valor d'ús i l'altra com 
a valor. I si el valor d'ús de la mercaderia és més útil al comprador que al venedor, la 
forma monetària ho és més pel venedor que pel comprador. Que la vendria si no? I així 
podríem  igualment  dir  que  el  comprador  realitza  pròpiament  (strictly)  un  «acte 
productiu», en transformar els mitjons del comerciant en diners.

Si s'hi bescanvien mercaderies o mercaderies i diners d'igual valor d'intercanvi, i per 
tant equivalents, és evident que no s'hi treu cap valor addicional de la circulació més 
enllà del qui s'hi llença.  Per tant no s'hi troba cap creació de plus-vàlua. En la seua 
forma  pura,  però,  el  procés  de  circulació  de  mercaderies  suposa  el  bescanvi 
d'equivalents. No obstant les coses en la realitat no són tan simples. Assumim per tant el 
bescanvi de no-equivalents. 

En tot cas en el mercat de mercaderies tan sols s'hi enfronten propietaris de mercaderies 
amb propietaris de mercaderies, i el poder que aquestes persones exerceixen entre ells, 
és tan sols el poder de les llurs mercaderies. La diversitat material de les mercaderies és 
el motiu material del bescanvi i fa els propietaris de mercaderies mútuament dependents 
els uns dels altres,  perquè cap d'ells posseeix l'objecte de la seua pròpia necessitat i 
cadascú té a la mà els objectes de les necessitats dels altres. Fora d'aquesta diferència 
material  els  llurs  valors  d'us  tan  sols  existeix  encara  una  diferència  entre  les 
mercaderies, la diferència entre les llurs formes naturals i les formes alterades, entre les 
mercaderies i els diners. I així els propietaris de mercaderies tan sols es diferencien en 
venedors, posseïdors de mercaderies, i compradors, posseïdors de diners. 

Suposam ara que mitjançant un cert privilegi inexplicable el venedor és capaç de vendre 
la  mercaderia  per  damunt  del  seu  valor,  per  110 quan  val  100,  i  per  tant  amb  un 
augment nominal del preu d'un 10%. El venedor s'embutxaca per tant una plus-vàlua de 
10. Però després de venedor, esdevé comprador. Un tercer propietari de mercaderies se 
li apropa com a venedor, i per la seua banda compta amb el privilegi de vendre un 10% 
més cara la mercaderia. El nostre home ha guanyat 10 com a venedor, per lliurar-ho 
com  a  comprador.(24) Globalment  en  sorgeix  el  fet  que  tots  els  propietaris  de 
mercaderies venen les llurs mercaderies un 10% per damunt de valor, que a la fi és el 
mateix que si les vengueren al seu valor. Aital augment generalitzat del preu nominal 
comporta  el  mateix  efecte  que  si  els  valors  s'haguessen  expressat,  per  exemple,  en 
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argent per comptes d'en or. Els diners nominals, és a dir els preus de les mercaderies 
creixerien, però la relació de valor restaria inalterada. 

Assumim contràriament que és privilegi del comprador, comprar les mercaderies per 
sota del llur preu. Ací no cal més que recordar què era el comprador. Era venedor abans 
d'ésser comprador. Ja havia perdut un 10% com a venedor, abans de guanyar un 10% 
com  a  comprador.(25) Tots  resta  com  abans.

La creació de plus-vàlua i per tant la transformació dels diners en capital, no pot per tant 
explicar-se ni perquè els venedors venguen les mercaderies per damunt del llur valor, ni 
tampoc perquè els compradors les compren sota el llur valor.(26) 

El problema no se simplifica de cap manera perquè hom hi cole consideracions alienes, 
per tant diga, amb el coronel Torrens: 

«La  demanda efectiva consisteix en la capacitat  i  la inclinació (!) dels consumidors de donar per les 
mercaderies,  ja  directament  o  a  través  del  canvi  indirecte,  una  proporció  superior  a  la  de  tots  els 
ingredients de capital que en costa la producció».(27) 

En la circulació  els  productors i  consumidors  s'hi  troben tan sols  com a venedors i 
compradors.  Afirmar  que  la  plus-vàlua  pel  productor  té  l'origen  en  el  fet  que  el 
consumidor paga la mercaderia per damunt del valor, tan sols vol dir emmascaradament 
la senzilla frase: el propietari de mercaderies posseeix com a venedor el privilegi de 
vendre  més  car.  El  venedor  ha  produït  ell  mateix  la  mercaderia  o  en  representa  el 
productor,  però  no és  pas  menys  cert  que el  comprador  ha  produït  les  mercaderies 
representades  pels  seus  diners  o  en  representa  els  productors.  S'hi  troben  per  tant 
productor vers productor. Ço que els diferencia és que l'un compra i l'altre ven. No ens 
du cap pas més enllà que el propietari de mercaderies sota el nom de productor venga 
les mercaderies per damunt de valor i que sota el nom de consumidor les pague més 
cares.(28)

Els  defensors  conseqüents  de  la  il·lusió  que  la  plus-vàlua  s'origina  d'un  augment 
nominal  del  preu  o  del  privilegi  del  venedor  per  vendre  més  cara  la  mercaderia, 
assumeixen per tant l'existència d'una classe que tan sols compra, sense vendre, i que 
per  tant  tan  sols  consumeix  sense  produir.  L'existència  d'una  classe  així  és  encara 
inexplicable des del punt de mira a on hem arribat fins ara, el de la circulació simple. 
Però avançam. Els diners amb els quals aital classe compra contínuament, han de fluir-
hi  constantment  sense cap bescanvi,  debades,  a tort  i  a dret,  des dels  propietaris  de 
mercaderies. Vendre les mercaderies a aquesta classe per damunt del llur valor és dir tan 
sols recuperar de nou una part dels diners que hi havien anat a parar.(29) Així les ciutats 
de l'Àsia Menor pagaven anualment un tribut monetari a l'antiga Roma. Amb aquests 
diners Roma els hi comprava mercaderies,  i  els hi  comprava més cares.  Els asiàtics 
entabanaven  els  romans  i  recuperaven  dels  conqueridors  una  part  del  tribut  com a 
conseqüència  del  comerç.  Però,  amb  tot,  eren  els  asiàtics  els  entabanats.  Les  llurs 
mercaderies es pagaven encara amb els llurs propis diners. Aquest no és cap mètode 
d'enriquiment o de creació de plus-vàlua. 

Mantinguem-nos per tant dins els límits del bescanvi de mercaderies, on venedors són 
compradors i compradors, venedors. La nostra dificultat potser ha sorgit de tractar els 
actors com a categories personificades, i no com a individus. 
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El propietari de mercaderies A pot ésser prou espabilat com per aprofitar-se dels seus 
col·legues B o C, mentre que ells,  en canvi, amb la millor voluntat,  no es prenen la 
revanxa. A ven vi d'un valor de 40 lliures esterlines i B l'obté a canvi de blat d'un valor 
de 50 lliures. A ha convertit  les seues 40 lliures en 50, ha fet més diners de menys 
diners i ha transformat la seua mercaderia en capital. Vegem-ho de més a prop. Abans 
del bescanvi teníem 40 lliures de vi en les mans d'A i 50 lliures de blat en les mans de 
B, un valor global de 90 lliures. Després del bescanvi tenim el mateix valor global de 90 
lliures. El valor en circulació no ha crescut ni un àtom, la seua distribució entre A i B 
s'ha alterat.  Des d'una banda apareix com a plus-vàlua,  ço que des de l'altra  és una 
pèrdua de valor, des d'una banda un plus, i  des de l'altra un minus. El mateix canvi 
s'hauria donat si A, sense la forma coberta del bescanvi, hagués robat directament a B 
10 lliures. La suma del valor en circulació no pot evidentment augment per cap canvi de 
distribució, igualment com ho fa la massa de metalls nobles d'un país perquè un jueu en 
venga  en  temps  de  la  reina  Anna  pel  valor  d'una  guinea.  El  conjunt  de  la  classe 
capitalista d'un país no pot superar-se a si mateixa.(30)

Hom  pot  per  tant  donar-hi  voltes  que  els  fets  són  els  mateixos.  Si  es  canvien 
equivalents, no en sorgeix cap plus-vàlua, i si es canvien no-equivalents, no en sorgeix 
tampoc cap plus-vàlua.(31) La circulació o el bescanvi de mercaderies no genera cap 
valor.(32)

Hom comprén per tant per què en la nostra anàlisi de la forma fonamental del capital, la 
forma amb la qual determina l'organització econòmica de la societat moderna, deixam 
completament  sense  considerar  les  seues  formes  populars  i  per  dir-ho  així 
antediluvianes del capital comercial i del capital usurer. 

En el capital comercial pròpiament dit apareix la forma d – m – d', comprar per vendre 
més car de la forma més clara. D'altra banda tot el seu moviment té lloc dins l'esfera de 
la circulació. Com que, però, és impossible la transformació dels diners en capital per la 
sola circulació, s'aclareix que és impossible pel capital comercial de crear plus-vàlua, en 
la mesura que es bescanvien equivalents  (33), i per tant que tan sols pot tindre el seu 
origen  en  el  doble  profit  sobre  el  comprador  i  el  venedor  dels  productors  de 
mercaderies, en mig dels quals s'hi col·loca parasitàriament el comerciant.  En aquest 
sentit  diu  Franklin:  «la  guerra  és  un  robatori,  el  comerç  és  una  estafa».(34) Si  la 
valorització  del  capital  comercial  s'explica  per  una  simple  estafa  als  productors  de 
mercaderies,  caldria  una  llarga  sèrie  d'intermediaris  que,  ara,  en  la  circulació  de 
mercaderies i en el seu moment simple que ara constitueix la nostra consideració, hi 
manquen completament.

Ço  que  val  pel  capital  comercial,  encara  val  més  pel  capital  usurer.  En  el  capital 
comercial els extrems, els diners que es llencen al mercat, i els diners augmentats que 
s'hi recuperen, connecten si més no mitjançant una compra i una venda, mitjançant el 
moviment de circulació. En el capital usurer la forma d – m – d' s'abreuja i els extrems 
connecten directament d – d', diners canviats per més diners, cosa que es contradiu amb 
la natura dels diners i que és per tant una forma inexplicable des del punt de mira del 
bescanvi de mercaderies. Per tant Aristòtil: 

«Com que la crematística és doble, d'una banda comercial, i de l'altra econòmica, la darrera és necessària i 
lloable, la primera es basa en la circulació i és condemnable de dret (ja que no es basa en la natura, sinó 
en l'estafa mútua), i així l'usurer és odiat amb tot el dret, perquè els propis diners en són la font de riquesa, 
i no els empra per l'objectiu original. Ja que sorgiren del bescanvi de mercaderies, mentre que l'interès fa 
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dels diners més diners. D'ací el seu nom» (τοκοζ interès i descendència). «Ja que els descendents són 
similars  als  progenitors.  L'interès  és,  però,  diners  de  diners,  de  forma  que  de  totes  les  maneres  de 
guanyar-se la vida és la més antinatural».(35)

Com el capital comercial deriva del capital d'interès ho demostrarà la nostra recerca, i 
alhora s'aclarirà per què aquestes dues formes apareixen en el curs de la història abans 
de la forma moderna fonamental del capital. 

Hem demostrat així que la plus-vàlua no pot sorgir de la circulació, i que en la seua 
formació quelcom hi ha d'haver-hi al darrera, que no és directament perceptible.(36) 
Però pot la plus-vàlua originar-se fora de la circulació? La circulació és la suma de totes 
les  relacions  mútues  dels  propietaris  de  mercaderies.  Fora  d'ella  el  propietari  de 
mercaderies tan sols es relaciona amb la seua pròpia mercaderia. Pel que fa al valor, 
aquesta relació es limita a això, que la mercaderia conté una quantitat  del seu propi 
treball  que  es  mesura  amb  un  determinat  patró  social.  Aquesta  quantitat  de  treball 
s'expressa en la quantitat de valor de la seua mercaderia, i com que la quantitat de valor 
s'expressa en compte de diners, ho fa en un preu de, posam, 10 lliures.  Però el  seu 
treball no el representen alhora el valor de la mercaderia i un excedent per damunt del 
propi valor, no en un preu de 10, igual a un preu d'11, ni per un valor que és més gran 
que ell mateix. El propietari de mercaderies pot crear valor pel seu treball, però no un 
valor que s'augmente ell mateix. Pot pujar el valor d'una mercaderia si hi afegeix nou 
valor al valor disponible mitjançant nou treball, com ara fer botes de cuir. El mateix 
material  té ara més valor, perquè conté una quantitat  més gran de treball.  Les botes 
tenen per tant més valor que el cuir, però el valor del cuir és el mateix que abans. No ha 
augmentat una plus-vàlua durant la fabricació de les botes. És per tant impossible que el 
productor de mercaderies, fora de la circulació de mercaderies, sense entrar en contacte 
amb altres propietaris de mercaderies, augmente el valor i per tant transforme diners o 
mecaderies en capital.

El capital no pot per tant sorgir de la circulació, i no pot igualment originar-s'hi fora. Ha 
de sorgir-hi igualment dins i fora. 

Obtenim per tant un doble resultat. 

La transformació de diners en capital es desenvolupa a partir dels fonaments de les lleis 
immanents al bescanvi de mercaderies, de forma que té el bescanvi d'equivalents com a 
punt de partida.(37) El nostre propietari de diners, encara com a capitalista embrionari, 
ha de comprar les mercaderies pel llur valor, i les hi ha de vendre, i així encara a la fi 
del procés ha de treure més valor de la circulació, que el que hi havia posat. La seua 
maduració  ha de  donar-se  dins  i  fora  de  l'esfera  de la  circulació.  Aquestes  són les 
condicions del problema. Hic Rhodus, hic salta!

3. La compra-venda de la força de treball 

L'alteració  del  valor  dels  diners  per  transformar-los  en capital  no pot  tindre lloc en 
aquests propis diners, ja que com a mitjans de compra i de pagament tan sols realitzen el 
preu de la mercaderia que es compra o es paga, mentre que en la seua pròpia forma 
consolidada, de petrificació d'una quantitat de valor constant, no varien.(38) Igualment 
l'alteració no es pot originar del segon acte de la circulació, la revenda de la mercaderia, 
ja que aquest acte simplement transforma de nou la mercaderia de la forma natural a la 
forma monetària. L'alteració ha de tindre lloc per tant en la mercaderia comprada pel 
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primer  acte  d  –  m,  però  no  amb el  seu  valor,  ja  que s'hi  canvien  equivalents,  i  la 
mercaderia es paga pel seu valor. L'alteració per tant tan sols pot sorgir del valor d'ús 
com a tal, és a dir del seu consum. I per extreure valor del consum d'una mercaderia, el 
nostre propietari de diners ha d'ésser prou afortunat com per trobar dins l'esfera de la 
circulació, en el mercat, una mercaderia el valor d'ús de la qual presente la propietat 
particular  d'ésser  font  de  valor,  el  consum real  de  la  qual  per  tant  siga  en  si  una 
materialització de treball, i per tant generador de valor. I el propietari de diners troba en 
el mercat aquesta mercaderia específica—la capacitat de treball o força de treball. 

Per força de treball  o  capacitat  de treball  entenem el  seguit  de capacitats  físiques  i 
mentals,  que hi  ha en el  cos,  en la  personalitat  viva d'un home,  i  que es posen en 
moviment sempre que produeix un valor d'ús de qualsevol mena. 

Ara  bé,  perquè  el  propietari  de  diners  siga  capaç  de  trobar  força  de  treball  com a 
mercaderia  en  el  mercat,  s'hi  han  de  complir  diferents  condicions.  El  bescanvi  de 
mercaderies no inclou per si mateix cap altra relació de dependència que les sorgides de 
la seua pròpia natura. Sota aquesta precondició la força de treball tan sols pot aparèixer 
en el mercat com a mercaderia, en la mesura que el seu propietari, de qui és la força de 
treball  de  la  seua persona,  l'ofereix  com a  mercaderia  o  la  ven.  Per  tal  que el  seu 
propietari  la  venga  com a  mercaderia,  ha  de  poder-hi  disposar,  i  per  tant  ésser  el 
propietari lliure de la seua capacitat de treball, de la seua persona.(39) Ell i el propietari 
de  diners  es  troben  en  el  mercat  i  entren  en  relació  mútua  com  a  propietaris  de 
mercaderies, amb l'única diferència que un és un comprador i l'altre un venedor, però 
tots dos són persones amb igualtat jurídica. La continuació d'aquesta relació demana que 
el propietari de la força de treball la venga tan sols per una durada determinada, ja que si 
la  vengués  completament,  d'una  vegada  per  sempre,  s'hi  vendria  ell  mateix,  i  es 
transformaria  de lliure  en esclau,  d'un propietari  de mercaderies  en una mercaderia. 
Com a persona ha de veure la seua força de treball com la seua propietat i per tant com 
la  seua  pròpia  mercaderia,  i  això  tan  sols  ho  pot  fer  si  la  posa  temporalment  en 
disposició del comprador, per un període determinat de temps. Tan sols així pot evitar 
de renunciar els seus drets de propietat.(40)

La segona condició essencial perquè el propietari de diners trobe força de treball en el 
mercat  com a mercaderia  és que el  seu propietari,  per comptes  de poder vendre les 
mercaderies on s'hi materialitza el seu treball, haja de vendre més aviat la seua força de 
treball, que tan sols existeix en el seu cos viu, com a mercaderia potencial. 

Per tal  que qualsevol  venga mercaderies  diferents  de la  seua força de treball,  li  cal 
naturalment  la  possessió  de  mitjans  de  producció,  com  ara  matèries  primeres, 
instruments de treball, etc. No s'hi pot fer cap bota sense cuir. Necessita a més mitjans 
de vida. Ningú, ni tan sols cap músic del futur, pot viure de productes del futur, ni 
tampoc de valors d'usos la producció dels quals no s'haja completat, i sempre des del 
primer  dia  de  la  seua  aparició  en  l'escenari  de  la  terra,  els  humans  han  hagut  de 
consumir cada dia, abans i durant la producció. Quan els productes es produeixen com a 
mercaderies,  cal  vendre'ls  després  d'haver-los  produït,  i  és  després  de  la  venda  que 
poden satisfer  les necessitats  dels  productors.  Al temps de producció s'hi  afegeix el 
temps necessari per a la venda. 

Per la transformació dels diners en capital, el propietari de diners ha de trobar per tant 
un treballador lliure en el mercat de mercaderies, lliure en el doble sentit que, com a 
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persona lliure, disposa de la seua força de treball com a mercaderia seua, i que de l'altra 
banda no té cap altra mercaderia per vendre, ras i curt, que és lliure de totes les coses 
necessàries per a la realització de la seua força de treball. 

La qüestió de per què es troba amb aquest treballador lliure en l'esfera de la circulació, 
no l'interessa al propietari de diners, que considera el mercat de treball com una divisió 
particular del mercat de mercaderies. I igualment tampoc no ens interessa de moment. 
Ens  limitem  teòricament  als  fets,  així  com  el  propietari  de  diners  s'hi  limita 
pràcticament. Quelcom és, però, clar. La natura no produeix d'una banda propietaris de 
diners o mercaderies i de l'altra simples propietaris de la pròpia força de treball. Aquesta 
relació no té  cap base natural,  ni  tampoc una de social,  comuna a  tots  els  períodes 
històrics. És evidentment el resultat d'un desenvolupament històric previ, el producte de 
nombroses revolucions econòmiques, de l'enfonsament de tota una sèrie de formacions 
més antigues de producció social.

També  les  categories  econòmiques,  que  hem  considerat  abans,  duen  el  llur  segell 
històric. Per la presència d'un producte com a mercaderia calen determinades condicions 
històriques.  Per esdevindre mercaderies,  el  producte  no s'ha de produir  com a mitjà 
directe de subsistència pel propi productor. Si haguessem avançat més sobre en quines 
circumstàncies  tots  o,  si  més  no,  la  majoria  dels  productes  assumeixen la  forma de 
mercaderies, hauríem trobat que això tan sols pot tindre lloc damunt la base d'una forma 
de producció completament específica, la capitalista. Aital recerca restava, però, fora de 
l'anàlisi de les mercaderies. S'hi poden donar la producció i la circulació de mercaderies 
tot  i  que  la  gran  massa  de  productes  siguen  per  la  satisfacció  directa  dels  llurs 
productors, i no es transformen en mercaderies, i en conseqüència la producció social no 
siga  encara  dominada  completament  pel  bescanvi.  L'aparició  de  productes  com  a 
mercaderies presuposa una divisió del treball dins la societat prou desenvolupada com 
per separar el valor d'ús i el valor d'intercanvi, la qual cosa comença amb el bescanvi 
directe.  Aital  estadi  de  desenvolupament  és,  però,  comú  a  formacions  socials  i 
econòmiques històricament diferenciades.

O,  si  els  consideram  com  a  diners,  implica  un  determinat  nivell  del  bescanvi  de 
mercaderies. Les formes monetàries particulars, com a simple equivalent de mercaderies 
o mitjà de circulació o de pagament, de tresor i de moneda universal, suposen, segons la 
diferent importància i preeminències relativa de tal o tal funció, estadis força diferents 
del procés social de producció. Amb tot sabem empíricament que amb una circulació de 
mercaderies amb un desenvolupament relativament primiu n'hi ha prou per l'aparició de 
totes  aquestes  formes.  Amb  el  capital  és  diferent.  Les  seues  condicions  històriques 
d'existència no es deuen de cap manera a la circulació de mercaderies i de diners. Tan 
sols apareix quan el propietari dels mitjans de producció i de subsistència es troba en el 
mercat amb el treballador lliure com a propietari de la seua força de treball, i aquesta 
única condició històrica inclou una història mundial. El capital anuncia per tant des de 
l'inici una època del procés social de producció.(41)

Aquesta mercaderies peculiar, la força de treball, s'ha de considerar ara de més a prop. 
Igual com totes les altres mercaderies posseeix un valor.(42) Com es determina?

El valor de la força de treball,  igual com qualsevol altra mercaderia, la determina el 
temps de treball necessari per la producció, i per tant també la reproducció, d'aquest 
article específic. Com a valor, la pròpia força de treball representa tan sols una quantitat 
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determinada del treball social mitjà que hi ha incorporat. La força de treball existeix tan 
sols  com  a  potència  de  l'individu  viu.  La  seua  producció  suposa  per  tant  la  seua 
existència prèvia. Donada l'existència de l'individu, la producció de la força de treball 
consisteix en la seua pròpia reproducció o manteniment. Pel seu manteniment l'individu 
viu requereix una certa suma de mitjans de vida. El temps de treball necessari per la 
producció de la força de treball es resol per tant en el temps de treball necessari per la 
producció d'aquests mitjans de vida, o el valor de la força de treball és el valor dels 
mitjans de vida necessaris pel manteniment del seu posseïdor. La força de treball es 
realitza,  amb tot,  tan  sols  amb  la  seua  exteriorització,  tan  sols  materialitzada  en  el 
treball. Mitjançant la seua materialització, el treball, s'hi esmerça, però, una determinada 
quantitat de múscul, nervi, cervell, etc., humans, que cal reposar. Aquest augment del 
desgast requereix un augment del consum.(43) Si el propietari  de la força de treball 
treballa avui, ha de poder repetir el mateix procés demà sota les mateixes condicions de 
força i de salut. La suma dels mitjans de vida ha d'arribar per tant a mantindre l'individu 
treballador  com  a  individu  treballador  en  les  seues  condicions  vitals  normals.  Les 
necessitats naturals pròpies, com la nutrició, la roba, la calefacció, l'habitatge, etc., són 
diferents segons les peculiaritats climàtics, i naturals en general, de cada país. D'altra 
banda l'abast de les anomenades necessitats obligatòries, així com la forma de satisfer-
les, són alhora un producte històric i depenen per tant en gran mesura del nivell cultural 
de cada país, essencialment, entre d'altres, de les condicions en les quals s'hi ha format 
la classe de treballadors lliures, i per tant dels seus costums i expectatives de vida.(44) 
Contràriament  amb  les  altres  mercaderies,  la  determinació  del  valor  de  la  força  de 
treball conté per tant un element històric i moral. Per un determinat país, i encara per un 
determinat  període,  hi  ha  una  determinada  quantitat  mitjana  de  mitjans  de  vida 
necessaris. 

El propietari de la força de treball és mortal. Així doncs, perquè la seua aparició en el 
mercat siga contínua, com la transformació contínua de diners en capital presuposa, el 
venedor de la força de treball ha de perpetuar-se, «com tot individu viu es perpetua, 
mitjançant la reproducció».(45) La força de treball retirada del mercat per la invalidesa i 
la mort ha d'ésser contínuament substituïda, si més no, per una quantitat similar de nova 
força de treball. La suma de mitjans de vida necessaris per la producció de la força de 
treball inclou per tant els mitjans de vida pels substituts, és a dir els fills del treballador, 
per tal que aquesta raça de propietaris d'una mercaderia perculiar  es perpetuen en el 
mercat de mercaderies.(46)

Per tal de modificar la natura humana general, de forma que puga adquirir la preparació 
i la destresa en una branca determinada de treball,  i  esdevindre una força de treball 
desenvolupada i específica, necessita una determinada formació o ensinistrament, que, 
per la  seua banda,  costa  una suma més  o menys  gran d'equivalents  de mercaderies. 
Segons el caràcter més o menys directe de la força de treball són diferents els costos de 
formació.  Aquests costos d'aprenentatge,  ben reduïts per la força de treball  habitual, 
entre per tant en la quantitat de valor esmerçada en la seua producció. 

El valor de la força de treball es resol en el valor d'una determinada suma de mitjans de 
vida.  Varia  per  tant  també amb el  valor  d'aquests  mitjans  de vida,  és  a  dir  amb la 
quantitat de temps de treball requerida per la llur producció.

Una part dels mitjans de vida, és a dir els mitjans de nutrició, de calefacció, etc., es 
consumeixen diàriament i s'han de resposar diàriament. Uns altres mitjans de vida, com 
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la roba, el mobiliari, etc., es consumeixen en períodes més llargs de temps i es reposen 
per tant únicament per períodes més llargs. Una mena de mercaderies s'han de pagar 
diàriament,  d'altres  setmanalment,  quinzenalment,  etc.  Independentment  de  com 
s'esmerce aquesta suma al llarg d'un any, l'han de cobrir un ingressos mitjans, pel dia a 
dia. Si la massa per la producció de força de treball requereix de mercaderies diàries = 
a, de setmanals = b, de quinzenals = c, etc., així la mitjana diària d'aquestes mercaderies 
seria = 365A + 52B + 4C + usw./365. Suposam que en aquesta massa diària mitjana de mercaderies 
necessàries requereixen 6 hores de treball social, així s'hi incorporarien en la força de 
treball diària mitja jornada de treball social mitjà, o bé que cal mitja jornada de treball 
per la producció diària de la força de treball. Aquesta quantitat de treball requerida per a 
la producció diària constitueix el valor diari de la força de treball o el valor de la força 
de treball reproduïda diàriament. Quan mitja jornada de treball social mitjà s'incoropora 
en una massa d'or de 3 xílings o en un dòlar, llavors un dòlar és el preu corresponent al 
valor d'intercanvi de la força de treball. Si el propietari de la força de treball l'ofereix en 
venda per un dòlar diari, el seu preu de venda equival al seu valor i, segons la nostra 
presuposició, el benvolgut propietari de diners paga aquest valor per la transformació 
del seu dòlar en capital. 

El límit darrer o límit inferior del valor de la força de treball es fixa a través del valor de 
la massa de mercaderies sense el subministrament diari de la qual, el fornidor de la força 
de treball, l'home, no pot renovar el seu procés vital, i per tant és el valor dels mitjans de 
vida físicament indispensables. Si el preu de la força de treball cau d'aquest mínim, cau 
per sota del seu valor, ja que així tan sols es pot mantindre i desenvolupar d'una forma 
precària. El valor de cada mercaderia es determina, però, pel temps de treball requerit 
per oferir-la amb una qualitat normal. 

És una sentimentalitat extraordinàniament inútil trobar cruel aquesta determinació de la 
força de treball que resulta de la natura de la cosa, i així exclamar amb Rossi: 

«Concebre la capacitat de treball (puissance de travail) mentre hom abstrau els mitjans de subsistència del 
treball durant el procés de producció, és concebre un ésser ideal (être de raison). Quan es parla de treball, 
o de capacitat de treball, es parla igualment de treballadors i de mitjans de subsistència, de treballadors i 
de salaris».(47) 

Quan es parla de capacitat de treball, no es parla de treball, com tampoc quan es parla 
de capacitat digestiva, es parla de digestió. Pel darrer procés cal quelcom més sòlid que 
un bon estòmac. Quan es parla de capacitat de treball, no s'abstrauen els mitjans de vida 
necessaris per la seua subsistència. El llur valor és més aviat expressat en el seu valor. 
Si no la compren, el treballador no l'usa, sinó que més aviat troba una cruel necessitat 
natural  que  aquesta  capacitat  haja  costat  per  a  la  seua  producció  una  determinada 
quantitat de mitjans de subsistència, i que encara en coste més la seua reproducció. Per 
tant  coincideix  amb  Sismondi:  «La  capacitat  de  treball...  no  és  res  si  no  la 
compren»(48).

La natura particular d'aquesta mercaderia específica, la força de treball, comporta que, 
amb la conclusió del contracte entre el comprador i el venedor, el seu valor d'ús no 
passe encara realment a les mans del comprador. El seu valor, com el de qualsevol altra 
mercaderia,  es determina abans d'entrar en la circulació,  ja que s'hi ha esmerçat una 
determinada quantitat de treball social en la producció de la força de treball, però el seu 
valor d'ús consisteix primerament en la realització posterior de la força. L'alienació de la 
força  i  la  seua  apropiació  real,  és  a  dir  la  seua  presència  com a  valor  d'ús,  resten 
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separades  temporalment  l'una  de  l'altra.  En  aquelles  mercaderies,  però(49),  on 
l'alienació  formal  del  valor  d'ús  mitjançant  la  compra  i  el  seu  lliurament  real  al 
comprador no coincideixen en el temps, els diners del comprador funcionen bàsicament 
com a mitjans de pagament. En tots els països on predomina el sistema de producció 
capitalista, no s'acostuma a pagar per la força de treball  abans que s'haja exercit  pel 
termini fixat pel contracte de compra, com per exemple a la fi de cada setmana. En 
general el treballador avança al capitalista el valor d'ús de la força de treball; deixa que 
el comprador la consuma abans d'obtindre'n el pagament del preu, en general, per tant, 
el treballador dóna crèdit al capitalista. Que aquest crèdit no és cap simple ficció, ho 
demostren no tan sols les pèrdues ocasionals dels salaris acreditats en les fallides dels 
capitalistes(50), sinó també en una sèrie de conseqüències més duradores.(51) Això no 
altera la natura del propi bescanvi de mercaderies, tant si els diners funcionen com a 
mitjà  de compra o com a mitjà de pagament.  El preu de la força de treball  es  fixa 
contractualment, per bé que no es realitza fins més tard, com el preu de lloguer d'una 
casa. La força de treball es ven, per bé que no es paga fins després d'un període. Per una 
comprensió clara de les relacions és últil, però, assumir de moment que el propietari de 
la força de treball, en cada venda, rep alhora el preu estipulat contractualment.

Sabem  ara  la  forma  i  via  de  determinació  del  valor  que  el  propietari  d'aquesta 
mercaderia peculiar, la força de treball, rep del propietari de diners. El valor d'ús que el 
darrer obté a canvi per la seua banda, no es manifesta fins l'ús real, en el procés de 
consum de la força de treball. Totes les coses necessàries per aquest procés, com ara les 
matèries primeres, etc., les compra el propietari de diners en el mercat de mercaderies i 
les paga per tot el llur preu. El procés de consum de la força de treball és alhora el 
procés de producció de mercaderies i de plus-vàlua. El consum de força de treball es 
completa com el consum de tota altra mercaderia, del tot fora del mercat o de l'esfera de 
circulació. Deixam de moment aquesta esfera sorollosa on tot té lloc en la superfície i 
davant  els  ulls  de  tothom,  i  passam,  conjuntament  amb  el  propietari  de  diners  i  el 
propietari de força de treball, fins al lloc amagat de la producció, en el llindar del qual 
s'hi llegeix: No admittance except on business. Ací veurem no tan sols com produeix el 
capital sinó també com hom el produeix. Així hem de descobrir a la fi el secret dels 
beneficis.

L'esfera la circulació o del bescanvi de mercaderies, dins els límits de la qual té lloc la 
compra i la venda de la força de treball,  era de fet un edèn real dels drets innats de 
l'home. Tan sols hi dominen la llibertat, la igualtat, la propietat i Bentham. Llibertat! Ja 
que el comprador i el venedor d'una mercaderia, com ara la força de treball, tan sols es 
menen per la pròpia i lliure voluntat. Entren en contracte com a persones jurídicament 
lliures. El contracte és el resultat final de les llurs voluntats expressades jurídicament de 
forma comuna. Igualtat! Ja que es relacionen tan sols com a propietaris de mercaderies i 
canvien equivalent per equivalent. Propietat! Ja que cadascú disposa tan sols d'allò seu. 
Bentham! Ja que cadascun dels dos es preocupa tan sols de si mateix. L'única força que 
els ajunta i els relaciona, és la utilitat pròpia, el profit, l'interès privat. I com que cadascú 
es preocupa tan sols de si mateix, i no de de la resta, i precisament perquè ho fan així, 
tots  dos,  d'acord  amb  l'harmonia  preestablerta  de  coses,  o  sota  els  auspicis  d'una 
providència omniscient, treballen únicament pel benefici mutu, per la utilitat comuna, 
per l'interès general. 

En separar-nos d'aquesta esfera de la circulació simple o del bescanvi de mercaderies, 
que forneix al Lliurecanvista vulgaris les seues opinions, concepcions i el patró per la 
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seua valoració de la societat del capital i del treball assalariat, crec que encara podem 
percebre un gir en la fisiognomia dels nostres dramatis personae. L'abans propietari de 
diners apareix ara com a capitalista, el propietari de la força de treball el segueix com el 
seu treballador; l'un amb aires d'importància i emprenedor, l'altre tímid i conservador, 
com un que du la pròpia pell a mercat i no té res més a esperar que li la facen. 



Notes

(1) La contradicció entre la servitud i les relacions de domini personals que deriven del poder de la possessió de la terra i el poder  
impersonal dels diners l'expressen clarament dos proverbis francesos: «Nulle terre sans seigneur». «L'argent n'a pas de maître». <= 

(2) «Amb els diners hom compra mercaderies i amb les mercaderies hom compra diners». (Mercier de la Riviè, «L'ordre naturel et 
essentiel des sociétés politiques», p. 543.) <=

(3) «Quan una cosa es compra per tal de vendre-la de nou, la suma emprada s'anomena diners avançats; quan es compra no per 
vendre-la, pot dir-se que s'han gastat». (James Steuart, «Works etc.», edited by General Sir James Steuart, his son, Lond. 1805, v. I, 
p. 274.) <=

(4) «Hom no canvia pas diners per diners», diu Mercier de la Rivière als mercantilistes (1.c.p. 486). En una obra que tracta ex 
professo del «comerç» i de l'«especulació», "Man tauscht nicht Geld gegen Geld aus", ruft Mercier de la Rivière den Merkantilisten 
zu.  (l.c.p.  486.)  In  einem Werke,  welches ex professo vom "Handel" und der "Spekulation"  handelt,  hi  posa:  «Tot  el comerç 
consisteix en el bescanvi de coses de menes diferents; i el benefici» (pel comerciant?) «s'origina per aquesta diferència. De canviar 
una lliura de pa per una lliura de pa no s'espera cap benefici... d'ací el contrast beneficiós del comerç amb el joc, que tan sols canvia 
diners per diners». (Th. Corbet, «An Inquiry into the Causes and Models of the Wealth of Individuals; or the Principles of Trade and 
Speculation explained», London 1841, p. 5.)  Per bé que Corbet no veu que d – d, el canvi de diners per diners, és la forma de 
circulació característica no tan sols del capital comercial, sinó de tot capital, si més no reconeix que aquesta forma és comuna del 
joc i d'una mena de comerç, l'especulació, però llavors arriba MacCulloch i troba, que la compra per la venda és especulació, i la 
diferència entre l'especulació i el comerç per tant s'esvaeix. «Tota transacció on un individu compra un producte per tal de vendre'l 
de nou és, de fet, una especulació». (MacCulloch, «A Dictionary, practical etc. of Commerce», London 1847, p.1009). Diferent del 
més innocent Pinto, el Píndar de la Borsa d'Amsterdam: «El comerç és un joc» (aquesta frase la pren de Locke) «i hom no hi pot 
guanyar sense trucs. Si hom guanyàs per molt de temps en tot amb tots, caldria posar d'acord les parts més grans del benefici per 
recomençar el joc». (Pinto, «Traité de la Circulation et du Crédit», Amsterdam 1771, p. 231.) <=

(5) «El capital es divideix... en capital originari i en guany, l'augment del capital... per bé que a la pràctica aquest propi guany es 
converteix de nou en capital i entra amb ell en el flux». (F. Engels, «Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie» in «Deutsch-
Französische Jahrbücher», herausgegeben von Arnold Ruge und Karl Marx, Paris 1844, p. 99) <=

(6)  Aristòtil  oposa  ço crematístic  a  ço econòmic.  Comença  per  ço econòmic.  En la  mesura  que  l'art  d'adquirir  es  limita  a  la 
consecució dels béns necessaris per la vida i útils per la casa o per l'estat. «La riquesa real (ο αληδινοζ πλουτοζ) consisteix en 
aquells valors d'ús; ja que la quantitat de possessions d'aquesta mena, capaç de fer la vida plaent, no és ilimitada. Hi ha però un 
segon art d'adquirir, al qual per preferència i per correcció donarem el nom de crematístic, i en aquest cas no semblen haver-hi límits 
a la riquesa i a les possessions. El comerç de béns («η καπηλικη», vol dir literalment comerç al detall, i Aristòtil assum aquesta 
forma perquè en ella predominen els valors d'ús) no es correspon per la seua natural a ço crematístic, ja que es tracta del bescanvi 
d'allò que és necessari (pel comprador i el venedor)». Per tant, com desenvolupa a continuació, la forma originària del comerç de 
béns és el comerç d'intercanvi, però amb la seua extensió sorgeixen necessàriament els diners. Amb la descoberta dels diners el 
comerç  d'intercanvi  es  desenvolupa  necessàriament  de  καπηλικη en  comerç  de  béns,  i  aquest,  en  contradicció  amb  la  seua 
tendència originària, s'hi constitueix en crematístic, en art de fer diners. Ço crematístic es diferencia ara de ço econòmic així, en què 
«és la circulació la font de riquesa (ποιητικη χρηµατων ... δια χρηµατων µεταβοληζ). I sembla girar al voltant dels diners, ja 
que els diners són al començament i a la fi d'aquesta mena d'intercanvi (το γαρ νοµισµα στοιχειον και περαζ τηζ αλλαγηζ 
εστιν). Per tant també la riquesa, com els esforços crematístics, és ilimidada. De las mateixa forma que tot art que no és un mitjà  
d'un fi, sinó un objectiu final, no té cap límit en els esforços, ja que cerca d'aproximar-se constantment més i més a aquell fi, mentre 
que les arts que constitueixen el mitjà d'un fi, no són ilimitades, ja que el propi objectiu els hi posa límit,  de forma que en ço 
crematístic no hi ha límits als seus esforços, que s'adrecen a la riquesa absoluta. Ço econòmic, no ço crematístic,  té un límit... 
l'objectiu del primer és quelcom de diferent dels diners, el del segon és l'augment dels diners... En confondre aquestes dues formes, 
que se superposen, hi ha gent que ha arribat a la conclusió que la preservació i l'augment dels diners fins a l'infinit és l'objectiu final 
de ço econòmic». (Aristoteles, «De Rep.», edit. Bekker, lib. l.c. 8 und 9 passim.) <=

(7) «Les mercaderies» (ací en el sentit de valors d'ús) «no són l'objectiu final dels capitalistes amb fins comercials... el seu objectiu 
final són els diners». (Th. Chalmers, «On Politic. Econ. etc.», 2nd edit., Glasgow 1832, p. 165, 166.) <=

(8) «El comerciant no compta gairebé per res el lucre fet, sinó que mira sempre al futur». (A. Genovesi, «Lezioni di Economia 
Civile» (1765), Edició dels economistes italians de Custodi, Parte Moderna, t.VIII, p. 139.) <=

(9) «La passió inextingible pel guany, l'auri sacra fames conduirà sempre els capitalistes». (MacCulloch, «The Principles of Polit. 
Econ.», London 1830, p. 179.) Aquesta visió no impedeix naturalment al mateix MacCulloch i companyia, en dificultats teòriques, 
com ara el tractament de la sobreproducció, de transformar el mateix capitalista en un bon ciutadà, l'única preocupació del qual són 
el valors d'ús, i que fins i tot desenvolupa una fam insaciable de botes, barrets, ous, indianes i altres menes altament famliars de  
valors d'ús. <=

(10) «Σωζειν» és una de les expressions característiques dels grecs per l'atresorament. Igualment «to save» significa alhora salvar i 
estalviar. <=
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(10a) «L'infinit que les coses no tenen en progrés, ho tenen en gir». (Galiani, [l.c.p. 156].) <=

(11) «No és la matèria la que fa el capital, sinó el valor d'aquestes matèries». (J. B. Say, «Traité d'Écon. Polit.», 3 ème éd., Paris 
1817, t .II, p .429.) <=

(12)  «Els  mitjans  de  circulació (!)  emprats  en la  producció  d'articles...  són  capital».  (Macleod,  «The Theory and  Practice  of 
Banking», London 1855, v. I, c. l, p. 55.) «El capital són les mercaderies». (James Mill, «Elements of Pol. Econ.» Lond. 1821, p. 
74.) <=

(13) «Capital... valor permanent, multiplicador». (Sismondi, «Nouveaux Principes d'Écon. Polit.», t. I, p. 89.) <=

(14) «L'échange est une transaction admirable dans laquelle les deux contractants gagnent - toujours (!)». (Destutt de Tracy, «Traité 
de la Volonté et de ses effets», Paris 1826, p. 68.) El mateix llibre apareix també com a «Traité d'Éc. Pol.» <=

(15) Mercier de la Rivière, l.c.p. 544. <=

(16) «Que un dels dos valors siga diners, o que siguen tots dos mercaderies habituals, no suposa res de diferent». (Mercier de la 
Rivière, l.c.p. 543.) <=

(17) «No són els contractants els qui es pronuncien sobre el valor, sinó que el decideix abans la convenció». (Le Trosne, l.c.p. 906.) 
<=

(18) «Dove è egualità non è lucro». (Galiani, «Della Moneta», in Custodi, Parte Moderna, t. IV, p. 244.) <=

(19) «El bescanvi esdevé desavantatjós per una de les parts quan s'hi disminueix una de les coses alienades o se n'exagera el preu; 
llavors la igualtat és atacada, però la lesió procedeix d'aquesta causa i no del bescanvi». (Le Trosne, l.c.p. 904.) <=

(20) «El bescanvi és per la seua natura un contracte d'igualtat que es fa del valor per un valor igual. No és doncs pas un mitjà 
d'enriquir-se, ja que hom dóna sempre el que rep». (Le Trosne, l.c.p. 903, 904.) <=

(21) Condillac, «Le Commerce et le Gouvernement» (1776), Édit. Daire et Molinari in den «Mélanges d'Économie Politique», Paris 
1847, p. 267, 291. <=

(22) Le Trosne respon per tant el seu amic Condillac força correctament: «En una societat formada no hi ha sobreabundor de cap 
gènere».  Igualment  remarca amb una  glossa,  que, «si  les  dues persones que  bescanvien reben més  per  la  mateixa  quantitat,  i 
parteixen amb menys per la mateixa quantitat, n'obtenen el mateix». Com que Condillac no posseeix encara la més mínima noció 
del valor d'intercanvi,  l'ha triat el senyor professor Wilhelm Roscher com a interlocutor de les seues pròpies nocions infantils. 
Vegeu-ho a «Die Grundlagen der Nationalökonomie», tercera edició, 1858. <=

(23) S. P. Newman, «Elements of Polit. Econ.» , Andover and New York 1835, p.175. <=

(24) «Mitjançant l'augment del valor nominal del producte... els venedors no s'enriqueixen... ja que el que guanyen com a venedors, 
ho gasten exactament en la qualitat de compradors». («The Essential Priciples of the Wealth of Nations etc.», London 1797, p. 66.) 
<=

(25) «Si hom es veu forçat de donar per 18 llibres una quantitat de producció que en valia 24, quan hom emprarà aquests mateixos  
diners per compra hom tindrà igualment per 18 llibres ço que hom pagaria amb 24». (Le Trosne, l.c.p. 897.) <=

(26)  «Tot  venedor  no pot  doncs arribar  a  enriquir-se  habitualment  per  les  seues mercaderies,  si  no se  sotmet  també  a  pagar 
habitualment de més per les mercaderies d'altres venedors; i per la mateixa raó, tot consumidor no pot habitualment de menys pel 
que compra si no se sotmet també a una disminució semblant del preu de les coses que ven». (Mercier de la Rivière, l.c.p. 555.) <=

(27) R. Torrens, «An Essay on the Production of Wealth», London 1821, p. 349. <=

(28) «La idea de beneficis pagats pels consumidors és, certament, ben absurda. Qui són els consumidors?» (G. Ramsay, «An Essay 
on the Distribution of Wealth», Edinburgh 1836, p. 183.) <=

(29) «Quan a hom li manca una demanda, li recomana el senyor Malthus que pague a una altra persona perquè el lliure de les seues 
mercaderies?» demana un emprenyat ricardià a Malthus, qui com el seu deixeble, el pastor Chalmers, glorifica econòmicament 
aquesta classe de simples compradors o consumidors. Vegeu: «An Inquiry into those priciples, respecting the Nature of Demand and 
the Necessity of Consumption, lately advocated by Mr. Malthus etc.», London 1821, p. 55. <=

(30) Destutt de Tracy, tot i que—més aviat perquè—és membre de l'Institut, era de l'opinió contrària. Els capitalistes industrials, diu, 
fan el llur profit perquè «tots venen més car que el que els ha costat produir. I a qui ho venen? De primer a un altre». (l.c.p. 239.) <=
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(31) «El bescanvi que es fa de dos valors iguals ni augmenta ni disminueix la massa de valors existents en la societat. El bescanvi de  
dos valors desiguals... no canvia res tampoc en la suma dels valors socials, per bé que uneix a la fortuna d'un el que treu de la 
fortuna de l'altre». (J. B. Say, l.c., t. II, p. 443, 444.) Say, que naturalment no es preocupa per les conseqüència d'aquesta frase, la 
pren gairebé textualment  dels fisiòcrates.  La forma com empra els llurs escrits,  en el seu temps  força oblidats,  amb l'objectiu 
d'augmentar el «valors» dels seus propis, ho mostra el següent exemple. La «celebrada» frase de monsieur Say: «Hom no compra 
productes més que amb productes» (l.c., t. II, p. 438.), es llegeix en l'original fisiòcrata: «Les produccions no es paguen més que 
amb produccions» (Le Trosne, l.c.p. 899.) <=

(32) «El bescanvi no confereix cap valor als productes». (F. Wayland, «The Elements of Pol. Econ.», Boston 1843, p. 168.) <=

(33) «Sota el domini d'equivalents inalterables el comerç seria impossible».  (G. Opdyke, «A Treatise on polit.  Economy»,  New 
York 1851, p. 66 bis 69.)  «La diferencia entre el valor real i el valor d'intercanvi es fonamenta de fet en què el valor d'una cosa 
difereix de l'anomenat equivalent que s'hi dóna per ella en el comerç, és a dir que l'equivalent no és cap equivalent».  (F. Engels, 
l.c.p. 95, 96). <=

(34) Benjamin Franklin, «Works», vol. II, edit. Sparks in «Positions to be examined concerning National Wealth» <= 

(35) Arist, l.c., c. 10. <=

(36) «Sota les condicions normals del mercat no es treu profit del bescanvi. Si no se'n podia treure abans, tampoc se'n pot treure 
després de la transacció». (Ramsey, l.c.p. 184.) <=

(37) Després de la següent investigació el lector veurà que això vol dir tan sols: la formació de capital ha d'ésser possibles fins i tot 
encara que el preu siga igual al valor de la mercaderia. No se la pot explicar per la desviació del preu de la mercaderia respecte el 
valor. Si els preus se separen realment dels valors, haurem primer de tot de reduir els primers als segons, és a dir tractar aquesta 
circumstància com accidental per tal que els fenòmens es puguen observar en la llur puresa, i que les nostres observacions no siguen 
interferides per circumstàncies alienes que no tenen a veure amb el procés en qüestió. Hom sap a més que aquesta reducció no és de 
cap manera un procediment purament científic. Les oscil·lacions contínues dels preus de mercat, les llurs pujades i baixades, es 
compensen i es redueixen mútuament a un preu mitjà que n'és el regulador intern. Aquest constitueix l'estel guia, per exemple, del  
comerciant o de l'industrial en cada empresa de llarg termini. Sap, per tant, que per un període llarg considerat globalment, les 
mercaderies no es venen ni per damunt ni per sota, sinó pel llur preu mitjà. Si amb un pensament desinteressat, i per tant damunt 
dels seus interessos, hagués d'expressar el problema de la formació del capital: com pot el capital originar-se de la regulació del preu 
pel  preu mitjà,  és a  dir,  en darrera  instància pel  valor  de  la  mercaderia? Dic  «en darrera  instància»,  perquè el  preu mitjà  no 
coincideix directament amb la quantitat de valor de les mercaderies, com A. Smith, Ricardo, etc., creuen. <=

(38) «En la forma de diners... el capital no genera cap profit». (Ricardo, «Princ. of Pol. Econ.», p. 267.) <=

(39) En les enciclopèdies reals de l'antiguitat clàssica hom pot  llegir  l'absurd que en el món antic el capital era completament  
desenvolupat,  «llevat  que  el  treballador  lliure  i  el  sistema  de  crèdit  hi  mancaven».  També  el  senyor  Mommsen  en  la  seua 
«Römischen Geschichte» comet un quidproquo rere l'altre. <=

(40) Les diferents legislacions estableixen per tant un màxim pel contracte laboral. Tots els codis dels pobles amb treball lliure 
regulen la conclusió dels contractes. En diferents països, especialment a Mèxic (abans de la guerra civil americana també en els 
territoris presos a Mèxic, i de fet en les províncies del Danubi abans de la revolució de Kusa), l'esclavatge s'amaga sota la forma de 
peonatge. Mitjançant avançaments, que es paguen amb treball i que es passen de generació en generació, no tan sols el treballador 
individual, sinó de fet la seua família és propietat d'altres persones i de les llurs famílies. Juárez havia abolit el peonatge. L'anomena 
emperador Maximilian el restablí per un decret, que fou denunciat encertadament en la Cambra de Representants de Washington 
com un decret de reintroducció de l'esclavatge a Mèxic. «Puc lliurar a un altre, per un temps limitat, aptituds i capacitats concrets 
del meu cos i de la meua ment, perquè com a conseqüència d'aquesta restricció els imprimesc un caràcter d'alienació en relació a mi 
mateix en general. Però amb l'alienació de tot el meu temps de treball i de tot el meu treball, convertiria la pròpia substància, en 
altres mots, la meua activitat i realitat generals, la meua persona, en propietat d'un altre». (Hegel, «Philosophie des Rechts», Berlin 
1840, p. 104, § 67.) <=

(41) Per tant ço que caracteritza l'època capitalista és que la força de treball pren pel propi treballador la forma d'una mercaderia, i el  
seu treball adquireix així la forma de treball assalariat. D'altra banda tan sols és després d'aquest instant que s'universalitza la forma 
de mercaderia dels productes del treball. <=

(42) «El valor o la virtut d'un home és, com el de totes les altres coses, el seu preu – és a dir, tant com el que es donaria per emprar  
el seu poder». (Th. Hobbes, «Leviathan», in «Works», edit. Molesworth, London 1839-1844, v. III, p. 76.) <=

(43) El villicus de l'antiga Roma, com a supervisor al capdavant dels esclaus agraris, rebia «pel seu treball més lleuger que el dels 
serfs, una ració més escasa». (Th. Mommsen, «Röm. Geschichte», 1856, p. 810.) <=

(44) Vg. «Over-Population and its Remedy», London 1846, de W. Th. Thornton. <=

(45) Petty. <=
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(46) «El seu» (del treball) «preu natural... consisteix en una certa quantitat de necessitats i de comoditats vitals que, d'acord amb la 
natura del clima, i els costums del país, són necessaris per mantindre el treballador, i permetre'l de sostindre una família prou gran 
com per preservar, en el mercat, una oferta continuada de treball».  (R. Torrens, «An Essay on the external Corn Trade», London 
1815, p. 62). El mot treball apareix així errònicament en el lloc de força de treball. <=

(47) Rossi, «Cours d'Écon. Polit.», Bruxelles 1843, p. 370, 371. <=

(48) Sismondi, «Nouv. Princ. etc.», t. I, p. 113. <=

(49) «Tot el treball es paga una vegada ha conclòs». («An Inquiry into those Principles, respecting the Nature of Demand etc.», p. 
104.) «El crèdit comercial degué començar en el moment que l'obrer, primer artesà de la producció, va poder esperar el salari, en el 
mig de les seues economies, fins a la fi de la setmana, de la quinzena, del mes, del trimestre, etc.».  (Ch. Ganilh, «Des Systèmes 
d'Écon. Polit.», 2ème édit., Paris 1821, t. II, p. 150.) <=

(50) «L'obrer presta la seua indústria», però, afegeix Storch astutament: «no arrisca res», llevat de «perdre el seu salari... l'obrer no 
transmet gens de material». (Storch, «Cours d'Écon. Polit.», Pétersbourg 1815, t. II, p. 36, 37.) <=

(51) Un exemple.  A Londres  existeixen dues menes de flequers,  els «full  priced»,  que venen el pa per tot  el  seu valor,  i  els 
«undersellers», que el venen per sota d'aquest valor. La darrera classe constitueix més de  3/4 del total de flequers (p. XXXII del 
«Report» del comissari governamental H. S. Tremenheere sobre les «Grievances complained of by the journeymen bakers etc.», 
London 1862). Els undersellers venen, gairebé sense excepció, pa adulterat amb alum, sabó, cendra, calç, pols de Derbyshire i 
ingredients nutritius igualment d'agradables. (Vegeu l'abans citat Llibre blau, i igualment el Report del «Committee of 1855 on the 
Adulteration of Bread» i el Dr. Hassalls, «Adulterations Detected», 2nd. edit., London 1861). Sir John Gordon declarava davant el 
Comitè del 1855, que «com a conseqüència d'aquestes adulteracions, el pobre, que viu diàriament amb dues lliures de pa, no rep ara 
ni una quarta part de la matèria nutritiva, deixant de banda els efectes deleteris sobre la seua salut». Com a raó per explicar per què 
«una part força gran de la classe treballadora», tot i que ben conscient de l'adulteració, accepta amb tot l'alum, la pols, etc. amb la  
compra, Tremenheere addueix (l.c.p. XLVIII) que per ells és «una cosa de necessitat prendre del flequer o de la chandler's shop el 
pa que hom els hi ofereix». Com que fins a la fi de la setmana laboral no els paguen, tampoc no poden «pagar el pa consumit per les  
famílies durant la setmana, fins al cap de setmana»; i, afegeix Tremenheere amb aportació de testimonis: «És notori que el pa format 
d'aquesta mena de barreges es fa expressament per aquesta finalitat».  («It is notorious that bread composed of those mixtures, is 
made expressly for sale in this manner»). «En molts districtes rurals anglesos» (però encara més en els escocesos) «el salari laboral 
es paga quinzenalment i fins i tot mensualment. Amb aquests llargs intervals de pagament el treballador agrícola ha de comprar les 
seues mercaderies a crèdit... Ha de pagar preus més alts, i això de fet el lliga a la botiga que li dóna crèdit. Així a Horningham in 
Wilts, per exemple, on els salaris són mensuals, la mateixa farina que es podria comprar en un altre lloc a 1 xíling i 10 penics per  
pedra, li costa 2 xílings i 4 penics per pedra». («Sixth Report» on «Publich Health» by «The Medical Office of the Privy Council 
etc.», 1864, p. 264). Els tipògrafs de Paisley i Kilmarnock» (Escòcia occidental) «forçaren, amb una strike, a un pagament quinzenal 
dels salaris,  per comptes  de mensual».  («Reports  of the Inspectors of Factories for 31st Oct. 1853», p. 34).  Com a interessant 
desenvolupament ulterior del crèdit donat pel treballador al capitalista, hom pot referir-se al mètode habitual en moltes mines de 
carbó angleses, on no es paga als treballadors fins a la fi de mes, i de mentre, reben sumes a càrrec del capitalista, sovint com a 
mercaderies que el miner es veu obligat a pagar per un preu superior al de mercat (Trucksystem). «És una pràctica habitual entre els 
patrons carboners de pagar mensualment, i avançar diners en metàl·lic als treballadors a la fi de cada setmana intermèdia. Els diners 
es donen en la botiga» (és a dir en la tommy-shop o la botiga de queviures del propi patró). «Els homes els prenen d'una banda i els 
donen de l'altra». («Children's Employment Commission, III. Report», Lond. 1864, p. 38, n. 192.) <=
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Tercera secció
La producció de la plus-vàlua absoluta

__________ 





CINQUÈ CAPÍTOL
El procés laboral i el procés de creació de valor

1. El procés laboral 

L'ús  de  la  força  de  treball  és  el  propi  treball.  El  comprador  de  força  de  treball  la 
consumeix en deixar treballar al seu venedor. El darrer esdevé d'aquesta forma força 
efectiva de treball, en actu, un treballador, quan abans ho era tan sols en potentia. Per tal 
que el seu treball reaparega en una mercaderia, ha d'emprar-lo per damunt de tot en un 
valor d'ús, en quelcom que servesca per satisfer una necessitat de qualsevol mena. És 
per tant un valor d'ús particular, un article determinat, ço que el capitalista deixa fer al 
treballador. La producció de valors d'ús o de béns no s'altera de cap manera en la seua 
natura general pel fet que tinga lloc en benefici del capitalista i sota el seu control. El 
procés  laboral  s'ha  de  considerar  per  tant,  en  primer  lloc,  amb  independència  de 
qualsevol determinada forma social. 

El treball és en primer lloc un procés entre l'humà i la natura, un procés, on l'humà 
regula  i  controla  les  seues  reaccions  amb la  natura  mitjançant  la  seua pròpia  acció. 
Apareix oposat a la natura com una força natural. Les forces naturals habituals del seu 
propi cos, braços i cames, cap i mans, es posen en moviment, per tal d'apropiar-se dels 
materials naturals d'una forma adient al seu propi cos. Mitjançant aquests moviments 
actua damunt la natura exterior i l'altera, i al mateix temps altera la seua pròpia natura. 
Desenvolupa les seues potències adormides i les força a actuar d'acord amb el propi 
designi.  No tractam ací  de les  primeres  formes bestials  i  instintives  del  treball.  Les 
circumstàncies on el treballador apareix en el mercat de mercaderies com a venedor de 
la seua pròpia força de treball es troba separada per un interval incommensurable de 
temps de les circumstàncies on el treball  humà era encara en la seua primera forma 
instintiva.  Presuposam el  treball  en  una  forma  que  el  fa  exclusivament  humà.  Una 
aranya  realitza  operacions que ens recorden a les del teixidor,  i  una abella  deixa en 
evidència nombrosos arquitectes humans en la construcció de les seues cel·les de cera. 
Però ço que distingeix el pitjor arquitecte de la millor abella és que l'arquitecte erigeix la 
seua estructura en el seu cap abans de construir-la en cera. A la fi del procés laboral hi 
arriba un resultat que ja existia al principi en la pròpia imaginació del treballador, que ja 
hi era per tant de forma ideal.  No tan sols realitza una transformació dels materials; 
realitza en els materials igualment el seu propòsit, el qual forneix la llei de la seua acció 
i a la qual ha de sotmetre la seua voluntat. I aquesta subordinació no és cap acte aïllat. A 
banda de l'exercici  dels  òrgans,  el  treball  demana que durant tota  l'operació la  seua 
voluntat siga en consonància contínua amb el seu objectiu, amb una atenció ferma, i 
com menys  l'atraga  la  natura  del  treball  i  la  forma  com el  du a  terme,  i  menys  el 
gaudesca com quelcom que posa en joc les seues potències corporals i mentals, més 
atenció es veu forçat a posar-hi. 

Els moments simples del procés laboral són l'activitat deliberada o el propi treball, el 
seu objecte i els seus mitjans. 

La terra (això econòmicament compta també l'aigua) en l'estat originari en el qual aporta 
(1),  a l'home mitjans  de subsistència  ja acabats,  existeix  independentment  d'ell,  i  és 
l'objectiu universal del treball humà. Totes les coses que el treball separa simplement de 
la  connexió  immediata  del  seu  ambient,  són  subjectes  de  treball,  aportats 
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espontàniament per la natura. És el cas dels peixos, que podem captar del seu element 
vital, l'aigua, la llenya que cau en el bosc verge, els minerals que extraiem de les vetes. 
Si  l'objecte  de  treball,  per  contra,  ja  ha  sigut,  per  dir-ho  així,  filtrat  per  un  treball 
anterior, l'anomenam matèria primera. Per exemple el mineral ja extret i que ara s'ha de 
rentar.  Tota  matèria  primera  és  objecte  de treball,  però no tot  objecte  de treball  és 
matèria primera. La matèria primera és tan sols objecte de treball quan ja ha patit una 
alteració mitjançant un treball.

El mitjà de treball és una cosa o un complex de coses, que el treball interposa entre ell i 
l'objecte  de treball,  i  que li  serveix de conductor de la seua activitat  damunt  aquest 
objecte.  Utilitza  les  propietats  mecàniques,  físiques,  químiques,  de les  coses,  com a 
mitjà  de  força  per  fer  que unes  altres  coses  actuen  d'acord  amb el  seu objectiu.(2) 
Deixant de banda mitjans de subsistència ja acabats, com fruits, en la recol·lecció dels 
quals les pròpies extremitats de l'home l'hi serveixen de mitjans de treball, la primera 
cosa que el treballador fa seua no és l'objecte de treball, sinó el mitjà de treball. Així els 
propis objectes naturals esdevenen òrgans de la seua activitat, òrgans que afegeix als 
seus propis òrgans corporals, en ampliació de la seua forma natural, malgrat la Bíblia. 
Així com la terra és el seu rebost originari, és també el seu arsenal originari de mitjans 
de treball. Li ofereix, per exemple, pedres per llençar, per esmicolar, per pressionar, per 
tallar, etc. La pròpia terra és un instrument de treball, però en emprar-la com a mitjà de 
treball  en  l'agricultura  requereix  tota  una  sèrie  d'altres  mitjans  de  treball  i  un 
desenvolupament  relativament  alt  de  la  força  de  treball.(3) Tan bon punt  el  procés 
laboral  es  desenvolupa  ni  que  siga  mínimament,  requereix  uns  mitjans  de  treball 
particularment elaborats. En les coves dels humans més antics trobam eines i armes de 
pedra. Juntament amb elaborades pedres, fustes, ossos i closques, en l'inici de la història 
humana també juguen ja el paper principal com a mitjans de treball, animals que han 
sigut criats per aquest objectiu, i que han patit modificacions mitjançant el treball.(4) 
L'ús i la creació de mitjans de treball,  per bé que existeix germinalment entre certes 
menes d'animals, caracteritza el procés laboral específicament humà, i Franklin defineix 
per tant els humans com «a toolmaking animal», un animal que fa eines. La mateixa 
importància que tenen les restes òssies pel coneixement de l'organització dels gèneres 
animals extints, la tenen les relíquies dels mitjans de treball per la reconstrucció de les 
formacions  socials  i  econòmiques  extintes.  No són els articles fets,  sinó com i amb 
quins  mitjans  de  treball  es  fan,  ço  que  diferencia  les  èpoques  econòmiques.(5) Els 
mitjans de treball no tan sols aporten una mesura del grau de desenvolupament que ha 
assolit la força de treball humana, sinó que també són indicadors de les relacions socials 
en  les  quals  es  treballa.  Entre  els  propis  mitjans  de  treball,  els  mitjans  de  treball 
mecànics  que,  considerats  conjuntament,  bé  podem  denominar  el  sistema  ossi  i 
muscular de la producció, ofereixen una característiques molt més decisives d'una època 
de la producció social com a mitjans de treball, que aquells que, com les canonades, els 
tubs, els cistells, els jerros, etc., serveixen tan sols per guardar els materials de treball, 
que  podem  anomenar  en  general,  el  sistema  vascular  de  la  producció.  Aquests 
comencen a jugar un paper important en la fabricació química.(5a)

En un sentit més ampli també compten com els seus mitjans del procés laboral, a més de 
les coses que s'empren directament per transferir treball al seu objecte i que, d'una forma 
o  d'una  altra,  serveixen  de  conductors  de  l'activitat,  tots  aquells  objectes  que  són 
necessaris per la realització del treball. No hi entren directament, però sense ells o bé és 
impossible que tinga lloc, o tan sols és possible parcialment. De nou la pròpia terra és 
un mitjà de treball universal d'aquesta mena, ja que dóna al treballador el locus standi i 
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al seu procés l'àmbit de realització (field of employment). Mitjans de treball d'aquesta 
mena que ja són el resultat de treball són, per exemple, els tallers, els canals, els camins, 
etc.

En el  procés de treball,  per tant,  l'activitat  humana,  a través dels mitjans  de treball, 
realitza  una  alteració  deliberada  de  l'objecte  de  treball.  El  procés  s'esvaeix  en  el 
producte. El seu producte és un valor d'ús, un material natural adaptat per una alteració 
formal a una necessitat humana. El treball s'hi ha incorporat en el seu objecte. S'hi ha 
objectificat, i l'objecte s'ha treballat. Ço que en la banda del treballador apareix en forma 
mutable, apareix ara com a propietat immutable, en la forma de qualitat, en la banda del 
producte. Ell ha forjat, i el producte és un forjat.

Considerat tot el procés des del punt de mira del seu resultat, el producte, apareixen tots 
dos, mitjans de treball i objectes de treball, com a mitjans de producció  (6) i el propi 
treball com a treball productiu (7).

Quan un valor d'ús sorgeix del procés laboral com un producte, uns altres valors d'ús, 
productes  de processos  laborals  anteriors,  hi  entren com a mitjans  de producció.  El 
mateix valor d'ús que n'és producte constitueix el mitjà de producció d'un altre treball. 
Els productes no són per tant tan sols el resultat, sinó igualment la condició del procés 
laboral. 

Amb l'excepció de les indústries extractives, on l'objecte del treball el forneix la natura, 
com la  mineria,  la  caça,  la  pesca,  etc.  (l'agricultura  tan sols  si  es  limita  en primera 
instància a les terres verges), totes branques industrials manipulen un objecte, la matèria 
primera, és a dir un objecte de treball ja filtrat pel treball, que ja és en si mateix un 
producte  de treball.  Així,  per exemple,  les  llavors en l'agricultura.  Els  animals  i  les 
plantes,  que  hom acostuma a  considerar  com a  productes  naturals,  no  són  tan  sols 
productes  del  treball  de  l'any  anterior,  sinó  el  resultat  d'una  transformació  gradual, 
realitzada durant moltes generacions, sota el control humà i mitjançant treball humà. Els 
mitjans  de  treball  mostren  en  una  immensa  majoria,  però,  fins  i  tot  a  l'ull  més 
superficial, espurnes d'un treball passat. 

La matèria primera pot constituir la substància principal d'un producte o pot entrar-hi 
tan  sols  com un  ingredient  de  la  seua  constitució.  L'ingredient  el  consumeixen  els 
mitjans de treball, com el carbó la màquina de vapor, l'oli la roda, el forratges els cavalls 
de  càrrega,  o  es  barreja  amb  la  matèria  primera  per  produir-ne  una  transformació 
material,  com el clor al lli sense blanquejar, el carbó al ferro, el tint a la llana, o bé 
contribueix  a  la  realització  del  propi  treball,  com  ara  els  materials  destinats  a  la 
il·luminació i calefacció dels locals de treball. La diferència entre substància principal i 
ingredient  s'esvaiex en la fabricació pròpiament  química,  ja que cap de les matèries 
primeres originals apareix de nou com a substància del producte.(8)

Cada  objecte  posseeix  diverses  propietaris  i  es  pot  per  tant  emprar  en  diverses 
aplicacions, el mateix producte pot constituir la matèria primera de processos laborals 
ben diferents. El gra, per exemple, és matèria primera per moliners, fabricants de midó, 
destil·ladors,  ramaders,  etc.  És  matèria  primera  de  la  seua  pròpia  producció  com a 
llavors. També el carbó apareix com a producte de la indústria minera i alhora hi fa de 
mitjà de producció.
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El mateix producte es pot servir en el mateix procés laboral de mitjà de treball  i de 
matèria primera.  En l'engreix d'animals,  per exemple,  l'animal fa de matèria primera 
treballada, i al mateix temps de mitjà de generació d'adob. 

Un producte que ja existeix en una forma apropiada pel consum, pot servir de nou de 
matèria primera d'un altre producte, com el raïm que és matèria primera del vi. O el 
treball pot deixar el producte en formes que tan sols es poden emprar com a matèria 
primera.  Matèries  primeres  d'aquest  estil  són mig  fabricats  per un fabricat  de nivell 
superior, com ara el cotó, el fil, la fibra, etc. Tot i que ja és producte, la matèria primera 
originària pot passar per tota una sèrie de processos diferents, on en cadascú serveix, 
sota una forma constantment alterada, de matèria primera, fins que el darrer procés la 
deixa com un producte perfecte, com a mitjà de vida acabat o com a mitjà de treball 
acabat. 

Hom veu que un valor d'ús apareix com a matèria primera, mitjà de treball o producte, 
segons la seua funció determinada en el procés laboral, segons la posició que hi ocupa, i 
amb el canvi d'aquesta posició varia el seu caràcter 

Mitjançant l'entrada com a mitjà de producció en un nou procés laboral el producte perd 
llavors el caràcter de producte. Funciona ja tan sols com un factor objectiu del treball 
viu. El filador tracta la filadora tan sols com a mitjà, i el lli tan sols com l'objecte que 
fila.  Certament  que  no  hom  no  pot  filar  sense  material  ni  filadora.  La  presència 
d'aquests productes és per tant precondició per començar a filar. En aquest propi procés, 
però, és indiferent que siguen productes d'un treball anterior, de la mateixa forma que en 
l'acte de la digestió  tant se val que el  pa siga el  producte del treball  del  pagès,  del 
moliner, del forner, etc. Al contrari. Els mitjans de producció fan patent en el procés 
laboral  el  caràcter  de  productes  d'un  treball  incomplet,  per  tant  una  mancança.  Un 
ganivet  que  no  talle,  un  fil  que  no  resistesca,  etc.,  ens  recorden  forçosament  un 
ganivetaire  A i  un filador  E.  En el  producte  completat  mitjançant  l'adquisició  de la 
utilitat s'esvaeix el treball realitzat. 

Una màquina que no serveix en el procés laboral és inútil. A més, esdevé una presa per 
la  força  destructora  de  les  transformacions  naturals.  El  ferro  es  rovella,  la  fusta  es 
podreix. El fil amb que no s'hi teixeix o s'hi cus, és cotó malbaratat. El treball viu ha 
d'apoderar-se  d'aquestes  coses  i  despertar-les  de  la  mort,  transformar-les  de  valors 
possibles  d'ús en valors reals  i  efectius.  Banyades  en el  foc del treball,  que se'ls  fa 
membres seus, i les anima per cobrir funcions del procés, són també de fet consumides, 
però amb un objectiu, com a elements constitutius d'un nou valor d'ús, un nou producte, 
ja apte com a mitjà de vida en el consum individual o com a mitjà de producció en un 
nou procés laboral.

Si per tant els productes disponibles no són tan sols els resultats, sinó també condicions 
d'existència del procés laboral, d'altra banda la introducció, per tant el contacte amb el 
treball  viu,  és  l'únic  mitjà  pel  qual  aquests  productes  del  treball  incomplet  poden 
mantindre's i realitzar-se com a valors d'ús.

El treball empra elements materials, objectes i mitjans, els consumeix, i és per tant un 
procés de consum. Aquest consum productiu es diferencia del consum individual en el 
fet que el darrer empra els productes com a mitjans de vida de l'individu viu, i el primer 
com a mitjans de vida del treball, per realitzar-ne la força de treball. El producte del 



consum individual és per tant el propi consumidor, el resultat del consum productiu és 
un producte diferenciat del consumidor.

En  la  mesura  que  mitjans  i  objecte  són  ja  alhora  productes,  el  treball  consumeix 
productes per generar productes,  o empra productes com a mitjans  de producció de 
productes.  De la  mateixa  forma,  però,  que  originalment  tan  sols  participaven  en  el 
procés laboral  els homes i la terra que existeix prèviament,  fins i tot  ara fem servir 
encara  uns  mitjans  de  producció,  fornits  per  la  natura,  que  no  representen  cap 
combinació de matèria natural i de treball humà. 

El procés laboral, expressat com a abans en moments simples i abstractes, és l'activitat 
humana destinada a la confecció de valors d'ús, l'apropiació d'objectes naturals per a les 
necessitats  humanes,  condició necessària del bescanvi material  entre els humans i la 
natura, condició natural eterna de la vida humana i per tant independent de qualsevol 
forma d'aquesta vida, o més aviat igualment comuna a totes les formes socials. Per tant 
no ens calia presentar el treballador en relació amb els altres treballadors. N'hi havia 
prou amb l'home i el seu treball d'una banda, i la natura i els seus materials de l'altra. 
Així com poc pot hom saber hom d'olorar el  gra,  qui l'ha plantat,  tampoc en veure 
aquest procés hom pot conèixer quines són les condicions socials sota les quals té lloc, 
ja  siga  sota  el  fuet  brutal  de  l'amo  d'esclaus,  o  l'ull  ansiós  del  capitalista,  sota  un 
Cincinat que s'enriqueix amb el cultiu del seu tros, o sota un salvatge que mata bèsties a 
pedrades.(9)

Retornam al  nostre futur capitalista.  El deixàrem just  després d'haver comprat  en el 
mercat  de  mercaderies  tots  els  factors  necessaris  per  un  procés  laboral,  els  factors 
objectius o mitjans de producció, el factor personal o força de treball. Amb l'ull acurat 
d'un expert ha seleccionat els mitjans de producció i la mena de força de treball millor 
adaptada a la producció particular, filatura, fabricació de botes, etc. El nostre capitalista 
es posa així per tant a consumir la mercaderia comprada, la força de treball, és a dir 
deixa  que el  portador  de la  força de treball,  el  treballador,  consuma els  mitjans  de 
producció  amb  el  seu  treball.  La  natura  general  del  procés  laboral  no  s'altera 
naturalment pel fet que el treballador enriqueix el capitalista per comptes de si mateix. 
Tampoc, però, la forma i la manera de fer botes o de filar no s'alteren en un principi per 
l'aparició del capitalista. Ha de prendre la força de treball tal com la troba en el mercat, i 
per  tant  conformar-se  amb  la  mena  de  treball  que  rep  del  període  immediatament 
anterior,  quan no hi  havia  cap capitalista.  Les  transformacions  del  propi  sistema de 
producció per la subordinació del  treball  al  capital  tan sols  poden tindre lloc en un 
període posterior, i per tant les considerarem més tard.

El procés laboral, convertit en el procés de consum de la força de treball pel capitalista, 
mostra ara dos fenòmens característics. 

El treballador treballa sota el control del capitalista, en qui recau el treball. El capitalista 
té  cura  que  la  feina  es  faça  correctament,  i  que  els  mitjans  de  producció  s'empren 
assenyadament per tal que no s'hi malbarate matèria primera ni es desgaste l'instrument 
de treball, és a dir no més enllà d'allò necessariàrament provocat per l'ús en el treball.

En segon lloc, però, el producte és propietat del capitalista, i no del productor directe, el 
treballador. El capitalista paga, suposam, un jornal per la força de treball. L'ús li pertany 
durant un dia, de la mateixa forma que l'ús de qualsevol altra mercaderia, com ara un 
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cavall que hagués llogat per un dia. Al comprador d'una mercaderia li correspon l'ús, i el 
venedor de la força de treball, en lliurar la seua feina, no fa més en realitat que lliurar el 
valor d'ús que ha venut. Des de l'instant que entra en el taller del capitalista, el valor d'ús 
de  la  seua  força  de  treball,  per  tant  el  seu  ús,  el  treball,  pertany  al  capitalista.  El 
capitalista, per la compra de la força de treball, incorpora el propi treball com a ferment 
vivent als inerts elements constituents del producte. Des del seu punt de mira el procés 
laboral és tan sols el consum de la mercaderia comprada, la força de treball, però tan 
sols pot consumir-la en fornir-hi els mitjans de producció. El procés laboral és un procés 
entre  coses que el  capitalista  ha comprat,  entre  coses que li  pertanyen.  El  producte 
d'aquest  procés  li  pertany,  del  tot  igual  com  li  pertany  el  producte  del  procés  de 
fermentació del seu celler.(10)

2. El procés de creació de valor

El producte – propietat del capitalista – és un valor d'ús, fil, botes, etc. Però, per bé que, 
per exemple,  les  botes constitueixen  en certa  mesura la base del  progrés social  i  el 
nostre capitalista és un progressista declarat, no fabrica les botes per ell mateix. El valor 
d'ús  no  és  de  cap  manera  la  cosa  qu'on  aime  pour  lui-même  en  la  producció  de 
mercaderies. Els valors d'ús es produeixen tan sols, en general, perquè i en la mesura 
que són substrat material  o portadors de valor d'intercanvi.  I  el  nostre capitalista els 
tracta doblement. De primer vol produir un valor d'ús que tinga valor d'intercanvi, és a 
dir  un  article  destinat  a  la  venda,  una  mercaderia.  I  en  segon lloc  vol  produir  una 
mercaderia el valor de la qual siga més gran que la suma dels valors de les mercaderies 
emprades en la producció, és a dir, dels mitjans de producció i de la força de treball, que 
va comprar amb els seus diners en el mercat de mercaderies. No tan sols vol produir un 
valor d'ús, sinó una mercaderia, no tan sols un valor d'ús, sinó valor, i no tan sols valor 
sinó també plus-vàlua. 

De fet, com que tractam de la producció de mercaderies, fins ara tan sols hem considerat 
un aspecte del procés. Com a mercaderies són una unitat de valor d'ús i de valor, de 
forma que el procés de producció ha d'ésser una unitat de procés laboral i de procés de 
creació de valor. 

Consideram ara també el procés de producció com a procés de creació de valor.

Sabem que el valor de cada mercaderia el determina la quantitat de treball materialitzat 
en el seu valor d'ús, a través del temps de treball socialment necessari per a la seua 
producció. Això val també pel producte que obté el nostre capitalista com a resultat del 
procés laboral. Per tant cal primer calcular el treball incorporat en aquest producte.

Posam que es fil.

Per  generar  fil,  cal  primer  matèria  primera,  com  ara  10  lliures  de  cotó.  No  hem 
d'investigar ara el valor del cotó, ja que el capitalista l'ha comprat en el mercat pel seu 
valor, posam 10 xílings. En el preu del cotó ja s'hi expressa el treball requerit per la seua 
producció com a treball social general. Assumirem a més que el desgast de la filadora 
pel  treball  del  cotó,  que  pot  representar  tots  els  altres  mitjans  de  treball  requerits, 
posseeix un valor de 2 xílings. Si calen vint-i-quatre hores de treball, o dues jornades 
laborals,  per  produir  la  quantitat  d'or  representada  per  dotze  xílings,  tenim,  per 
començar, dos dies de treball ja incorporats en el fil.
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La circumstància que s'ha alterat la forma del cotó i la matèria global de la filadora s'ha 
consumit en part, no ens ha d'errar. Segons la llei general del valor si el valor de, posam, 
10 lliures de fil equival a 10 lliures de cotó i 1/4 de filadora, el valor de 40 lliures de fil = 
valor de 40 lliures de cotó + valor d'una filadora completa, és a dir que, s'esmerça el 
mateix temps de treball per produir totes dues bandes d'aquesta equació. En aquest cas 
se suposa que el maeix temps de treball que es materialitza una vegada en e valor d'ús 
del fil, es mateixa una altra vegada en els valors d'ús del cotó i de la filadora. Per tant és 
igualment vàlid el valor, tant si apareix en el fil, com si ho fa en la filadora o en el cotó. 
La filadora i el cotó, per comptes de restar quietes al costat, entren plegades en el procés 
de filar, s'alteren les llurs formes d'ús, es transformen en fil, però el valor s'hi altera tant 
poc per aquest fet, com si se'ls hagués bescanviat simplement per un equivalent de fil.

El temps de treball requerit per la producció de cotó és part del temps de treball requerit 
pel fil i que hi és contingut, ja que n'és matèria primera. El mateix val pel temps de 
treball requerit per la producció de la porció de filadora, sense el desgast o consum de la 
qual, no es podria filar el cotó.(11)

Així, en el determinació del valor del fil, o del temps de treball requerit per generar-lo, 
cal  considerar plegats  tots  els processos particulars realitzats  en diversos temps i  en 
diversos llocs, que són necessaris, primer per produir el cotó i la porció de filadora que 
es desgasta, i després per filar el fil amb el cotó i la filadora, com a fases diferents i 
successives d'un únic procés laboral. Tot el treball contingut en el fil és treball passat. 
Que els  elements  constituents  del  temps  de treball  requerit  per  la  producció  siguen 
anteriors al procés final de filar, que té lloc en el mateix present, és una circumstància 
del tot indiferent. Si una massa determinada de treball, com ara 30 jornades laborals, 
calen per la construcció d'una casa, no canvia en res la quantitat global de temps de 
treball emprat en la casa perquè el treball de la jornada 30 es faça 29 dies després que la 
primera. I així el temps de treball contingut en els materials i mitjans de treball es pot 
considerar com si fos treball esmerçat en un estadi inicial del procés de filar, abans que 
el treball adoptàs la forma de filar.

Els valors dels mitjans de producció, el cotó i la filadora, expressats en el preu de 12 
xílings, constitueixen per tant porcions del valor del fil o del valor del producte.

Cal complir tan sols dues condicions. El cotó i la filadora han de servir efectivament 
alhora per a la producció d'un valor d'ús. Han d'esdevindre en el nostre cas fil. El valor 
és independent del valor d'ús que el porta, però l'ha de portat un valor d'ús. En segon 
lloc hi ha la precondició que no depasse el temps de treball necessari d'acord amb les 
condicions socials presents de producció. Així si cal tan sols 1 lliura de cotó per filar 1 
lliura de fil, cal tindre cura que no s'hi consuma més cotó en la formació d'una lliura de 
fil. El mateix val per la filadora. Si el capitalista té la fantasia d'emprar una filadora d'or 
per  comptes  d'una  d'acer,  tan  sols  compta  en  el  valor  del  fil  el  treball  socialment 
necessari, és a dir el temps de treball necessari per la producció d'una filadora d'acer.

Ja sabem quina part del valor del fil constitueixen els mitjans de producció, el cotó i la 
filadora. És igual a 12 xílings o a la materialització de dues jornades laborals. Es tracta 
per tant ara d'establir la porció del valor que afegeix al cotó el treball del propi filador.

Ja hem de considerar aquest treball des d'un punt de mira completament diferent al del 
procés laboral. Allà es tractava d'una activitat deliberada de transformació del cotó en 
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fil.  La  idoneïtat  del  treball,  la  qualitat  del  fil,  i  totes  les  altres  circumstàncies,  es 
presuposaven.  El  treball  del  filador  era  específicament  diferent  dels  altres  treballs 
productius, i la diferència era tant subjectiva com objectiva, en la finalitat particular de 
filar, en la forma particular d'operar, en la natura particular dels mitjans de producció, 
en el valor d'ús particular del producte. El cotó i la filadora serveixen de mitjans de vida 
al  treball  de filar,  però hom no en pot treure cap ús per fer  canons retallats.  Quan, 
oposadament, consideram el treball de filar com a creador de valor, és a dir com a font 
de valor, no és gens diferent del treball del perforador de canons, o, ço que ens toca de 
més a prop, del treball del cotoner i del fabricant de filadores, que s'hi incorpora en els 
mitjans de producció. Tan sols per aquesta identitat la plantació de cotó, la fabricació de 
filadores i filar poden constituir parts diferents del mateix valor global, del valor del fil. 
Ja no es tracta de la qualitat, de la propietat i del contingut del treball, sinó tan sols de la 
quantitat. És això el que s'ha de comptar. Assumim que el treball de filar és un treball 
simple, un treball socialment mitjà. Hom veurà més tard que l'assumpció oposada no 
alterarà la qüestió.

Durant el procés laboral, el treball canvia constantment de forma, del canvi al repòs, de 
la forma de moviment a la forma d'objecte. A la fi d'una hora, el moviment de filar 
s'expressa en una determinada quantitat de fil, per tant en una determinada quantitat de 
treball,  una hora de treball  es materialitza en el cotó. Diem hora de treball,  és a dir 
esmerçament de la força vital del filador durant una hora, i no treball de filar, perquè el 
treball específic de filar tan sols compta com a esmerçament de força de treball.

És ara de gran importància que en la dura del procés, és a dir en la transformació del 
cotó  en  fil,  tan  sols  es  consume  el  temps  de  treball  socialment  necessari.  Si  sota 
condicions  de producció  normals,  és  a  dir  socialment  mitjanes,  a  lliures  de cotó  es 
transformen en una hora de treball en b lliures de fil, llavors una jornada laboral tan sols 
compta com a jornada laboral de 12 hores, si 12 x a lliures de cotó es transformen en 12 
x b lliures de fil.  Ja que per la creació de valor tan sols compta el temps de treball 
socialment necessari. 

Com el propi treball, també hi apareixen amb tota una altra llum la matèria primera i el 
productor des del punt de mira del procés laboral pròpiament dit. La matèria primera 
s'hi dóna tan sols com a absorbent d'una determinada quantitat de treball. Mitjançant 
aquesta absorció es transforma de fet en fil, perquè s'hi esmerça i s'hi afegeix força de 
treball en la forma de filar. Però el producte, el fil, és ara tan sols la mesura del treball 
absorbit pel cotó. Si en una hora 12/3 lliures de cotó es filen o es transformen en 12/3 
lliures  de  fil,  llavors  10  lliures  de  fil  suposen  l'absorció  de  6  hores  de  treball. 
Determinades quantitats de producte, fixades empíricament, representen ara únicament 
quantitats determinades de treball, masses determinades de temps de treball fixat. Són ja 
tan sols la materialització d'una hora, de dues hores, d'un dia de treball social.

Que el treball siga filar ens és tan indiferent com que el material siga cotó i el producte 
fil, com també ho és que l'objecte de treball siga un producte, i per tant matèria primera. 
Si el treballador, per comptes de filador, fos en una mina de carbó, l'objecte de treball, 
es carbó, el disposaria la natura. Amb tot, una determinada quantitat de carbó extret, 
com ara una centada, seria una determinada quantitat de treball absorbit.

Si la venda de la força de treball suposàs un valor de jornada = 3 xílings, i que s'hi 
incorporen en les darreres 6 hores de treball, i que per tant aquesta quantitat de treball és 



la  requerida  per  la  producció  de  la  suma  mitjana  dels  mitjans  de  vida  diaris  del 
treballador. Si el nostre filador transforma ara durant una hora de treball 12/3 lliures de 
cotó en 12/3 lliures de fil (12), de forma que en 6 hores fa de 10 lliures de cotó 10 lliures 
de fil. En el decurs del procés de filar el cotó absorbeix per tant 6 hores de treball. El 
mateix temps de treball s'expressa en una quantitat d'or de 3 xílings. Així s'hi afegeix al 
cotó, en filar-lo, un valor de 3 xílings.

Vegem ara el  valor  global  del  producte,  les  10 lliures  de fil.  S'hi  materialitzen  21/2 
jornades laborals, 2 jornades contingudes en el cotó i en la porció de filadora, 1/2 jornada 
de treball absorbit durant el procés de filar. El mateix temps de treball s'hi expressa en 
una massa d'or de 15 xílings. Per tant el preu que comporten 15 xílings s'adiu al valor de 
10 lliures de fil, el preu d'una lliura de fil seria d'1 xíling i 6 penics.

El nostre capitalista dubta. El valor del producte és igual al valor del capital avançat. El 
valor avançat no ha augmentat, no s'ha generat cap plus-vàlua, i per tant els diners no 
s'hi han transformat en capital. El preu de 10 lliures de fil és 15 xílings, i 15 xílings 
s'esmercen en el mercat de mercaderies pels elements constitutius del producte o, el que 
és el mateix, els factors del procés laboral: 10 xílings pel cotó, 2 xílings per la porció de 
filadora consumida i 3 xílings per la força de treball. El valor inflat del fil no garanteix 
res, ja que el seu valor és tan sols la suma dels valors parcials anteriors, del cotó, de la 
filadora i de la força de treball, i d'una addició aixó de simple no en pot sorgir de cap 
manera una plus-vàlua.(13) Aquests valors es concentren ara en una cosa, però ja hi 
eren en la suma monetària de 15 xílings, abans de dividir-la en aquestes tres compres de 
mercaderies.

I no hi ha res d'estrany en aquest resultat. El valor d'una lliura de fil és d'1 xíling i 6 
penics, i per 10 lliures de fil el nostre capitalista ha de pagar en el mercat de mercaderies 
15  xílings.  Tant  si  es  compra  la  casa  privada  construïda  en  el  mercat,  o  se  la  fa 
construir, cap d'aquestes operacions augmentarà els diners esmerçats en l'adquisició de 
la casa.

El capitalista, que se sap la resposta de l'economia vulgar, diu fort que hi avançat diners 
amb la intenció de fer-ne més. El camí a l'infern, però, l'aplanen les bones intencions, i 
bé podria haver intentat de fer diners sense produir.(14) Amenaça. Hom no es deixarà 
ensarronar més. En el futur comprarà les mercaderies ja fetes en el mercat, per comptes 
de  fabricar-les.  Si,  però,  tots  els  seus  germans  capitalistes  fessen  igual,  on  trobaria 
mercaderies en el mercat? I els diners no es poden menjar. Catequitza. Hom hauria de 
pensar en la seua abstinència. Podia haver-se gastat els 15 xílings. Per comptes d'això 
els consumí productivament i en feu fil. Però per això ara és en possessió de fil per 
comptes  de remordiments  de consciència.  Mai  no hauria  de  recaure  en el  paper  de 
l'atresorador, de l'ascetisme del qual en sabem els resultats. D'altra banda, on no hi ha 
res, l'emperador hi perd dret. Siga quin siga el servei del seu dejuni, no hi ha res d'extra 
per pagar-li, perquè el valor del producte sortit del procés és únicament igual a la suma 
dels  valors de les mercaderies  emprades.  Deixam-li  així  el  consol com a salari.  Per 
comptes d'això es fa pesat. El fil li és inútil. El produí per vendre'l. Que el venga, o, 
encara més fàcil, deixam-li produir en el futur únicament coses que li siguen de profit, 
una  recepta  que  el  seu  metge  de  capçalera  MacCulloch  ja  ha  prescrit  com a  mitjà 
demostrat  contra  l'epidèmia  de  la  sobreproducció.  Ací  és  quan  s'emprenya.  Hauria 
produït mercaderies de l'aire blau el treballador amb els seus propis membres? Que no li 
forní de materials, amb els quals i tan sols amb els claus es materialitza el seu treball? I 
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com que ara la major part de la societat consisteix en aitals sense-res, no li ha fet un 
servei incaculable a la societat amb els seus mitjans de producció, el seu cotó i la seua 
filadora, ni també al treballador, qui ha rebut encara mitjans de vida? I no en treure res 
d'aquest servei? Que no li ha fet el treballador, però, el servei oposat de transformar el 
cotó i la filadora en fil? D'altra banda no s'hi tracta de cap servei.(15) Un servei no és 
res més que una realització útil d'un valor d'ús, siga una mercaderia, siga un treball.(16) 
Ací, però, s'hi dóna un valor d'intercanvi. Li paga el treball un valor de 3 xílings. El 
treballador li retorna un equivalent exacte en el valor de 3 xílings afegit al cotó. Valor 
per valor. El nostre amic, que encara era un fanàtic de capital, assum sobtadament la 
modesta fila d'un dels seus propis obrers. Que ell mateix no hi ha treballat? Que no hi ha 
aportat el treball de la intendència i de la supervisió del filador? Que aquest treball seu 
no constitueix també valor? El seu propi overlooker i el seu manager encongeixen els 
muscles.  De seguida,  després  d'una sorollosa riallada  reprèn l'antiga  fisonomia.  Ens 
recita tota la letania. Però no hi dóna cap importància. Deixa tots aquests subterfugis i 
faules als professors d'economia política que ell mateix paga. És un home pràctic, i tot i 
que de fet no sempre pensa el que diu fora del negoci, sap, però, de què va.

Vejam-ho de més a prop. El valor diari de la força de treball suposa 3 xílings, perquè en 
ells s'hi materialitza mitja jornada laboral, és a dir perquè els mitjans de vida necessaris 
per la producció de la força de treball  costen mitja jornada laboral.  Però del treball 
passat, que apareix en la força de treball, i del treball viu, que el pot accionar, els costos 
de manteniment i l'esmerçament diari, són dues quantitats del tot diferents. La primera 
en determina  el  valor  d'intercanvi,  la  segona en constitueix  el  valor  d'ús.  Que mitja 
jornada laboral siga necessària per mantindre'l en vida durant 24 hores, no impedeix de 
cap manera l'obrer de treballar  a jornada completa.  El  valor de la força de treball  i 
l'augment  del  valor  que  genera  en  el  procés  laboral  són  per  tant  dues  quantitats 
diferents. Aquesta diferència de valor la té el capitalista als ulls quan compra la força de 
treball. Les llurs propietats útils, les de fer fil o botes, eren tan sols una conditio sine qua 
non, ja que cal l'esmerçament del treball d'una forma útil per crear valor. Ço que, però, 
el decidí era el valor d'ús específic d'aquesta mercaderia, font de valor propi, i de més 
valor del que té. Aquest és el servei específic que el capitalista espera. I actua d'acord 
amb les lleis eternes de l'intercanvi de mercaderies. De fet, el venedor de la força de 
treball, com el venedor de qualsevol altre mercaderia, realitza valor d'intercanvi i aliena 
valor d'ús. No pot fer-se amb un sense perdre l'altre. El valor d'ús de la força de treball, 
el propi treball, li pertany tant poc al seu venedor, com el valor d'ús de l'oli al tractant 
d'oli. El propietari de diners havia pagat el valor diari de la força de treball; li'n pertoca 
per tant l'ús durant el dia, el treball d'un dia. La circumstància que el manteniment diari 
de la força de treball tan sols coste mitja jornada laboral, mentre la força de treball pot 
actuar durant tot un dia, i que per tant el valor que genera durant un dia és el doble del 
valor diari propi, és una sort particular pel comprador, però de cap manera un tort pel 
venedor.

El nostre capitalista havia previst el cas, i era això que el feia riure. El treballador troba 
per tant en el taller els mitjans de producció necessaris no tan sols per un procés laboral 
de sis hores, sinó per un de dotze. Així com 10 lliures de cotó absorbien 6 hores de feina 
i es transformaven en 10 lliures de fil, ara 20 lliures cotó absorbeixen 12 hores de feina i 
es  transformen  en  20  lliures  de  fil.  Consideram ara  el  producte  del  procés  laboral 
ampliat. En les 20 lliures de fil s'hi materialitzen ara 5 jornades laborals, 4 en el cotó i la 
porció  de  filadora  consumides,  1  absorbida  pel  cotó  durant  el  procés  de  filar. 
L'expressió en or de 5 jornades laborals és, però, de 30 xílings, o 1 lliura esterlina i 10 
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xílings. Aquest és per tant el preu de 20 lliures de fil. La lliura de fil costa com abans 1 
xíling i  6 penics.  Però la suma de valors de les mercaderies  que entre  en el  procés 
consisteix en 27 xílings. El valor del fil consistia en 30 xílings. El valor del producte 
augmenta 1/9 vegades per damunt del valor avançat en la seua producció. Així 27 xílings 
s'han transformat en 30. S'ha generat una plus-vàlua de 3 xílings. L'hàbilt jugada reïx 
finalment. Els diners es transformen en capital.

Totes les condicions del problema es resolen i les lleis de l'intercanvi de mercaderies no 
es violen en cap sentit.  S'ha bescanviat equivalent per equivalent. El capitalista paga 
com a comprador  pel  llur  valor,  el  cotó,  la  porció de filadora  i  la  força de treball. 
Després feia ço que fa qualsevol altre comprador de mercaderies. En consumeix el valor 
d'ús. El procés de consum de la força de treball, que alhora és el procés de producció 
d'una mercaderia, li donà un producte de 20 lliures de fil amb un valor de 30 xílings. El 
capitalista retorna ara al mercat i ven la mercaderia, allà on abans n'havia comprat. Ven 
la lliure de fil a 1 xíling i 6 penics, ni un bri per damunt del seu valor. I amb tot en treu 
de  la  circulació  3  xílings  més  dels  que  hi  havia  llençat  originalment.  Aquest  cicle 
complet,  la transformació de diners en capital,  s'hi dóna dins i fora de l'esfera de la 
circulació. Mitjançant la circulació perquè la condiciona la compra de força de treball en 
el mercat de mercaderies. Fora de la circulació, ja que el procés de creació de valor s'hi 
du a terme en l'esfera de la producció. I així és «tout pour le mieux dans le meilleur des 
mondes possibles».

En transformar els capitalistes els diners en mercaderies, que serveixen de constituents 
materials d'un nou producte o de factors del procés laboral, en encarnar força de treball 
viva en els llurs objectes morts, transformen valor, treball passat, materialitzat, mort, en 
capital, valor en valor crescut, un monstre animat, que comença amb «treballs», i que fa 
carn de la carn.

Si comparam ara el procés de producció de valor i el procés d'augment del valor, veiem 
que el procés d'augment del valor no és res més que el procés de producció de valor dut 
un punt més enllà. Si el darrer no es dugués més enllà d'aquest punt, on el valor pagat 
pel capital per la força de treball el substitueix un nou equivalent, és un simple procés 
de producció de valor. Si el procés de producció de valor hi va més enllà, esdevé procés 
d'augment de valor.

Si comparam seguidament el procés de producció de valor amb el procés laboral,  el 
darrer consisteix en treball útil, que produeix un valor d'ús. El moviment s'hi considera 
qualitativament, amb una forma i manera particulars, segons l'objectiu i el contingut. El 
mateix procés laboral en el procés de producció de valor es presenta tan sols des de 
l'aspecte  quantitatiu.  S'hi  tracta  ja  únicament  del  temps  d'operació  del  treball,  de la 
durada de l'esmerçament útil de la força de treball. Ací les mercaderies que entren en el 
procés laboral ja no són determinants funcionals, factors materials de la força de treball 
realitzada amb un objectiu. Compten ja tan sols com a quantitats determinades de treball 
materialitzat.  Tant  si  el  contenen els  mitjans de producció o l'introdueix la força de 
treball, el treball tan sols es compta per unitat de temps. Consisteix en tantes hores, dies, 
etc.

Tan sols compta, però, el temps socialment necessari emprat en la producció d'un valor 
d'ús. Això té diverses conseqüències. La força de treball ha de funcionar en condicions 
normals. Si la filadora mecànica és el mitjà de treball socialment predominant per filar, 



seria absurd fornir  el  treballador  amb una filadora manual.  El cotó ha d'ésser d'una 
qualitat  normal  pel moment,  i  que no continga impureses.  En tots  dos casos caldria 
emprar més temps de treball del socialment necessari per la producció d'una lliura de fil, 
i el temps superflu no crearia, però, ni valor ni diners. El caràcter normal dels factors 
objectius del treball no depenen, però, del treballador, sinó del capitalista. Una condició 
addicional és el caràcter normal de la pròpia força de treball. En el ram en qüestió, ha de 
posseir la mesura mitjana predominant de destresa, fermesa i rapidesa. Però el nostre 
capitalista compra en el mercat de treball força de treball d'una qualitat normal. Aquesta 
força s'hi ha d'esmerçar  amb la mesura mitjana habitual  de dedicació i amb el  grau 
socialment habitual d'intensitat. Per això el capitalista vigila que en cap moment s'estiga 
sense treballar.  Ha comprat  la  força de treball  per  un determinat  període de temps. 
Defensa el que és seu. No vol pas que el roben. Finalment – i per això aquest senyor té 
un code pénal propi – es prohibeix tot consum sobrer de matèria primera i de mitjans de 
treball, ja que el material o mitjans de treball esmerçats supèrfluament representen una 
quantitat de treball que no es materialitza, i que per tant no compta pel producte ni entra 
en la creació de valor.(17)

Hom veu: que la diferència descoberta per l'anàlisi de les mercaderies entre el treball 
com a valor d'ús,  i  el  mateix  treball  com a creador  de valor,  s'expressa ara  com la 
diferenciació dels distints aspectes del procés de producció.

Com a unitat del procés laboral i del procés de creació de valor, el procés de producció 
és un procés de producció de mercaderies; com a unitat del procés laboral i del procés 
d'ampliació del valor és un procés de producció capitalista, la forma capitalista de la 
producció de mercaderies. 

S'ha remarcat abans que pel procés d'ampliació del valor és del tot igual si el treball 
apropiat pel capitalista és un treball simple, socialment mitjà, o un treball més complex, 
un treball d'una destresa específica superior. El treball que és superior o més complex al 
treball socialment mitjà és l'alienació d'una força de treball on hi entren uns costos de 
creació superiors, la producció de la qual costa més temps de treball i que per tant té un 
valor superior a la de la força de treball simple. El valor d'aquesta força és superior, i 
així genera també un treball superior, i s'hi materialitza, en el mateix període de temps, 
en uns valors relativament superiors. Amb tot, siga quina siga la diferència de grau entre 
el  treball  de filador  i  el  de joier,  la  porció del  treball  amb la  qual  el  joier  tan sols 
substitueix el valor de la pròpia força de treball, no es diferencia qualitativament de cap 
manera de la porció de treball addicional amb la qual genera plus-vàlua. La plus-vàlua 
tan sols  hi  sorgeix d'un excedent  quantitatiu  de treball,  mitjançant  l'ampliació  de la 
durada d'un mateix procés laboral, en un cas en el procés de producció de fil, en l'altre 
en el procés de producció de joies.(18)

D'altra  banda,  en cada procés de creació de valor,  la reducció del treball  superior a 
treball socialment mitjà, com ara un dia de treball superior a x dies de treball simple és 
inevitable.(19) Hom  s'estalvia  per  tant  una  operació  supèrflua  i  simplifica  l'anàlisi 
mitjançant l'assumpció que el treball emprat pel capital és un treball socialment mitjà. 
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Notes

(1) «Les produccions espontànies de la terra, escases en quantitat i del tot independents dels homes, apareixen als homes des de la 
natura de la mateixa forma que s'hi dóna una petita suma a un jove, per posar-lo en el camí de la indústria, i de fer fortuna». (James 
Steuart, «Principles of Polt. Econ.», edit. Dublin 1770, v. I, p. 116.) <=

(2) «La raó és tan astuta com poderosa. L'astúcia consisteix bàsicament en l'activitat mediadora, que, en provocar que els objectes 
actuen i reaccionen entre ells d'acord amb la pròpia natura, d'aquesta forma, sense cap interferència directa en el procés, du a terme 
els seus propòsits». (Hegel, «Enzyklopädie», Erster Teil, «Die Logik», Berlin 1840, p. 382.) <=

(3) En l'altrament pobra obra: «Théorie de l'Écon. Polit.», Paris 1815, Ganilh enumera d'una forma sorprenent contra els fisiòcrates 
la llarga sèrie de processos laborals que constitueixen una presuposició de l'agricultura pròpiament dita. <=

(4) En les «Réflexions sur la Formation et la Distribution des Richesses» (1766) Turgot hi desenvolupa bé la importància dels 
animals domèstics en els inicis de la civilització. <=

(5) De totes les mercaderies, les mercaderies de luxe pròpiament dites són les menys importants per la comparació tecnològica de 
les èpoques de producció més diferents. <=

(5a) Nota a la 2a edició. Tot i que la historiografia prèvia ha assenyalat poc el desenvolupament de la producció material, i per tant  
el fonament de tota vida social i alhora de qualsevol història efectiva, hom ha classificat els temps prehistòric damunt la base de la 
ciència natural i no de la recerca històrica, i l'ha dividida en períodes d'acord amb el material de les eines i de les armes, en edat de  
pedra, edat de bronze i edat de ferro. <=

(6) Sembla paradoxal afirmar, per exemple, que els peixos encara no pescats són un mitjà de producció per a la pesca. Fins ara, 
però, ningú no ha descobert l'art de pescar en aigües on no se'n troben. <=

(7) Aquesta determinació del treball productiu des del punt de mira del simple procés de treball, no val de cap manera pel procés de 
producció capitalista. <=

(8) Storch diferencia les matèries primeres pròpiament dites com a «matière» del material auxiliar com a «matériaux»; Cherbuliez 
reconeix els materials auxiliars com a «matières instrumentales». <=

(9) Amb aquest alt  fonament lògic el coronel Torrens ha descobert en aquesta pedra dels salvatges l'origen del capital.  «En la  
primera pedra que el salvatge llença a la bèstia que persegueix, en el primer pal que pren per fer caure des de baix el fruit, hi veiem 
l'apropació d'un article amb l'objectiu d'ajudar-se en l'adquisició d'un altre, i així descobrim l'origen del capital». (R. Torrens, «An 
Essay on the Production of Wealth etc.», p. 70, 71). D'aquest primer pal (stick) s'explica probablement també perquè stick en anglès 
és sinònim de capital. <=

(10)  «Els  productes  d'apropien  abans  de  covnertir-los  en  capital;  aquesta  conversió  no  s'assegura  amb  aquesta  apropiació». 
(Cherbuliez, «Richesse ou Pauvreté», édit. Paris 1841, p. 54). «El proletari, en vendre el treball per una quantitat determinada de 
mitjans de vida (approvisionnement), renuncia a tota participació en el producte. L'apropiació del producte resta igual que abans; no 
s'altera  de  cap  manera  pel  tracte  esmentat.  El  producte  pertany exclusivament  al  capitalista,  que  fornia  la  matèria  primera  i 
l'aprovisionament; i això és una conseqüència rigorosa de la llei d'apropiació, una llei el principi de la qual era just el contrari, és a  
dir, que cada treballador té un dret exclusiu a la propietat del que produeix». (ibid., p. 58.) James Mill, «Elements of Pol. Econ. 
etc.», p. 70, 71: «Quan l'obrer treballa per un salari, el capitalista no és tan sols propietari del capital» (ací vol dir els mitjans de 
producció), «sinó també del treball (of the labour also). Quan hom compta el salari laboral, com es fa habitualment, en el concepte 
de capital, és absurd de parlar de treball com separat del capital. El mot capital emprat així inclou tots dos, capital i treball». <=

(11) «No tan sols  el treball  aplicat directament  a les mercaderies influeix en el valor,  sinó que també el treball  emprat en els 
dispositius, eines i edificis que suporten directament l'esmerçament de treball». (Ricardo, l.c.p. 16.) <=

(12) Els nombres hi són del tot arbitraris. <=

(13) Aquesta és la frase fonamental en la qual es funda la doctrina dels fisiòcrates sobre la improductivitat de tot treball no-agrícola, 
i que és de fet irrefutable pels economistes. «Aquesta forma d'imputar a una sola cosa el valor de moltes altres» (per exemple al lli el 
consum del teixidor) «d'aplicar, per dir-ho així, un damunt l'altre, múltiples valors damunt un de sol, fa que aquest augmente... El 
terme d'addició pot explicar molt bé d'on es forma el preu de les articles de mà d'obra; aquest preu no és més que un total de molts 
valors consumits i aplegats; o bé, sumar no és pas multiplicar». (Mercier de la Rivière, l.c.p. 599.) <=

(14)  Així,  per  exemple,  d'ençà  del  1844-1847  part  del  seu  capital  en  el  sector  productiu  el  dedicà  a  especular  amb  accions 
ferroviàries. Així, en el període de la guerra civil americana, tancà la fàbrica i tregué al carrer els treballadors, per jugar a la Borsa  
del Cotó de Liverpool. <=
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(15) «Lloa't, cuida't i orna't... Però qualsevol que prengue de més o de millor» (del que dóna), «aquest és un usurer, i un aprofitat, no 
fa cap servei sinó un tort al proïsme, com qui furta i roba. No tot allò que hom anomena servei i benefici és servei i benefici pel 
proïsme. Ja que una adúltera i un adúlter es fan entre ells un gran servei i benefici. Un genet fa un gran servei a un incendiari, en 
ajudar-lo a robar pels camins, i a saquejar terres i gents. Els papistes ens fan un gran servei quan no ens ofeguen, cremen, assassinen 
o ens deixen podrir a tots a la pressó, sinó que deixen viure qualcuns, i tan sols els expulsen o els prenen tot el que tenen. El dimoni 
fa als seus un servei incommensurable... En resum, el món és ple de grans, excel·lents i quotidians serveis i beneficis».  (Martin 
Luther, «An die Pfarrherrn, wider den Wucher zu predigen etc.», Wittenberg 1540.) <=

(16) Remarcava això en «Zur Kritik der Pol. Oek.», p.14 u.a.: «Hom entén quin «servei» de la categoria «servei» (service) ha de fer 
a una mena d'economistes com J. B. Say i F. Bastiat». <=

(17) Aquesta és una de les circumstàncies que fan costosa la producció basada en l'esclavatge. El treballador es diferencia tan sols, 
segons una expressió eloqüent dels antics, com a instrumentum vocale en relació a les bèsties com a instrumentum semivocale i a 
les eines morten com a instrumentum mutum. Però ell mateix deixa clar tant a les bèsties com a les eines que no és com elles, sinó 
que és un home. Es convenç amb satisfacció de la seua diferència, en maltractar les primeres i danyar les altres con amore. Per tant 
s'hi  dóna  el  principi  econòmic  en aquest  sistema  de  producció de  tan sols  emprar  les  eines  més  brutes  i  resistents,  i  aquells 
instruments de treball que són més difícils de fer malbé. Fins a l'esclat de la guerra civil, en els estats esclavistes que voregen el golf 
de Mèxic, tan sols s'hi trobaven arades construïdes a la manera dels antics xinesos, que més aviat penetraven la terra com un porc o 
un talp per comptes de fer-hi solcs. Vegeu J. E. Cairnes, «The Slave Power», London 1862, p. 46 sqq. En el seu «Seaboard Slave 
States» Olmsted relata: «Hom m'hi mostra eines que cap home entre nosaltres en el seu judici lliuraria a un treballador a qui li pagàs 
un salari. L'extraordinari pes i la feixuguesa em fan pensar que el treball amb elles rendeix menys d'un 10 per cent del fet amb les 
nostres eines habituals.  I n'estic  segur que, de la forma descurada i brutal que les empren els esclaus, no se'ls hi podria fornir  
qualsevol cosa que fos més lleugera o menys basta amb profit, i que les eines que constantment lliuram als nostres treballadors i que 
trobam profit en lliurar-los-hi, no durarien ni un dia en el sòl de Virgínia, tot i que és molt més lleuger i més lliure de pedres que el 
nostre. Així, també, quan deman perquè les mules substitueixen d'una forma tan universal els cavalls en la granja, la primera raó que 
em donen i que confessen com la més concloent, és que els cavalls no poden suportar el tractament que rebrien sempre dels negres; 
els cavalls sempre se'ls troben afeblits o baldats, mentre que les mules resisteixen més, i en perdre's un dinar o dos, no es veuen 
materialment perjudicades, ni tampoc es refreden o emmalalteixen en patir negligències o sobresforços. Però no em cal anar més 
enllà de la finestra de la cambra on estic per veure gairebé sempre un tractament al bestiar que suposaria un acomiadament immediat 
a qualsevol granja del Nord». <=

(18) La diferència entre treball superior i simple, «skilled» i «unskilled labour», es basa en part en meres il·lusions o en diferències 
menors que fa temps que han deixat d'ésser reals, i que sobreviuen tan sols encara per una convenció tradicional; en part per la 
situació irreversible de certes capes de la classe obrera, que les impedeix de comparar amb la resta el valor de la llur força de treball. 
Hi juguen un gran paper circumstàncies accidentals, que canvien la situació d'aquestes formes de treball. Allà on, per exemple, la 
substància física de la classe obrera s'ha deteriorat i s'ha esgotat relativament,  com passa en tots els països amb una producció 
capitalista  desenvolupada, les  feines brutes genèriques,  que requereixen molta  força muscular,  es consideren en general feines 
qualificades, en relació a les formes molt més delicades de treball, que cauen en el nivell de treball no-qualificat, com per exemple 
la feina d'un bricklayer (paleta) d'Anglaterra, que assum un nivell superior a la d'un damasquiner. D'altra banda, el treball d'un 
fustian cutter (un tallador de pana) figura entre les feines «simples» tot i que costa un gran esforç físic i és a més insana. D'altra 
banda hom no ha d'oblidar que l'anomenat «skilled labour» no ocupa un lloc d'importància quantitativa en el treball nacional. Laing 
estima que a Anglaterra (i Gal·les) l'existència de més d'11 milions depèn del treball simple. Si substraiem un milió d'aristòcrates i 
un milió i mig de pobres, vagabunds, criminals, prostitutes, etc., dels 18 milions de poblador en l'època de l'obra, hi resten 4.650.000 
de classe mitjana, inclosos petits rendistes, funcionaris, literats, artistes, mestres, etc. I per tal d'inflar aquests 42/3 Millionen inclou 
en la porció treballadora de la classe mitjana, a banda dels banquers, etc., tots els «obrers de fàbrica» més ben pagats! Tampoc els 
bricklayers hi manquen entre els «treballadors més potentats». Hi resten per tant els dits 11 milions.  (S. Laing, «National Distress 
etc.», London 1844). «La gran classe dels qui no tenen res més per nodrir-se que el treball ordinari, són la gran massa del poble».  
(James Mill in Art. «Colony». «Supplement to the Encyclop. Brit.», 1831.) <=

(19) «Allà on el treball s'empra com a mesura del valor, hom hi assenyala necessàriament un treball d'una determinada mena... en 
relació al qual, totes les altres menes de treball s'hi refereixen». («Outlines of Polit. Economy», London 1832, p. 22, 23.) <=
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SISÈ CAPÍTOL
Capital constant i capital variable

Els diferents  factors del  procés laboral  assumen diferents  papers  en la formació del 
valor-producte. 

El  treballador  afegeix  a  l'objecte  de  treball  nou  valor  mitjançant  l'addició  d'una 
determinada quantitat de treball, amb independència del contingut, objectiu i caràcter 
tècnic  concret  del  seu  treball.  D'altra  banda  trobam que  els  valors  dels  mitjans  de 
producció consumits retornen com a porcions del valor-producte, com ara els valors del 
cotó i de la filadora en el valor del fil. El valor dels mitjans de producció s'hi manté per 
tant  mitjançant  la  transferència  al  producte.  Aquesta  transferència  s'esdevé durant  la 
transformació dels mitjans de producció en producte, en el procés laboral. Mitjançant el 
treball. Però com?

L'obrer no treballa dues vegades en el mateix temps, una per tal d'afegir un valor al cotó 
amb  el  seu  treball,  i  l'altra  per  mantindre  l'antic  valor  o,  el  que  és  el  mateix,  per 
transferir el valor del cotó, que treball, i de la filadora, amb la qual treball, al producte, 
el fil. Sinó que amb la simple addició de nou valor manté l'antic valor. Com que, però, 
l'addició de nou valor a l'objecte de treball i el manteniment dels antics valors en el 
producte són dos resultats del tot diferents, que provoca el treballador al mateix temps, 
tot i treballar una sola vegada i en el mateix temps, és evident que aquesta duplicitat del 
resultat tan sols es pot explicar per la duplicitat del propi treball. En un mateix interval 
presenta la propietat de crear valor i l'altra propietat de mantindre o transferir valor.

Com hi posa cada treballador temps de treball i per tant valor? És clar que tan sols a 
través d'una forma de treball pròpiament productiva. El filador tan sols hi posa temps de 
treball  en filar,  el  teixidor  en teixir,  el  ferrer  en forjar.  És mitjançant  la  forma d'un 
objectiu determinat, que s'hi posa treball en general i per tant nou valor, i en filar, teixir, 
forjar, els mitjans de producció, cotó i filadora, fil i teixidora, ferro i enclusa, esdeven 
elements constitutius d'un producte, d'un nou valor d'ús.(20) La forma antiga del valor 
d'ús  desapareix,  però  tan  sols  per  aparèixer  en  una  forma  nova  de  valor  d'ús.  En 
considerar el procés de creació de valor s'hi dóna, però, que en la mesura que un valor 
d'ús es consumeix amb l'objectiu de produir un nou valor d'ús, la quantitat de treball 
esmerçada en la producció de l'article consumit, constitueix una porció de la quantitat 
de treball necessària per produir el valor d'ús nou, porció que el treball transfereix des 
dels mitjans de producció al nou producte. El treballador manté per tant el valor dels 
mitjans de producció consumits o els transfereix com a porcions constituents del valor 
del producte, no a través de l'addició de treball en general, sinó a través del caràcter 
particularment  útil,  mitjançant  la  forma  específicament  productiva  d'aquest  treball 
afegit. Com a activitat productiva i deliberada, filar, teixir, forjar, el treball aixeca els 
mitjans de producció d'entre els morts  amb el simple contacte, anima els factors del 
procés laboral i els combina en productes.

Si el treball específicament productiu del treballador no fos filar, no podria convertir el 
cotó en fil, i per tant tampoc transferir els valors del cotó i de filadora al fil. Si el mateix 
treballador canviàs l'ofici pel de fuster, continuaria a afegir valor al material amb una 
jornada de feina. Per tant mitjançant el seu treball, i no per ésser el treball d'un filador o 
d'un  fuster,  sinó  per  ésser  un  treball  abstracte,  socialment  general,  hi  afegeix  una 
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determinada  quantitat  de  valor,  no  perquè  el  seu  treball  tinga  un  contingut 
particularment útil, sinó perquè dura un determinat temps. Per la característica abstracta 
i general, per tant, com a esmerçament de força de treball humana, el treball del filador 
afegeix un nou valor als valors del cotó i de la filadora, i per la característica concreta, 
particularment útil de procés de filar, transfereix el valor d'aquests mitjans de producció 
al producte i n'hi manté el valor. D'ací la duplicitat del resultat d'un mateix interval de 
temps.

Per la simple addició quantitativa de treball s'hi afegeix nou valor, i per la qualitat del 
treball afegit es mantenen els antics valors dels mitjans de producció en el producte. 
Aquest efecte doble del mateix treball, que resulta del seu doble caràcter, es posa de 
manifest en diversos fenòmens. 

Assumim que una certa troballa capacita el filador per filar en 6 tant de cotó com feia 
abans  en  36.  Com  a  objectivament  útil,  l'activitat  productiva  del  seu  treball  ha 
multiplicat la força per sis. El producte ha augmentat sis vegades, 36 lliures de fil per 
comptes de 6. Però les 36 lliures de cotó absorbeixen ara únicament tant de temps de 
treball com abans 6 lliures. S'hi afegeixen sis vegades menys del nou treball respecte a 
l'antic mètode,  i  per tant ara ja tan sols té una sisena part del  valor anterior. D'altra 
banda existeix ara una sisena part del valor del cotó en el producte, en les 36 lliures de 
fil. En les 6 hores de filar s'hi manté una quantitat sis vegades inferior del valor de les 
matèries primeres que es transfereix al producte, per bé que el nou valor que s'hi afegeix 
a la mateixa primera és sis vegades inferior. Això mostra com la propietat per la qual el 
treball  manté  el  valor  dels  components  del  procés  és  essencialment  diferent  de  la 
propietat per la qual crea valor. Com més temps de treball és necessari per l'operació de 
filar la mateixa quantitat de cotó, més gran és el nou valor que s'hi afegeix al cotó, però 
com més lliures de cotó es filen en el mateix temps de treball, més gran és el valor antic 
mantingut en el producte. 

Assumim contràriament que la productivitat del treball de filar resta inalterada, que per 
tant el filador empra el mateix temps que abans per transformar una lliura de cotó en fil. 
Però que el  valor d'intercanvi  del propi cotó varia,  que el  preu d'una lliura  de cotó 
augmenta o cau en un factor de sis. En tots dos casos el filador afegeix el mateix temps 
de treball en la mateixa quantitat de cotó, i per tant el mateix valor, i en tots dos casos 
produeix en el mateix temps la mateixa quantitat de fil. Amb tot el valor que transfereix 
del cotó al fil, el producte, és o bé sis vegades inferior o sis vegades superior a abans. 
Igualment quan els mitjans de treball s'encareixen o s'abarateixen, però s'hi manté el 
mateix ús en el procés laboral.

Si les condicions tècniques del procés de filar no s'alteren i no hi ha cap canvi del valor 
en els mitjans de producció, el filador empra les mateixes quantitats de matèria primera 
i de maquinària en el mateix temps de treball que abans i amb els mateixos valors. El 
valor que manté en el producte es troba així en relació directa amb el nou valor que hi 
afegeix. En dues setmanes hi afegeix dues vegades més treball que en una, i per tant 
dues vegades més valor, i igualment utilitza dues vegades més material d'un valor dues 
vegades més elevat, i desgasta dues vegades més maquinària d'un valor dues vegades 
més elevat, i manté així en el producte de dos setmanes un valor dues vegades més gran 
que  en  el  producte  d'una  setmana.  Sota  una  determinades  condicions  de  producció 
constants com més valor manté el treballador, més valor hi afegeix, però no manté més 



valor perquè no n'hi afegeix més, sinó perquè l'afegeix sota unes condicions constants 
que són independents del seu treball.

Certament  que  es  pot  dir  en  un  sentit  relatiu  que  el  treballador  manté  la  mateixa 
proporció de valor antic d'acord amb el nou valor que hi afegeix. Tant si el cotó puja d'1 
xíling a 2 o baixa a 6 penics, el treballador manté independentment en el producte d'una 
hora tan sols la meitat del valor de cotó que hi manté en el producte de dues hores. Si 
canvia  similarment  la  productivitat  del  seu  propi  treball,  si  puja  o  baixa,  filarà 
igualment,  posam,  en  una  hora  de  treball  més  o  menys  cotó  que  abans,  i  en 
conseqüència mantindrà més o menys del valor del cotó en el producte d'una hora de 
treball. En tot cas en dues hores de treball mantindrà el doble de valor que en una hora.

El valor, deixant de banda l'expressió merament simbòlica en objectes de valor, existeix 
tan sols en un valor d'ús, una cosa. (El propi home, considerat com a mera presència de 
força  de  treball,  és  un  objecte  natural,  una  cosa,  si  bé  també  una  cosa  vivent  i 
autoconscient, i el propi treball és una alienació material d'aquesta força). Si per tant es 
perd el valor d'ús, també es perd el valor. Els mitjans de producció en oferir el valor d'ús 
no perden alhora el valor és perquè tan sols perden la forma originària de valor d'ús en 
el procés laboral per guanyar en el producte la forma d'un nou valor d'ús. Per important, 
però, que puga ésser pel valor l'existència d'un cert valor d'ús, tant se val quin siga, com 
ho mostrava la metamorfosi de les mercaderies. Se segueix per tant que en el procés 
laboral els mitjans de producció traspassen el valor al producte en la mesura que els 
mitjans de producció perden el valor d'ús independent alhora que el valor d'intercanvi. 
Tan sols donen al producte el valor que perden com a mitjans de producció. Els factors 
objectius del procés laboral es comporten, però, en aquest sentit de formes diferents.

El carbó que crema la màquina desapareix sense rastre, igual que l'oli amb el qual hom 
engreixa els eixos de les rodes, etc. Els tints i d'altres additius desapareixen, però tornen 
en les propietats del producte. La matèria primera constitueix la substància del producte, 
però la forma és alterada. La matèria primera i els additius perden per tant la forma 
independent,  amb la qual entraren en el procés laboral  com a valors d'ús. Altrament 
s'esdevé amb els mitjans de treball pròpiament dits. Un instrument, una màquina, una 
fàbrica,  un conducte,  etc.,  serveixen tan sols  en el  procés laboral  en la  mesura  que 
serven la forma originària i cada matí de nou entren en el procés laboral amb la mateixa 
forma. I així com durant la vida, el procés laboral, mantenen una forma independent del 
producte, també ho fan després de la mort. Els cadàvers de les màquines, eines, edificis, 
etc.  encara  existeixen  separades  del  producte  que  col·laboraren  a  constituir.  Si 
consideram ara tot  el període mentre serveix un cert mitjà de treball,  des del dia de 
l'entrada en el taller fins el dia de la retirada a la cambra dels mals endreços, trobam que 
durant aquest període el seu valor d'ús l'ha consumit completament el treball i que el 
valor d'ús s'ha transferit completament al producte. Si una filadora, per exemple, dura 
10 anys, és clar que durant aquests deu anys el procés laboral en transfereix tot el valor 
al producte de deu anys. El període vital d'un mitjà de treball es destina per tant a un 
nombre més o menys gran de procesos laborals contínuament repetits. Els mitjans de 
treball es comporten com els humans. Cada humà mor diàriament 24 hores. En veure'l, 
però,  cap  humà  pot  endevinar  quants  dies  li  resten  fins  a  la  mort.  Això,  però,  no 
impedeix  a  les oficines  d'assegurances  de vida de deduir  de les  vides mitjanes  dels 
humans unes conclusions força segures, i el que és més important, força profitoses. El 
mateix amb els mitjans de treball.  Hom sap per experiència quant de temps dura un 
mitjà de treball, com ara una màquina d'una certa mena. Suposam que el seu valor d'ús 



en el procés laboral dura tan sols 6 dies. Així perd de mitjana cada jornada laboral 1/6 de 
valor d'ús i dóna per tant  1/6 de valor al producte diari. D'aquesta forma es compta el 
desgast de tots els mitjans de treball, i per tant, per exemple, la pèrdua diària de valor 
d'ús i la transferència diària corresponent de valor al producte. 

Resulta per tant frapant que un mitjà de producció no done més valor al producte del 
que perd en el procés laboral per l'anul·lació del propi valor d'ús. Si no hagués perdut 
cap valor, és a dir no fos pròpiament un producte del treball humà, no passaria cap valor 
al producte. Serveix a la constitució de valor d'ús sense servir en la constitució del valor 
d'intercanvi. Aquest és per tant el cas de tots els mitjans de producció que disposa la 
natura, sense participació humana, com la terra, el vent, l'aigua, el ferro en el mineral, la 
llenya dels boscos verges, etc.

Un altre  fenomen interessant  se'ns hi apareix.  Una màquina val,  per exemple,  1.000 
lliures esterlines i s'hi fa malbé en 1.000 dies. En aquest cas diàriament 1/1.000 del valor 
de  la  pròpia  màquina  passa  al  producte.  Igualment,  si  de  cas  amb  una  força  vital 
disminuïda, la màquina actua globalment en el procés laboral. Sembla per tant que un 
factor del procés laboral, un mitjà de producció, entra íntegre en el procés laboral, però 
tan sols hi entra parcialment en el procés d'augment del valor. La diferència del procés 
laboral i  del procés d'augment del valor s'hi reflecteix en els factors objectius, en el 
mateix mitjà de producció com a element íntegre del procés laboral i com a element de 
creació de valor tan sols compta a peces en el mateix procés de producció.(21)

D'altra  banda  un  mitjà  de  producció  pot  entrar  contràriament  íntegre  en  el  procés 
d'augment del valor, per bé que tan sols a peces en el procés laboral. Suposam que en 
filar el cotó s'hi perd diàriament 15 de 115 lliures, que no constitueixen fil sinó tan sols 
devil's dust. Amb tot, si en aquest cas 15 lliures són una pèrdua normal i inevitable del 
treball mitjà amb el cotó, el valor de les 15 lliures de cotó, que no en són cap element 
del fil, passen de totes formes al valor del fil íntegrament, igual com el valor de les 100 
lliures que en constitueixen la substància.  El valor d'ús de les 15 lliures  de cotó ha 
d'extingir-se per fer 100 lliures de fil. La pèrdua d'aquest cotó és per tant una condició 
de producció del fil. En tant que això el valor passa al fil. El mateix val per tots els 
excrements del procés laboral,  en la mesura que aquess excrements no constitueixen 
nous  mitjans  de producció  ni  per tant  nous  valors  d'ús.  Així  hom veu en les grans 
fàbriques mecanitzades de Manchester muntanyes de ferralla, semblants a encenalls al 
costat  de les màquines  ciclòpies,  que són dutes  en grans vagons de la fàbrica  a les 
fundicions,  per  tal  de retornar  a l'endemà com a ferro massiu des de la  funció a la 
fàbrica.

Tan sols en perdre els mitjans de producció durant el procés laboral el valor en la forma 
dels antics valors d'ús, transfereix valor a les noves formes dels productes. El màxim de 
pèrdua de valor que poden patir en el procés laboral la limita evidentment la quantitat 
original de valor amb la qual entraven en el procés laboral, o el temps de treball requerit 
per la llur producció. Els mitjans de producció no poden afegir per tant més valor al 
producte que el que posseïen de forma independent al procés laboral al que serveixen. 
Per molt útil que siga un material de treball, una màquina, un mitjà de producció: si 
costà  150  lliures  esterlines,  digam  500  jornades  laborals,  no  pot  afegir  sota  cap 
circumstància  més  valor  al  producte  que  150  lliures  esterlines.  El  seu  valor  no  el 
determina el procés laboral on entra com a mitjà de producció sinó aquell del qual prové 
com a  producte.  En  el  procés  laboral  serveix  tan  sols  de  valor  d'ús,  de  cosa  amb 
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propietats útils, i no pot per tant transferir cap valor al producte que no posseís abans 
d'entrar-hi.(22)

Mentre el treball productiu transforma els mitjans de producció en elements constitutius 
d'un nou producte,  el  valor pateix una transmigració.  Passa del cos consumit  al  cos 
format de nou. Però aquesta transmigració d'ànimes s'esdevé damunt els muscles del 
treball  efectiu.  El treballador  no pot afegir  nou treball,  i  per tant generar nou valor, 
sense el manteniment d'antics valors, ja que ha d'afegir treball d'una determinada forma 
útil,  i  no  el  pot  afegir  d'una  forma  útil  sense  emprar  producte  com  a  mitjans  de 
producció d'un nou producte i transferir-n'hi així el valor. La força de treball en acció, el 
treball viu, que manté valor en afegir-ne, és per tant un do natural que no costa res al 
treballador, però molt avantatjós pel capitalista en el manteniment del valor del capital 
que disposa.(22a) Mentre el ram floresca el capitalista en massa enfeinat en treure'n 
profit com per adonar-se'n del do gratuït del treball. La interrupció violenta del procés 
laboral, la crisis, el fa sensiblement conscient.(23)

Ço que es consumeix en general dels mitjans de producció n'és el valor d'ús, pel consum 
del qual el treball constitueix el producte. El valor de fet no s'hi consumeix (24), i per 
tant tampoc no es reprodueix. S'hi manté, però no per cap operació pròpia en el procés 
laboral, sinó perquè el valor d'ús, que existia originalment, desapareix de fet, però tan 
sols desapareix en un altre valor d'ús. El valor dels mitjans de producció apareix així de 
nou en el valor del producte, però no s'hi reprodueix, estrictament parlant. Ço que es 
produeix és un nou valor d'ús, on apareix de nou l'antic valor d'intercanvi.(25)

Altrament amb el factor subjectiu del procés laboral, la força de treball en acció. Mentre 
el  treball  mitjançant  una forma deliberada  transfereix  i  manté  el  valor  del  mitjà  de 
producció en el producte, constituent en cada moment del moviment valor afegit, nou 
valor.  Suposam que  el  procés  de  producció  s'atura  en un punt  on  el  treballador  ha 
produït un equivalent del valor de la pròpia força de treball, que amb el treball de sis 
hores,  per  exemple,  hi  afegeix  un valor  de  3 xílings.  Per  damunt  d'aquest  valor  es 
constitueix un excedent en el valor de producte,  més enllà del valor dels mitjans de 
producció  que hi  han pres  part.  És  l'únic  valor  originari  format  dins  aquest  procés, 
l'única  porció  del  valor  del  producte  que  produeix  el  propi  procés.  Certament  no 
oblidam que tan sols cobreix la compra de la força de treball pel capitalista, i que són 
els  diners que el  propi obrer esmerça en els  mitjans de vida.  En relació a 3 xílings 
esmerçat  apareix  un  nou  valor  de  3  xílings  tan  sols  com  a  reproducció.  Però  s'hi 
reprodueix realment, i no tan sols en aparença, com el valor dels mitjans de producció. 
La substitució d'un valor per un altre la realitza la generació de nou valor.

Sabem, amb tot, que el procés laboral continua més enllà del punt on es reprodueix un 
simple equivalent de la força de treball i que s'afegeix a l'objecte de treball. Per comptes 
de les 6 hores amb les quals n'hi havia prou, el procés s'allarga, per exemple, 12 hores. 
Mitjançant  l'acció de la força de treball  no tan sols s'hi reprodueix per tant el  propi 
valor,  sinó  que  s'hi  produeix  un  valor  excedentari.  Aquesta  plus-vàlua  constitueix 
l'excedent de valor de producte per damunt dels constituents consumits, és a dir dels 
mitjans de producció i de la força de treball.

En explicar les diferents papers que juguen els diferents factors del procés laboral en la 
creació del valor del producte, hem caracteritzat de fet les funcions de les diferents parts 
que integren el capital en el propi procés d'ampliació del valor. L'excedent del valor 
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general  del  producte  per  damunt  de  la  suma  de  valor  dels  elements  constitutius  és 
l'excedent de capital ampliat per damunt del valor de capital originalment invertit. Els 
mitjans de producció, per la seua banda, la força de treball per l'altra, són tan sols les 
diferents formes d'existència que adopta el valor originari de capital en l'abandonament 
de la forma monetària i la transformació en factors del procés laboral.

Per tant la part del capital que apareix en els mitjans de producció, és a dir en la matèria 
primera, la matèria auxiliar i els mitjans de treball, no canvia de quantitat de valor en el 
procés  producció.  La  denomín  així  porció  constant  del  capital,  o  més  curt:  capital 
constant.

La part del capital que apareix en la força de treball canvia contràriament de valor en el 
procés de producció. Reprodueix el propi equivalent i un excedent, la plus-vàlua, que 
pot canviar, que pot ésser més o menys gran. D'una quantitat constant aquesta part del 
capital es transforma en una de variable. La denomín així porció variable del capital, o 
més curt: capital variable. Les mateixes parts que integren el capital, que des del punt de 
mira del procés laboral es diferencien com a factors objectius i subjectius, com a mitjans 
de  producció  i  força  de  treball,  es  diferencien  des  del  punt  de  mira  del  procés 
d'ampliació del valor en capital constant i capital variable.

El concepte de capital constant no exclou de cap manera una revolució en el valor de les 
parts que l'integren. Posam que la lliura de cotó costa avui 6 penics i augmenta demà 
com a conseqüència  d'una pèrdua de la  collita  de cotó,  a 1 xíling.  L'antic  cotó que 
s'havia comprat a un valor de 6 penics, i que s'hi havia treballat, transfereix, però, ara al 
producte una porció de valor d'1 xíling. I el que ja s'havia filat, i que potser ja circula en 
el mercat com a fil, transfereix igualment al producte el doble del valor originari. Hom 
veu, però, que aquests canvis de valor són independents de l'ampliació de valor del cotó 
en el propi procés de filar. Si l'antic cotó no hagués entrat encara en el procés laboral 
podria revendre's ara a 1 xílings per comptes de 6 penics. Contràriament: com inferior 
siga el procés laboral pel qual haja passat, més segur serà aquest resultat. És per tant una 
llei de l'especulació, quan tenen lloc aitals revolucions de valor en la matèria primera, 
d'especular  amb  aquell  material  on  s'hi  ha  esmerçat  la  menor  quantitat  possible  de 
treball, i per tant especular més amb fil que no pas amb teixits, i més amb el propi cotó 
que no pas amb el fil. L'alteració del valor no s'hi origina en el procés on el cotó juga el 
paper de mitjà de producció, i on funciona per tant com a capital constant, sinó en el 
procés on es produeix el propi cotó. El valor d'una mercaderia és certament determinat 
per la quantitat de treball que conté, però la quantitat  es determina socialment. Si el 
temps de treball requerit socialment per la producció canvia – i la mateixa quantitat de 
cotó, com ara després d'una collita desfavorable, demana una quantitat de treball més 
gran que una de bona –, trobam un efecte en la mercaderia antiga, ja que tan sols són 
exemplars individuals d'un gènere (26), el valor del qual es determina per la necessitat 
social, i per tant també pel treball necessari sota les condicions socials prevalents.

Així com el valor de la matèria primera pot canviar,  també ho pot fer el valor dels 
mitjans de treball que serveixen el procés de producció, la maquinària, etc., i per tant 
també la porció del valor que passen al producte. Si, per exemple, com a conseqüència 
d'una nova troballa la maquinària d'una mateixa mena es reprodueix amb una despesa 
inferior de treball, l'antiga maquinària es devaluarà més o menys, i transferirà per tant 
relativament menys valor al producte. Però també ací el canvi de valor s'origina fora del 
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procés de producció on la màquina funciona de mitjà de producció. En aquest procés no 
pot donar més valor que el que hi posseeix de forma independent. 

Així  com un  canvi  en  el  valor  dels  mitjans  de  producció,  fins  i  tot  per  un  efecte 
posterior a l'entrada en el procés, no en canvia el  caràcter de capital  constant, de la 
mateixa forma un canvia en la proporció entre el capital constant i el variable no els 
altera funcionalment. Les condicions tècniques del procés laboral poden, per exemple, 
transformar-se fins al punt que allà on abans 10 obrers amb 10 eines treballaven una 
quantitat  relativament  petita  de matèria  primera,  ara  1  obrer  amb una màquina  cara 
treballa cent vegades més de matèria primera. En aquest cas hi ha un fort augment del 
capital constant, és a dir de la quantitat de valor dels mitjans de producció utilitzats, i 
una forta caiguda de la porció variable del capital, representada en la força de treball. 
Aquest  canvi  tan  sols  altera,  però,  la  relació  quantitativa  entre  el  capital  constant  i 
variable,  la  proporció  en  la  qual  el  capital  total  es  divideix  en  les  parts  constant  i 
variable que l'integren, però no gens la diferencia entre constant i variable.



Notes:

(20) «El treball dóna una nova creació per una d'extingida». («An Essay on the Polit. Econ. of Nations», London 1821, p. 13.) <=

(21) No s'hi tracta de les reparacions de mitjans de treball, màquines, construccions, etc. Una màquina que es repara ja no funciona 
com a mitjà de treball sinó com a material de treball. Ja no s'hi treballa, sinó que se la treballa, hi desapareix el valor d'ús. Hom pot  
pensar en aquests treballs de reparació pel nostre objectiu com a part del treball requerit per la producció dels mitjans de treball. En 
el text s'hi tracta així del desgast, que cap doctor no pot curar i que inexorablement menen a la mort, d'«aquella mena de desgast que 
no es pot reparar de tant en tant i que, en el cas d'un ganivet el reduirien a un estadi on l'afilador en diria, que en val menys un de 
nou». Hom ha vist en el text que una màquina participa íntegra en un procés laboral, però que en el procés simultani de crear valor 
hi entra tan sols a peces. Com de gran és la confusió de conceptes d'això: «Ricardo diu que una porció del treball del mecànics que  
fa màquines s'hi conté, per exemple, en el valor d'un parell de mitjons. Amb tot el treball total que produeix cada parell de mitjons... 
inclou tot el treball de l'enginyer, no una porció; ja que una màquina fa molts parells, i cap d'aquests parells no s'hi podrien haver fet  
sense  cap part  de  la  màquina».  («Observations  on certain  verbal  disputes  in Pol.  Econ.,  particularly relating to  Value,  and to 
Demand and Supply»,  London  1821,  p.  54).  L'autor,  un «wiseacre» insòlitament  cofoi,  l'encerta  en la  confusió  i  per  tant  en 
l'argument tan sols en un punt, en el fet que ni Ricardo ni cap altre economista, anterior o posterior, ha distingit acuradament els dos 
aspectes del treball, i encara més els papers diferents que cadascun juga en la creació de valor. <=

(22) Hom concep per tant l'absurditat del fatu J. B. Say, que intenta d'atribuir la plus-vàlua (interès, profit, renda) als «services 
productifs» que els mitjans de producció, el sòl, els instruments, els articles, etc. ofereixen a través dels llurs valors d'ús en el procés 
laboral. El senyor  Wilhelm Roscher,  que no deixa escapar cap oportunitat  de registrar  negre sobre blanc ingenioses  reflexions 
apologètiques, s'afanya: «Remarca amb força encert J. B. Say, «Traité», t. I, ch. 4: que el valor produït per un molí d'oli després de 
deduir-ne els costos  és quelcom nou, quelcom de ben diferent del treball  amb el qual s'erigí  el  molí».  (l.c.p.  82, Note).  Força 
correctament! L'«oli» produït pel molít és certament força diferent del treball que costà l'edificació del molí. I per «valor» el senyor 
Roscher entén coses com l'«oli», ja que l'«oli» té valor, per bé que «a la natura» hom trobe petroli, tot i que en quantitat relativament 
«força petites», a la qual cosa sembla referir-se en una altra remarca: «Rarament» (la natura!) «aporta valor d'intercanvi». La natura 
roscheriana amb valors d'intercanvi s'assemblen més aviat a la donzella esbojarrada amb un fill, per bé que «és molt petit». Aquest 
«instruït» («savant sérieux») remarca encara: «L'escola de Ricardo acostuma a incloure el capital sota el concepte de treball com a 
'treball acumulat'. N'és un de poc qualificat (!), perquè (!) de fet (!) el propietari del capital (!) amb tot (!) fa quelcom més (!) que la 
mera (?!) creació (?) i (??) conservació del mateix (què?): és a dir (?!?) la conservació respecte el propi gaudi, per la qual cosa  
demana, per exemple (!!!) un interès». (l.c.) Com de «qualificat!» és aquest «mètode anatòmic-fisiològic» de l'economia política, 
que d'un mer «desig» en desenvolupa un «valor». <=

(22a) «De tots els instruments de l'ofici de pagès el treball humà... és el més important per recuperar-hi el capital. Els altres dos... les  
bèsties  de  càrrega  i  els...  carros,  arades,  pales,  etc.,  sense  una  determinació  porció del  primer,  no són res».  (Edmund Burke, 
«Thoughts and Details on Scarcity, originally presented to the Rt. Hon. W. Pitt in the Month of November 1795», edit. London 
1800, p. 10.) <=

(23) En el «Times» del 26 de novembre del 1862 s'hi plany un fabricant, en la filatura del qual hi treballen 800 obrers i consumeixen 
de mitjana 150 bales de cotó de les Índies Orientals o bé 130 bales de cotó americà, de les fortes despeses de la fàbrica durant les  
aturades anuals.  Les calcula en 6.000 lliures  esterlines  l'any.  Entre  aquestes  despeses  s'hi  troben diversos  apartats que  no ens 
interessen ara, com el lloguer, les contribucions, les assegurances, els salaris anuals de treballadors, gestors, comptables, enginyers, 
etc. Després, però, compta unes 150 lliures esterlines de carbó emprades de tant en tant en la fàbrica per escalfar la màquina de 
vapor, i a banda inclou les pagues dels treballadors que mantenen la maquinària durant les aturades. Finalment hi consigna 1.200 
lliures esterlines per la degradació de la maquinària, ja que «el clima i el principi natural de la caiguda no suspenen l'actuació mentre 
la màquina de vapor no funciona». Remarca expressivament que no calcula aquesta depreciació per damunt de les 1.200 lliures 
esterlines, una suma petita, ja que la maquinària ja s'ha gastat gairebé del tot. <=

(24) «Consum productiu... allà on el consum d'una mercaderia es part del procés de producció... En aquests casos no hi ha consum 
de valor». (S. P. Newman, l.c.p. 296.) <=

(25) En un compendi nord-americà que ha passat potser per 20 edicions, hom hi llig: «No és d'importància en quina forma reapareix 
el capital». Després d'una llarga enumeració de tots els possibles ingredients de la producció, el valor dels quals reapareix en el 
producte, s'hi conclou: «Les diferents menes de nutrició, roba i allotjament, necessaris per l'existència i el confort dels humans, 
també varien. Són aprofitades de tant en tant, i el valor en reapareix amb noves forces, en cos i ànima, i en constitueix així nou 
capital, utilitzat novament en el procés de producció». (F. Wayland, l.c.p. 31, 32). Entre totes les altres meravelles n'hi ha prou a 
observar, per exemple, que allò que reapareix amb força renovada no és el preu del pa sinó les substàncies que en constitueixen la  
sang. Altrament, allò que reapareix com a valor de la força no són els mitjans de vida, sinó el valor. Els mateixos mitjans de vida, si  
costassen tan sols la meitat, produïrien la mateixa quantitat de múscul, os, etc., en breu la mateixa força, però no la força del mateix 
valor. Aquesta confusió entre «valor» i «força» i la completa indeterminació farisaica de l'autor suposen un intent, inútil d'altra 
banda, d'elaborar una explicació de la plus-vàlua a partir de la simple reaparició dels valors preexistents. <=

(26) «Totes les produccions d'un mateix gènere no formen pròpiament més que una massa, el preu de la qual es determina en 
general i sense consideració de les circumstàncies particulars». (Le Trosne, l.c.p. 893.) <=
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SETÈ CAPÍTOL
La taxa de plus-vàlua

1. El grau d'explotació de la força de treball

La plus-vàlua  generada  a  partir  del  capital  avançat  C en  el  procés  de  producció,  o 
l'augment del valor del capital avançat C es presenta primerament com un excedent de 
valor del producte per damunt de la suma de valors dels elements de producció.

El capital C es divideix en dues parts, una suma monetària c pels mitjans de producció i 
una altra v per l'adquisició de la força de treball; c representa la porció de valor constant 
del capital, v la variable. Originàriament, per tant, C = c + v, per exemple un capital 
avançat de 500 lliures esterlines = 410 £ + 90 £. A la fi del procés de producció ens 
arriba una mercaderia, el valor de la qual = c + v + p, on p és la plus-vàlua, per exemple 
410 £ + 90 £ + 90 £. El capital C originari s'ha transformat en C', de 500 lliures en 590. 
La diferències entre les dues és p, una plus-vàlua de 90. Com que el valor dels elements 
de la producció és igual al valor del capital avançat, és de fet una tautologia dir que 
l'excedent de valor del producte per damunt del valor dels elements de producció és 
igual a l'ampliació de valor del capital avançat o igual a la plus-vàlua produïda.

Amb tot,  examinarem aquesta tautologia de més a prop. Ço que es compara amb el 
valor del producte és el valor dels elements de producció consumits en la seua creació. 
Ara bé, hem vist com la porció del capital constant que consisteix en els mitjans de 
treball transfereix al producte tan sols un segment del seu valor, mentre que un altre 
segment perdura en la forma antiga d'existència. Com que la darrera no juga cap paper 
en la generació de valor, s'hi abstraurà. La seua introducció en el còmput no canviaria 
res. Assumim que c = 410 lliures, que consisteix en matèries primeres per 312 lliures, 
en materials auxiliars per 44 i que en el procés hi ha un desgast de la maquinària de 54 
lliures,  el  valor real  de la qual,  però,  és de 1.054 lliures.  Com a avançament  per la 
generació  del  valor  del  producte  tan  sols  comptam  un  valor  de  54  lliures,  que  la 
maquinària  perd  en  el  funcionament  i  que  per  tant  transfereix  al  producte.  Si 
comptassen les 1.000 lliures que perduren en l'antiga forma com a màquina de vapor, 
etc., hauríem de comptar en totes dues bandes, a la banda del valor avançat i a la banda 
del valor del producte  (26a), i tindríem així respectivament 1.500 lliures i 1.590. La 
diferència o la plus-vàlua seria com abans de 90 lliures. Sota el nom de capital constant 
avançat per la producció de valor entenem per tant, si no s'hi indica el contrari, tan sols 
el valor dels mitjans de producció consumits en la producció.

Assumit això, retornam a la fórmula C = c + v, que s'hi transformava en C' = c + v + p, 
en fer-ho C en C'. Hom sap que el valor del capital constant tan sols reapareix en el 
producte. Que el valor del producte realment generat de nou en el procés és per tant 
diferent del valor del producte mantingut en el procés, que no és, com semblaria en una 
primera ullada, c + v + p o 410 £ + 90 £ + 90, sinó v + p o 90 £ + 90 £, no 590 sinó 180 
lliures. Si c, el capital constant, és 0, o en altres mots, si s'hi donassen branques de la 
producció  on  el  capitalista  no  requerís  cap  mitjans  de  producció  produït,  ja  fossen 
matèries primeres o materials auxiliar o fins i tot instruments de treball, sinó tan sols els 
materials disposats per la natura i la força de treball, no hi hauria cap porció constant del 
valor que es transferís al producte. Aquest element del valor del producte, que en el 
nostre exemple és de 410 lliures, cauria, però el valor del producte de 180 lliures, de les 
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quals 90 en suposen la plus-vàlua, restarien en la mateixa quantitat que si c representàs 
la suma de valor més gran possible. Tindríem C = 0 + v = v, i C', el capital ampliat, 
seria v + p, C' – C, com abans, seria p. Si, contràriament, p = 0, o en altres mots, la força 
de  treball,  el  valor  de  la  qual  s'avança  en  el  capital  variable,  tan  sols  produís  un 
equivalent, de forma que, si C = c + v, i C' (el valor del producte) = c + v + 0, C = C'. El  
capital avançat no s'hi hauria ampliat.

Sabem que, de fet, la plus-vàlua és la simple conseqüència de l'alteració del valor de v, 
de la porció del capital que aporta la força de treball, que, per tant, v + p = v + ∆p (v 
més increment de v). Però l'alteració real del valor i les condicions d'aquesta alteració 
són  enfosquides  perquè,  com  a  conseqüència  de  l'augment  de  la  porció  variable, 
augmenta també el capital total avançat. Era 500, i esdevé 590. L'anàlisi pura del procés 
requereix per tant  l'abstracció de la porció del valor del producte  que tan sols és la 
reaparició del valor del capital constant, i que per tant el capital constant c = 0, i això 
com en aplicació de la llei matemàtica emprada quan s'opera amb quantitats variables i 
constants, on la quantitat constant tan sols es relaciona amb la variable per addició o 
substracció.

Una  altra  dificultat  sorgeix  a  la  forma  originària  del  capital  variable.  En  l'exemple 
anterior, C' = 410 £ de capital constant + 90 £ de capital variable + 90 £ de plus-vàlua. 
Les noranta lliures són, però, una quantitat determinada, i per tant constant, i sembla 
aixó absurd de tractar-les de quantitat variable. Però 90 lliures o 90 lliures de capital 
variable hi és de fet tan sols el símbol del procés pel qual passa aquest valor. La porció 
de capital avançada en l'adquisició de força de treball és una quantitat determinada de 
treball materialitzat, i per tant de quantitat constant de valor, com ho és el valor de la 
força de treball  comprada.  En el  procés de producció,  però,  el lloc de les 90 lliures 
avançades l'ocupa la força de treball en acció, per comptes de treball mort, hi ha de viu, 
en el lloc d'una quantitat estàtica n'hi ha una de fluida, per comptes d'una de constant 
n'hi ha una de variable. El resultat és la reproducció de v més increment de v. Des del 
punt de mira de la producció capitalista tot el cicle es presenta com un moviment propi 
de la força de treball, a partir del valor constant originari. Tant el procés com el resultat 
semblen prescrits. Quan les fórmules de 90 lliures esterlines de capital variable o de 
valor que s'amplia a si mateix apareixen com a contradictòries, ho és perquè expressen 
tan sols una de les contradiccions immanents de la producció capitalista.

La igualació  del  capital  constant  a  0 estranya  a  primera  vista.  Amb tot,  hom ho fa 
constantment  en  la  vida  quotidiana.  Si,  per  exemple,  volem  calcular  els  guanys  a 
Anglaterra de la indústria del cotó, deduïm abans de res el preu del cotó pagat als Estats 
Units, Índia, Egipte, etc.; és a dir, el valor del capital que tan sols reapareix en el valor 
del producte s'iguala a 0.

Certament, no és tan sols de gran importància econòmica la relació de la plus-vàlua amb 
la porció del capital que l'origina immediatament i del qual expressa l'alteració de valor, 
sinó també amb tot el capital avançat. Tractarem aquesta relació exhaustivament, per 
tant, en el tercer llibre. Per tal que una porció del capital s'amplie per la conversió a 
força de treball, una altra porció del capital s'ha de convertir en mitjans de producció. 
Perquè el capital variable funcione, el capital constant s'ha d'avançar en la proporció 
corresponent, d'acord amb caràcter tècnicament determinat del procés laboral. Amb tot, 
la circumstància que fa que hom haja d'emprar per un procés químic retortes i d'altres 
recipients, no l'impedeix d'abstraure les retortes de l'anàlisi. Pel que fa a la creació i a la 



variació de valor en si mateixa, és a dir considerada purament, els mitjans de producció 
es redueixen a formes materials del capital constant, simplement al material que la força 
fluïda i creadora de valor ha de fixar. La natura d'aquest material  és per tant també 
indiferent, ja siga cotó o ferro. També el valor d'aquest material és indiferent. Tan sols 
s'hi ha de donar en una massa suficient com per poder absorbir la quantitat de treball 
esmerçada en el procés de producció. Donada aquesta massa, el valor en pot pujar o 
baixar, o pot no tindre'n, com la terra i el mar, sense tindre cap influència en el procés 
de creació i d'alteració del valor.(27)

Anul·lam per tant, primer que tot, la porció constant del capital. El capital avançat es 
redueix així de c + v a v, i el valor del producte de c + v + m al valor produït v + p. 
Donat un valor produït de 180 lliures, que expressa el treball fluit en tota la durada del 
procés de producció, i en deduïm el valor del capital variable, 90 lliures esterlines, ens 
resta  la  plus-vàlua de 90 lliures.  La xifra  de 90 lliures  = p hi  expressa la  quantitat 
absoluta  de la  plus-vàlua  produïda.  La quantitat  proporcional,  però,  és la  relació  de 
l'ampliació del capital variable, determinada clarament per la relació de la plus-vàlua 
amb el capital variable, expressa en p/v. En l'exemple anterior, per tant, en 90/90 = 100 %. 
Aquesta  ampliació  relativa  del  capital  variable  o  quantitat  relativa  de  la  plus-vàlua 
l'anomén taxa de plus-vàlua.(28)

Hem vist que el treballador durant un segment del procés laboral produeix tan sols el 
valor de la seua força de treball, és a dir el valor dels mitjans de vida que necessita. Com 
que produeix en una situació de divisió social del treball, no produeix directament els 
seus  mitjans  de  vida,  sinó  que  ho  fa  en  la  forma  d'una  mercaderia  particular,  per 
exemple, fil, d'un valor igual al valor dels seus mitjans de vida o als diners amb que els 
compra. La porció de la jornada laboral que hi dedica és més o menys gran segons el 
valor dels seus mitjans de vida per un dia mitjà, i per tant segons el temps diari mitjà de 
treball requerit per la llur producció. Si el valor dels mitjans diaris de vida representa, de 
mitjana, la materialització de 6 hores de treball, l'obrer ha de treballar de mitjana diària 
6 hores per produir-los. Si no treballàs pel capitalista,  sinó per si mateix i de forma 
independent, sota les mateixes circumstàncies, hauria de treballar de mitjana la mateixa 
part alíquota del dia per produir el valor de la seua força de treball i per guanyar-se el 
propi manteniment o la reproducció contínua dels mitjans necessaris de vida. Com que 
en la porció de la jornada laboral on produeix el valor diari de la força de treball, posam 
3 xílings,  tan sols  produeix un equivalent  del valor prèviament  pagat  pel  capitalista 
(28a), el valor generat de nou tan sols substitueix el valor avançat del capital variable, i 
aquesta producció de valor apareix com a simple reproducció. La porció de la jornada 
laboral on té lloc aquesta reproducció, l'anomén per tant temps de treball necessari, i el 
treball  que  s'hi  esmerça,  treball  necessari.(29) Necessari  pel  treballador,  perquè  és 
independent  de  la  forma  social  del  seu treball.  Necessari  pel  capital  i  pel  seu món 
perquè n'és la base de la presència continuada de treballadors.

El segon període del procés laboral, més enllà de la frontera del treball necessari per 
l'obrer, li costa certament treball,  esmerçament de força de treball,  però no crear cap 
valor per ell mateix. Crea plus-vàlua que, pel capitalista, té tot l'encant d'una creació del 
no-res. Aquesta porció de la jornada laboral l'anomén temps excedentari de treball, i al 
treball esmerçat: treball excedentari (suplus labour). És tan decisiu, en general, per la 
comprensió del valor, concebre'l com a smple congelació de temps de treball,  com a 
simple treball materialitzat, com ho és per la comprensió de la plus-vàlua, fer-ho com a 
simple  congelació  de  treball  excedentari,  com  a  simple  materialització  de  treball 
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excedentari. Tan sols en la forma que s'extrau aquest treball excedentari dels productors 
immediats, dels treballadors, s'hi diferencien les formacions econòmiques de la societat, 
per exemple la societat de l'esclavatge de la del treball assalariat.(30)

Com que el valor del capital variable = valor de la força de treball comprada, i com que 
el valor d'aquesta força de treball el determina la porció necessària de la jornada laboral, 
i la plus-vàlua, per la seua banda, però, la determina la porció excedentària de la jornada 
laboral, se segueix que la plus-vàlua s'hi relaciona amb el capital variable com el treball 
excedentari amb el necessari, o que la taxa de plus-vàlua  p/v = (Treball excedentari)/
(Treball  necessari).  Totes  dues  proporcions  expressen  la  mateixa  relació  en  formes 
diferents, una en la forma de treball materialitzat, l'altra en la forma de treball fluid.

La taxa de plus-vàlua és per tant l'expressió exacta del grau d'explotació de la força de 
treball pel capital o del treballador pels capitalistes.(30a)

Segons la nostra assumpció, el valor del producte = 410 £ + 90 £ + 90, el capital avançat 
= 500 lliures esterlines. Com que la plus-vàlua = 90 i el capital avançat = 500, hom 
hauria d'obtindre, segons la forma habitual de comptar, que la taxa de plus-vàlua (que 
hom confon amb la taxa de benefici) = 18%, una proporció massa baixa com per poder 
sobtar el senyor Carey i d'altra harmonitzadors. De fet, però, la taxa de plus-vàlua no és 
p/C o p/c + v, sinó p/v, i per tant no 90/500, sinó 90/90 = 100%, més de cinc vegades el grau 
d'explotació aparent. Per bé que en el cas considerat ara no sabem la quantitat absoluta 
de la jornada laboral, ni tampoc el període del procés laboral (dia, setmana, etc.), ni tan 
sols el nombre de treballadors que posen en moviment alhora el capital variable de 90 
lliures esterlines, la taxa de plus-vàlua p/v ens mostra acuradament per la convertibilitat a 
(Treball  excedentari)/(Treball  necessari) la  relació  mútua  de  les  dues  parts  integrants  de  la  jornada 
laboral. És d'un 100%. Per tant l'obrer treballa una meitat del dia per ell i l'altra pel 
capitalista.

El mètode de calcular la taxa de plus-vàlua és per tant, breument, aquest: prenem tot el 
valor del producte i n'anul·lam el valor del capital constant que simplement hi reapareix. 
La suma de valor que en resta és l'únic valor del producte que es genera en el procés de 
creació de la mercaderia. Donada la plus-vàlua, cal deduir-la del valor d'aquest producte 
per trobar-ne el capital variable. Inversament, donat aquest darrer, hi cercarem la plus-
vàlua. Donats tots dos, ja tan sols cal realitzar l'operació final, calcular la relació de la 
plus-vàlua amb el capital variable, p/v.

Per simple que siga el  mètode,  sembla adient  exercir  el  lector,  mitjançant  exemples 
individuals, en aquesta forma poc habitual d'anàlisi, i en el fonament que hi rau.

Per començar, l'exemple d'una filatura de 10.000 filadores mecàniques, que filen fil del 
n. 32 a partir de cotó americà, i que produeixen 1 lliura de fil setmanal per filadora. El 
residu és d'un 6 %. Per tant, 10.600 lliures de cotó s'elaboren setmanalment en 10.000 
lliures de fil i 600 lliures de residu. L'abril del 1871 aquest cotó costava 73/4 penics per 
lliura, de forma que 10.600 lliures suposen 342 lliures esterlines. Les 10.000 filadores, 
que inclouen la maquinària de pre-filat i les màquines de vapor, costen 1 lliura esterlina 
per filadora, i per tant suposen 10.000 lliures esterlines. El desgast se n'emporta un 10% 
= 1.000 lliures esterlines o 20 lliures setmanals. El lloguer de l'edifici de la fàbrica és de 
300 lliures  esterlines  o  6  lliures  setmanals.  El  carbó  (4 lliures  per  hora i  cavall  de 
potència, a 100 cavalls de potència (indicats), i 60 hores per setmana, que inclouen la 
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calefacció de l'edifici), 11 tones per setmana, a 8 xílings i 6 penics la tona, costa unes 
41/2 lliures esterlines setmanals; el gas 1 lliura esterlina setamana, el petroli 41/2 lliures 
esterlines per setmana, i per tant tot el material auxiliar 10 lliures esterlines setmanals. 
Per tant, la porció constant de valor és de 378 lliures esterlines setmanals. Els salaris 
laborals s'emporten 52 lliures esterlines setmanals. El preu del fil és de 121/4 penics per 
lliura o 10.000 lliures = 510 lliures esterlines, i per tant la plus-vàlua és 510 - 430 = 80 
lliures  esterlines.  Fem que la  porció  constant  de  valor  de 378 £ =  0,  ja  que  no hi 
col·labora en la creació setmanal de valor. Hi resta un valor setmanal de producte de 
132 = 52 + 80 £. La taxa de plus-vàlua és per tant = 80/52 = 15311/13%. D'una jornada 
laboral  mitjana  de  deu  hores  en  resulta:  treball  necessari  =  331/33 hores  i  treball 
excedentari = 62/33 hores.(31)

Jacob dóna per l'any 1815, amb l'assumpció d'un preu del blat de 80 xílings el quarter i 
un rendiment  mitjà de 22 búixels  per acre,  de forma que un acre forneix 11 lliures 
esterlines,  i,  per bé que, com a conseqüència de compensacions prèvies de diferents 
apartats, té força mancances, pel nostre objectiu, però, ens és un càlcul prou bo.

Producció de valor per acre

Llavors (gra) 1 £ 9 sh. Delmes, taxes, 
contribucions

1 £ 1 sh.

Adob 2 £ 10 sh. Lloguer 1 £ 8 sh.
Salari laboral 3 £ 10 sh. Benefici o interès del 

parcer
1 £ 2 sh.

Suma: 7 £ 9 sh. Suma: 3 £ 11 sh.

La plus-vàlua, sota la presuposició que el preu del producte = el seu valor, es reparteix 
entre  les  diferents  rúbriques:  profit,  interès,  delme,  etc.  Aquestes  rúbriques  ens  són 
indiferents. Les sumam plegades i obtenim una plus-vàlua de 3 £ 11 sh. Les 3 £ 19 sh de 
les  llavors  i  l'adob les  anul·lam com a  porció  constant  del  capital.  Resta  el  capital 
variable avançat de 3 £ 10 sh, en el lloc del qual s'hi produeix un nou valor de 3 £ 10 sh 
+ 3 £ 11 sh.  Per tant  en resulta  p/v = (3 £  11 sh)/(3  £ 10 sh),  més  d'un 100%. El 
treballador empra més de la meitat de la jornada laboral en la producció d'una plus-
vàlua, que diferents persones, sota pretexts diferents, comparteixen entre elles.(31a)

2. Representació del valor del producte en parts proporcionals del producte

Retornam ara a l'exemple que ens mostrava com el capitalista feia de diners capital. El 
treball  necessari  del  seu  filador  s'emporta  6  hores,  les  mateixes  que  el  treball 
excedentari, i el grau d'explotació de la força de treball és per tant d'un 100%.

El producte d'una jornada laboral de dotze hores són 20 lliures de fil d'un valor de 30 
xílings.  No pas menys  d'un  8/10 d'aquest  valor del  fil  (24 sh) el  constitueix el  valor 
simplement reaparegut dels mitjans de producció consumits (20 lliures de cotó per 20 
xílings, filadora, etc., per 4 xílings), que consisteix en capital constant. Les altres  2/10 
són el nou valor de 6 xílings introduït pel procés de filar, del qual una meitat és el valor 
avançat del jornal de la força de treball o capital variable i l'altra meitat constitueix una 
plus-vàlua de 3 xílings.  El valor global de les 20 lliures de fil  es descomposa de la 
següent forma:
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Valor del fil de 30 sh = 24 sh + 3 sh + 3 sh.

Com que aquest valor global es presenta en el producte global de 20 lliures de fil, també 
els  diferents  elements  del  valor  s'han de poder  presentar  en parts  proporcionals  del 
producte.

Si existeix un valor de fil de 30 xílings en 20 lliures de fil, llavors 8/10 d'aquest valor hi 
són en la part constant de 24 xílings de 8/10 del producte, o en 16 lliures de fil. De les 
quals 131/3 lliures representen el valor de la matèria primera,  el cotó per filar de 20 
xílings, i  22/3 lliures del valor de 4 xílings del material  auxiliar,  de la filadora,  etc., 
consumit. 

131/3 lliures de fil representen per tant en el producte global de 20 lliures, el cotó filat, la 
matèria primera del producte global, però no pas més. Certament que en el pes és tan 
sols  131/3 lliures  de  cotó  d'un  valor  de  131/3 sh.,  però  el  valor  afegit  de  62/3 sh. 
constitueix un equivalent del cotó filat  de les altres 62/3 lliures de fil.  És com si les 
darreres no continguessen gens de cotó, i que tot el cotó fos en el producte global de 
131/3 lliures de fil. Contràriament, no conté ja cap àtom de valor del material auxiliar i 
dels mitjans de treball emprats ni en el valor nou generat pel procés de filar.

Igualment, les 22/3 lliures de fil on s'hi diposita la resta del capital constant (= 4 xílings), 
no són res més que el valor del material auxiliar i dels mitjans de treball emprats en el 
producte global de 20 lliures de fil.

Vuit dècimes del producte, o 16 lliures de fil, per bé que considerades com a valor d'ús, 
com a fil, així com a resultat del treball de fil, i iguals a les parts restants del producte, 
no contenen en aquesta connexió cap treball  de filar,  ja que no n'han absorbit en el 
procés de filar. És com si s'haguessen convertit en fil sense filar, com si la forma de fil 
fos un engany. De fet, quan el capitalista el ven per 24 xílings i així recompra els seus 
mitjans de producció, s'hi demostra que les 16 lliures de fil no són més que la disfressa 
del cotó, de la filadora, del carbó, etc.

Contràriament, les 8/10 restants del producte o les 4 lliures de fil no suposen res més que 
el nou valor de 6 xílings produït en el procés de dotze hores de filar. El valor contingut 
en els materials primers i els mitjans de treball fou, per dir-ho així, interceptat per tal 
d'incorporar-lo a les primeres 16 lliures de fil. El trabll de fil incorporat en les 20 lliures 
de fil s'hi concentra en 2/10 del producte. És com si el filador hagués filat 4 lliures de fil 
de l'aire, o com si ho hagués fet amb l'ajut del cotó i de filadores que fossen disposades 
per la natura, sense l'aport de treball humà, i no transferissen cap valor al producte.

De les 4 lliures de fil, on hi és tot el valor del producte del procés diari de filar, una 
meitat presenta tan sols el valor de substitució de la força de treball emprada, i per tant 
el capital  variable  de 3 xílings,  les  altres 2 lliures de fil  tan sols la plus-vàlua de 3 
xílings.

Com que 12 hores de treball del filador s'hi materialitzen en 6 xílings, en el valor de fil 
de 30 xílings s'hi materialitzen 60 hores de treball, que existeixen en 20 lliures de fil, en 
8/10 o 16 lliures  com la materialització de 48 hores de treball  esmerçades  abans del 
procés de filar, és a dir en el treball materialitzat en els mitjans de producció del fil, i en 



2/10 o 4 lliures, per contra, com la materialització de les 12 hores de treball esmerçades 
en el propi procés de filar.

Anteriorment, vam veure que el valor del fil és igual a la suma del nou valor generat en 
la producció més el valor preexisten en els mitjans de producció. Ara s'ha demostrat 
com els diferents components funcionals o conceptuals del valor del producte es poden 
representar en parts proporcionals del propi producte.

Aquesta  divisió  del  producte  –  resultat  del  procés  de  producció  –  en  quantitats  de 
producte,  de  la  qual  una  representa  tan  sols  el  treball  contingut  en  els  mitjans  de 
producció o porció constant del capital, una altra quantitat, tan sols el treball necessari 
afegit al procés de producció o porció variable del capital,  i una darrera quantitat de 
producte, tan sols representa el treball excedentari afegit al mateix procés o plus-vàlua, 
és tan senzilla com important per l'aplicació posterior a problemes complicats i encara 
no resolts.

Hem considerat abans el producte global com el resultat sòlid de la jornada laboral de 
dotze hores. Podem seguir-lo també, però, en el procés de formació, si representam els 
productes parcials com a parts funcionalment diferenciades del producte.

El filador produeix en 12 hores 20 lliures de fil, i per tant en una hora 12/3 i en 8 hores 
131/3 lliures, o bé un producte parcial amb el valor global del cotó que es fila en tota la 
jornada laboral. De manera similar, el producte parcial de l'hora i 36 minuts següents és 
de 22/3 lliures de fil, i presenta així el valor dels mitjans de treball emprats durant les 12 
hores de feina. Igualment el filador produeix en l'hora i 12 minuts següents 2 lliures de 
fil = 3 xílings, un valor de producte igual a tot el valor de producte que genera en 6 
hores de treball necessari. Finalment produeix en les darreres  6/5 hores 2 lliures de fil 
d'un  valor  igual  a  la  plus-vàlua  generada  pel  treball  excedentari  de  mitja  jornada. 
Aquesta mena de càlcul li serveix al fabricant anglès per ús domèstic i, per exemple, ens 
dirà que mostra que en les primeres 8 hores o en 2/3 de la jornada laboral recupera el 
cotó, etc. Hom veu que la fórmula és correcta, únicament que, de fet, en la primera 
fórmula  s'aplicava  a l'espai,  on les  parts  del  producte  s'hi  trobaven una al  costat  de 
l'altra, i ara en el temps on s'hi succeeixen entre elles. La fórmula, però, també la poden 
seguir  assumpcions  força  bàrbares,  especialment  en  els  caps  dels  qui  s'interessen 
pràcticament  en  el  procés  d'ampliació  de  valor,  alhora  que  tenen  un  interès  en 
malinterpretar-lo teòricament. Poden així imaginar-se que el nostre filador, per exemple, 
produeix o substitueix en les primeres 8 hores de la jornada laboral el valor del cotó, en 
l'hora i  36 minuts  següent el  valor  dels  mitjans  de treball  consumits,  en l'hora i  12 
minuts següent el valor del salari laboral, i que tan sols dedica la famosa «darrera hora» 
a la producció de la plus-vàlua, a l'amo de la fàbrica. El filador realitza així el doble 
miracle de produir cotó, filadora, màquina de vapor, carbó, petroli, etc., en el mateix 
instant  que  fila  amb  ells,  i  de  fer  cinc  d'una  jornada  laboral,  donat  aquest  grau 
d'intensitat. Ja que el nostre cas particular la producció de materials primers i de mitjans 
de treball requereix 24/6 = 4 jornades laborals de dotze hores i la transformació en fil una 
altra jornada laboral de dotze hores. Que el desig de robar fa creure en aitals miracles i 
que  els  sicofantes  doctrinaris  mai  no  s'estan  de  demostrar-los,  ho  evidencia  ara  un 
exemple de renom històric.

3. «La darrera hora» de Senior



Un bell  matí  de l'any 1836, Nassau W. Senior, ben conegut tant per la seua ciència 
econòmica com pel seu bell estil, considerat el més lúcid dels economistes anglesos, fou 
citat d'Oxford a Manchester per aprendre-hi economia política, per comptes d'ensenyar-
la a Oxford. Els fabricants el triaren com a esgrimista contra la recentment aprovada 
Factory Acte i  contra  l'encara  més  amenaçadora  campanya  per  les  deu hores.  Amb 
l'habitual agudesa pràctica havien descobert que el senyor professor «wanted a good 
deal of finishing». Per això l'escrigueren des de Manchester. El senyor professor, per la 
seua  banda,  ha  estilitzat  la  lliçó  rebuda dels  fabricants  a  Macnhester  en  el  pamflet 
«Letters on the Factory Act, as it affects the cotton manufacture», London 1837. Hom 
pot llegir-hi la següent edificació:

«Sota la llei actual, cap fàbrica que empre persones de menys de 18 anys pot treballar diàriament més de 
11 1/2 hores, és a dir 12 hores durant els primers 5 dies i 9 hores el dissabte. La següent anàlisi (!) mostra 
ara que en una fàbrica així tot el guany net deriva de la darrera hora. Un fabricant posa 100.000 lliures 
esterlines – 80.000 lliures esterlines en l'edifici i les màquines, 20.000 en la matèria primera i els salaris 
laborals. Els ingressos anyals de la fàbrica, si se suposa que el capital es renova cada any i els guanys 
bruts pugen a un 15%, han de consistir en mercaderies per valor de 115.000 lliures esterlines... D'aquestes 
115.000 lliures esterlines, cadascuna de les 23 mitges hores de treball produeix diàriament 5/115 o 1/23. 
D'aquestes 23/23, que constitueixen el total de 115.000 lliures esterlines (constituting the whole 115.000 
Pfd.St.), 20/23, és a dir 100.000 de les 115.000, substitueixen únicament el capital; 1/23 o 5.000 lliures 
esterlines de les 15.000 de guanys bruts (!) substitueixen el desgast de la fàbrica i de la maquinària. Les 
2/23 que resten, és a dir les dues darreres mitges hores de cada dia produeixen el guany net del 10%. Si, 
per tant, amb preus iguals, la fàbrica pugués treballar 13 hores per comptes de 11 1/2, amb una addició de 
2.600 lliures de capital circulant, el guany net es doblaria amb escreix. D'altra banda, si les hores de 
treball es reduïssen diàriament en 1 hora, s'esvairia el guany net, i si fossen 1 ½ hores, també els guanys 
bruts».(32)

I el senyor professor d'això en diu una «anàlisi»! Si creu, com els planys dels fabricants, 
que  el  treballador  dedica  la  major  part  del  dia  en  la  producció,  i  per  tant  en  la 
reproducció o substitució, del valor de l'edifici,  de les màquines, del cotó, del carbó, 
etc.,  llavors  tota  anàlisi  hi  sobrava.  Hauria  respost  simplement:  Senyors  meus,  si 
treballau 10 hores per comptres de 111/2, sota les mateixes circumstàncies, el consum 
diari  de cotó,  maquinària,  etc.,  es  reduirà  en 11/2.  Guanyau tant  com hi  perdeu.  Els 
vostres  treballadors  esmerçaren  en  el  futur  11/2 hores  menys  en  la  reproducció  o 
substitució del valor del capital  avançat.  Si no els creia ni un mot,  sinó que, com a 
expert en la matèria, necessitava una anàlisi, llavors hauria hagut de demanar, en una 
qüestió que tracta exclusivament de la relació dels  guanys nets  amb la durada de la 
jornada laboral, que els senyors fabricants no barrejassen la maquinària i l'edifici de la 
fàbrica, amb la matèria primera i el treball, sinó que posassen l'edifici, la maquinària, la 
matèria primera, etc., en el capital constant mantingut, i el capital avançat en el salari 
laboral en una altra banda. Si s'hagués trobat que, segons el càlcul dels fabricants, el 
treballador  reprodueix o substitueix  el  salari  en  2/2 hores  de treball,  o  en una hora, 
l'analista hauria continuat així:

Segons les  vostres  xifres,  el  treballador  produeix en la  penúltima hora el  seu salari 
laboral i en la darrera la vostra plus-vàlua o guany net. Com que en períodes iguals 
produeix el mateix valor, el producte de la penúltima hora té el mateix valor que el de la 
darrera. A més, tan sols produeix valor quan esmerça treball, i la quantitat de treball es 
mesura pel temps de treball. Aquest puja, segons vosaltres, a una xifra de 111/2 hores 
diàries. Una part d'aquestes 111/2 hores s'empra per la producció o substitució del salari, 
l'altra per la producció del vostre guany net. No fa res més durant la jornada laboral. Però, 
com que, segons les xifres, el salari té el mateix valor que la plus-vàlua lliurada, és evident 
que produeix el propi salari laboral en 53/4 hores i el vostre guany net en unes altres 53/4 
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hores. Com que, a més, el valor del fil produït en dues hores és igual a la suma de valors 
del seu salari i del vostre guany net, aquest valor del fil s'ha de mesurar en 111/2 hores 
de treball, el producte de la penúltima hora en 53/4 hores de treball, i la darrera igual. 
Arribam ara a un punt embolicat. Per tant, ull viu! La penúltima hora de treball és una 
hora de treball tan corrent com la primera. Ni plus, ni moins. Com pot així el filador 
produir en una hora de treball un valor de fil que representa 53/4 hores de treball? De fet 
no  realitza  aital  miracle.  El  valor  d'ús  que  produeix  en  una  hora  de  treball  és  una 
determinada quantitat de fil. El valor d'aquest fil es mesura en 53/4 hores de treball, de 
les quals 43/4 figuren, sense la seua participació, en els mitjans de producció consumits, 
en el cotó, en la maquinària, etc, i hi afegeix pròpiament 4/4 o una hora. Com que, per 
tant, el seu salari es produeix en 53/4 hores i el fil produït en una hora de filar conté 
igualment 53/4 hores de treball, no hi ha cap encanteri en el fet que el valor produït en 
53/4 hores de filar siga igual al valor del producte d'una hora de filar. Anireu pel camí 
equivocat, però, si us pensau que perd ni un àtom de temps de la jornada laboral en la 
reproducció o la «substitució» del valor del cotó, la maquinària, etc. Contràriament, és 
perquè el seu treball fa del cotó i de la filadora fil, perquè fila, que el valor del cotó i de 
la filadora passen per si sols al fil. Això deriva de la qualitat del seu treball, no de la 
quantitat. Certament que transferirà en una hora més valor de cotó, etc., al fil que en 1/2 

hora, però tan sols perquè en 1 hora fila més cotó que en 1/2. S'hi copsa per tant que la 
vostra afirmació que el treballador produeix en la penúltima hora el valor del seu salari 
laboral i en la darrera el guany net, no vol dir res més que en el fil produït en dues hores 
de la jornada laboral, ja siguen les primeres o les darreres, s'hi incorporen 111/2 hores de treball, 
justament les mateixes hores que tota la jornada laboral. I que l'afirmació que en les primeres 
53/4 hores produeix el salari laboral i en les darreres 53/4 el vostre guany net, no vol dir res 
més que li pagau per les primeres 53/4 hores i no per les darreres 53/4. Parl de pagament 
de treball per comptes de força de treball per enraonar en el vostre slang. Si els senyors 
comparen ara la relació del temps de treball que paguen amb el temps de treball que no 
paguen, trobaran que és de mitja hora per mitja hora, per tant un 100%, que certament 
és un percentatge notable. No hi queda tampoc el més petit dubte que si feu que les 
vostres «mans» es moguen, per comptes de 111/2, 13 hores i, com s'hi pot esperar de 
vosaltres, tractau el treball de la 11/2 hora addicional com a treball excedentari, el darrer 
creixerà de 53/4 hores a 71/4, i la taxa de plus-vàlua de 100% a 1262/23%. Contràriament 
sou massa sanguinis en esperar que aital afegit de 11/2 hores l'augmente de 100 a 200% i 
a més del 200%, és a dir que «duplique amb escreix». D'altra banda, el cor humà és una 
cosa meravellosa,  especialment quan els humans el duen a la butxaca – i sou massa 
pessimistes quan temeu que amb una reducció de la jornada laboral de 111/2 a 101/2 

hores se n'aniran a norris tots els vostres guanys nets. Si presuposam que totes les altres 
circumstàncies resten igual, el treball excedentari cauria de 53/4 a 43/4 hores, la qual cosa 
encara  dóna  una  taxa  de  plus-vàlua  del  tot  aprofitable,  és  a  dir  8214/23%.  La 
imprescindible «darrera hora» de la qual, però, heu fabulat més que els quiliastes amb la 
fi del món, és «all bosh». La seua pèrdua ni us costarà a vosaltres el «guany net» ni als 
infants que féu treballar la «puresa d'esperit».(32a)

Quan la vostra «darrera hora» sone de debò, pensau en el professor d'Oxford. I ara: en 
un món millor potser tractaré de nou amb vosaltres. Addio!(33)... La senyera descoberta 
per Senior el 1836 de la «darrera hora», fou onejada de nou el 15 d'abril del 1848, en la 
polèmica  contra  la  llei  de les  deu hores,  per  James  Wilson,  un dels  alts  mandarins 
econòmics, al «London Economist».
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4. El producte excedentari 

La part del producte (1/10 de 20 lliures de fil o 2 lliures de fil en l'exemple de l'apartat 2) 
que  representa  la  plus-vàlua,  l'anomenam  producte  excedentari  (surplus  produce, 
produit net). Igual com la taxa de plus-vàlua la determina la relació no amb la suma 
total,  sinó  amb  la  porció  variable  del  capital,  igualment  el  nivell  del  producte 
excedentari s'expressa no en la relació amb la resta del producte global, sinó amb la part 
del producte corresponent al treball necessari. Com que la producció de la plus-vàlua és 
l'objectiu determinant de la producció capitalista, el grau de riquesa no es medeix per la 
quantitat absoluta de producte sinó per la quantitat relativa de producte excedentari.(34) 

La suma del treball necessari i del treball excedentari, dels períodes on el treballador 
produeix  el  valor  que  substitueix  la  seua  força  de  treball  i  el  valor  excedentari, 
constitueix la quantitat absoluta del seu temps de treball – la jornada laboral (working 
day).
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Notes

(26a) «Quan reconeixem el valor del capital fix emprat com a part dels avançaments,  hem de reconèixer el valor restant d'aital 
capital a la fi de l'any com una part dels ingressos anyals». (Malthus, «Princ. of Pol. Econ.», 2nd ed., London 1836, p. 269.) <=

(27) Nota a la 2a ed. És evident que, com ho diu Lucreci, «nil posse creari de nihilo». De no res no res. «Creació de valor» és 
transformació de força de treball en treball. Per la seua banda la força de treball és per damunt de tot matèria natural transferida a 
l'organisme humà. <=

(28) De la mateixa manera com els anglesos empren «rate of profits», «rate of interest», etc. Hom veure en el Llibre III, que la taxa 
de beneficis no amaga res tan aviat hom coneix les lleis de la plus-vàlua. Pel cami invers hom no copsa ni l'un, ni l'autre. <=

(28a) {Nota a la 3 ed. L'autor hi recorre al llenguatge econòmic vigent. Hom recordarà que en la p.137, s'hi mostrava que en realitat 
no és el capitalista qui «avança» al treballador, sinó el treballador al capitalista. - F.E.} <=

(29) Fins ara en aquesta obra hem emprat el terme de «temps de treball necessari» per referir-nos al temps de treball socialment 
necessari per la producció d'una mercaderia en general. L'emprarem des d'ara també pel temps de treball necessari per la producció 
de la mercaderia específica de la força de treball. L'ús dels mateixos termini technici en diferents sentits és poc adient, però en cap 
ciència s'hi pot evitar del tot. Que hom compare, per exemple, les seccions superiors i inferiors de la matemàtica. <=

(30) Per una veritable inspiració divina, el senyor Wilhelm Thukydides Roscher ha descobert la genialitat que, si bé la formació de 
la plus-vàlua o del producte excedentari, i per tant l'acumulació que se'n deriva, és avui en dia, l'«estalvi» dels capitalistes, i per tant 
«com, per exemple, la demanda d'interès», per contra «en els estudis culturals inferiors... són els més forts els qui obliguen els més 
febles a l'estalvi». (l.c.p. 82, 78.) A estalviar treball? O un producte excedentari que no existeix? Al costat de la ignorància real hi ha 
una por apologètica a una anàlisi científica del valor i de la plus-vàlua, i a un resultat que esdevinga incòmode i anti-polític, que fan 
que Roscher i  companyia  presenten com a origen de la  plus-vàlua un simple refregit  de pretexts més o menys  plausibles dels 
capitalistes per apropiar-se-la. <=

(30a) Nota a la 2a ed. Per bé que expressió exacta del grau d'explotació de la força de treball, la taxa de plus-vàlua no és cap 
expressió de la quantitat absoluta d'explotació. Per exemple, quan el treball necessari = 5 hores i el treball excedentari = 5 hores, el 
grau d'explotació = 100%. La quantitat d'explotació s'hi mesura en 5 hores. Si contràriament el treball necessari = 6 hores i el treball  
excedentari = 6 hores, hi resta un grau d'explotació inalterat d'un 100%, mentre que la quantitat d'explotació creix un 20%, de 5 a 6 
hores. <=

(31) Nota a la 2a edició. L'exemple donat en la primera edició d'una filatura de l'any 1860 contenia un error fàctic. Les dades més 
fiables que ara apareixen en el text me les oferí un fabricant de Manchester. - Cal remarcar que a Anglaterra l'antic  cavall de 
potència es calculava pel diàmetre del cilíndre, mentre que ara la potència real apareix en l'indicador. <=

(31a) Els càlculs donats serveixen tan sols d'il·lustració. Per exemple, hem assumit que els preus són iguals als valors. Hom veurà en 
el Llibre III, que aquestes igualacions, ni tan sols pels preus mitjans, es poden fer de forma simple. <=

(32) Senior, l.c.p. 12, 13. No ens aturarem en curiositats indiferents al nostre objectiu, per exemple l'afirmació que els fabricants 
compten la substitució de la maquinària gastada, etc., i per tant una porció constant del capital, com a guany, brutto o netto, brut o 
net. Tampoc entram en la correcció o falsedat de les xifres. Que no valen més que l'anomenada «anàlisi», ho mostra Leonard Horner 
a «A Letter to Mr. Senior etc», London 1837. Leonard Horner, un dels Factory Inquiry Commissioners del 1833 i inspector de 
fàbriques, o de fet censor de fàbriques, fins el 1859, ha fet un servei immortal a la classe obrera anglesa. Menà tota una vida de  
lluita, a banda d'amb els fabricants enfurismats amb els ministres, pels quals el nombre de «vots» que els donaven els senyors fabrils 
en la cambra baixa eren de molta més importància que les hores de treball de les «mans» en les fàbriques.

Afegit a la nota 32. La posició de Senior és confusa, a banda de la falsedat del contingut.  Ço que volia  dir pròpiament era: el 
fabricant empra el treballador diàriament 111/2 o 23/2 hores. Com la jornada laboral individual, també s'entén el treball anyal a partir 
de 111/2  o  23/2  hores (multiplicades pel nombre  de jornades laborals  durant l'any).  Segons aquesta presuposició,  les  23/2 hores 
laborals produeixen un producte anyal de 115.000 lliures esterlines; 1/2 hora de trebal produeix 1/23 x 115.000 lliures esterlines; 20/2 
hores de treball produeixen 20/23 x 115.000 lliures esterlines = 100.000 lliures esterlines, és a dir que tan sols substitueixen el capital 
avançat. Hi resten 3/2 hores de treball, que produeixen 3/23 x 115.000 lliures esterlines = 15.000, és a dir el guany brut. D'aquestes 
3/2 hores de treball, 1/2 hora de treball produeix 1/23 x 115.000 lliures esterlines = 5.000, és a dir produeix tan sols la substitució del 
desgast de la fàbrica i de la maquinària. Les darreres dues mitges hores, és a dir la darrera hora de treball, produeix 2/23 x 115.000 
lliures esterlines = 10.000, és a dir el profit netto. En el text Senior transforma les darreres  2/23 del producte en part de la pròpia 
jornada laboral. <=

(32a) Quan Senior demostrava que de «la darrera hora de treball» en depenen el guany net del fabricant, l'existència de la indústria 
cotonera anglesa, la grandesa anglesa en el mercat mundial, el doctor Andrew Ure demostrava altrament a canvi, que si els infants 
de fàbrica i els joves per sota de 18 anys, per comptes de passar totes les 12 hores en l'aire càlid i moralment pur de la nau fabril, 
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tornassen «una hora» abans al cruel i frívol món exterior, se'ls privaria per l'oci i el vici de la salvació de l'ànima. D'ençà del 1848 
els inspectors de fàbrica no s'han cansat mai de demanar en els «reports» bianuals que es privàs als fabricants de la «darrera i  
imprescindible hora». Així el senyor Howell deia en el seu report fabril del 31 de maig del 1855: «Si l'esmolat càlcul següent» (cita 
Senior) «fos correcta, cada fàbrica cotonera del Regne Unit d'ençà del 1850 hauria treballat amb pèrdues». («Reports of the Insp. of 
Fact.  for the half  year ending 30th April  1855», p.19, 20).  L'any 1848, després de l'aprovació del decret de les deu hores pel 
parlament, els fabricants de filatures de lli, escampades pel país en les fronteres dels comtats de Dorset i Somerset, emeten una 
petició en contra, a través d'un grapat dels llurs treballadors, on s'hi deia: «Els vostres peticionaris, com a pares, creuen que una hora 
addicional d'oci no tindrà cap altra conseqüència que la desmoralització dels fills, ja que l'oci és l'entrada a tots els vicis». A això 
remarca el report fabril del 31 d'octubre del 1848: «L'atmosfera de les filatures de lli, on treballen els fills d'aquests virtuosos i 
tendres pares, és tan carregada de pols i de fibra de la matèria primera, que és excepcional molest d'estar-s'hi ni tan sols 10 minuts en 
les sales de filar, ja que no s'hi pot evitar la sensació més dolorosa quan ulls, orelles, narius i boca s'omple immediatament dels 
núvols de pols de lli dels quals no hi ha cap escapatòria. El propir treball requereix, degut al ritme febril de la maquinària, l'aplicació 
continuada de destresa i de moviment, sota el control d'un supervisor incansable, i sembla quelcom dur de sentir als pares d'aplicar 
l'expressió d'«ociosos» als propis fills que, deixant de banda els temps per menjar, passen encadenats durant 10 hores en aquesta 
ocupació i en aquesta atmosfera... Aquests infants treballen més que els jornalers dels camps veïns... Un comentari tan cruel sobre 
l''oci i el vici' caldria tractar-lo com el cant més pur i la hipocresia més desvergonyida... La part del públic que, fa uns dotze anys, 
queda astorada per l'afirmació que, sota la sanció d'una alta autoritat, es proclamà de la forma més pública i seriosa, segons la qual 
tot el «guany net» del fabricant prové del treball «de la darrera hora» i que per tant la reducció de la jornada laboral en una hora 
anorrearia el guany net; a aquesta part del públic li díem que amb prou feines podria creure en els ulls si ara trobàs que la descoberta 
originària de les virtuts de «la darrera hora» ha millorat tant de llavors ençà com per incloure la en la mateixa mesura la «moral» i el 
«benefici»; així, si la durada del treball infantil es reduís a 10 hores completes, la moral dels fills s'esvairia amb el guany netto dels 
patrons, en dependre tots dos d'aquesta darrera i fatal hora». («Repts. of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1848», p. 101). El mateix report 
fabril  ens  dóna  proves  de  la  «moral» i  de  la  «virtut»  d'aquests  senyors  fabricants,  dels  trucs,  artificis,  relaxacions,  amenaces, 
falsificacions, etc., que fan per tal d'obligar un grapat de treballadors indefensos a signar peticions d'aquesta mena, i després per 
imposar-les al parlament com a peticions de tota una branca de la indústria, de tot un comtat. - Resta com altament característic de 
l'estadi actual de l'anomenada «ciència» econòmica, que ni el propi Senior, que més tard, en honor seu, cal dir que donar suport  
enèrgic a la legislació fabril, ni els seus oponents, del primer al darrera, han sigut mai capaços d'explicar les conclusions falses de la 
«descoberta originària». Apel·len a l'experiència factual. Però why i wherefore resten un misteri. <= 

(33) Amb tot, el senyor professor no desaprofitar l'eixida a Manchester! A les «Letters on the Factory Act» fa dependre tot el guany 
net, el «profit» i l'«interès» i encara «something more» a una hora de treball impagada del treballador! Un any abans, en «Outlines 
of Political Economy»,  redactada per la instrucció dels estudiants d'Oxford i dels filisteus educats encara havia «descobert»,  en 
oposició a la determinació del valor de Ricardo segons el temps de treball, que el benefici deriva del treball del capitalista i l'interès 
del seu ascetisme, de la seua «abstinència». L'enganyifa mateixa era antiga, però el mot «abstinència» era nou. El senyor Roscher el  
germanitza correctament en «Enthaltung». Els seus compatriotes menys avessats amb el llatí, Wirte, Schulzen i altres Michels, l'han 
monasticitzat en «Entsagung» [renúncia]. <=

(34) «Per un individu amb un capital de 20.000 lliures esterlines, els beneficis dels quals comporten 2.000 lliures anyals,  seria 
quelcom ben indiferent si el seu capital empra 100 o 1.000 treballadors, si la mercaderia produïda es ven a 10.000 o a 20.000 lliures 
esterlines, ja que, en tots els casos, el seu benefici no cauria per sota de 2.000 lliures esterlines. No és l'interès real d'una nació el 
mateix? Si suposam que els ingressos nets reals, les rendes i els beneficis, resten iguals, no és de la menor importància si la nació 
consisteix en 10 o en 12 milions d'habitants».  (Ricardo, l.c.p. 416.) Molt  abans de Ricardo, Arthur Youg, fanàtic del producte 
excedentari, i per la resta un escriptor prolix i gens crític, la reputació del qual es relaciona inversament a la utilitat, diu «de quin ús 
seria, en un regne modern, que tota una província es dividís així, amb parcel·les de l'estil de l'antiga Roma, de camperols petits i 
independents, per molt ben cultivada que fos? Llevat de pel simple objectiu de criar humans (the mere purpose of breeding men), 
que considerat aïlladament és l'objectiu més inútil (is a most useless purpose)». (Arthur Young, «Political Arithmetic etc.», London 
1774, p.47).

Afegit a la nota 34. És curiosa «la forta inclinació... a representar la riquesa neta com a beneficiosa per la classe treballadora... tot i 
que evidentment no es refereix al fet d'ésser-ho». (Th. Hopkins, «On Rent of Land etc.», London 1828, p.126.) <=
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VUITÈ CAPÍTOL
La jornada laboral

1. Els límits de la jornada laboral

Partirem de la suposició que la força de treball es compra i es ven pel seu valor. El seu 
valor, com el de qualsevol altra mercaderia, el determina el temps de treball necessari 
per la seua producció. Si, per tant, la producció dels mitjans de vida diaris requereix, de 
mitjana, 6 hores, ha de treballar de mitjana 6 hores diàries, per produir diàriament la 
seua força de treball o per reproduir-ne el valor rebut com a resultat de la seua venda. El 
temps necessari de la seua jornada laboral s'emporta per tant 6 hores i és així, si les 
circumstàncies  resten  igual,  una  quantitat  determinada.  Però  amb  això  no  s'hi  dóna 
encara la llargada de la jornada laboral.

Assumim que la línia a______b representa la durada o la llargada del temps de treball 
necessari,  diguem-ne  6  hores.  Si  el  treball  es  perllongàs  1,  3  o  6  hores,  etc.,  en 
resultarien 3 línies diferents:

Jornada laboral I
a______b_c,

Jornada laboral II
a______b___c,

Jornada laboral III
a______b______c,

que representen tres jornades laborals diferents de 7, 9 i 12 hores. L'allargament de la 
línia b c representa la llargada del treball excedentari. Com que la jornada laboral = a b 
+ b c o a c, varia amb la quantitat variable b c. Com que a b és constant, la relació de b c 
amb a b sempre es pot mesurar. En la jornada laboral I és 1/6, en la jornada laboral II 3/6 i 
en la jornada laboral III  6/6 d'a b. Com que a més la proporció (Temps excedentari de 
treball)/(Temps necessari de treball) determina la taxa de plus-vàlua, aquesta la dóna la 
relació corresponent. Comporta, respectivament, en les tres diferents jornades laborals 
162/3,  50 i  100%. Contràriament,  la taxa de plus-vàlua no ens dóna la durada de la 
jornada laboral.  Si fos igual a un 100%, la jornada laboral podria ésser de 8, 10, 12 
hores. Indicaria que les dues parts integrants de la jornada laboral, el treball necessari i 
l'excedentari, serien de la mateixa dimensió, però no la durada d'aquestes parts.

La jornada laboral no és per tant d'una durada constant, sinó variable. Una de les seues 
parts la determina de fet el temps constant de treball  requerit  per la reproducció del 
propi treballador, però la durada total canvia d'acord amb la llargada o la durada del 
treball excedentari. La jornada laboral, així, és determinable, però indeterminada en si 
mateixa.(35)

Si bé la jornada laboral no és cap quantitat fixa, sinó una de fluida, tan sols pot variar 
d'altra banda dins certs límits. El límit inferior és, però, indeterminable. Certament que 
si  fem la  longitud  de la  línia  b  c,  o  el  treball  excedentari,  = 0,  n'obtenim un límit 
inferior, és a dir la part del dia en la qual l'obrer ha de treballar necessàriament pel seu 
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manteniment.  En  base  al  sistema  de  producció  capitalista  el  treball  necessari  pot 
constituir tan sols una part de la jornada laboral, i la jornada laboral no s'escurça per tant 
més enllà del mínim. Per contra, la jornada laboral posseeix un límit màxim. No es pot 
allargar  més enllà  d'un cert  límit.  Aquest límit  màxima es determina doblement.  En 
primer lloc per la limitació física de la força de treball. Un home tan sols pot esmerçar 
una quantitat determinada de força de treball en un dia natural de 24 hores. Així, un 
cavall tan sols po treballar diàriament 8 hores. Durant una part del dia ha de reposar 
forces, dormir, durant una altra part del dia els humans han de satisfer altres necessitats 
físiques,  han  de  nodrir-se,  rentar-se,  vestir-se,  etc.  Més  enllà  d'aquestes  limitacions 
purament físiques l'allargament de la jornada laboral topa amb limitacions morals. El 
treballador empra temps en la satisfacció de necessitats mentals  i socials, l'abast i la 
quantitat  del qual el determina la situació cultural  general.  La variació de la jornada 
laboral es mou per tant dins límits físics i socials. Tots dos límits són, però, d'una natura 
força elàstica i permeten molt de joc. Així trobam jornades laborals de 8, 10, 12, 14, 16, 
18 hores, per tant de durades molt diferents.

El capitalista ha comprat la força de treball pel seu valor diari. A ell li pertany el valor 
d'ús durant una jornada laboral. Ha adquirit per tant el dret de fer treballar l'obrer durant 
un dia. Però, que és una jornada laboral?(36) En tot cas és inferior a un dia de vida 
natural. Com d'inferior? El capitalista té una pròpia visió d'aquesta ultima Thule, el límit 
necessari de la jornada laboral. Com a capitalista tan sols és capital personificat. La seua 
ànima és l'ànima del capital. El capital té, però, un únic impuls vital, l'impuls d'expandir 
valor, de generar plus-vàlua, d'absorbir amb la seua part constant, els seus mitjans de 
producció, la més gran quantitat possible de treball excedentari.(37) El capital és treball 
mort,  que viu vampíricament de xuclar treball viu, i com més viu, més en xucla. El 
temps  durant  el  qual  l'obrer  treballa  és  el  temps  durant  el  qual  el  capitalista  en 
consumeix la força de treball comprada.(38) Si el treball consumeix per a si mateix el 
temps disponible, roba al capitalista.(39)

El capitalista s'aprofita així de la llei del bescanvi de mercaderies. Ell, com qualsevol 
altre  comprador,  cerca  de  treure'n  el  màxim  ús  possible  del  valor  d'ús  de  la  seua 
mercaderia.  De sobte, però, s'alça la veu del treballador,  emmudida en la tempesta i 
brogit del procés de producció:

La mercaderia que t'he venut es diferencia de les altres mercaderies comunes, perquè 
l'ús en genera valor i un valor més gran que el que costa pròpiament. Aquesta és la 
causa per la qual la comprares. Ço que des de la teua banda apareix com l'ampliació de 
valor del capital, és des de la meua banda esmerçament superflu de força de treball. Tu i 
jo coneixem en el mercat tan sols una llei, la del bescanvi de mercaderies. I el consum 
de la mercaderia no pertany al venedor que l'aliena, sinó al comprador que l'adquireix. 
A tu et pertany així l'ús de la meua força diària de treball. Però mitjançant el preu diari 
de venda he de reproduir-la diàriament i així poder-ne vendre de nova. A banda del 
desgast  natural  de  l'edat,  etc.,  he  de  poder  treballar  demà amb la  mateixa  condició 
normal de forces, de salut i de frescor que avui. M'hi prediques constantment l'evangeli 
de l'«estalvi» i de l'«abstinència». Ara bé! Amb un ànim de futur i estalviador curaré de 
la meua única riquesa,  la força de treball,  i  m'abstindré de qualsevol despesa inútil. 
Diàriament en faré fluir, posaré en moviment, en treball, tan sols la quantitat compatible 
amb una durada normal i un desenvolupament sa. Amb un ampliació desmesurada de la 
jornada laboral pots fer fluir en un dia una quantitat de la meua força de treball més gran 
de la que puc resposar en tres. Ço que guanyes en treball,  jo ho perd en substància 
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laboral. La utilització de la meua força de treball i l'expoli de la mateixa són dues coses 
del tot diferents. Si el període mitjà que un treballador mitjà pot viure amb una mesura 
raonable de treball és de 30 anys, llavors el valor de la meua força de treball, que em 
pagues una dia rere l'altre, és  1/365 x 30 o  1/10950 del valor global. Si la consumeixes, 
però, en 10 anys, diàriament em pagues 1/10950 per comptes de 1/3650 del valor global, i 
per tant tan sols 1/3 del valor diari, i em robes per tant diàriament 2/3 del valor de la meua 
mercaderia. Em pagués la força de treball d'un dia per emprar-ne la de tres. Això és 
contrari  al  nostre  acord i  a  la  llei  del  bescanvi  de mercaderia.  Deman  per  tant  una 
jornada laboral  de durada normal,  i  la  deman sense cap crida al  teu cor,  ja  que en 
qüestions  de  diners  la  sentimentalitat  fa  nosa.  Pots  ésser  un  ciutadà  model,  potser 
membre de la Societat per la Prevenció del Maltractament Animal, i viure en olor de 
santedat, però la cosa que representau davant meu no du cap cor al pit. Ço que sembla 
bategar és el meu propi cor. Deman la jornada normal de treball perquè deman el valor 
de la meua mercaderia, com qualsevol altre venedor.(40)

Hom veu que, a banda d'uns límits  completament elàstics,  la natura del bescanvi de 
mercaderia  no  posa  cap  límit  a  la  jornada  laboral,  i  per  tant  cap  límit  al  treball 
excedentari. El capitalista manté el dret de comprador quan cerca d'allargar la jornada 
laboral tot el possible i l'impossible fins a fer-ne dues. D'altra banda la natura específica 
de la mercaderia comprada implica un límit al consum pel comprador, i el treballador 
manté el dret de venedor quan desitja reduir la jornada laboral a una de durada normal. 
S'hi troba així una antinòmia, dret contra dret, tots dos segellats en la mateixa mesura 
amb la llei de l'intercanvi de mercaderies. Entre drets iguals decideix la força. I així s'hi 
presenta en la història de la producció capitalista la normalització de la jornada laboral 
com a lluita pels límits de la jornada laboral – una lluita entre el col·lectiu capitalista, és 
a dir la classe dels capitalistes, i el col·lectiu obrer, o la classe obrera.

2. La viva fam de treball excedentari. El fabricant i el boiard 

El capital no ha descobert el treball excedentari. En general, quan una part de la societat 
posseeix el monopoli dels mitjans de producció, el treballador, lliure o no, ha d'afegir un 
temps de treball  addicional  al temps de treball  necessari pel  propi manteniment,  per 
produir mitjans de vida pel propietari dels mitjans de producció  (41), siga ara aquest 
propietari  un  καλοζ κ'αγαδοζ atenenc,  un teòcrata etrusc, un civis romanus,  un baró 
normand, un esclavista americà, un boiard valac, un terratinent moderna o un capitalista.
(42) Amb tot, és clar que, quan en una formació socio-econòmica on no predomina el 
valor d'intercanvi, sinó el valor d'ús del producte, el treball excedentari es limitarà a un 
cercle més o menys ampli de nececessitats, però no sorgirà del caràcter de la producció 
cap  necessitat  il·limitada  de  treball  excedentari.  Així  es  considerava  horrible  en 
l'antiguitat  el  sobretreball  quan  es  feia  per  guanyar  valor  d'intercanvi  en  la  forma 
monetària independent, en la producció d'or i d'argent. Treballar forçadament fins a la 
mort és ací la forma oficial de sobretreball. Hom tan sols ha de llegir Diodor Sícul.(43) 
Encara  així,  són  excepcions  en  el  món  antic.  Tan  aviat,  però,  que  els  pobles,  la 
producció dels quals encara es mou en les formes inferiors del treball esclau, del treball 
obligat, etc., entren en el mercat mundial dominat pel sistema de producció capitalista, i 
la venda de productes a l'exterior es desenvolupa en interès prioritari, els horrors bàrbars 
de l'esclavatge, de la servitud, etc., s'empleten en l'horror civilitzat del sobretreball. Així 
el treball negre dels estats meridionals de la Unió nord-americana servaven una certa 
mesura de caràcter patriarcal mentre la producció s'adreçava al consum directe. En el 
grau,  però,  que  l'exportació  de  cotó  esdevingué  interès  vital  d'aquests  estats,  el 
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sobretreball dels negres, i ací i allà el consum de la seua vida en set anys de treball, 
foren un factor d'un sistema calculat i calculador. Ja no es tracta d'aconseguir-ne una 
certa massa de productes útils. Es tractava ara de la producció de la pròpia plus-vàlua. 
De  forma  similar  s'esdevé  amb  el  treball  obligat,  per  exemple  en  els  principats 
danubians.

La comparació de la viva fam de treball excedentari en els principats danubians amb la 
mateixa  fam en  les  fàbriques  angleses  conté  un  interès  particular,  perquè  el  treball 
excedentari de la servitud posseeix una forma independent, sensiblement palpable.

Suposam que la jornada laboral compta amb 6 hores de treball necessari i 6 hores de 
treball excedentari. Així el treballador lliure ofereix al capitalista setmanalment 6 x 6 o 
36 hores de treball excedentari. És igual que si treballàs 3 dies a la setmana per ell i 3 
dies a la setmana debades pel capitalista. Però això no és visible. El treball excedentari i 
el treball necessari es confonen entre ells. Puc així també expressar la mateixa relació, 
per exemple, si dic que l'obrer treballa cada minut 30 segons per ell i 30 segons pel 
capitalista, etc. Amb el treball servil és diferent. El treball necessari que, per exemple, 
realitza  el  camperol  valac  pel  seu  propi  manteniment  es  diferencia  espaialment  del 
treball excedentari pel boiard. Un el realitza en el seu propi camp, l'altra en els béns 
senyorials. Totes dues parts del temps de treball existeixen així independentment l'una 
de l'altra. En la forma del treball servil, el treball excedentari se separa clarament del 
treball  necessari.  Aquestes forma diferent d'aparició no altera la relació quantitat  del 
treball excedentari i el necessari. Tres dies de treball excedentari a la setmana resten tres 
dies de treball, que no constitueixen cap equivalent pel propi treballador, ja siga treball 
servil  o  treball  assalariat.  Entre  els  capitalistes,  però,  la  fam de  treball  excedentari 
apareix esclatan després d'un allargament desmesurat de la jornada laboral,  entre els 
boiards simplement en una cacera directa de dies de servei.(44) 

El treball  servil es barrejava en els principats danubians amb rendes naturals i altres 
menes  d'obligacions  de  servitud,  però  constituïa  el  tribut  més  destacat  a  la  classe 
dominant. On això era el cas el treball servil rarament sorgia de la servitud, sinó que 
més aviat la servitud, contràriament,  provenia del treball servil.(44a) Així fou en les 
províncies romaneses.

El sistema originari de producció es basava en la propietat comunitària, però no en la 
propietat  comunitària  de  forma  eslava  o  índia.  Una  part  de  les  terres  es  cultivava 
independentment com a propietat privada lliure dels membres de la comunitat, una altra 
part – der ager publicus – es repartia comunitàriament. Els productes d'aquest treball 
comú servien en part de fons de reserva per males collites i altres desgràcies, i en part 
com a tresor públic per cobrir els costos de la guerra, de la religió i d'altres tasques 
comunitàries. En el decurs del temps els dignataris militars i eclesiàstics usurparen la 
propietat  comunitària  en  benefici  propi.  El  treball  dels  camperols  lliures  en la  terra 
comunitària es transformà així en treball servil pels lladres de terra comunitària. Així es 
desenvolupava alhora una relació de servitud, amb tot tan sols de fet, i no de dret, fins 
que  la  Rússia  alliberadora  del  món,  sota  el  pretext  d'abolir  la  servitud,  l'establí 
legalment. El codi del treball servil, que el general rus Kiselev proclamà el 1831, el 
dictaven  naturalment  els  propis  boiards.  Rússia  conqueria  amb  això  d'un  colp  els 
magnats dels principats danubians i l'aplaudiment dels cretins liberals de tot Europa.
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Segons  el  «Règlement  organique»,  com es  diu  aquest  codi  del  treball  servil,  cada 
camperol valac deu al denominat propietari agrari, a banda d'una massa de detallades 
prestacions naturals, 1.dotze jornades laborals en general, 2. un dia de treball al camp i 
3. un dia de transport de llenya. Summa summarum 14 dies en un any. Amb una visió 
profunda en economia política, però, la jornada laboral no es pren en el sentit ordinari, 
sinó com la jornada laboral  necessària  per l'obtenció d'un producte  diari  mitjà,  però 
aquest producte diari mitjà es determina tan esforçadament, que cap cíclop no el podia 
acabar  en 24 hores.  En mots  secs,  el  propi «Règlement»  declara  així  amb veritable 
ironia russa que sota 12 jornades laborals cal entendre el producte d'un treball manual 
de 36 dies, per un dia de treball al cap tres dies, per un dia de transport de llenya el 
triple. Summa: 42 dies servils. A això, però, cal afegir la denominada jobagie, servei 
que cal prestar al senyor de la terra per necessitats  extraordinàries de producció. En 
relació a la quantitat de població, cada poble ha de presentar anualment un determinat 
contingent  per  la  jobagie.  Aquest  treball  servil  afegit  s'estima  en  14  dies  per  cada 
camperol  valac.  Així  el  treball  servil  prescrit  s'emporta  56  jornades  laborals.  L'any 
agrícola compta, però, a Valàquia, pel mal clima, tan sols 210 dies, dels quals 40 són 
diumenges i festius, 30 de mitjana són de mal oratge, tot plegat 70 dies que cauen. Hi 
resten 140 jornades laborals. La relació del treball servil amb el treball necessari, 56/84 o 
662/3%, expressa una taxa molt més petita de plus-vàlua que la que regula el treball de 
l'agricultura  anglesa  o del  treballador  fabril.  Això és,  però,  tan sols  el  treball  servil 
legalment prescrit. I en un esperit encara «més liberal» que la legislació fabril anglesa, 
el «Règlement organique» sap com facilitar la pròpia violació. Després d'haver fet 54 
dies de 12, l'obra diària nominal de cadascun dels 54 dies servils es determina d'una 
manera que una porció ha de caure en el dia següent. En un dia, per exemple, s'ha de 
sembrar una franja de terra que, per aquesta operació, especialment en plantacions de 
panís, requereix el doble de temps. L'obra diària legal per determinats treballs agrícoles 
es pot interpretar de forma que el dia comença el mes de maig i acaba el mes d'octubre. 
Pels moldaus les condicions són encara més dures

«Els dotze dies servils del Règlement organique», cridava un boiar embriagat de victòria, «equivalen a 
365 dies l'any!»(45)

Si el Règlement organique dels principats danubians és una expressió positiva de la fam 
de  treball  excedentari,  que  legalitza  a  cada  paràgraf,  les  Factory-Acts  angleses  són 
l'expressió negativa de la mateixa fam. Aquestes lleis vinclen la passió del capital per un 
drenatge  desmesurat  de  la  força  de  treball,  mitjançant  una  limitació  forçosa  de  la 
jornada laboral per l'estat, i de fet per un estat dominat pel capitalista i el terratinent. A 
banda d'un moviment obrer que creix amenaçadorament de dia en dia, la limitació del 
treball fabril la dictava la mateixa necessitat que omple de guano els camps anglesos. La 
mateixa cega avarícia d'expoli que en un cas exhaureix la terra, en l'altre arrencava de 
socarrel la força vital de la nació. Les epidèmies periòdiques hi parlen tan clarament 
com la disminució de la talla dels soldats a Alemanya i a França.(46)

L'ara (1867) vigent Factory-Act del 1850 permet 10 hores per dia setmanal mitjà, és a 
dir pels primers 5 dies de la setmana 12 hores, de 6 del matí a 6 del vespre, de les quals, 
però  1/2 hora es reserva legalment  pel desdejuni i una hora per dinar,  de forma que 
resten 101/2 hores de treball, i 8 hores pel dissabte, de 6 del matí a 2 de la vesprada, a 
banda de 1/2 hora pel desdejuni. Resten 60 hores de treball, 101/2 pels primers cinc dies 
de la setmana, 71/2 pel darrer dia de la setmana.(47) Es designen observadors a propòsit 
de la llei, inspectors de fàbriques subordinats directament al ministeri de l'interior, els 
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reports  dels  quals  són  publicats  semestralment  pel  parlament.  Ofereixen  així  una 
estatística continuada i oficial de la fam del capitalista de treball excedentari.

Escoltam un instant els inspectors de fàbriques.(48)

«El fabricant infractor comença el treball un quart d'hora, de vegades abans, de vegades després, de les 6 
del matí i conclou un quart d'hora després de mitja trada, de vegades abans, de vegades després. Pren 5 
minuts de l'inici i de la fi de la mitja hora nominalment dedicada al desdejuni, i 10 minuts a l'inici i a la fi  
de l'hora dedicada a dinar. El dissabte treball un quart d'hora, de vegades més, de vegades menys, després 
de les 2 de la vesprada. Així s'empora un guany:

Abans de les 6 del matí 15 minuts
Després de les 6 p.m. 15 minuts
Del desdejuni 10 minuts
Del dinar 20 minuts

60 minuts

Suma en 5 dies: 300 minuts

Am Samstagen
Abans de les 6 del matí 15 minuts
Del desdejuni 10 minuts
Després de les 2 p.m. 15 minuts

Guany global setmanal: 340 
minuts

O 5 hores i 40 minuts setmanals, que multiplicat per 50 setmanes laborals, amb l'exclusió de 2 setmanes 
per dies festius o interrupcions ocasionals, donen 27 jornades laborals».(49) 

«L'allargament diari de la jornada laboral en 5 minuts per damunt de la durada normal, donen 2 1/2 dies 
de producció l'any».(50) «Una hora addicional diària guanyada mitjançant intervals anteriors o posteriors 
als temps dels àpats, fa d'un any de 12 mesos un de 13».(51) 

Les crisis on la producció s'interromp i s'hi treballa tan sols «a temps reduït», o tan sols 
uns dies de la setmana, no alteren naturalment la tendència a l'allargament de la jornada 
laboral.  Com menys  negoci es fa,  més guany cal treure del negoci fet.  Com menys 
temps  s'hi  pot  treballar,  més  cal  dedicar-los  al  temps  de  treball  excedentari.  Això 
reporten els inspectors de fàbriques del període de la crisi del 1857 al 1858:

«Hom pot prendre per una incoherència que s'hi done qualsevol sobretrebal en un temps on el comerç va 
tan malament, però la mala situació estimula individus sense escrúpols a la transgressió; s'asseguren un 
profit extra...» «En el mateix temps», deia Leonard Horner, «que 122 fàbriques del meu districte havien 
cessat completament, 143 restaven aturades i totes les altres treballaven a temps reduït, encara hi havia 
sobretreball per damunt del temps legalment determinat».(52) «Tot i que», deia el senyor Howell, «en la 
majoria de les fàbriques la mala situació econòmica s'hi treballava mitja jornada, continuava a rebre els 
mateixos comunicats de queixa dels treballadors, als quals prenien (snatched) una mitja hora o ¾ d'hora 
diaris, en escurçar-hi els temps legalment garantits per menjar i reposar».(53) 

El mateix fenomen es repetia a una escala inferior durant les espaordidores crisis del 
cotó del 1861 al 1865.(54)

«De vegades es presenta com a excusa, quan s'hi troben persones en la fàbrica o bé a una hora de dinar o 
en un altre moment il·legal, que no deixarien la fàbrica en l'hora assenyalada, i que calia la força per fer 
que  deixassen  la  feina» (neteja  de  les  màquines,  etc.)  «especialment  el  dissabtes.  Però  si  les  'mans' 
restaven en la fàbrica després que la maquinària hagués deixat de funcionar... no ho haurien de fer si se'ls 
hagués donat prou temps a banda per dedicar-se específicament a la neteja, etc., ja fos abans de les 6 del 
matí o abans de les 2 de la tarda dels dissabtes».(55)

«El profit extra que fan amb el sobretreball per damunt del temps legal sembla per molts fabricants una 
temptació massa gran com per poder-hi fer front. Calculen la probabilitat que no els descobresquen, i 
compten que la petita quantitat de multa que han hagut de pagar els sancionats fa que fins i tot si els  
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descobrissen encara tindrien assegurat un balanç de guanys».(56) «Allà on el temps afegit s'aconsegueix 
per la multiplicació de petits robatoris (a multiplication of small thefts) en el decurs del dia, els inspectors 
tenen dificultats insuperables per denunciar-ho».(57)

Aquests «petits robatoris» del capital als temps de dinar i de reposar del treballador els 
inspectors  de  fàbriques  els  designen  també  com  a  «petty  pilferings  of  minutes», 
carterisme de minuts (58), «snatching a few minutes», presa de minuts (59), o com en 
diuen tècnicament els treballadors, «nibbling and cribbling at meal times».(60)

Hom veu que en aquesta atmosfera la formació de la plus-vàlua pel treball excedentari 
no és cap secret.

«Si em permets», em deia un respectable amo de fàbrica, «de treballar diàriament tan sols 10 minuts per 
damunt del temps, m'hi poses anualment 1.000 lliures esterlines a la butxaca».(61) «Els àtoms de temps 
són els elements del guany».(62)

Res no és més característic d'aquesta visió que la denominació de l'obrer que treballa tot 
el temps de «full times» i dels infants de menys de 13 anys que tan sols se'ls hi permet 
de treballar 6 hores, de «half times» (63).

El treballador  ací  no és més que temps de treball  personificat.  Totes les diferències 
individuals es resolen entre «jornada completa» i «mitja jornada».

3. Branques de la indústria anglesa sense limitació legal d'explotació

La tendència a l'allargament de la jornada laboral, la fam de llop per treball excedentari, 
d'un abast que no s'havia observat abans, i d'una explotació desmesurada que ni tan sols 
superava, ho deia un economista burgès anglès, les crueltats dels espanyols contra els 
pells roges d'Amèrica (64), ha fet que el capital finalment es plegue a les cadenes de la 
regulació legal. Fem ara una ullada a certes branques de la producció on la desagnació 
de la força de treball és encara avui lliure de cadenes o encara ho era ahir.

«El  senyor Broughton, un county magistrate,  declarà com a president d'una reunió celebrada a la sala 
municipal de Nottingham, el 14 de gener del 1860, que en el sector de la població urbana dedicat a la 
producció  de  vetes  i  fils  h  dominava un grau  de privació i  patiment  desconegut  a  la  resta  del  món 
civilitzat... A les 2, 3, 4 de la matinada, infants de 9 a 10 anys són trets dels bruts llits i obligats a treballar  
per la pura subsistència fins a les 10, 11, 12 de la nit, mentre se'ls desgasten els membres, se'ls hi arronsa 
la figura, se'ls empalideix el rostre i la humanitat es redueix a una torpor pètria, massa horrible com per 
contemplar-la... No ens sorpren que el senyor Mallett, o qualsevol altre fabricant, s'alce i proteste contra 
la  discussió...  El  sistema,  tal  com  el  descriu  la  Rev.  Montagu,  és  un  sistema  d'esclavatge  ilimitat, 
d'esclavatge en el sentit social, físic, moral i intel·lectual... Que ha de pensar hom d'una ciutat on s'hi fa un 
meeting públic per demanar que el temps de treball pels homes es limite diàriament a 18 hores!... Clamam 
contra els plantadors virginians i carolinians. És, però, el llur mercat negrer, amb tots els colps de fuet i 
amb el tràfic de carn humana, més repugnant que aquest continu sacrifici humà que es fa perquè s'hi 
puguen fabricar vels i colls en benefici dels capitalistes?(65) 

La ceràmica (pottery) de Staffordshire ha sigut objecte en els darrers 22 anys de tres 
investigacions parlamentàries. El resultat el conté el Report del senyor Scriven del 1841 
als «Children's Employment Commissioners», en el Report del doctor Greenhow del 
1860, publicat a càrrec del responsable sanitari del Privy Council («Public Health, 3rd 
Report»,  I,  102-113),  i  finalment  en el  Report  del  senyor  Longe del 1863, al  «First 
Report of the Children's Employment Commission» del 13 de juny del 1863. Pel meu 
objectiu n'hi ha prou a llegir les pròpies declaracions d'infants explotats dels Reports del 
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1860 i del 1863. Dels infants hom pot formar-se una opinió igual que la dels adults, 
especialment de noies i dones, d'una branca de la indústria que en comparació amb les 
filtatures sembla una ocupació més agradable i saludable.(66)

En Guillem Wood, de nou anys, «tenia 7 anys i 10 mesos quan començà a treballar». 
«Ran moulds» (duia articles ja amotllats a la cambra d'assecat, i després tornava amb els 
motllos buits) des del principi. Arribava cada dia de la setmana a les 6 del matí i se 
n'anava a les 9 del vespre. «Treball fins a les 9 del vespre cada dia de la setmana. Això 
durant les darrers 7-8 setmanes». Un treball de quinze hores per un nen de set anys! M. 
Murray, un noi de dotze anys, diu: 

«I run moulds and turn jigger (gir la roda). Arrib a les 6 del matí, de vegades a les 4. He treballat tota la  
darrera nit fins a les 6 del maí. No he anat al llit des de la nit passada. Apart de jo la darrera nit hi han 
treballat 8 o 9 nois. Tots, tret d'un, hem tornat aquest matí. En trec setmanalment 3 xílings i 6 penics». (1 
taler i 5 groschen). «No en trec més per treballar tota la nit. La setmana passada vaig treballar dues nits».

Fernyhough, un noi de deu anys:

«No sempre tinc una hora sencera per dinar; sovint tan sols mitja hora; cada dijous, divendres i dissabte».
(67)

El doctor Greenhow declara que la longevitat dels districtes ceràmics de Stoke-upon-
Trent i Wolstanton és extraordinàriament breu. Per bé que el districte de Stoke tan sols 
un 36,6% i al de Wolstanton tan sols un 30,4% de la població masculina per damunt de 
20  anys  treballava  en  la  ceràmica,  entre  els  homes  d'aquesta  categoria  del  primer 
districte, més de la meitat, i en la segona gairebé 2/5 de la mortalitat és conseqüència de 
malalties  respiratòries  entre  els  ceramistes.  El  doctor  Boothroyd,  pràctic  sanitari  a 
Haley, diu:

«Cada generació successiva de ceramistes és més nana i més feble que l'anterior».

Igualment, un altre pràctic, el senyor McBean: 

«D'ençà que vaig començar la meua pràctica fa vint-i-cinc anys entre els ceramistes, he observat una 
degeneració marcada d'aquesta classe, evidenciada especialment en l'estatura i el pes».

Aquestes declaracions s'han tret del Report del doctor Greenhow del 1860.(68)

Del report dels comissaris del 1863, els següents diuen: el doctor J. T. Arledge, metge 
en cap de l'Infermeria de North Staffordshire: 

«Com a classe, els ceramistes, homes i dones, representen... una població degenerada, físicament i moral. 
Són, per regla general, escarransits, malgirbats, i sovint estrets de pit. Envelleixen prematurament i són de 
vida curta;  flemàtics  i  poc sanguinis,  evidencien  la  feblesa  de constitució amb atacs  perseverants  de 
dispèpsia, malalties hepàtiques i renals i reumatisme. De totes, però, tendeixen a malalties respiratòries, 
neumonia, tisis, bronquitis i asma. Una forma de la darrera els hi és peculiar i es coneix sota el nom 
d'asma ceràmica o de consumpció ceràmica. L'escrofulosi que ataca les amígdales, els ossos o altres parts 
del cos, és una malaltia de més de dos terços dels ceramistes. Que la degeneració (degenerescence) de la 
població d'aquest districte no siga encara més gran es deu exclusivament al reclutament des dels districtes 
limífrofs i als matrimonis mixtos amb races més sanes».

El senyor Charles Parsons, antic house surgeon de la mateixa infermeria, escriu en una 
lletra al comissari Longe entre d'altres: 
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«Puc parlar tan sols per observació personal, no per estatística, però no vacil·laria en assegurar que m'ha 
provocat indignació una vegada i una altra veure aquests pobres infants, la salut dels quals se sacrifica per 
satisfer l'avarícia dels pares i dels patrons».

Enumera les causes de les malalties dels ceramistes i conclou que es deuen a les «long 
hours» («llargues hores de treball»). El report de la Comissió confia que 

«una manufactura que ha assumit una posició tan capdavantera als ulls del món, no pot permetre's que es 
diga que el seu gran èxit s'acompanya del deteriorament físic, del patiment corporal generalitzat, i de la 
mort prematura de la població treballadora, el treball i habilitat de la qual ha comportat un resultat tan 
gran».(69)

Ço que val per les ceràmiques d'Anglaterra, serveix per les d'Escòcia.(70)

La manufactura de llumins data del 1833, de la troballa de l'aplicació del fòsfor al propi 
misto.  D'ençà  del  1845  s'ha  desenvolupat  ràpidament  a  Anglaterra  i  s'ha  difós 
especialment a les parts més poblades de Londres, i també a Manchester, Birmingham, 
Liverpool, Bristol, Norwich, Newcastle, Glasgow, i amb ella el trisme que un metge de 
Viena ja descobria  el  1845 com a malaltia  particular  dels  lluminers.  La meitat  dels 
treballadors  són  infants  de  menys  de  13  i  persones  joves  de  menys  de  18.  La 
manufactura  funciona  a  costa  d'una  insalubritat  i  d'una  incomoditat  que  tan  sols  la 
porció més desafavorida de la classe obrera, vídues mig afamades, etc., hi lliuren els 
infants,  «desarrapats,  mig  famolencs,  infants  completament  abandonats  i  sense 
instrucció».(71) Dels testimonis que examinà el comissari White (1863), hi havia 270 
per sota del 18, 40 per sota del 10, 10 de tan sols 8, i 5 de tan sols 6 anys d'edat. Una 
jornada laboral de 12 a 14 i 15 hores, treball nocturn, temps d'àpats sense regular, la 
majoria en el propi lloc de treball, que empestava de fòsfor. Dante trobaria superades en 
aquesta manufactura les seues fantasies de l'infern més horribles.

En la fàbrica de paper pintat, les menes més grolleres s'imprimeixen amb màquina, les 
més fines a mà (block printing).  Els mesos més actius de feina cauen entre primers 
d'octubre i finals d'abril. Durant aquest període el treball és continu i atrafegat, sense 
cap interrupció des de les 6 del matí fins a les 10 del vespres o ben entrada la nit.

J. Leach diu: 

«L'hivern  passat» (1862) «de  les 19 noies  6  eren  fora  com a conseqüències  de malalties degudes  al 
sobretreball.  Els hi  havia de cridar  l'atenció per mantindre-les despertes».  W. Duffy:  «Els  infants no 
poden  sovint  mantindre  els  ulls  oberts  pel  cansament,  i  de  fet  ni  tan  sols  podem  nosaltres».  J. 
Lightbourne: «Tinc 13 anys... L'hivern passat vam treballar fins a les 9 del vespre i l'hivern anterior fins a 
les 10.  L'hivern passat plorava gairebé cada nit pel mal de peus». G. Aspden: «Aquest meu jove, quan 
tenia 7 anys, el duia a l'esquena amunt i avall de la neu, i havia de treballar 16 hores!... Sovint m'havia 
d'agenollar per donar-li de menjar mentre era al costat de la màquina, ja que no podia deixar-la o aturar-
la».  Smith,  gestor  associé  d'una  fàbrica  de  Manchester:  «Nosaltres»  (vol  dir  les  seues  «mans»,  que 
treballen per «nosaltres») «treballam sense interrupció per dinar, de forma que el treball diari de 10 1/2 
hores es completa a les 4 1/2 hores de la vesprada, i tota la resta és temps de més». (72) (Cal assumir que 
aquest senyor Smith no fa cap àpat durant 10 1/2 hores?) «Nosaltres» (el mateix Smith) «rarament plegam 
abans de les 6 de la vesprada» (vol dir plegar del consum de les «nostres» màquines de força de treball), 
«de forma que nosaltres» (iterum Crispinus) «de fet treballam tot l'any per damunt del temps... Els infants 
i els adults» (152 infants i joves de menys de 18 anys i 140 adults) «han treballat setmanalment durant els 
darrer 18 mesos de mitjana no pas menys de 7 jornades i 5 hores, o 78 1/2 hores setmanals. Per les 6 
setmanes anteriors al 2 de maig d'enguany» (1863), «la mitjana era superior – 8 dies o 84 hores a la 
setmana!" 
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Encara continua el mateix senyor Smith, tan força donat al pluralis majestatis, amb un 
somriure:  «El  treball  mecànic  és  lleuger».  I  així  ho  diuen  els  empleats  del  block 
printing: «El treball manual és més sa que el treball mecànic». En general, els senyors 
fabricants es declaren indignadament contra la proposta de «aturar les màquines si més 
no durant els temps dels àpats».

El Report de la Comissió creu innocentment que la por d'unes «firmes destacades» de 
perdre temps, és a dir apropiació de treball aliè, i així «perdre beneficis», no és cap «raó 
de pes» per permetre que infants de manys de 13 i  joves de menys  de 18 treballen 
durant 12-16 hores i «es deixen perdre» el dinar, o que els hi donen de la mateixa forma 
que hom subministra carbó i aigua a la màquina de vapor, sabó a la llana, oli a la roda, 
etc – durant el propi procés de producció, com a simple material auxiliar dels mitjans de 
treball.(73)

Cap  branca  de  la  indústria  d'Anglaterra  –  (no  consideram la  maquinària  de  fer  pa 
recentment introduïda) – ha preservat fins avui un sistema de producció pre-cristià, tant 
antic que hom el pot veure a través dels poetes dels temps de l'imperi romà com els 
forns de pa. Però el capital, com hem remarcat abans, és inicialment indiferent davant 
del caràcter tècnic del procés de producció. L'assum tal com se'l troba. 

La increïble falsificació de pa, especialment a Londres, fou inicialment descoberta pel 
Comitè de la cambra baixa «sobre la falsificació dels mitjans de nutrició» (1855-1856) i 
l'obra  del  Dr.  Hassalls  «Adulterations  detected».(74) La  conseqüència  d'aquestes 
descobertes fou la llei del 6 d'agost del 1860: «for preventing the adulteration of articles 
of  food  and  drink»,  una  llei  sense  efectes  ja  que  naturalment  observa  la  més  alta 
delicadesa envers qualsevol freetrader  que es decidesca per la compra i la venda de 
mercaderies  falsificades «to turn an honest penny».(75) El propi Comitè  formulà de 
forma  més  o  menys  innocent  la  convicció  que  el  lliure  comerç  comportava 
essencialment  el  comerç  amb  falsificacions,  o  com  els  anglesos  les  anomenaven 
enginyosament, amb «materials sofisticats». De fet, aquesta mena de «sofística» entén 
millor que Protàgores, com fer del negre blanc i del blanc negre, i demostra millor que 
els elèates que tot allò real ad oculos és simple aparença.(76)

En tot cas, el Comitè havia posat els ulls del públic en el seu «pa de cada dia» i així en 
els forns de pa. Alhora en meetings públics i en peticions al parlament s'elevava el plany 
dels jornalers de les fleques de Londres pel sobretreball, etc. El plany era tan urgent que 
el senyor H. S. Tremenheere, també membre de la comissió abans esmentada del 1863, 
fou nomenat comissari reial d'investigació. El seu report (77), juntament amb les proves 
fornides, apel·lava al públic, no pel cor, sinó per l'estòmac. Els anglesos formats en la 
Bíblia saben de fet que els humans, si és que no són dotats de la gràcia del capitalista o 
de la del terratinent o de la del sinecurista, tenen prescrit guanyar-se el pa amb la suor 
del  front,  però  no  sabien  que  s'havien  de  menjar  amb  el  pa  de  cada  dia  una  certa 
quantitat  de transpiració humana barrejada amb supuracions d'abscessors, teranyines, 
cadàvers d'escarabats i pútrid rent alemany, a banda d'alum, sorra i d'altres agradables 
ingredients  minerals.  Sense  cap  consideració  a  la  seua  santedat,  en  «Freetrade»,  el 
comerç «lliure» de pa fou així posat sota la supervisió d'inspectors estatals (a la fi de la 
sessió parlamentària del 1863) i per la mateixa llei parlamentària es prohibí el temps de 
treball de 9 del vespre fins a les 5 del matí pels jornalers dels forns de menys de 18 
anys. La darrera clàusula parla volums quant al sobretreball en un ram tan patriarcal i 
familiar.
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«El treball d'un jornaler dels forns de pa de Londres comença en general a les 11 de la nit. En aquesta 
hora fa la massa, un procés força laboriós que dura de 1/2 a 3/4 d'hora, segons la quantitat i la preparació 
del material. Llavors la posa damunt la plataforma que fa alhora de suport, i durant un parell d'hores hi 
dorm amb una saca a sota i amb una altra d'enrotllada que li fa de coixí. Després comença un treball ràpid 
i ininterromput de 5 hores, d'estirar, plegar, formar, de dur-lo al forn, i de treure del forn, etc., les barres. 
La temperatura de la cambra va de 75 a 90 graus i en les cambres més petites puja més que no pas menys. 
Quan la feina de fer el pa, les barres, etc., acaba, comença el repartiment; i una part considerable de la 
jornada, després  del dur treball  nocturn descrit,  es dedica a caminar  moltes hores del  dia,  a carregar 
cistells o empènyer carros, i de vegades cal tornar al forn per concloure la feina entre la 1 i les 6 de la 
vesprada segons l'època de l'any, o la quantitat i natura del negoci del patró, mentre que uns altres de nou 
s'encarreguen de treure més material fins tard al vespre».(78) «Durant l'estació londinenca els jornalers 
dels forns de pa a preu 'complet'  del West End comencen regularment la feina a les 11 de la nit i es 
dediquen a fer pa amb un o dos intervals de descans, sovint ben breus, fins a les 8 de l'endemà. Després es 
dediquen tot el dia, fins a les 4, 5, 6 o 7 de la vesprada a repartir el pa, o de vegades a la vesprada tornen 
al forn per ajudar a fer reposteria. Després de completar la feina, els hi resten de vegades sis, i de vegades 
tan sols 5 o 4 hores per dormir. El divendres comencen la feina encara abans, cap a les 10 del vespre, i 
dura sense descans, ja siga en la confecció del pa o en el repartiment, fins a les 8 del vespre del dissabte 
següent, però més habitualment fins a les 4 o les 5 del diumenge. També en els forns esmentats que venen 
el pa a 'preu complet', hom ha de dedicar de nou de 4 a 5 hores del diumenge en els treballs preparatius de 
l'endemà... Els jornalers dels forns del 'underselling masters'» (el pa que es ven per sota del preu complet), 
«que suposen, com hem remarcat abans, més de 3/4 dels forns de Londres, no tan sols han de treballar de 
mitjana més hores sinó que treballen gairebé completament dins la fleca, ja que els mestres venen el pa en 
la pròpia botiga. A la fi de la setmana... comencen a treballar el dijous a les 10 de la nit i continuen amb 
tan sols breus interrupcions fins ben tard del dissabte».(79)

Dels «underselling masters» s'hi copsa fins i tot des d'un punt de mira burgès que «el 
treball impagat dels jornalers (the unpaid labour of the men) constitueix el fonament de 
la competència».(80) I els «full priced baker» denuncien els competidors «underselling» 
a la comissió d'investigació com a lladres de treball aliè i falsificadors.

«Reïxen tan sols mitjançant el frau al públic i en fer treballar 18 hores els llurs jornalers per un salari de 
12 hores».(81) 

L'adulteració de pa i la formació d'una classe de forners que venen el pa per sota del 
preu complet, s'hi desenvolupà a Anglaterra des de principis del segle XVIII, tant aviat 
com el caràcter  gremial  del  negoci  es perdé i  hi  entrà el  capitalista  en la forma de 
moliner o de fabricant de farina darrera del mestre forner nominal.(82) Així s'hi posaren 
els  fonaments  de la  producció capitalista,  de l'allargament  desmesurat  de la  jornada 
laboral i del treball nocturn, per bé que el darrer tan sols féu peu a Londres de forma 
seriosa després del 1824.(83)

Hom entendrà per tot plegat que el Report de la Comissió enumeràs els jornalers dels 
forns de pa entre els treballadors de més curta vida, que, si han sigut prou afortunats 
com per haver escapat del normal delme d'infants de tots els sectors de la classe obrera, 
amb prou feines arriben als 42 anys de vida. Nogensmenys, als forns de pa els hi sobren 
candidats. Les fonts de subministrament d'aquesta «força de treball» per Londres són a 
Escòcia, als districtes agrícoles de l'oest d'Anglaterra, i a Alemanya.

Els anys 1858-1860 els jornalers de forns de pa d'Irlanda organitzaren per compte propi 
grans meetings d'agitació contra el treball nocturn i en diumenge. El públic, per exemple 
el del meeting del maig del 1860 a Dublin, hi prenia partit amb escalf irlandès. S'establí 
l'exclusivitat del treball diürn, de fet mitjançant aquest moviment, a Weltford, Kilkenny, 
Clonmel, Waterford, etc.
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«A Limerick, on era conegut que els greuges dels jornalers a sou eren depassaven tota mesura, aquest 
moviment ha fracassat per l'oposició dels mestres forners, especialment dels forners-moliners. L'exemple 
de Limerick dugué a un retrocés a Ennis i Tipperary. A Cork, on la manca de voluntat s'hi demostrava de 
la forma més viva, els mestres han derrotat al moviment en fer ús del poder de deixar els jornalers a l'aire.  
A Dublín els mestres hi han ofert l'oposició més decidida, i mitjançant l'acomiadament del nombre més 
gran possible de jornalers que el promovien, han aconseguit de dur als homes a un acord per treballar els 
diumenges i les nits, contrari a les llurs conviccions».(84)

La comissió del govern anglès a Irlanda s'ha armat fins a les dents i ho demostra amb 
uns tons suaus, per bé que funeraris, contra els mestres forners de Dublín, Limerick, 
Cork, etc: 

«El  comitè  creu  que  les  hores  de  treball  són  limitades  per  lleis  naturals,  i  que  no  es  poden  violar 
impunement. Que el fet que els mestres gremials induesquen els treballadors, per la por de perdre la feina, 
a violar conviccions religioses i els millors sentiments, a desobeir les lleis de la terra, i a menysprear 
l'opinió  pública»  (això  darrer  es  refereix  al  treball  dominical),  «ha  de  provocar  un  malestar  entre 
treballadors i patrons,... i forneix un exemple perillós per la religió, la moralitat i l'ordre social... El comitè 
creu que qualsevol treball constant de més de 12 hores diàries afecta la vida domèstica i privada del 
treballador,  i  mena  a  resultats  morals  desastrosos,  que  interfereixen  amb  la  llar  de  cada  home,  i  a 
l'abandonament dels deures familiars com a fill, com a germà, com a marit, com a pare. Que el treball de 
més de 12 hores té una tendència a minar la salut del treballador, i així du a un envelliment i una mort 
prematures, per gran dany de les famílies dels treballadors, que es veuen així privades (are deprived) de la 
cura i del suport del cap de família quan més el necessiten».(85) 

Èrem abans a Irlanda. A l'altra banda del canal, a Escòcia, el treballador agrícola, l'home 
de l'arada, denuncia la feina de 13 a 14 hores, en un clima hostil, amb el treball afegit de 
quatre  hores el  diumenge (en aquesta terra  de santificadors  del  sabbat!)(86),  mentre 
davant un Grand Jury de Londres al mateix temps s'hi presenten tres obrers ferroviaris, 
un  revisor,  un  conductor  i  un  guardavies.  Un  gran  accident  ferroviari  ha  expedit 
centenars  de passatgers  a  l'altre  món.  La negligència  dels  ferroviaris  és  la  causa de 
l'infortuni.  Declaren  amb  una  sola  veu  que  fa  10  o  12  anys  el  llur  treball  durava 
diàriament 8 hores. Durant els darrers 5-6 anys hom l'ha vist augmentar en 14, 18 i 20 
hores, i sota una pressió especialment severa els festius, en períodes d'excursions, sovint 
dura de 40 a 50 hores sense interrupció. Eren homes ordinaris i no cíclops. En un cert 
punt la llur força de treball els hi defallí. La torpor se n'apoderà. El cervell els hi deixà 
de  pensar  i  els  ulls  de  veure.  El  completament  «respectable  British  jurymen» 
respongueren amb un veredicte que els enviava a una vista següent sota el càrrec de 
«manslaughter» (massacre) i amb una lleu remarca on expressaven el desig pietós que 
els senyors magnats del capital  ferroviari fossen, en el futur, més extravagants en la 
compra d'una quantitat prou gran de «força de treball» i més «abstinents» o «abnegats» 
o «estalviadors» en el drenatge de força de treball impagada.(87)

De la multitud variada de treballadors de totes les professions, edats, gèneres, que ens 
pressiona més fortament que les ànimes dels assassinats a Odisseu, en la qual, sense els 
llibres blaus sota el braç, hi veiem a primera ullada el sobretreball, prenguem encara 
dues figures el  contrast  frapant  de les  quals  demostra  que davant  el  capital  tots  els 
humans són iguals, una modista i un ferrer.

En la darrera setmana de juny del 1863 tots els diaris londinencs dedicaven un paràgraf 
amb un encapçalament «sensational»: «Death from simple Overwork» (Mort per simple 
sobretreball). Es tractava de la mort de la modista Mary Anne Walkley, de vint anys, 
empleada en una manufactura de vestits força respectable, explotada per una dama amb 
l'acollidor nom d'Elise. La vella i sovint relatada història es descobria ara de nou (88), 
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que aquesta noia treballava de mitjana 161/2 hores, i en temporada, però, sovint 30 hores 
sense interrupció, mentre la «força de treball» que li fallia la mantenia amb el consum 
ocasional de sherry, vi de Porto o cafè. I era ara justament el pic de la temporada. Calia 
confeccionar  amb  una  clucada  d'ulls  els  preciosos  vestits  de  les  nobles  ladies 
convidades al ball d'honor de la recentment importada princessa de Gales. Mary Anne 
Walkley havia treballat 261/2 hores sense descans juntament amb unes altres 60 noies, 
30 en una cambra, que tan sols permetia 1/3 del volum d'aire necessari, mentre que a la 
nit dormien en llits de dues en dues en un dormitori separat per paravents.(89) I aquesta 
era  una  de  les  millors  modisteries  de  Londres.  Mary  Anne  Walkley  emmalaltí  el 
divendres  i  morí  el  diumenge,  sense haver  completat,  per  estorament  de la  senyora 
Elise, les darreres peces pendents.  Cridat massa tard al llit de mort,  el metge senyor 
Keys testimonià davant el «Coroner's Jury» aquests mots: 

«Mary Ann Walkley ha mort per llargues hores de treball en una cambra de treball saturada, i amb un 
dormitori massa petit i deficientment ventilat».

Per tal  de donar al  metge  una lliços  de bones maneres,  el  «Coroner's  Jury»  declarà 
contràriament: 

«La finada ha mort d'apoplexia, però hi ha raons per pensar que la mort s'ha vist accelerada per l'excés de 
feina en un lloc de treball saturat, etc.».

Les  nostres  «esclaves  blanques»,  lamentava  el  «Morning  Star»,  l'òrgan  dels 
lliurecanvistes Cobden i Bright, «les nostres esclaves blanques que són explotades fins a 
la tomba, viuen i moren sense protesta ni plany».(90)

«Treballar fins a la mort és a l'ordre del dia, no tan sols dels llocs de feina de les modistes, sinó en milers 
de llocs, en cada lloc on s'hi fa negoci... Prenguem el ferrer com a exemple. Si hom hagués de creure els 
poetes, no n'hi  cap home amb més força vital, amb més alegria,  que el ferrer.  S'alça d'hora i colpeja 
espurnes  davant  el  sol;  menja  i  beu  i  dorm com cap  altre  home.  Considerat  des  d'un  punt  de  mira 
merament físic, s'hi troba de fet, amb un treball moderat, en una de les millors posicions humanes. Però el 
seguim a la ciutat i el veiem el pes de treball que recau en aquest fort home, i quina rang ocupa en les 
llistes de moralitat  del  nostre país? A Marylebone» (un dels districtes urbans més grans  de Londres) 
«moren anualment ferrers en una proporció del 31 per 1000, o siga 11 punt per damunt de la mortalitat 
mitjana dels homes adults d'Anglaterra. L'ocupació, un art gairebé instintiu de la humanitat, sense cap 
retret vers ella mateixa, esdevé pel simple excés de treball destructor d'homes. Pot fer diàriament tantes 
martellades, fer tantes passes, respirars tantes alenades, realitzar tanta feina, i viure de mitjana, posam, 50 
anys. Hom el força a fer tantes martellades de més, a fer tantes passes de més, a respirar diàriament tantes 
vegades, i a augmentar diàriament un esmerçament vital en un quart de més. Fa l'esforç, i el resultat és 
que, per realitzar en un període restringit un quart més de feina, mor als 37 anys per comptes d'als 50».
(91)

4. Treball diürn i treball nocturn. El sistema de torns

El capital constant, els mitjans de producció, són, considerats des del punt de mira del 
procés d'ampliació del valor, simples absorbents de treball, i amb cada gota de treball 
d'una quantitat proporcional de treball excedentari. Quan no ho fan, la simple existència 
constitueix una pèrdua negativa pel capitalista, ja que representen durant el temps que 
no s'utilitzen, un avançament inútil de capital, i aquesta pèrdua esdevé positiva tan aviat 
com  la  interrupció  de  l'ús  necessita  un  esforç  addicional  en  reemprendre  la  feina. 
L'allargament de la jornada laboral més enllà de les fronteres del dia natural entrada la 
nit actua tan sols de pal·liatiu,  sadolla tan sols parcialment  la set vampírica de sang 
laboral  viva.  Apropiar-se de treball  durant  les  24 hores  del  dia  és així  la  tendència 
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immanent  de  la  producció  capitalista.  Com  que,  però,  és  físicament  impossible 
d'explotar la mateixa força de treball dia i nit de forma continuada, per superar aquesta 
limitació física, cal una alterança entre les forces de treball esgotades durant el dia i les 
esgotades durant la nit, una alterança que es pot dur a terme per mètodes diferents, per 
exemple s'hi pot disposar que una part del personal laboral faça una setmana el torn de 
dia,  i  el  torn de nit  la  setmana següent,  etc.  Hom sap que aquest  sistema de torns, 
aquesta alternança de forces, hi dominà en el període de plenitud juvenil de la indústria 
cotonera anglesa, etc., i que en l'actualitat prolifera, entre d'altres, en les filatures de cotó 
de la governació de Moscou. Com a sistema existes aquest procés de producció de 24 
hores  encara  avui  en  moltes  de  les  branques  industrials  fins  ara  «lliures»  de  Gran 
Bretanya,  entre  d'altres  en  els  alts  forns,  forges,  plantes  de  rodaments  i  altres 
manufactures metàl·liques d'Anglaterra, Gales i Escòcia. El procés laboral inclou ací, a 
banda de les 24 hores dels 6 dies laborals, també les 24 hores del diumenge. Els obrers 
consisteixen en homes i dones, adults i infants de tots dos sexes. L'edat dels infants i 
dels joves passa per tots els intervals des dels 8 (en certs casos des dels 6) fins els 18 
anys.(92) En certes  branques  les  noies  i  les  dones  també treballen  plegades  amb el 
personal masculí.(93)

A  banda  de  l'efecte  perniciós  en  general  del  treball  nocturn  (94),  la  durada 
ininterrompuda de vint-i-quatre hores del procés de producció ofereix unes oportunitat 
altament benvingudes per violar els límits de la jornada laboral nominal. Per exemple, 
en les branques industrials força esgotadores abans esmentades la jornada laboral oficial 
comporta  per cada treballador  majoritàriament 12 hores, noctunes o diürnes.  Però el 
sobretreball per damunt d'aquests límits és en molts casos, per emprar els mots d'un 
report oficial anglès, «realment temibles» («truly fearful»).(95) 

«Cap ment humana», s'hi diu, «pot adonar-se de la massa de feina descrita en el següents paràgrafs que 
realitzen nois de 9 a 12 anys, sense arribar irresistiblement a la conclusió que no s'hi pot permetre que 
continuen aitals absusos de poder de pares i patrons».(96)

«El mètode de fer treballar nois per torns dia i nit fa que, ja siga en el curs habitual de les coses, o en 
moments de pressió, semble inevitable d'obrir les portes a fer-los sovint treballar indegudament llargues 
hores. Aquestes hores són, de fet, en certs casos, no tan sols cruelment, sinó increïblement, llargues pels 
infants. Entre un nombre tan gran de nois no és infreqüent, és clar, que un o més hi siguen absents per una 
causa o altra. Quan això passa el lloc l'ocupen un o més nois dels qui treballen en l'altre torn. Que aquest 
és  un  sistema  massa  ben  entès  ho  demostra...  la  resposta  del  responsable  d'unes  grans  plantes  de 
rodaments que, quan li vaig demanar com es cobria el lloc dels nois absents del torn, em digué, 'gosaria 
de dir, senyor, que ho sabeu tant bé com jo', i admeté el fet».(97)

«En una planta de rodaments on la jornada laboral nominal durava de 6 del matí fins a les 5 1/2 del 
vespre, un jove hi treballà 4 nits cada setmana fins a les 8 1/2 del vespre de l'endemà... i això durant 6 
mesoso». «Un altre, de 9 anys d'edat, treballava de vegades tres torns de dotze hores seguits i, quan tenia 
10 anys, dos dies i dues nits seguits». «Un tercer, ara de 10 anys, treballava des de les 6 del matí fins a 
mitjanit tres nits, i fins a les 9 del vespre les altres nits». «Un quart, ara de 13 anys, treballava de 6 de la 
vesprada fins al mig dia de l'endemà durant tota una setmana, i de vegades tres torns seguits, per exemple 
des del dilluns al matí fins al dimarts a la nit». «Un cinquè, ara de 12 anys, ha treballat en una fundició de 
ferro de Stavely des de les 6 del matí fins a mitjanit durant 14 dies, fins que no va poder més».  George 
Allinsworth, de nou anys: «Vaig arribar ací divendres passat. L'endemà havíem de començar a les 3 del 
matí. Així que m'hi vaig estar tota la nit. Visc a 5 milles. Vaig dormir al terra, amb un davantal a sota i  
una petita jaqueta al damunt. Els dos altres dies hi he arribat a les 6 del matí. Sí! Sí que és un lloc calorós! 
Abans de vindre-hi, hi vaig treballar tot un any en un alt forn. Un que fa molta feina al camp. Començava 
també el dissabte al matí a les 3, però podia si més no anar a casa a dormir, ja que hi era a prop. Uns altres 
dies començava a les 6 del matí i acabava a les 6 o 7 del vespre», etc. (98) 
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Sentim ara com el propi capital valor aquest sistema de vint-i-quatre hores. Els excessos 
del sistema, l'absús de l'extensió «cruel i increïble» de la jornada labora, es deixen de 
banda naturalment en silenci. Tan sols parla del sistema en la forma «normal».

Els senyors Naylor i Vickers, fabricants d'acer, que empraven entre 600 i 700 persones, 
i de les quals tan sols un 10% eren menors de 18 anys, i d'aquests tan sols hi havia 20 
nois en el personal nocturn, s'hi expressen com segueix: 

«Els nois no pateixen per la calor. La temperatura és probablement de 86° a 90°... En les forges i en les 
plantes de rodaments les mans hi treballen dia i nit per torns, però tota resta de la feina és diürna, de 6 del 
matí fins a les 6 del vespre. A la forja s'hi treballa de 12 a 12. Certes mans treball contínuament de nit  
sense cap torn entre l'horari diürn i el nocturn... No trobam cap diferència en la salut per treballar de dia o 
de nit» (els senyors Naylor i Vickers?) «i  probablement la gent pot dormir millor si segueix el mateix 
període de descans que no si el canvia... Aproximadament uns vint nois de menys de 18 anys treballen en 
la feina nocturna... No podríem fer-ho bé (not well do), sense el treball nocturn de joves de menys de 18 
anys. La nostra objecció és l'augments dels costos de producció. És difícil de tindre mans i caps hàbils en 
els departaments, però de joves n'hi ha els qui hom vulga... Naturalment, donada l'escassa proporció de 
joves que empram, les limitacions del treball nocturn són de poca importància o interès per nosaltres».
(99)

El senyor J. Ellis, de la firma dels senyors John Brown et Co., d'Aceries i Ferreries, que 
empra 3.000 homes i joves, i on certament part de la feina més pesada d'acer i de ferro 
es fa «dia i nit, per torns», declara que en les feines d'acer més difícil un o dos joves hi 
van amb dos homes. L'empresa té 500 joves de menys de 18 anys dels quals gairebé 1/3, 
o 170, són de menys de 13. En referència al canvi legal proposat el senyor Ellis pensa: 

«No crec que siga gaire perjudicial (very objectionable) demanar que cap persona de menys de 18 anys 
treballe més de 12 hores de cada 24. Però no crec que hom afegesca cap línia en referència pel que fa als 
joves de més de 12 anys contra el treball nocturn. Aviat una llei ens impedirà d'emprar cap jove de menys 
de 13 anys o fins i tot de menys de 15, i així se'ns prohibirà d'emprar els joves que ara fan feina a la nit.  
Els joves que fan el torn de nit han de treballar també en el torn de nit, ja que els homes no poden realitzar 
exclusivament treball nocturn; això els hi arruninaria la salut. Creiem, però, que el treball nocturm quan 
s'hi fan torns setmanals, no fa cap mal».

(Els senyors Naylor i Vickers creien contràriament, en concordança amb el millor pel 
llur negoci, que el treball nocturn amb canvis periòdics danyaria possiblement més que 
el continu).

«trobam homes que ho fan, així com uns altres que tan sols treballen de dia... Les nostres objeccions 
contra la prohibició del treball nocturn de joves de menys de 18 anys, tenen a veure amb l'augment de la 
despesa,  però aquesta és també l'única raó».  (Quina innocència cínica!) «Creiem que aquest  augment 
depassaria el negoci (the trade), però si es dugués a terme amb èxit, es podria suportar bé». (As the trade 
with due regard to etc.  could fairly bear!)»  (Quina fraseologia intrincada!)  «El  treball  ací  escasseja  i 
podríem fer curt si es fes una regulació així)».

(és a dir, Ellis, Brown et Co. podrien caure en el fatal cas d'haver de pagar tot el valor 
de la força de treball).(100)

Les «Aceries i Ferreries Ciclòpies» dels senyors Cammell et Co. treballen a la mateixa 
gran escala que l'esmentada John Brown et Co. El director de gestió havia lliurat per 
escrit  una  declaració  al  comissari  governamental  White,  però  després  trobà  adient 
d'eliminar el manuscrit quan se'l tornà per revisar-lo. Amb tot, el senyor White té bona 
memòria. Recordava amb tota claredat que per aquests senyors ciclopis la prohibició del 
treball nocturn d'infants i joves és «quelcom impossible; seria el mateix que aturar la 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_245.htm#M100
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_245.htm#M99


feina», i, amb tot, en la llur empresa no hi ha més d'un 6% de joves de menys de 18 anys 
i tan sols un 1% de menys de 13!(101)

Sobre la mateixa qüestió el senyor Herr E. F. Sanderson, de la Firma Sanderson, Bros. 
et Co., d'aceries, rodaments i fundicions, declarava a Attercliffe: 

«Sorgirien  grans  dificultats  de  la  prohibició  de  treball  nocturn  dels  joves  de  menys  de  18  anys,  la 
principal de les quals seria l'augment dels costos, derivats de la necessitat de substituir el treball juvenil 
per treball adult. No puc dir que siga segur, però probablement no seria prou gran com per poder fer que 
el fabricant eleve el preu de l'acer, i consegüentment la pèrdua recaurà en els homes» (quina mentalitat 
tan estrafolària!) «ja que naturalment s'hi refusarà de pagar-los».

El senyor Sanderson no sap quant paguen als infants, però 

«probablement s'emporten de 4 a 5 xílings per cap a la setmana... El treball juvenil és d'una mena que, en 
general» («generally»,  naturalment no «en  particular»)  «amb la força dels joves ja n'hi  ha prou, i  en 
conseqüència no seria cap guany compensar la pèrdua amb la força superior dels homes, o tan sols ho 
seria en els pocs casos on el metall és força pesant. Als homes també els hi agradaria menys no tindre cap 
noi a càrrec, ja que els homes creuen menys. A més, els joves han de començar de joves per aprendre 
l'ofici. La limitació dels joves al simple treball diürn no assoliria aquest objectiu».

I per què no? Perquè no podrien els joves aprendre la feina de dia? La teua base?

«Com que els homes treballen en setmanes alternes ara de dia, ara de nit, restarien separats dels joves la 
meitat  del  temps,  perdrien  la  meitat  de  profit  que  en  treuen.  La  preparació  que  donen  als  joves  es 
considera de fet una part del salari laboral d'aquests joves, que els capacitat, i fa rendible el treball juvenil. 
Tothom perdria la meitat del profit».

En altres mots, els senyors Sanderson haurien de pagar una part del salari laboral dels 
adults de la pròpia butxaca per comptes de fer-ho amb el treball nocturn dels joves. El 
profit dels senyors Sanderson cauria un punt en aquest cas, i aquesta és la bona base 
sandersoniana per la qual els joves no poden aprendre la feina de dia.(102) A més, això 
deixaria el treball nocturn regular als homes que substituirien als joves, els quals no ho 
suportarien.  Curt  i  ras,  les  dificultats  serien  tan  grans  que  probablement  durien  a 
l'abandonament complet del treball nocturn. «Pel que fa a la pròpia producció d'acer», 
diu E. F. Sanderson, «això no suposaria la menor diferència, però!». Però els senyors 
Sanderson han de fer quelcom més que acer. La producció d'acer és un simple pretext 
per  sobreproduir.  Les  fundicions,  les  plantes  de  rodaments,  etc.,  els  edificis,  la 
maquinària, el ferro, el carbó, etc., han de fer quelcom més que transformar-se en acer. 
Hi són per absorbir treball excedentari, i absorbeixen naturalment més en 24 hores que 
en 12. Donen de fet de Déu i de la Llei als Sanderson un xec pel temps de treball d'un 
cert nombre de mans per totes les 24 hores del dia i, si perden el caràcter de capital, són 
pels Sanderson una pura pèrdua, tan aviat com se n'interromp la funció d'absorció de 
treball.

«Però llavors hi hauria la pèrdua d'una maquinària tan costosa, que restaria la meitat del temps sense ús, i 
per aconseguir la massa de producte que podem fer d'acord amb el sistema present, hauríem de doblar 
plantes i maquinària, la qual cosa doblaria el cost».

Però  per  què  aquests  Sanderson  pretenen  un  privilegi  que  no  gaudeixen  els  altres 
capitalista,  que tan  sols  se'ls  permet  de  treballar  de  dia,  i  els  edificis,  maquinària  i 
matèria primera dels quals resta «sense ús» de nit?
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«És cert», respon E. F. Sanderson en nom de tots els Sandersons, «és cert que hi ha aquesta pèrdua de la 
maquinària fora d'ús en totes les manufactures on s'hi treballa tan sols de dia. Però l'ús de les fundicions 
comportaria  en el  nostre  cas  una pèrdua  extra.  Si  hom les  mantingués en funcionament,  s'hi  perdria 
combustible»  (per  comptes  de,  com  ara,  perdre's  matèria  vital  dels  treballadors),  «i  si  hom  no  les 
mantingués  en  funcionament  hi  hauria  una  pèrdua  de  temps  en  reencendre  els  focs  i  recuperar  la 
temperatura necessària» (mentre que la pèrdua de temps de dormir, fins i tot d'infants de vuit anys, és un 
guany de  temps de  treball  per  l'estirp  dels  Sanderson),  «i  els  forns  mateixos patirien  pels  canvis  de 
temperatura» (mentre que ara els mateixos forns no pateixen gens pels torns diürs i nocturns de treball).
(103)

5. La lluita per una jornada laboral normal.
Lleis que forçaren l'allargament de la jornada laboral des de mitjans del segle XIV fins  

a la fi del XVII 

«Què és una jornada laboral?» Com de gran és el temps durant el qual el capital pot 
consumir la força de treball en pagar-ne el valor diari? Fins qui punt pot allargar-se la 
jornada laboral més enllà del temps de treball necessari per la reproducció de la pròpia 
força de treball?  A aquestes qüestion,  hom ha vist que el  capital  respon: la jornada 
laboral  compta  diàriament  amb  24  hores  amb  la  deducció  d'unes  poques  hores  de 
descans, sense les quals la força de treball refusa absolutament renovar els seus serveis. 
S'entén d'això, primerament, que el treballador no és res més durant tots els dies de la 
vida que força de treball,  que així tot el seu temps disponible per natura i el dret és 
temps de treball, dedicat per tant a la pròpia ampliació del valor del capital. El temps per 
la  formació  ó humana,  pel  desenvolupament  mental,  per  l'acompliment  de  funcions 
socials, pel contacte personal, pel lliure exercici de les forces vitals físiques i mentals, 
fins i tot el temps lliure del diumenge – i això en un país de santificadors del sabat (104) 
– és pura faramalla! Però en la seua tendència cega i desmesurada, en la seua fam de 
llop de treball excedentari, el capital passa per damunt de no tan sols les limitacions 
morals, sinó també dels màxims merament físics de la jornada laboral. Usurpa el temps 
pel  creixement,  pel  desenvolupament  i  pel  manteniment  saludable  del  cos.  Roba el 
temps requerit pel consum d'aire lliure i de llum solar. Menysprea els temps pels àpats i 
els incorpora tot el possible al propi procés de producció, de forma que el treballador 
repe aliments com a simples mitjans de producció, de la mateixa forma que la caldera de 
vapor rep carbó i la maquinària greix o oli. Redueix el son saludable necessari per la 
reparació,  renovació i  recuperació de la força vital  a tantes  hores de repós com per 
revifar  just  l'imprescindible  un organisme  absolutament  esgotat.  Per  comptes  que el 
manteniment normal de la força de treball marque els límits de la jornada laboral, és 
inversament  el  més  gran  esmerçament  diari  possible  de  força  de  treball,  amb 
independència de com siga d'insalubre, de forçós i de penós, el que determina els límits 
del temps de repós dels treballadors. El capital no es qüestiona gens la durada vital de la 
força de treball. Tot el que l'interessa és simplement i únicament el màxim de força de 
treball  que  es  pot  fer  fluir  en  una  jornada  laboral.  Assoleix  aquest  objectiu  amb 
l'escurçament de la durada de la força de treball, igual com l'agricultor avar aconsegueix 
augmentar el rendiment del sòl en robar-li la fertilitat.

La producció capitalista, essencialment la producció de plus-vàlua, l'extracció de treball 
excedentari,  produeix  així  amb  l'allargament  de  la  jornada  laboral  no  tan  sols  el 
deteriorament  de  la  força  de  treball  humana,  en  robar-li  un  desenvolupament  i  un 
funcionament moral i físic normal.  Produeix l'esgotament i la mort prematures de la 
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pròpia força de treball.(105) Allarga el temps de producció dels treballadors durant un 
determinat període amb l'escurçament del temps de vida.

El valor de la força de treball inclou, però, el valor de les mercaderies requerides per la 
reproducció  del  treballador  o  la  propagació  de  la  classe  obrera.  Quan  per  tant 
l'allargament antinatural de la jornada laboral, al qual tendeix necessàriament el capital 
en  la  recerca  desmesurada  per  ampliar-se,  escurça  el  període  vital  del  treballador 
individual i per tant la durada de la força de treball, caldrà substituir-la més ràpidament, 
i així els costos de la reproducció de la força de treball es faran més grans, de la mateixa 
forma que en una màquina la part de valor que cal reproduir diàriament és més gran 
com més ràpidament es gasta. Semblaria així que el capital hauria de cercar en interès 
propi una jornada laboral normal.

El propietari d'esclaus compra el seu treballador com compra el seu cavall. Amb l'esclau 
perd un capital, que haurà de substituir amb una nova despesa en el mercat d'esclaus. 
Però

«els  camps d'arròs de Geòrgia o els aiguamolls del Mississippi poden tindre efectes  fatals damunt la 
constitució humana; però aquestes pèrdues  de vides humanes no són tan grans  com per  no poder-les 
reparar amb les reserves reproductores de Virgínia i Kentucky. Consideracions econòmiques que poden 
fornir  una mena de seguretat  pel  tractament  humà de  l'esclau,  en  la  mesura  que l'interès  del  senyor 
s'identifica amb el manteniment de l'esclau, es transformen així, amb la introducció del comerç d'esclaus, 
inversament, en fonament per l'explotació més extrema de l'esclau en la mesura que el seu lloc es pot 
ocupar immediatament amb la introducció de reserves alienes, i la durada de la seua vida esdevé menys 
important  que la productivitat  mentre dure.  És així  una màxima de l'economia esclavista  dels països 
importadors  d'esclaus,  que  l'economia  més  efectiva  consisteix  en  la  que  pren  la  quantitat  més  gran 
possible d'exercici  en el temps més breu possible del ramat humà (human chattle). Precisament en el 
cultius tropicals, on els beneficis anuals sovint igualen el capital global de la plantació, que la vida dels 
negres se sacrifica de la forma més implacable.  És l'agricultura de les Índies Occidentals,  que durant 
segles ha sigut d'una riquesa fabulosa, i que s'ha empassat milions de la raça africana. És avui dia a Cuba, 
els ingressos de la qual es compten per milions, i els plantadors de la qual són prínceps, on veiem en la 
classe esclava, privada de nutrició, i sotmesa a una explotació més esgotadora i implacable, i on una gran 
part de la qual per la tortura inacabable del sobretreball i la manca de son i de repós hi mor directament 
cada any».(106)

Mutato nomine de te fabula narratur! Per comptes de comerç d'esclaus llegiu mercat 
laboral,  per  comptes  de  Kentucky  i  Virgínia  Irlanda  i  els  districtes  agrícoles 
d'Anglaterra,  d'Escòcia  i  Gales,  per  comptes  d'Àfrica  Alemanya!  Sentíem  com  el 
sobretreball empetitia en els forns de Londres, i amb tot el mercat laboral de Londres va 
ple de candidats alemanys i d'altres a la mort en els forns. La ceràmica, com hem vist, és 
una de les branques industrials de més curta vida. Hi manquen per això ceramistes? 
Josiah Wedgwood, l'inventor de la ceràmica moderna, ell mateix de casa de treballadors 
corrents, declarava el 1785 davant la Cambra dels Comuns,  que tota la manufactura 
emprava de 15.000 a 20.000 persones.(107) L'any 1861 la població dels centres urbans 
d'aquesta indústria a Gran Bretanya arribava a 101.302. 

«La  indústria  cotonera  compta  90  anys...  En  tres  generacions  de  la  raça  anglesa  ha  destruït  nou 
generacions de treballadors cotoners».(108) 

Certament  que en èpoques individuals  d'activitat  emfebrida el  mercat  laboral  mostra 
buits notables. Per exemple, el 1834. Però els senyors fabricants proposaren ara als Poor 
Law Commissioners d'enviar la «sobrepoblació» dels districtes agrícoles al nord, amb 
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l'explicació  que «els  fabricants  els  absorbiran i  consumiran».  Aquests  eren els  mots 
propis.(109) 

«Es nomenaren agents a Manchester amb el consentiment dels Poor Law Commissioners. S'hi feien llistes 
de treballadors agrícoles que registraven aquests agents. Els fabricants acudien a l'oficina i seleccionaven 
les persones que volien; una vegada triades aquestes persones, s'hi donaven instruccions per dur-les a 
Manchester,  i  se les trametia com saques de mercaderies,  per canals,  o per carro,  o a peu, i  molts es 
perdien pel camí o arribaven mig afamats. Això es desenvolupà en una veritable branca comercial. La 
Cambra dels Comuns amb prou feines s'ho creia. Aquest comerç regular, aquest tràfic de carn humana 
perdurà,  i  aquests  individus  els  agents  de  Manchester  els  compraven  i  els  venien  als  fabricants  de 
Manchester, amb les mateixes normes que els negres en les plantacions de cotó dels estats meridionals... 
L'any 1860 s'assolí el cenit de la indústria cotonera... Mancaven de nou mans. Els fabricants acudiren de 
nou als agents de carn... i els enviaren a les dunes de Dorset, als puigs de Devon i a les planes de Wilt, 
però la sobrepoblació ja l'havien gastada».

El «Bury Guardian» exclamava que 10.000 mans addicionals es podrien absorbir com a 
conseqüència del tractat comercial anglo-francès, i que caldrien 30.000 o 40.000 més. 
Després que els agents i subagents dels comerç de la carn dels districtes agrícoles del 
1860 cercaren sense resultats, 

«hi arribà una delegació de fabricants al senyor Villiers, president del Poor Law Board, amb la intenció 
d'obtindre nens pobres i abandonats de les workhouses»(110). 

Ço  que  mostra  l'experiència  als  capitalistes  en  general  és  que  una  sobrepoblació 
contínua,  és  a  dir  una  sobrepoblació  en  relació  als  requeriments  momentanis 
d'amplicació del capital, per bé que això s'afebleix, s'esgota ràpidament, si generacions 
humanes són explotades abans de la maduresa.(111) Certament l'experiència mostra a 
l'observador  atent,  d'altra  banda,  amb  quina  rapidesa  i  profunditat  la  producció 
capitalista, que data, parlant històricament, d'ahir, ha pres la força popular per les arrels 
vitals,  com la degeneració de la població industrial  tan sols per la retarda l'absorció 
continuada dels elements vitals espontanis del camp, i com dels mateixos treballadors 
agrícoles, malgrat l'aire lliure i trobar-se sota l'omnipotent principle of natural selection, 
tan sols  deixa en peus els  individus  més forts,  que comencen ja a  decaure.(112) El 
capital,  que  té  tantes  «bones  raons»  per  negar  els  patiments  de  les  generacions  de 
treballadors que l'envolten, es mou a la pràctica davant la visió de la degradació futura 
de la humanitat i la despoblació final ni més ni menys que com amb la de la possible 
caiguda de la Terra al Sol. A cada sotrac en les accions tothom sap que tard o d'hora ha 
de vindre una catàstrofe, però tothom espera que caurà damunt del cap del veí, després 
que ell haja pres la font de l'or i l'haja posat en lloc segur. Après moi le déluge! és la 
consigna de tot capitalista i de tota nació capitalista. El capital és per tant implacable 
amb la salut i longevitat del treballador, si és que no el força la societat.(113) Al plany 
per  la  degradació  física  i  mental,  la  mort  prematura,  la  tortura  del  sobretreball,  hi 
respon: ens haurien de preocupar aquestes qüestions si augmenten el nostre goig (el 
benefici)? En general això no depèn, però, de la bona o mala voluntat del capitalista 
individual. La lliure competència fa que les lleis immanents de la producció capitalista 
apareguen vers el capitalista individual com unes lleis forçoses de l'exterior.(114)

La fixació d'una jornada laboral normal és el resultat d'una lluita de quatre-cents anys 
entre el capitalista i el treballador. La història d'aquesta lluita mostra dues tendències 
oposades. Que hom compare, per exemple, la legislació fabril anglesa dels nostres dies 
amb els estatuts laborals anglesos del segle XIV fins ben entrada la primera meitat del 
segle XVIII.(115) Mentre la llei fabril modern escurça forçosament la jornada laboral, 
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aquells estatuts cercaven d'allargar-la per la força. Certament que les pretensions del 
capital en estadi embrionari semblen, quan, al principi, s'assegura el dret d'absorbir una 
quantitat  suficient  de treball  excedentari,  no merament  per  la  força  de les  relacions 
econòmiques, sinó també per l'ajut del poder estatal, ben modestes en comparació amb 
les concessions que, a contracor, ha hagut de fer en l'edat adulta. Calgueren segles fins 
que el treballador «lliure», com a conseqüència d'un sistema de producció capitalista 
més desenvolupat, accedís per lliure voluntat, és a dir socialment obligat, a vendre tot el 
seu temps vital  actiu,  la seua pròpia  capacitat  laboral  pel  preu dels  mitjans  de vida 
corrents,  la  seua  primogenitura  per  un  plat  de  llentilles.  Es  per  tant  natural  que 
l'allargament de la jornada laboral, que el capital cerca d'imposar per la força pública a 
treballadors  plens  d'anys,  des  de  mitjans  del  segle  XIV  fins  al  XVII,  coincidesca 
aproximadament amb els límits del temps de treball que en la segona meitat del segle 
XIX ha introduït l'estat per impedir ací i allà la transformació de sang infantil en capital. 
Així avui, per exemple a l'estat de Massachusetts, fins fa poc l'estat més lliure de la 
república  nord-americana,  proclama  com a límits  estatals  del  treball  pels  infants  de 
menys  de 12 anys,  ço que a Anglaterra,  fins i tot  a la meitat  del segle XVII era la 
jornada  laboral  normal  dels  artesans  més  hàbils,  dels  jornalers  més  robustos  i  dels 
ferrers més corpulents.(116)

El primer «Statute of Labourers» (23 Eduard III. 1349) trobà el seu pretext immediat 
(no la causa, car la legislació d'aquesta mena dura segles després, sense el pretext) en la 
gran pesta que delmà la població, de forma que, com diu un autor tory, «la dificultat de 
posar a treballar obrers a un preu raonable» (és a dir a un preu que deixe al patró una 
quantitat  raonable de treball excedentari) «esdevingué de fer insuportable»(117). S'hi 
dictaren per tant per disposició legal uns salaris laborals raonables, alhora que els límits 
de jornada laboral. El darrer punt, l'únic que ens interessa ara, es repeteix en l'estatut del 
1496 (sota Henry VII). La jornada laboral per tots els artesans (artificers) i jornalers de 
març a setembre, havia de durar, com a conseqüència d'aquest estatut, que, però, no s'hi 
va aplicar, de 5 del matí fins entre les 7 i les 8 del vespre, però les hores pels temps dels 
àpats se'n duien 1 hora per desdejunar, 11/2 hores per esmorçar i 1/2 hora per berenar, per 
tant  justament  el  doble  que  la  llei  fabril  ara  en  vigor.(118) L'hivern  s'hi  havia  de 
treballar de 5 del matí fins que enfosquia, amb les mateixes interrupcions. Un estatut de 
n'Elisabeth del 1562, que deixa intacta la durada de la jornada laboral per tot treballador 
«contractar per un salari diari o setmanal», cerca, però, de limitar els intervals a 21/2 
hores l'estiu i 2 l'hivern. L'esmorçar ha de durar tan sols una hora i «la migdiada de 1/2 
hora»  tan  sols  es  permetia  entre  mitjans  de  maig  i  mitjans  d'agost.  Per  cada  hora 
d'absència s'hi havia de restar 1 penic (uns 8 pfennigs) del salari. A la pràctica, però, les 
condicions era més favorables als treballadors que en l'estatut. El pare de l'economia 
política i en certa manera el descobridor de l'estatística, William Petty, diu en una obra 
que publicà en el darrer terç del segle XVII: 

«Els  treballadors»  (labouring  men,  pròpiament  llavors  jornaler)  «treballen  10  hores  diàriament  i  fan 
setmanalment 20 intervals per menjar, és a dir tres diaris pels dies laborals i dos el diumenge; per la qual 
cosa hom veu clarament que si poguessen dejunar les vesprades de divendres i dinar en hora i mitja, per 
comptes  d'emprar  en  aquests  intervals  dues  hores,  d'11  a  1  del  migdia,  treballarien  així  1/20 més  i 
consumirien 1/20 menys, de forma que la taxa abans esmentada s'elevaria».(119) 

No tenia raó el doctor Andrew Ure en deplorar el decret de les dotze hores del 1833 
com un retrocés als temps de les tenebres? Certament que les regulacions de l'estatut 
esmentades per Petty valent també pels «apprentices» (aprenents). Com era, però, la 
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situació del treball infantils fins i tot a finals del segle XVII, hom ho veu en el següent 
plany:

«La nostra joventut, ací a Anglaterra, dedica a l'aprenentatge una durada més elevada de la natural – set 
anys – per formar-se completament en un ofici».

A Alemanya, contràriament, no s'hi acostuma a fer ja que els infants des del bressol, si 
més no, «se'ls educa en una ocupació»(120). 

Encara durant gran part del segle XVIII, fins a l'època de la gran indústria, el capital a 
Anglaterra no havia aconseguit d'apoderar-se, amb el pagament del valor setmanal de la 
força de treball de tota la setmana del treballador, excepció feta, però, del treballador 
agrícola. La circumstància que poguessen viure tota una setmana amb el salari de 4 dies, 
no els hi semblava als treballadors cap raó suficient per treballar els altres dos dies pels 
capitalistes. Una part dels economistes anglesos denunciaren en servi del capital aquest 
tarannà de la forma més violenta, i una altra part defensà els treballadors. Sentim, per 
exemple, la polèmica entre Postlethwayt, el Diccionari del Comerç del qual tenia llavors 
la  mateixa  reputació  que  les  obres  similars  dels  nostres  dies  de  MacCulloch  i 
MacGregor, i de l'autor abans citat del «Essay on Trade and Commerce» (121).

Postlethwayt diu entre d'altres coses: 

«No podem concloure aquestes poques observacions, sense assenyalar aquella frase trivial en la boca de 
molts, que, si els treballadors (industrious poor) poden ja mantindre's amb 5 dies, no voldran treballar-ne 
6. D'això conclouen la necessitat de forçar, ja siga amb taxes sobre els mitjans de vida necessaris o per 
qualsevol altre mitjà, d'obligar l'artesà i el manufacturer a treballar contínuament sis dies a la setmana. He 
de  diferir  del  parer  d'aquests  grans  polítics,  que  defensen  l'esclavatge  perpetu  de  la  població  obrera 
d'aquest regne (the perpetual slavery of the working people); obliden el proverbi «all work and no play» 
(tot treballar i gens de joc) fa ximple. No se n'enorgulleix l'anglès de la genialitat i de la destresa dels seus 
artesans i manufacturers, que fins ara han donat a les mercaderies britàniques crèdit i renom generals? 
Quines circumstàncies ho han permès? Probablement cap altra cosa tant com la forma i manera de l'oci de 
la nostra població treballadora. Si se'ls obligàs a treballar tot l'any, tots sis dies de la setmana, en contínua 
repetició de la mateixa feina, no se'ls gastaria la genialitat i esdevindrien ximples per comptes de desperts 
i destres; i no perdrien els nostres treballadors com a conseqüència d'aital esclavatge etern el renom per 
comptes de servar-lo?...  Quina mena d'habilitat  tècnica s'hi  podria esperar  d'aital  bèsties maltractades 
(hard driven animals)?... Molts d'ells realitzen tant de treball en 4 dies com un francès en 5 o 6. Però si els 
anglesos  han  d'ésser  eterns  treballadors  forçosos,  això  els  farà  degenerar  (degenerate)  per  sota  dels 
francesos.  Si el  nostre poble té fama de valent  en la guerra,  no diem que és,  d'una banda pels bons 
roastbeef i púding anglesos del cos, i d'una altra banda no menor del nostre esperit constitucional de 
llibertat?  I  per  què no hauria  d'ésser  la genialitat,  energia  i  destresa superiors  dels nostres  artesans  i 
manufactures deguda a la llibertat de fer? Esper que mai no perdrem aquests privilegis, ni tampoc la 
bonada vida de la qual procedeixen en igualm mesura la laboriositat i el coratge!»(122)

A això respon l'autor de l'«Essay on Trade and Commerce»: 

«Si santificar el setè dia de la setmana es té per una institució divina, això implica la dedicació dels altres 
dies de la setmana al treball» (vol dir al capital, com hom veurà aviat) «i per tant que ningú pot titllar de 
cruel el compliment del mandament de Déu... Que la humanitat en general s'inclina de natura a l'oci i a la 
indolència, ens ho evidencia la fatal experiència del comportament de la nostra població manufacturera, 
que no treballa de mitjana més de 4 dies a la setmana, fora del cas d'un encariment dels mitjans de vida...  
Posam que un búixel de blat, que representàs tots els mitjans de vida del treballador, costàs 5 xílings, i 
que el treballador guanya un xíling diari amb el seu treball. Llavors hauria d'emprar tan sols 5 dies de la 
setmana en el treball; tan sols 4 si el búixel se n'emportàs 4 xílings...  Però, com que el salari laboral 
d'aquest regne és molt elevat en relació amb el preu dels mitjans de vida, el manufacturer posseeix en 
treballar 4 dies, un excedent monetari que li permet de viure la resta de la setmana... Esper haver dit prou 
com per deixar clar que el  treballa moderat  de sis dies a la setmana no és cap esclavatge.  El  nostre 
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treballador agrícola ho fa, i tot indica que és el més feliç d'entre els treballadors (labouring poor)(123), 
però els holandesos ho fan en les manufactures i semblen un poble feliç. Els francesos ho fan sempre que 
no s'escaiga un dels molts dies festius  (124)...  Però el nostre s'ha fet  la idea fixa al cap que, com a 
anglesos gaudeixen del dret de naixement d'ésser més lliures i independents» (la població treballadora) 
«que qualsevol altre país d'Europa. Ara bé, aquesta idea, si bé, per l'efecte sobre la valentia dels nostres 
soldats, pot tindre una utilitat; com menys la tinguen els manufacturers, millor serà per ells i per l'estat. 
Els  treballadors  no  haurien  de  tindre's  per  independents  als  llurs  superiors  (independent  of  their 
superiors)...  És extraordinàriament  perillós d'encoratjar  mobs en un estat  comercial  com el  nostre,  on 
potser 7 parts de cada 8 de la població general són de poca o de cap propietat  (125)... La cura no es 
completarà fins que els nostres pobres industrials accepten de treballar 6 dies per la mateixa suma que ara 
guanyen tan sols en 4».(126)

Amb  aquest  objectiu,  així  com  per  «desarrelar  l'ociositat,  l'excés  i  el  llibertinatge 
romàntic», és a dir «per disminuir  les taxes de pobresa, per promoure l'esperit de la 
indústria, cal la disminució del preu del treball en les manufactures», com proposa el 
nostre  fidel  Eckart  del  Capital  com  a  mitjans  provats,  tancar  els  treballadors  que 
esdevenen  dependents  públics,  en  un  mot,  pobres,  en  un  «taller  ideal»  (an  ideal 
Workhouse). «Aital taller ha d'esdevindre una casa del terror (House of Terror)».(127) 
En aquestes «cases del terror», en aquests «ideals de taller», hauran de treballar «14 
hores diàries amb la introducció, però, dels temps pels àpats corresponents, de forma 
que hi resten un total de 12 hores de treball».(128) 

Dotze hores de treball diària en una «ideal-workhouse», en cases del terror del 1770! 
Seixanta-tres anys després, el 1833, quan el parlament anglès reduïda la jornada laboral 
per infants de 13 a 18 anys en quatre branques fabrils a 12 hores de treball completes, 
semblava tocar el dia del judici per la indústria anglesa! El 1852, quan L. Bonaparte 
cercava d'assegurar-se un peu burgès amb la manipulació de la jornada laboral legal, el 
poble  treballador  francès  cridà  amb una  boca:  «aquesta  llei,  que redueix  la  jornada 
laboral  a  12  hores,  és  l'única  cosa  bona  que  ens  restava  de  la  legislació  de  la 
república!»(129) A Zürich el treball dels infants de menys de 10 anys es limita a 12 
hores; a Aargau, el 1862, el treball dels infants d'entre 13 i 16 anys es reduí de 121/2 a 12 
hores, a Àustria, el 1860, s'hi feu la mateixa reducció pels infants d'entre 14 i 16 anys.
(130) Quin «progrés des del 1770», proclamaria «amb exultació» Macaulay!

La «casa  del  terror»  per  pobres,  en  la  qual  l'ànima  capitalista  del  1770 tan  sols  hi 
somniava,  s'assolí  uns  pocs  anys  més  tard  com  a  gegantina  «casa  laboral»  pels 
treballadors manufacturers. S'hi diu fàbrica. I aquesta vegada l'ideal empalideix davant 
la realitat.

6. La lluita per una jornada laboral normal.
Limitació legal del temps de treball.

La legislació fabril anglesa del 1833-1864

Després que el capital esmerçàs segles per estendre la jornada laboral fins al màxim 
límit normal, fins als límits de la jornada natural de 12 hores, i més enllà encara (131), 
seguia ara, a partir del naixement de la gran indústria en el darrer terç del segle XVIII, 
en allau, una violenta ofensiva desmesurada. Tota limitació moral i natural, d'edat i de 
gènere, de dia i de nit, fou afonada. Fins i tot els conceptes de dia i nit, de simplicitat 
camperola en els antics estatuts, es confonien tant que un jutge anglès, encara el 1860, 
havia de posar-hi una veritable sagacitat talmúdica per explicar «judicialment», que era 
el dia i la nit.(132) El capital celebrava les seues orgies.
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Tan aviat com la classe obrera, copsada pel brogit productiu, recuperà, en certa mesura, 
el sentit, començà a resistir, de primera a la terra natal de la gran indústria, a Anglaterra. 
Durant  tres  decenis,  però,  les  concessions  arrabassades  restaren  com  a  purament 
nominals. El Parlament aprovà 5 lleis laborals del 1802 al 1833, però fou prou astut com 
per  no  votar  ni  un  penic  per  a  mesures  per  forçar-ne  l'aplicació,  pel  personal 
funcionarial necessari, etc.(133) Restaven lletra morta. 

«El fet és que, abans de la llei del 1833, als infants i als joves se'ls feia treballar (were worked) tota la nit, 
tot el dia, o tots dos ad libitum».(134)

De la llei fabril del 1833 – que afectava les fàbriques de cotó, de llana, de lli i de seda – 
data la jornada laboral normal per la indústria moderna. Res més no caracteritza millor 
l'esperit del capital que la història de la legislació fabril anglesa del 1833 al 1864! 

La llei del 1833 declara que la jornada laboral fabril habitual hauria de començar a dos 
quarts de sis del matí i acabà a dos quarts de nou del vespre, i dins aquests límits, un 
període de 15 hores, seria legal d'emprar joves (és a dir persones d'entre 13 i 18 anys) en 
qualsevol moment del dia, amb el presupòsit que cap d'aquests joves treballàs més de 12 
hores en un dia, amb excepció de determinats casos especials previstos. La secció 6a de 
la llei detemina «que en el curs de cada dia tota persona tindrà reservada no pas menys 
de 11/2 hora per àpats». La contractació d'infants menors de 9 anys, amb excepcions 
posteriorment esmentades, es prohibeix, i el treball d'infants de 9 a 13 anys es limita a 8 
hores diàries. El treball nocturn, és a dir, segons aquesta llei, el treball entre dos quarts 
de nou del vespre i dos quarts de sis del matí es prohibeix per totes les persones entre 9 i 
18 anys.

Els legisladors eren tan lluny de desitjar irrompre en la llibertat del capital per explotar 
la força de treball adulta o, com la denomina, «la llibertat del treball», que crearen un 
sistema propi per impedir aital ultratjosa conseqüència de les lleis fabrils. 

«El  gran mal del sistema fabril,  tal i  com es realitza en el present»,  s'hi deia en el primer report del  
Consell Central de la Comissió del 25 de juny del 1833, «consisteix en produir la necessitat que el treball 
infantil amplie la jornada laboral fins al nivell dels adults. L'únic remei contra aquest mal, lluny de limitar 
el treball dels adults, que encara faria el mal més gran que no pas és ara, semblaria el pla d'emprar una 
doble plantilla d'infants».

Sota el nom de sistema de retorns («system of relays»; relay vol dir el mateix en anglès 
que en francès: el relleu dels cavalls de la posta a cada estació diferent) s'introduí aquest 
«pla», de forma que, per exemple, de dos quartes de sis del matí fins a dos quarts de 
dues de la vesprada hi havia un torn d'infants d'entre 9 i 13 anys, i de dos quarts de dues 
de la vesprada fins a dos quarts de 9 del vespre un altre torn els substituïa, etc.

Com a pagament als senyors fabricants per haver ignorat de la forma més descarada les 
lleis  aprovades els  darrers  22 anys  sobre el  treball  infantil,  ara  els  dauraven més la 
píndola. El Parlament determinà que, a partir  de l'1 de març del 1834 cap infant de 
menys d'11 anys, i partir de l'1 de març del 1835 cap de menys de 12 anys, i a partir de 
l'1 de març del 1836 cap infant de menys de 13 anys, treballàs més de 8 hores en una 
fàbrica! Aquest «liberalisme» de tant bona voluntat pel «capital» demostrà encara tota la 
vàlua, quan el doctor Farre, sir A. Carlisle, sir B. Brodie, sir C. Bell, Mr. Guthrie, etc., 
en breu els physicians i surgeons més importants de Londres haguessen declarat davant 
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la cambra baixa, que periculum in mora!, o com ho expressava més fortament el doctor 
Farre: 

«La legislació és igualment necessària per la prevenció de la mort en totes les formes amb les quals s'hi 
pot  inflingir  prematurament,  i  certament  aquesta» (el  sistema  fabril)  «cal  considerar-la  com un  dels 
mètodes més cruels d'inflingir-la».(135) 

El mateix parlament «reformat», que per tendresa envers els senyors fabricants havia 
condemnat per molt de temps infants de menys de 13 anys a l'infern del treball de 72 
hores  setmanals,  contràriament  en  la  llei  d'emancipació,  que  administrava  també  la 
llibertat amb comptagotes, prohibia que es fes treballar a qualsevol esclau negre més de 
45 hores a la setmana!

Però de cap manera conformat, el capital obrira ara anys d'agitació sorollosa. S'adreçà 
principalment a l'edat de la categoria que, sota el nom d'infants, se li limitava el treball a 
8 hores, i que eren sotmesos a una certa escolarització forçosa. Segons l'antropologia 
capitalista l'edat infantil acabava als 10 o, com a molt, als 11. Com més s'apropava el 
termini  de  l'aplicació  completa  de  la  llei  fabril,  l'any  fatal  del  1836,  molt  més 
salvatjament  es movia  la  torba de fabricants.  Aconseguiren de fet  intimidar  prou el 
govern quan el 1835 es proposà de baixar el termini de l'edat infantil de 13 a 12 anys. 
Mentres, creixia amenaçadorament la pressure from without. A la cambra baixa li faltà 
coratge. Refusà, però, de llençar els infants de menys de 13 anys al carro del capital per 
més de vuit hores diàries, i la llei del 1833 entrà en ple vigor. Restà inalterada fins el 
juny del 1844.

Durant el deceni que, de primer  parcialment,  després plenament,  hi regulà el treball 
fabril, els reports oficials dels inspectors fabrils constaten amb planys la impossibilitat 
de la seua aplicació. Com que la llei del 1833 deixava lliurement als senyors del capital 
un període de quinze hores des de dos quarts de sis del matí fins a dos quarts de nou del 
vespre per fer treballar qualsevol «jove» i qualsevol «infant» durant dotze o vuit hores, 
respectivament, i també el permetia de designar a les diferents persones diferents hores 
pels àpats, els senyors trobaren aviat un nou «sistema de torns», amb el qual els cavalls 
del treball no es canviaven en estacions determinades, sinó que se'ls feia passar per les 
diferents estacions. No hi dedicarem gaire a la bellesa d'aquest sistema ja que hi haurem 
de tornar més tard. És però, ja prou clar a primera vista que anul·lava tota la llei fabril, 
no tan sols l'esperit, sinó també la lletra. Com podien els inspectors fabrils, en aquesta 
complexa comptabilitat de cada infant i jove individual, d'aplicar els temps de treball 
legament  establerts  i  de  garantir  els  temps  d'àpats  legals?  En  una  gran  part  de  les 
fàbriques les antigues brutalitats aviat floriren de nou impunement. En una trobada amb 
el ministre d'interior (1844), els inspectors fabrils reconeixien la impossibilitat de cap 
control  sota  el  recentment  sorgit  sistema de torns.(136) Les circumstàncies,  però,  ja 
havien canviat força llavors. Els obrers fabrils havien fet del decret de les deu hores, 
especialment des del 1838, la consigna econòmica, així com del Carter n'havien fet la 
consigna política  i  electoral.  Una part  dels  fabricans,  fins i  tot,  que gestionaven les 
fàbriques d'acord amb la llei del 1833, inundaren el parlament amb memorials sobre la 
«competència» immoral dels «falsos germans», que per un desvergonyiment més gran o 
per unes circumstàncies locals més afortunades violaven la llei. A més, per molt que el 
fabricant  individual  puga  deixar  campar  lliurament  l'antiga  avarícia  pel  lucre,  els 
portantveus i dirigents polítics de la classe fabricant ordenaren un canvi de front i un 
canvi de discurs front els treballadors. Havien obert la campanya per l'abolició de les 
lleis del gra i els hi calia l'ajut dels treballadors per la victòria! Els prometeren, per tant, 
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no tan sols doblar la barra de pa, sinó l'aplicació del decret de les deu hores sota el regne 
milenari del Free Trade.(137) Així gosaren encara menys d'oposar-se a una mesura tan 
sols destinada a fer realitat la llei del 1833. Atacats en els interessos més sagrats, la 
renda agrària, els tories tronaren finalment amb una indignació filantròpica contra les 
«pràctiques infames» (138) dels llurs enemics.

Així arribà la llei  fabril  addicional  del 7 de juny del 1844. Entrà en vigor el  10 de 
setembre del 1844. Agrupava una nova categoria de treballadors sota protecció, és a dir 
les dones de més de 18 anys.  Se les igualava en tots els respectes als joves, se'ls hi 
limitava  el  temps de treball  a  12 hores,  se'ls  hi  prohibia  el  treball  nocturn,  etc.  Per 
primera vegada la legislació s'obligava a controlar directament i oficial el treball dels 
majors d'edat. En el Report Fabril del 1844/1845 s'hi diu irònicament:

«No hi ha hagut cap cas individual que haja arribat al nostre coneixement, de dones adultes que hagen 
protestat contra aquesta interferència en els llurs drets».(139) 

El  treball  dels  infants  de  menys  de  13  anys  es  reduïa  a  61/2 hores  diàries  i,  sota 
determinades condicions, a 7.(140)

Per bandejar els abusos del fals «sistema de torns», la llei establia, entre d'altres, els 
importants detalls següents: 

«La jornada laboral pels infants i els joves s'ha de comptar des del temps que qualsevol infant o jove 
comença a treballar a la fàbrica pel matí».

De forma que, si A, per exemple, comença el treball a les 8 del matí i B a les 10, la 
jornada laboral de B ha d'acabar a la mateixa hora que A. L'inici de la jornada laboral 
s'haurà de regular per un rellotge públic, per exemple el rellotge ferroviari més a prop, 
d'acord amb el qual ha d'anar l'horari de la fàbrica. El fabricant ha de penjar una nota 
ben visible a la fàbrica on s'indiquen l'inici, la fi i les pauses de la jornada laboral. Els 
infants que hagen començat el treball al matí abans de les 12, no s'empraran de nou 
després de la 1 del  migdia.  El torn de la vesprada ha de consistir  per tant d'infants 
diferents als del torn del matí. De les 11/2 hores pels àpats, una hora, si més no, s'ha de 
donar abans de les 3 de la vesprada i en el mateix període diari. Els infants o joves no 
s'empraren més de 5 hores després de la 1 del migdia, sense una pausa de, si més no, 
mitja hora per menjar.  Els infants, joves o dones no podran restar durant cap temps 
d'àpat en cap cambra on es realitze llavors procés laboral.

Hom ha vist que aquestes determinacions minucioses que regulen amb una uniformitat 
militar els períodes, límits i pauses del treball a tocs de rellotge, no eren de cap manera 
producte  de  fantasies  parlamentàries.  S'hi  desenvoluparen  gradualment  de  les 
circumstàncies, com lleis naturals del sistema modern de producció. La formulació, el 
reconeixement  pràctica i  la proclamació estatal  eren el  resultat  d'una llarga lluita  de 
classes.  Una de les conseqüències  immediates  fou que,  a pràctica,  també la  jornada 
laboral dels obrers fabrils masculins adults se sotmeté a les mateixes limitacions, ja que 
en  la  majoria  de  processos  productius  la  cooperació  d'infants,  joves  i  dones  era 
indispensable. En general, per tant, durant el període del 1844-1847 la jornada laboral 
de dotze hores es generalitzà i uniformà en totes les branques industrials sotmeses a la 
legislació fabril.
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Els fabricans no permeteren, però, aquest «avenç» sense un «retrocés» compensador. A 
instigació llur la cambra baixa reduí l'edat mínima laboral dels infants de 9 anys a 8, per 
assegurar al capital de déu i de dret un «aport addicional per les fàbriques»(141). 

Els anys 1846/1847 fan època en la història econòmica d'Anglaterra. La revocació de 
les lleis del gra, l'anul·lació dels arancels al cotó i d'altres matèries primeres, el lliure 
comerç  es  declarava  l'estel  guia  de  la  legislació!  En  breu,  l'arribada  del  regne 
mil·lennari. D'altra banda en els mateixos anys el moviment cartista i l'agitació de les 
deu  hores  assolí  el  punt  àlgid.  Trobaren  aliats  en  els  tories  assedegats  de  revenja. 
Malgrat  l'oposició  fanàtica  dels  exèrcits  conjurats  del  lliure  comerç  amb  Bright  i 
Cobden al capdavant, el decret de les deu hores, pel qual s'havia lluitat tant de temps, 
passà pel parlament.

La nova llei fabril del 8 de juny del 1847 disposava que a partir de l'1 de juliol del 1847 
hi hauria un escurçament preliminar de la jornada laboral dels «joves» (de 13 a 18 anys) 
i de totes les treballadores a 11 hores, però que a partir de l'1 de maig del 1848 hi hauria 
una limitació definitiva a 10 hores. Per la resta la llei tan sols era una esmena de les lleis 
del 1833 i 1844.

El capital emprengué una campanya preliminar per impedir la plena aplicació de la llei a 
partir de l'1 de maig del 1848. I de fet els propis treballadors, gràcies a l'experiència 
acumulada, no ajudaren a esmicolar la pròpia feina. L'instant fou triat hàbilment. 

«Hom ha de recordar que, com a conseqüència de les espaordidores crisis del 1846/1847 dominava un 
gran  patiment entre  els obrers  fabrils,  que moltes fàbriques  tan sols treballaven  a temps parcial,  que 
d'altres s'aturaven completament. Un nombre considerable de treballadors es trobava així en una situació 
molt compromesa, molts amb deutes. Hom podia assumir així amb una gran certitud que s'estimarien més 
un temps de treball  més llarg per tal  de recuperar  les pèrdues passades,  potser  per pagar  deutes,  per 
reparar els mobles de la llar o substituir-ne els venuts o per fer-se amb noves peces de roba per ells i per 
la família»(142)

Els senyors fabricants cercaren d'agreujar l'efecte natural d'aquestes circumstàncies amb 
una disminució salarial general d'un 10%. Això es feia, per dir-ho així, com a celebració 
de benvinguda de la nova era del lliure comerç. Llavors hi seguí una reducció ulterior 
d'un 8 1/3%, tan aviat com la jornada laboral es reduí a 11, i una reducció del doble tan 
aviat com s'escurçà definitivament a 10 hores. Allà on les condicions ho permeteren, 
tingué lloc una reducció salarial de si més no un 25%.(143) Sota unes oportunitats tan 
favorablement  preparades,  hom  començà  l'agitació  entre  els  treballadors  per  la 
revocació de la llei del 1847. No s'estalvià cap mitjà d'engany, d'extorsió i d'amenaces 
per  aquest,  però  tot  fou  debades.  Pel  que  fa  a  la  mitja  dotzena  de  peticions  on 
treballadors havien de plànyer «l'opressió de la llei», els subscrits declararen que havien 
sigut forçats. «Se sentien oprimits, però per quelcom que no era la llei fabril».(144) Si, 
però, els fabricants no aconseguien de fer que els treballadors parlassen en el llur sentit, 
ells mateixos cridarien tots sols tan fort en la premsa i en el parlament en nom dels 
treballadors.  Denunciaren  els  inspectors  fabrils  com una  mena  de  comissaris  de  la 
Convenció, que sacrificaven implacablement els malaurats obrers fabrils en l'altar de la 
millora del món. També aquesta maniobra fracassà. L'inspector fabril Leonard Horner 
practicà  en  persona  i  amb  els  seus  sots-inspectors  nombroses  investigacions  a  les 
fàbriques de Lancashire. Vora un 70% dels treballadors consultats es declaraven a favor 
de les 10 hores, un percentatge molt inferior a favor de les 11, i una minoria del tot 
insignificant per les antigues 12 hores.(145)
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Una altra «bona» maniobra fou fer treballar els obres masculins adults de 12 a 15 hores 
i  després  declarar  aquest  fet  com  la  millor  expressió  dels  cors  proletaris.  Però 
l'«immisericorde» inspector fabril Leonard Horner sortia de nou a la llum. La majoria 
dels «sobrehoraris» deien, 

«s'estimarien més de treballar 10 hores per un salari laboral inferior, però no tenien elecció; tants eren 
entre ells els sense-feina, tants filadors havien de treballar com a simples piecers per guanyar un salari 
inferior,  que  si  refusaven  de  realitzar  un  temps  de  treball  més  llarg,  uns  altres  els  prendrien 
immediatament el lloc, de forma que per ells era una qüestió d'accedir a treballar el temps màxim o anar 
al carrer»(146)

La campanya preliminar del capital fou desafortunada, i la llei de les deu hores entrà en 
vigor l'1 de maig del 1848. De mentres, però, el fiasco del partit cartista, els dirigents 
del qual foren empresonats i l'organització dispersada, havia afectar la confiança de la 
classe obrera anglesa.  Poc abans d'això,  la insurrecció de juny de París i  la cruenta 
repressió uní a Anglaterra com a l'Europa continental, totes les fraccions de les classes 
dominants, propietaris agraris i capitalistes, llops de borsa i de cambra, proteccionistes i 
lliurecanvistes, govern i oposició, capellans i lliurepensadors, joves meuques i velles 
beates, sota el crit comú de salvament de la propietat, de la religió, de la família, de la 
societat! La classe obrera era posada a tot arreu, per decret, sota la «loi des suspects». 
Els senyors fabricants ja no havien de moderar-se. S'alçaren en revolta oberta, no tan 
sols de nou contra la llei de deu hores, sinó contra tota la legislació que des del 1833 
havia cercat la restricció de la «lliure» explotació de la força de treball. Era una rebel·lió 
pro-esclavista  en miniatura,  duta  a  terme  durant  dos  anys  amb un desvergonyiment 
cínic, amb una energia terrorista, totes dues coses ben barates car els capitalista rebels 
no arriscaven res tret de la pell dels seus treballadors.

Per la comprensió del que segueix hom ha de recordar que les lleis fabrils del 1833, 
1844 i 1847 eren totes tres en força de dret en tant que cada una no esmenava les altres; 
que cap d'elles limitava la jornada laboral dels obrers masculins de més de 18 anys i que 
des del 1833 el període de quinze hores de dos quarts de 6 del matí fins a dos quarts de 
9 del vespres restava la «jornada» legal, en els límits de la qual s'havia de realitzar el 
treball de dotze hores, i després de deu, dels joves i de les dones sota les condicions 
prescrites.

Els fabricants començaren ací i allà a acomiadar una part, sovint la meitat, dels joves i 
treballadores que empraven, i a recuperar el gairebé oblidat treball nocturn pels obrers 
masculins adults. La llei de deu hores, cridaven, no els deixava cap altra alternativa!
(147)

La segona passa afectava les pauses legals pels àpats. Sentim els inspectors fabrils. 

«D'ençà de les restriccions de les hores laborals a 10, els fabricants suposen que, per bé que a la pràctica 
no l'han dut fins a la terra conseqüència, que si, per exemple, s'hi treballa de 9 del matí a 7 del vespre, 
hom compleix les previsions legals si es deixa una hora abans de les 9 del matí per esmorçar i mitja hora  
després de les 7, per tant 1 1/2 hores pels àpats. En certs casos deixen ara una hora, o hora i mitja per 
dinar, tot insistint alhora que res no els obliga a deixar-la en el curs de la jornada laboral de deu hores».
(148)

Els senyors fabricants sostenen així que les determinacions escrupulosament estrictes de 
la llei del 1844 sobre els temps dels àpats dels treballadors tan sols els hi donen permís a 
menjar i beure abans d'entrar i després de sortir de la fàbrica, és a dir a casa! I per què 
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no haurien els treballadors de fer el dinar també abans de les 9 del matí? Els juristes de 
la corona decidiren, però, que els temps prescrits pels àpats 

«han de fer-se en pauses de la jornada laboral real i que és il·legal de treballar 10 hores seguides des de 
les 9 del matí fins a les 7 del vespre sense interrupció».(149)

Després d'aquesta amables manifestacions, el capital menava la seua revolta amb una 
passa que era d'acord amb la lletra de la llei del 1844, i per tant legal.

La llei del 1844 prohibia certament d'emprar infants de 8 a 13 anys a partir de la 1 del 
migdia si és que els havien emprat abans de les 12. Però no regulava de cap manera el 
treball de 61/2 hores dels infants que començaven a partir de les 12 del migdia o després! 
Els infants de vuit anys podien així començar el treball a les 12 del migdia, seguir de les 
12 fins a la 1, 1 hora; de les 2 fins a les 4 de la vesprada, 2 hores, i de les 5 fins a les 9 
del vespre, 31/2 Stunden; tot plegat en les 61/2 hores legals! O encara millor. Per tal de 
fer que coincidissen amb els treballadors masculins adults fins a dos quarts de 9 del 
vespre, els fabricants no els hi havien de donar cap feina abans de les 2 de la vesprada i 
podien emprar-los ininterrompudament a la fàbrica fins a dos quarts de nou del vespre! 

«I ara s'admet explícitament que aquesta pràctica existeix a Anglaterra com a conseqüència del desig dels 
propietaris de tindre la maquinària en funcionament per més de 10 hores diàries, de mantindre els infants 
a la feina amb adults masculins una vegada que tots els joves i les dones se n'han anat, i de fer-ho fins a 
dos quarts de 9 si així ho volen els propietaris».(150)

Els treballadors i els inspectors fabrils protestaren per raons higièniques i morals. Però 
el capital responia:

«Els meus fets al meu cap! El meu dret complesc!
La penitència i l'empeny del meu compromís!» 

De fet, segons la presentació estatística a la cambra baixa del 26 de juliol del 1850, 
malgrat totes les protestes, el 15 de juliol del 1850, 3.732 infants de 257 fàbriques eren 
sotmesos a aquesta «pràctica».(151) Encara no n'hi havia prou! La vista de llinx del 
capital descobrí que la llei del 1844 no permeita el treball vespertí de cinc hores sense 
una pausa de, si més no, 30 minuts de refresc, però no prescrivia res de semblant pel 
treball posterior al migdia. Reclamava i aconseguí així el gaudi, no tan sols de fer que 
infants treballadors de vuit anys s'hi estassen des de les 2 fins a dos quarts de 9 del 
vespre, sinó també de deixar-los passar gana!

«Sí, el cor,
fa així el compromís».(152)

Aquesta adhesió shylockiana a la lletra de la llei del 1844, pel que fa a la regulació del 
treball infantil, havia de dur, però, únicament, a una revolta oberta contra la mateixa llei, 
en la mesura que regulava el treball de «joves i dones». Hom recorda que l'abolició del 
«fals  sistema  de  torns»  constituïa  el  principal  objectiu  i  contingut  de  la  llei.  Els 
fabricants encetaren la revolta amb la simple declaració que la secció de la llei del 1844 
que prohibia l'ús voluntari de joves i dones en unes fraccions voluntàries tant breus de la 
jornada fabril del quinze hores eren 

«comparativament innòcues (comparatively harmless), en la mesura que el temps de treball es fixava en 
12 hores. Sota la llei de deu hores eren una càrrega (hardschip) insuportable»(153). 
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Comunicaven així als inspectors de la forma més educada que s'haurien de posar fora de 
la lletra de la llei i reintroduir l'antic sistema per compte propi.(154) Actuaven en interès 
dels propis malaconsellats treballadors, 

«per tal de poder-los pagar uns salaris superiors». «És l'únic pla possible per mantindre sota la llei de les 
deu hores  la  supremacia  industrial  de  la  Gran  Bretanya».(155) «Potser  serà  més difícil  de  descobrir 
irregularitats sota el sistema de torns, però què vol dir això?  (What of that?) Cal tractar el gran interès 
fabril d'aquest país com quelcom de secundari per tal d'estalviar uns pocs problemes (some little trouble) 
als inspectors i sots-inspectors fabrils?»(156)

Totes  aquestes  giragonses  no  canviaren  naturalment  res.  Els  inspectors  fabrils 
escrigueren recursos. Tan aviat, però, com un núvol de pols de peticions dels fabricants 
cobrí  el  ministre  de l'interior,  sir  George Grey,  una circular  del  5  d'agost  del  1848 
advertia els inspectors, 

«de no presentar comunicacions per la violació de la lletra de la llei, o per l'abús del sistema de torns en 
joves i dones que se'ls fa treballar més de 10 hores».

Després d'això, l'inspector fabril J. Stuart permeté l'anomena sistema de relleus durant el 
període de quinze hores de la jornada fabril  per tot  Escòcia,  on aviat  florí  a l'antiga 
manera.  Els  inspectors  fabrils  anglesos  declararen  contràriament  que  el  ministre  no 
posseïa cap poder dictatorial per la suspensió de la llei, i continuaren els procediments 
legals contra la rebel·lió pro-esclavista.

Quin servei, però, feia dur-los a la justícia, quan la justícia, els county magistrates (157), 
els  absolien?  En  aquests  tribunals  els  senyors  fabricants  dictaven  justícia  sobre  si 
maeixos. Un exemple. Un cert Eskrigge, filador de cotó de la firma Kershaw, Leese et 
Co.,  havia  presentat  a l'inspector  fabril  del  districte  l'esquema d'un sistema de torns 
decidit per la seua fàbrica. En rebre un refús, de primer restà passiu. Pocs mesos més 
tard un individu de nom Robinson, també filador de cotó, i si no era n'era el Divendres, 
es  relacionava  en  tot  cas  amb  Eskrigge,  es  presentà  davant  els  borough  justices 
d'Stockport,  per la introducció d'un pla de torns idèntic al descobert per Eskrigge. 4 
jutges van seure, entre ells 3 filadors de cotó, i al capdavant d'ells irremeiablement el 
mateix Eskrigge. Eskrigge absolgué Robinson, i declarava ara que ço que era de dret per 
Robinson, també valia per Eskrigge. Basant-se en la pròpia decisió judicial,  introduí 
immediatament  el  sistema  en  la  pròpia  fàbrica.(158) Certament  que  la  composició 
d'aquest tribunal ja era una violació obrera de la llei.(159) 

«Aquesta mena de farses judicials», cridava l'inspector Howell, «demanen una solució... o bé que la llei 
s'adapte  a  aquestes  sentències,  o  que  l'administre  un  tribunal  menys  fal·lible,  les  decisions  del  qual 
s'adapten a la lli... en tots aquests casos. Com de desitjable seria un jutge de pagament!»(160)

Els juristes de la corona declarava que la interpretació dels fabricants de la llei del 1848 
era absurda, però els cavallers de la societat no es deixaren vèncer. 

«Després d'haver-me esforçat», reportava Leonard Horner, «amb 10 expedients en 7 diferents divisions 
judicials, i d'haver rebut el suport dels magistrats tan sols en un cas... tinc per inútils tot nou expedient per 
aquesta evasió de la llei. La part de la llei que es redactà per garantir  la uniformitat en les hores de 
treball,...  ja  no  existeix  a  Lancashire.  Tampoc posseïm ni  jo  ni  els  meus  subordinats  cap  mitjà  per 
garantir-la quan inspeccionam una fàbrica, on domina el sistema de torns, que els joves i les dones no són 
emprats per més de 10 hores... A finals d'abril del 1849 ja 114 fàbriques del meu districte treballaven 
segons aquest mètode, i el llur nombre creix en els darrers temps. En general s'hi treballa ara 13 1/2 hores, 
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de les 6 del matí fins a dos quarts de 8 del vespre; en certs casos 15 hores des de dos quarts de 6 fins a dos 
quarts de 9 del vespre».(161)

Ja el desembre del 1848 Leonard Horner feia una llista de 65 fabricants i 29 supervisors 
de fàbriques que declaraven unànimament que cap sistema de supervisió podria impedir 
el sobretreball extensiu sota aquesta sistema de torns.(162) Els mateixos infants i joves 
que eixien de la sala de filatures passaven a les dels telers, etc., durant 15 hores, d'una 
fàbrica els passaven (shifted) a l'altra.(163) Com controlar un sistema, 

«que sota l'abús del mot 'relleu' fa rotar les mans d'una forma inacabable, i que fa passar les hores de feina 
i de descans entre diferents individus al llarg del dia, de forma que mai no n'hi ha un torn complet de 
mans que treballen en el mateix lloc i en el mateix període!»(164) 

Però del tot independentment del sobretreball real, aquest anomenat sistema de torns era 
una  construcció  de  la  fantasia  del  capital,  que  Fourier  en  els  seus  comentaris 
humorístics de les «courtes séances» mai no depassà, tret que l'atracció del treball es 
transforma en atracció del capital. Hom veu així aquests esquemes fabrils que presenten 
com a patrons a la bona premsa, que els saluda com «allò que un grau raonable de cura i 
mètode  pot  aconseguir»  («what  a  reasonable  degree  of  care  and  method  can 
accomplish»). El personal laboral es dividia de vegades entre 12 i 15 categories, que es 
canviaven constantment  entre elles.  Durant el període de quinze hores de la jornada 
fabril el capital arrencava ara al treballador 30 minuts, ara una hora i després el feia 
sortir, per fer-lo entrar de nou a la fàbricar i emprar-lo una vegada més, fins a la darrera 
gota, en porcions disperses de temps, sense acabar de deixar-lo anar fins que es feia el 
treball de deu hores. Com en l'escenari, les mateixes persones havien de succeir-se en 
les diferents escenes dels diferents actes. Però, com un actor pertany a l'escenari mentre 
dura el drama, els treballadors pertanyien ara a la fàbrica durant 15 hores, sense que es 
consignàs el temps d'entrada ni el de sortida. Les hores de descans es transformaven així 
en  hores  d'oci  forçós,  on  els  joves  treballadors  anaven  a  la  cantina,  i  les  joves 
treballadores al bordell. Amb cada nova pensada, de dia en dia, el capitalista aconseguia 
fer  anar  la  maquinària  12 o 15 hores  sense cap augment  del  personal  laboral,  i  els 
treballadors s'havien d'empassar els àpats ara en tal o tal interval de temps. En els temps 
de l'agitació per les deu hores, els fabricants cridaven que la torba obrera ho demanava 
amb l'esperança d'aconseguir salaris de dotze hore per un treball de deu. Ara giraven la 
medalla.  Pagaven un salari  laboral  de deu hores per controlar durant dotze o quinze 
hores la força de treball!(165) Vet ací l'os del quisso, l'aplicació dels fabricants de la llei 
de deu hores! Eren els mateixos ungits lliurecanvistes, plens d'amor humà, que durant 
10 anys complets, durant l'Anti-Corn-Law-Agitation, havien predicat als obrers que, si 
es comptava en lliures, xílings i penics, amb la lliure importació de gra i amb els mitjans 
de la indústria anglesa, n'hi hauria prou amb un treball de deu hores per enriquir els 
capitalistes.(166)

Aquesta revolta de deu anys es coronaria finalment amb la sentència d'un dels quatre 
més alts tribunals superiors d'Anglaterra, la Court of Exchequer, que en un cas presentat 
el 8 de febrer del 1850 decidí que els fabricants actuaven certament contra el sentit de la 
llei  del 1844, però que aquesta llei  contenia certs mots que havien esdevingut sense 
sentit.  «Amb aquesa  decisió  la  llei  de  deu  hores  fou  abolida».(167) Una  massa  de 
fabricants que fins llavors havien tingut por d'emprar el sistema de torns pels joves i per 
les treballadores, ara el prenien a dos mans.(168)
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Amb aquesta victòria aparentment definitiva del capital hi arribà, però, una reacció. Els 
treballadors  fins  llavors  havien ofert  una resistència  passiva,  per  bé que inflexible  i 
diàriament  renovada.  Protestaren  ara  fort  en  amenaçadors  meetings  a  Lancashire  i 
Yorkshire. La pretesa llei de les deu hores havia sigut un simple humbug, una enganyifa 
parlamentària,  que  no  havia  existit!  Els  inspectors  fabrils  advertiren  urgentment  el 
govern que l'antagonisme de classes havia arribat a un nivell increïble. Una part dels 
propis fabricants murmuraven: 

«Per les decisions contradictòries dels magistrats hi domina una situació del tot anormal i anàrquica. Una 
llei regeix a Yorkshire, una altra a Lancashire, una altra en una parròquia de Lancashire, una altra en el 
veïnat immediat. El fabricant de les grans ciutats pot evadir la llei, el de les zones rurals no pot trobar el 
personal necessari pel sistema de torns, i encara menys per passar els treballadors d'una fàbrica a l'altra, 
etc».

I  la  igual  explotació  de  la  força  de  treball  és  el  primer  dret  humà  del  capital.

Sota  aquestes  circumstàncies  s'hi  arribà  a  un  compromís  entre  els  fabricants  i  els 
treballadors, segellat parlamentàriament amb la nova llei fabril addicional del 5 d'agost 
del  1850. Pels  «joves i  dones» la jornada laboral  s'elevava els  primers  5 dies de la 
setmana de 10 a 101/2 hores, i pel dissabte se la reduïa a 71/2 hores. El treball havia de 
realizar-se entre 6 del matí a 6 del vespre (169), amb pauses de 11/2 hora pels àpats, que 
s'havien de fer per tothom alhora, segons les condicions del 1844. Així s'hi posava fi per 
sempre al sistema de torns.(170) Pel treball infantil la llei del 1844 restava en vigor.

Una categoria de fabricants s'assegurava com a abans drets senyorials particulars sobre 
els  infants  proletaris.  Eren  els  fabricants  de  seda.  El  1833  havien  protestat 
amenaçadorament,  «si  hom  els  hi  roba  la  llibertat  d'emprar  diàriament  infants  de 
qualsevol edat durant 10 hores, hom els aturarà les fàbriques» («if the liberty of working 
children of any age for 10 hours a day was taken away, it sould stop their works»). Els 
hi  seria  impossible  comprar  el  nombre  requerit  d'infants  de  més  de  13  anys. 
Expressaven el privilegi desitjat. El pretext s'hi demostrà en una investigació posterior 
com una simple mentida  (171), que res no els hi havia impedit, durant un deceni, de 
filar seda 10 hores del dia amb la sang de petits infants que s'havien d'enfilar a graons 
per fer la feina.(172) La llei  del 1844 els «robava» certament  la «lliberat» d'emprar 
infants de menys d'11 anys per més de 61/2 hores, però els assegurava contràriament el 
privilegi  de fer  treball  infants  d'entre 11 i  13 anys  10 hores diàries,  i  els  eliminava 
l'escolarització forçosa prescrita per d'altres infants fabrils. Aquesta vegada el pretext 
era:

«La  delicadesa  del  teixit  requereix  una  destresa  de  dits  que  tan  sols  pot  assegurar  la  introducció 
primerenca a la fàbrica».(173)

Els dits delicats dels infants eren del tot estrafets, de la mateixa forma que el bestiar 
banyut del sud de Rússia ho era pel cuir i sèu. Finalment, el 1850, el privilegi atorgat el 
1844, es limità als departaments d'emmadaixement i devanament de seda, però ací per 
compensar al capital pel robatori de la seua «llibertat», el temps de treball pels infants 
d'11 a 13 anys d'elevà de 10 a 101/2 hores. Pretext: «El treball és més lleuger en les 
fàbriques de seda que en les altres fàbriques i de cap manera tant perjudicial  per la 
salut»(174) Una investigació mèdica oficial demostrà més tard que contràriament 

«la taxa de mortalitat mitjana en els districtes de la seda i entre la part femenina de la població és més alta 
que en els districtes cotoners de Lancashire»(175). 
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Malgrat les protestes renovades cada mig any dels inspectors fabrils l'equívoc dura fins 
a aquesta hora.(176)

La llei del 1850 tan sols transformava pels «joves i dones» el període de quinze hores 
des de dos quarts de 6 del matí fins a dos quarts de 9 del vespre en el període de dotze 
hores de 6 del matí a 6 del vespre. Per tant no afectava als infants que sempre podien 
emprar-se una hora i mitja abans i 21/2 hores després d'aquest període, sempre que la 
durada global del treball no depassàs les 61/2 hores. Mentre s'emprenia la discussió de la 
llei, els inspectors fabrils presentaren al parlament una estatística sobre l'abús infame 
d'aquesta anomalia. Sense resultats, però. En el rerefons hi havia la intenció d'elevar, en 
els anys prospers, la jornada laboral dels treballadors adults a 15 hores amb l'ajut dels 
infants. L'experiències dels 3 anys següents demostrà que aquest intent hauria de topar 
amb la resistència dels treballadors masculins adults.(177) La llei del 1850 es completà 
així finalment el 1853 amb la prohibició d'«emprar infants al matí abans i al vespre 
després dels joves i dones». A partir d'ara la llei fabril del 1850 regulà la jornada laboral 
de tots els treballadors de les branques industrials sotmeses.(178) D'ençà de l'aprovació 
de la primera llei fabril s'havia escolat gairebé mig segle.(179)

La legislació  superava  per  primerava  vegada  l'esfera  originària  amb la  «Printworks' 
Act» (Llei sobre els impressors, etc.) del 1845. El disgust amb el qual el capital va rebre 
aquesta nova «extravagància» s'explica per cada línia de la llei!  Limitava la jornada 
laboral pels infants de 8-13 anys i per les dones a 16 hores entre les 6 del matí i les 10 
del vespre, sense cap paus legal pels àpats. Permet de fer treballar els obrers masculins 
de més de 13 anys dia i nit a voluntat.(180) És un avortament parlamentari.(181)

Amb tot havia vençut el principi amb la seua victòria en les grans branques industrials 
que constitueixen la creació més pròpia del sistema modern de producció. El meravellós 
desenvolupament del 1853-1860, mà amb mà amb la regeneració física i moral dels 
obrers fabrils, sobtava l'ull més encegat. Els propirs fabricants als qual les limitacions i 
regulacions legals de la jornada laboral havien fet retrocedir després de mig segle de 
guerra  civil,  es  referien  ostentosament  al  contrast  que  hi  havia  amb  les  esferes 
d'explotació «lliures».(182) Els fariseus de l'«economia política» proclamaven ara el 
reconeixement de la necessitat d'una jornada laboral legament regulada com a innovació 
característica  de la llur  «ciència».(183) Hom entendrà fàcilment  que després que els 
magnats fabrils es resignaren i reconciliaren amb l'inevitable, la força de resistència del 
capital  s'afeblí  gradualment,  mentre  que alhora creixia la força ofensiva de la classe 
obrera juntament amb el nombre dels seus aliats en estrats socials no immediatament 
implicats. D'ací l'avenç relativament ràpìd des del 1860.

Les tintures i les emblanquinadores (184) es posaren sota la llei fabril del 1850 el 1860, 
les fàbriques de vetes i de mitjons el 1861. Com a conseqüència del primer report de la 
«Comissió  sobre  l'ocupació  d'infants»  (1863)  el  mateix  destí  compartiren  les 
manufactures de totes les mercaderies terrenals (no tan sols la ceràmica), de llumins, de 
capses  de  llumins,  de  cartutxos,  d'estores,  de  la  talla  de  fustes  (fustian  cutting)  i 
innombrables  processos  sota  l'expressió  de  «finishing»  (acabats).  L'any  1863  el 
«blanqueig a l'aire lliure» (185) i els forns es posaren sota lleis pròpies, per les quals es 
prohibia, per la primera, entre d'altres coses, el treball nocturn d'infants, joves i dones 
(de 8 del vespre a 6 del matí) i en la segona l'ocupació de jornalers de menys de 18 anys 
entre les 9 del vespre i les 5 del matí.  Tornarem a les proposicions posteriors de la 
comissió  esmentada,  que  amenaçaven  de  robar  la  «llibertat»  de  totes  les  branques 
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industrials angleses d'importància, amb l'excepció de l'agricultura, de la mineria i dels 
mitjans de transport.(185a)

7. La lluita per una jornada laboral normal. Reaccions a la legislació fabril anglesa en  
altres països

El lector  recorda que la producció de plus-vàlua o l'extracció de treball  excedentari 
constitueix el contingut i objectiu específic de la producció capitalista, independentment 
de qualsevol canvi en el propi sistema de producció que puga sorgir de la subordinació 
del treball al capital.  Recorda així,  que fins al punt de mira desenvolupat tan sols el 
treballador independent i per tant legalment qualificat com a venedor d'una mercaderia 
fa un contracte amb el capitalista. Quan per tant en el nostre esquema històric, d'una 
banda la  indústria  moderna,  i  de  l'altra  el  treball  dels  físicament  i  jurídicament  no-
qualificats, juguen un paper destacat, la primera ens apareixia tan sols com una esfera 
particular, i el segon com un exemple particularment colpidor de l'explotació laboral. 
Sense anticipar, però, el desenvolupament posterior, se segueix de la simple connexió 
dels fets històrics:

Primer:  En  les  indústries  inicialment  revolucionades  per  l'aigua,  el  vapor  i  la 
maquinària,  en  aquestes  primeres  creacions  del  sistema  modern  de  producció,  les 
filatures i telers de cotó, de llana, de lli, de seda, és on se satisfà primer la tendència del 
capital vers a un allargament desmesurat i implacable de la jornada laboral. El sistema 
de producció materialment  alterat  i  les  corresponents relacions socials  alterades  dels 
productors  (186) generen  inicialment  una extravagància  desmesurada  i  demanen per 
oposició el control social, que limita, regula i uniformitza la jornada laboral amb les 
seues pauses. Aquest control apareix per tant durant la primera meitat del segle XIX 
merament com una legislació excepcional.(187) Tan aviat com s'ha conquerit el domini 
del nou sistema de producció, s'hi trobaven que mentrestant, no tan sols moltes altres 
branques  de  la  producció  havien  adoptat  un  règim  pròpiament  fabril,  sinó  que 
manufactures amb mètodes més o menys obsolets, com la ceràmica, el vidre, etc., que 
artesanies tradicionals, com el forn de pa, i finalment àdhuc l'anomenat treball domèstic, 
com la fabricació de claus, etc.  (188), feia temps que havien caigut completament en 
l'explotació capitalista com les fàbriques. La legislació fou per tant forçada a lliurar-se 
del  seu  caràcter  excepcional  o,  com  a  Anglaterra,  a  procedir  segons  la  casuística 
romana, i declarar fàbrica (factory) qualsevol casa on s'hi treballàs.(189)

Segon: La història de la regulació de la jornada laboral en certes formes de producció, i 
la lluita que encara dura en d'altres per aquesta regulació, demostra de forma evident 
que el treballador aïllat, el treballador com a venedor «lliure» de la seua força de treball, 
en un cert estadi de maduresa de la producció capitalista, s'ensorra sense resistència. La 
creació d'una jornada laboral normal és així el producte d'una perllongada guerra civil, 
més o menys fraccionada, entre la classe capitalista i la classe treballadora. Com que la 
lluita s'obre en l'esfera de la indústria moderna, s'hi jugà inicialment en la seua pàtria, 
Anglaterra.(190) Els obrers fabrils anglesos eren els campions, no tan sols de la classe 
obrera  anglesa,  sinó de la  moderna  en general,  igual  com els  seus  teòrics  foren els 
primers a posar la mà damunt la teoria del capital.(191) El filòsof fabril Ure denuncia 
així  com  una  desgràcia  inevitable  de  la  classe  obrera  anglesa  que  inscrigueren 
«l'esclavatge de les lleis fabrils» en la bandera que agitaven contra el capital, en l'esforç 
humanitari per la «llibertat completa del treball».(192)
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França  s'arrossega  lentament  darrera  Anglaterra.  Calgué  la  revolució  de  febrer  pel 
naixement  de la llei  de dotze hores  (193), molt  més deficient  que l'original anglesa. 
Malgrat això, el mètode revolucionari francès té també uns avantatges particulars. Amb 
un colp dictà per tots els tallers i fàbriques sense distinció la mateixa limitació de la 
jornada laboral, mentre que la legislació anglesa entra ara en aquest punt, després en 
aquell, d'acord amb la pressió de les circumstàncies, i es perd en un embolic inextricable 
de  nous  decrets  contradictoris.(194) D'altra  banda  la  llei  francesa  proclama  com a 
principi, ço que a Anglaterra tan sols es guanyà en nom dels infants, dels menors i de les 
dones, i que tan sols recentment s'ha proclamat com a dret general.(195)

Als Estats Units de Nord-amèrica tot moviment obrer independent s'ha vist paralitzat 
mentre l'esclavatge ha desfigurat una part de la república. El treball no pot emancipar-se 
en la  pell  blanca,  mentre  s'hi  marque  la  pell  negra.  Però de la  mort  de l'esclavatge 
sorgeix una nova vida rejuvenida. El primer fruit de la guerra civil fou l'agitació per les 
vuit hores, que va còrrer amb les botes de set llegües de la locomotora des de l'Atlàntic 
fins  a  l'Oceà  Pacífic,  des  de  Nova  Anglaterra  fins  a  Califòrnia.  El  Congrés  Obrer 
General de Baltimore (agost del 1866) declarava:

«La primera gran necessitat del present per alliberar el treball d'aquest país de l'esclavatge capitalista, és 
l'aprovació d'una llei per la qual la jornada laboral normal siga de 8 hores en tots els estats de la Unió 
americana. Som decidits a aplicar-hi tota la nostra força fins a aconseguir aquest gloriós resultat».(196) 

Al mateix temps (començament de setembre del 1866) el «Congrés de la Internacional 
dels  Treballadors»  de  Ginebra,  davant  la  proposta  del  Consell  General  de  Londres: 
«Declaram la limitació de la jornada laboral una condició prèvia sense la qual tot intent 
de millora i d'emancipació resultarà infructuós... el Congrés proposa les vuit hores com 
el límit legal de la jornada laboral».

Així  a  totes  dues  bandes  de  la  mar  Atlàntica  el  moviment  obrer  que  ha  crescut 
instintivament  de  les  pròpies  relacions  de  producció  s'apropiava  del  discurs  de 
l'inspector fabril anglès R. J. Saunders: 

«No s'hi poden fer més passes vers la reforma de la societat amb cap perspectiva d'èxit si la jornada 
laboral no es limita i no es prescriuren estrictament aquests límits».(197)

Hom ha de reconèixer que el nostre treballador surt del procés de producció diferent de 
com ha entrat. Entrava en el mercat com el propietari de la mercaderia «força de treball» 
front d'altres propietaris de mercaderies, propietaris de mercaderies amb propietaris de 
mercaderies.  El  contracte  amb el  qual  vengué al  capitalista  la  seua  força  de treball 
demostrava, per dir-ho així, negre sobre blanc, que disposava lliurement de si mateix. 
Després de concloure el tracte, es descobrí que no era «cap agent lliure», que el temps 
pel qual és lliure  de vendre la força de treball  és el  temps pel qual es veu forçat a 
vendre-la (198), que de fet el seu vampir no el deixarà anar «mentre encara li quede per 
explotar un múscul, una gota de sang»(199). Per la «protecció» contra la serp de les 
llurs agonies els treballadors han d'unir els caps i, com a classe, forçar una llei estatal, 
una barrera social  omnipotent que els evite de vendre per un contracte lliure amb el 
capital a si mateixos i a les llurs famílies a la mort i a l'esclavatge.(200) En el lloc del 
pompós catàleg de «drets humans inalienables» apareix la discreta Magna Charta d'una 
jornada laboral legalment limitada, que «faça finalment clar que quan el temps que el 
treballador  s'acaba,  comença  el  temps  que  li  pertany  pròpiament»(201).  Quantum 
mutatus ab illo!
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Notes:

(35) «Una jornada laboral és una quantitat indeterminada, ja siga llarga o curta». («An Essay on Trade and Commerce, containing 
Observations on Taxation etc.», London 1770, p. 73.) <=

(36)  Aquesta  qüestió  és  infinitament  més  important  que  la  celebrada  qüestió  de  sir  Robert  Peels  a  la  Cambra  de  Comerç  de 
Birmingham: «What is a pound?» una qüestió que tan sols es podia posar perquè Peel era tant a les fosques quant a la natura dels 
diners com els «little shilling men» de Birmingham. <=

(37) «És la finalitat del capitalista, d'obtindre del capital esmerçat la suma més forta possible de treball». («D'obtenir du capital 
dépensé  la  plus  forte  somme  de  travail  possible»).  (J.-G.  Courcelle-Seneuil,  «Traité  théorique  et  pratique  des  entreprises 
industrieles», 2ème édit., 1857, p. 62.) <=

(38) «La pèrdua d'una hora de treball per dia és un dany prodigiós per un estat comercial... Hi ha un consum ben gran de luxes entre 
els pobres treballadors d'aquest regne: particularment entre la població manufacturera, amb els quals també consumeixen temps, el 
més fatal dels consums». («An Essay on Trade and Commerce etc.», p. 47 i 153). <=

(39) «Si el manobre lliure pren un instant de repos, l'economia sòrdida que el segueix amb ells ulls amb inquietud, pretén que la 
furta». (N. Linguet, «Théorie des Loix Civiles etc.», London 1767, t. II, p. 466.) <=

(40) Durant la gran strike dels builders de Londres, 1860-1861, per la reducció de la jornada laboral a 9 hores, el llur comitè publicà 
una declaració que contenia, si fa no fa, el plany del nostre treballador. La declaració juga, no sense ironia, amb el fet que el més 
aprofitat dels «buiding masters» - un cert sir M. Peto – era en «olor de santedat». (El mateix Peto arribà, després del 1867, a un fi a 
la Strousberg!) <=

(41) «Els qui treballen... en realitat nodreixen tant als pensionistes, anomenats rics, com a si mateixos». (Edmund Burke, l.c.p. 2, 3.) 
<=

(42)  Força  innocentment  remarca  Niebuhr  a  la  seua  «Römischen  Geschichte»:  «Hom no pot  deixar  de  veure  que  obres  com 
l'estrusca, les ruïnes de la qual ens astores, presuposen en els petits (!) estats senyors  i  serfs». Molt més profundament ho diu 
Sismondi, que les «vetes de Brussel·les» presuposen senyors i sirvents salarials. <=

(43) «Hom pot veure que aquests malaurats» (en les mines d'or entre Egipte, Etiòpia i Aràbia), «que ni tan sols poden rentar-se ni  
una sola vegada o els cossos, o ni tan sols vestir la nuesa, sense plànyer el llur terrible destí. No hi troben cap indulgènica, cap 
socors pels malalts, pels dèbils, pels vells, per la feblesa femenina. Tots han de treballar, forçats pels colps, fins que la mort posa fi 
als llurs patiments i a la llur necessitat». (Diod. Sic., «Biblioteca Històrica», Llibre 3, c. 13). <=

(44) El que segueix es refereix a la situació de les províncies romaneses tal com era abans de les transformacions realitzades d'ençà 
de la Guerra de Crimea. <=

(44a) {Nota a la 3. ed. - Això val igualment  per Alemanya i especialment  per la Prússia de l'est  de l'Elba. En el segle XV el  
camperol alemanya era gairebé a tot arreu un home que, tot i subjecte a certes rendes que es pagaven en producte i treball, era, si 
més no fàcticament,  un home lliure. Els colons alemanys de Brandenburg, Pomerània, Silèsia i Prússia Oriental eren fins i tot 
reconeguts  jurídicament  com a lliures.  La victòria  dels  nobles  en la  guerra dels camperols  hi posà  fi.  No tan sols  els vençuts 
camperols del sud d'Alemanya foren esclavitzats de nou. Ja des de mitjans de segle XVI els camperols lliures prussiano-orientals, 
brandenburguesos,  pomeranis  i  silesians,  i  ben  aviat  també  els  schleswig-holsteinians  foren  degradats  a  la  servitud.  (Maurer, 
«Fronhöfe», IV. Bd. - Meitzen, «Der Boden des Pr. Staats». - Hanssen, «Leibeigenschaft in Schleswig-Holstein»). - F. E.} <=

(45) Hom troba més detalls a È. Regnault, «Histoire politique et sociale des Principautés Danubiennes», Paris 1855. <=

(46) «En general,  dins uns certs límits,  la  mesura mitjana de la descendència parla de la  prosperitat dels éssers orgànics.  Pels 
humans, la mesura corporal s'empetiteix quan el seu creixement és interferit, mitjançant condicions físiques o socials. En tots els 
països europeus, on hi ha conscripció, d'ençà de la seua introducció, la mesura corporal mitjana dels homes adults i la disponibilitat  
pel servei militar s'han reduït. Abans de la revolució (1789) el mínim per la infanteria de França era 165 centímetres; el 1818 (llei 
del 10 de març) 157, segons la llei del 21 de març del 1832, 156 centímetres; de mitjana a França més de la meitat són refusats per 
manca de talla i per defectes. La mesura militar de Saxònia era de 1780: 178 centímetres, ara 155. A Prússia és de 157. Segons 
declarava al 'Bayrischen Zeitung' del 9 de maig del 1862 el doctor Meyer, el resultat d'una mitjana de 9 anys és que a Prússia de 
1.000 conscrits 716 no eren adients pel servei militar: 317 per manca de talla i 399 per defectes... Berlin no va poder el 1858 cobrir 
el  seu contingent  de  reclutes,  hi  mancaven  156 homes».  (J.  v.  Liebig,  «Die  Chemie  in  ihrer  Anwendung auf  Agrikultur  und 
Physiologie», 1862. 7. Aufl. Band I, p. 117, 118.) <=

(47) La història de la llei fabril del 1850 s'hi desenvolupa en el decurs d'aquest capítol. <=
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(48) Del període de l'inici de la gran indústria a Anglaterra en parl ací i allà, i referesc el lector al «Die Lage der arbeitenden Klasse  
in England» de Friedrich Engels, Leipzig 1845. Com de profundament copsa Engels l'esperit del sistema de producció capitalista ho 
demostren els Factory Reports, els Reports on Mines, etc., que han aparegut d'ençà del 1845, i com de meravellosament pintava la 
situació en detall ho demostra la comparació superficial de la seua obra amb els Reports der Children's Employment Commission 
publicats oficialment 18 o 20 anys després (1863-1867). Aquests tractaven especialment amb les branques industrials on no s'hi 
havia introduït encara la legislació fabril el 1862, i on encara en part no s'hi ha introduïda. Així, les situacions descrites per Engels 
no  han  patit  cap  alteració  d'importància  per  part  de  les  autoritats.  Els  meus  exemple  els  prenc  principalment  del  període 
lliurecanvista posterior al 1848, aquella època paradisíaca de la qual els viatjants alemanys del lliurecanvisme, tan insincers com 
ignorants, tant en fabulaven. - Per la resta Anglaterra hi figura al capdavant tan sols perquè representa clàssicament la producció 
capitalista i és l'única en posseir tota una estatística continuada oficial de les qüestions a tractar. <=

(49) «Suggestions etc. by Mr. L. Horner, Inspector of Factories», a «Factories Regulation Act. Ordered by the House of Commons 
to be printed 9. Aug. 1859», p. 4, 5. <=

(50) «Reports of the Insp. of Fact. for the half year, Oct. 1856», p. 35. <=

(51) «Report etc. 30th April 1858», p. 9. <=

(52) «Reports etc.», l.c.p. 10. <=

(53) «Reports etc.», l.c.p. 25. <=

(54) «Reports etc. for the half year ending 30th April 1861». Vegeu Appendix Nr. 2; «Reports etc. 31st Octob.  1862», p.7,52,53. 
Les infraccions foren més nombroses durant la darrera meitat de l'any 1863. Vegeu «Reports etc. ending 31st Oct. 1863», p. 7. <=

(55) «Reports etc. 31st Oct. 1860», p. 23.  Amb quin fanatisme, segons les proves judicials dels fabricants, les llurs mans fabrils 
s'oposaven  a  tota  interrupció  del  treball  fabril,  ho mostra  la  següent  curiositat:  al  començament  del  juny del  1836  arribà  als 
magistrats de Dewsbury (Yorkshire) denúncies que els propietaris de 8 grans fàbriques dels veïnats de Batley havien violat la llei 
fabril. Un part d'aquests senyors foren acusats d'haver fet treballar 5 nois d'entre 12 i 15 anys des de les 6 del matí de divendres fins 
a les 4 de la vesprada del dissabte següent, sense cap descans a banda de temps pels àpats i d'una hora de descans a mitja nit. I  
aquests infants havien de realitzar aquest treball incessant de 30 hores en el «shoddyhole», com en deien del forat, on els residus de 
llana són esmicolats i on una marea aèria de pols, brutícia, etc., força fins i tot l'obrer adult de cobrir-se constantment la boca amb 
mocadors per protegir-se els pulmons! Els senyors acusats asseguren per comptes de declarar – com a quàquers són d'un religiós 
escrúpol alhora d'oferir un jurament – , que tenien una gran compassió pels miserables infants, que els deixaven 4 hores de son, però 
que els cabuts dels infants no volien de cap manera anar al llit! Els senyors quàquers foren condemnats a 20 lliures esterlines de 
multa. Dryden anticipà aquests quàquers:

«La guineu temia en aparent santedat,
li feia por jurar, però com el dimoni mentiria
que semblava de quaresma, i que santa aparença tenia,
i així no pecava! Si abans havia pregat!»

(56) «Rep. etc. 31st Oct. 1856», p. 34. <=

(57) l.c.p. 35. <=

(58) l.c.p. 48. <=

(59) l.c. <=

(60) l.c. <=

(61) l.c.p. 48. <=

(62) «Moments are the elements of profit». («Rep. of the Insp. etc. 30th April 1860», p. 56.) <=

(63) L'expressió té dret civil oficial tant en les fàbriques com en els reports fabrils. <=

(64) «L'avarícia dels propietaris fabrils, les crueltats dels quals amb prou feines han excedit les perpetrades pels espanyols en la 
conquesta d'Amèrica per la caça de l'or». (John Wade, «History of the Middle and Working Classes», 3rd ed. Lond. 1835, p. 114). 
La part teòrica d'aquest llibre és una mena d'introducció a l'economia política i, pel seu temps, contenia originalitats, com ara sobre 
les crisis comercials. La part històrica segueix amb un plagiarisme lamentable sir M. Edens, «The State of the Poor», London 1797. 
<=

(65) London «Daily Teegraph» del 17 de gener del 1860. <=
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(66) Comparau amb Engels, «Lage etc.», p. 249-251. <=

(67) «Children's Employment Commission, First Report etc. 1863», Appendix, p. 16, 19, 18. <=

(68) «Public Health, 3rd Report etc.», p. 103, 105. <=

(69) «Children's Employm. Commission, 1863», p. 24, 22 u. XI. <=

(70) l.c.p. XLVII. <=

(71) l.c.p. LIV. <=

(72) Això no s'ha de prendre en el nostre sentit de temps excedentari de treball. Aquests senyors consideren el treball de 101/2 hores 
com la jornada laboral normal, que inclou així també el treball excedentari normal. Després comença el «temps extra» que es paga 
una mica millor. Hom veurà en una ocasió posterior que l'ús de la força de treball durant la denominada jornada normal es paga per 
sota  el  valor,  de  forma  que  el  «temps  extra»  és  merament  un  truc  capitalista  per  extreure-hi  més  «treball  excedentari»,  que 
continuaria com a tal encara que la força de treball esmerçada en la «jornada normal» es pagàs realment de forma completa. <=

(73) l.c., Appendix, p. 123, 124, 125, 140 i. LXIV. <=

(74) Allum finament esmicolat o barrejat amb sal és un article comercial nom que du el nom significatiu de «baker's stuff». <=

(75) Se sap que el sutge és una forma força energètica de carbó i constitueix un mitjà de vida que els escuraxemeneies capitalistes 
venen als parcers anglesos. Ara, el 1862, el «juryman» britànic havia de decidir en un procés si el sutge que, sense el coneixement 
del comprador, es barrejava amb un 90% de pols i de sorra era sutge «real» en el sentit «comercial» o sutge «fals» en el sentit 
«legal». Els «amis du commerce» decidiren que era sutge comercial «real», i no cediren a l'estafat parcer, que va haver de pagar els 
costos del procés. <=

(76) El químic francès Chevallier, en un tractat de les «sophistications» de les mercaderies, enumera d'entre 600 i escaigs articles als 
quals va fer passar revista, molts amb 10, 20, 30 mètodes diferents de falsificació. Afegeix que no coneix tots els mètodes i no 
esmenta tots els que coneix. Pel sucre dóna 6 menes de falsificació, 9 per l'oli d'oliva, 10 per la mantega, 12 per la sal, 19 per la llet, 
20 pel pa, 23 per l'aiguardent, 24 per la carn, 28 per la xocolata, 30 pel vi, 32 pel cafè, etc. Ni tan sols l'amat senyor Déu no escapa a 
aquest destí. Vegeu Rouard de Card, «De la falsification des substandes sacramentelles», Paris 1856. <=

(77) «Report etc. relating to the Grievances complained of by the Jorneymen Bakers etc.», London 1862, i «Second Report etc.», 
London 1863. <=

(78) l.c. «First Report etc.» p. VI/VII. <=

(79) l.c. p. LXXI. <=

(80) George Read, «The History of Baking», London 1848, p. 16. <=

(81) «Report (First) etc. Evidence». Testimoni del «full priced baker» Cheesman, p. 108. <=

(82) George Read, l.c. A finals del segle XVII i començament del XVIII els factors (agents) que inundaven totes les feines possibles 
eren encara denunciats oficialment com a «public nuisances». Aíx, per exemple, el Grand Jury lliurà en la sessió trimestral dels 
jutges de pau del comtat de Somerset, un «presentment» a la cambra baixa on, entre d'altres coses, diu: «que aquests agents del 
Blackwell Hall són una molèstia pública i un perjudici pel tèxtil, i caldria reprimir-los com a molèstia». («The Case of our English 
Wool etc.», London 1685, p. 6,7.) <=

(83) «First Report etc.», p. VIII. <=

(84) «Report of Committee on the Baking Trade in Ireland for 1861». <=

(85) l.c. <=

(86) Meeting públic de treballadors agrícoles a Lasswade, prop de Glasgow, el 5 de gener del 1866. (Vegeu «Workman's Advocate» 
del 13 de gener del 1866). La constitució, d'ençà de la fi del 1865, d'una Trade's Union entre els treballadors agrícoles, originalment 
a  Escòcia,  és  un  esdeveniment  històric.  En  un  dels  districtes  agrícoles  més  deprimits  d'Anglaterra,  a  Buckinghamshire,  els 
treballadors assalariats feren el març del 1867 una gran vaga per la pujada del salari setmanal de 9-10 xílings a 12 xílings. - (Hom 
veu de l'anterior que el moviment del proletariat rural anglès, d'ençà de la repressió de les violentes manifestacions posteriors al 
1830 i especialment d'ençà de la introducció de les noves lleis de la pobresa es va interrompre completament, per començar de nou 
els anys seixanta, fins a fer època el 1872. Hi retornaré en el Llibre II, així com als llibres blaus apareguts d'ençà del 1867 sobre la 
situació dels treballadors del camp anglès. Afegit a la 3a ed.) <=
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(87) «Reynolds' Paper», gener del 1866. Setmana rera setmana aquest mateix setmanari porta sota «sensational headings», «Fearful 
and fatal accidents», «Appalling tragedies», etc., tota una llista de noves catàstrofes ferroviàries. Un treballador de la línia de North 
Stafford respon: «Tothom coneix les conseqüències de no supervisar un instant el conductor i el fogoner d'una locomotora. I què 
més s'hi pot esperar d'un allargament desmesurat del treball, sota un mal oratge, sense pausa ni descans? Afegim com a exemple del 
que s'esdevé diàriament, el següent cas. El passat dilluns un fogoner començà de bon matí la feina diària. Acabà després de 14 hores 
i 50 minuts. Abans d'haver tingut prou temps com per prendre el te, hom el cridà de nou al treball. Va fer per tant 29 hores i 15 
minuts ininterrompudament. La resta de la feina setmana la constitueix això: mitja setmana, 15 hores i 35 minuts; divendres 141/2 
hores; dissabte 14 hores i 10 minuts; total per la setmana 88 hores i 30 minuts. I ara pensau en el seu astorament quan li paguen tan 
sols per 6 jornades laborals. L'home era confós i demanà que entenia hom per un dia de feina. Resposta: 13 hores, per tant 78 hores 
per setmana. Però què hi havia del pagament de les 10 hores i 30 minuts addicionals? Després d'una llarga discussió li concediren un 
benefici de 10 penics». (encara no 10 silbergroschen). (l.c., Nr. Del 4 de febrer del 1866). <=

(88) Comparau amb F. Engels, l.c.p. 253, 254. <=

(89) El doctor Letheby, funcionari sanitari del Board of Health, declarà llavors: «El mínim d'aire per adult hauria d'haver sigut un 
dormitori de 300 peus cúbics i un habitatge de 500 cúbics». Dr. Richardson, metge en cap d'un Hospital de Londres: «Les cosidores 
de tota mena, modistes, sastres i cosidores corrents duen una triple misèria – sobretreball, manca d'aire i manca de nutrició o manca 
de digestió. En tot cas aquesta mena de feina és en tota circumstància millor per la dona que per l'home. Però la insanitat de l'ofici, 
és a dir la principal, consisteix en la monopolització d'uns 26 capitalistes, que per mitjans de força que sorgeixen del capital (that 
spring from capital), fan economia del treball (force economy out of labour; vol dir, economitzen gràcies a l'afebliment de la força 
de treball). El llur poder es manifesta en totes les classes de treballadores. Si una modista pot fer un petit cercle de clients, la  
competència li comporta que ha de treballar a casa fins a la mort per mantindre's, i aquest mateix sobretreball necessària l'ha de 
traspassar a les ajudants. Si fracassa el negoci o no pot establir-se independentment, ha d'unir-se a un establiment, on el treball no és 
inferior, però el pagament és més segur. En aquesta posició esdevé una pura esclava, exposada a les fluctuacions de la societat; ara a 
casa en una petita cambra, morta de fam o a prop; ha de dedicar 15, 16, fins a 18 hores de 24 en un aire amb prou feines suportable i 
amb una nutrició que, si és bona per si mateixa, no pot digerir sense aire pur. D'aquestes víctimes viu la consumpció, que no és res 
més que una malaltia de l'aire». (Dr. Richardson, «Work and Overwork» in «Social Science Revier», 18 de juliol del 1863.)<=

(90) «Morning Star», 23 de juny del 1863. El «Times» aprofità l'oportunitat per defensar els esclavistes americans contra Bright, 
etc. «Molts de nosaltres creiem», deia, «que, mentre nosaltres fem treballar les nostres pròpies joves fins a la mort amb l'amenaça de 
la fam per comptes de l'esclat del fuet, amb prou feines tenim dret a caçar a sang i foc famílies que nasqueren com a propietàries 
d'esclaus i que, si més no, alimenten bé els esclaus i els fan treballar amb mesura» («Times», 2 de juliol del 1863). De la mateixa 
manera atacava l'«Standard», al reverend Newman Hall: «Ha excomunicat els amos d'esclaus, però prega amb els valents individus 
que fan treballar els cotxers i els conductors d'omnibus de Londres, etc., 16 hores diàries per tant sols un salari de gos». Finalment  
parlà l'oracle, el senyor  Thomas Carlyle,  de qui ja expressava el 1850: «Pel diable és el geni,  el cute en queda». En una breu 
paràbola redueix l'únic esdeveniment grandiós de la història contemporània, la guerra civil americana, a això, que en Peter del Nord 
volia esclafar el cap d'en Paul del Sud amb totes les forces, perquè en Peter del Nord lloga el seu treballador «diàriament» i en Paul 
del Sud per «tota la vida». («Macmillan's Magazine». Ilias Americana in nuce. Agost del 1863). Així esclatava la bombolla de la 
simpatia tory pel treballador assalariat urbà – no creieu que pel rural!. El nucli volia dir – esclavatge! <=

(91) Dr. Richardson, l.c. <=

(92) «Children's Employment Commission. Third Report», Lond. 1864, p. IV, V, VI. <=

(93) «A Staffordshire com a també al sud de Gales empren noies i dones joves en les fosses de carbó i en les escòries de coc, no tan  
sols de dia, sinó tambñe de nit. Aquesta pràctica s'ha comunicat sovint en els reports presentats al parlament, com lligada a grans i 
evidents mals. Aquestes dones, que treballen juntament amb homes dels quals amb prou feines s'hi diferencien per la roba, cobertes 
de pols i de cendra, s'exposen a un deteriorament del caràcter per la pèrdua de respecte, que és gairebé una conseqüència inevitable 
de la llur ocupació tan poc femenina». (l.c. 194, p. XXVI. Comparau «Fourth Report» (1865) 61, p. XIII). Igualment a les fàbriques 
de vidre. <=

(94) «Sembla natural», remarcava un fabricant d'acer que emprava infants pel treball nocturn, «que els joves que treballen de nit no 
dormen ni troben un descans adient de dia, sinó que se segueixen sense descans fins al dia següent». (l.c., «Fourth Rep.», 63, p. 
XIII). Sobre la importància de la llum solar pel manteniment i el desenvolupament remarca un metge, entre d'altres coses: «la llum 
actua també directament en els teixits del cos, els hi dóna duresa i elasticitat. Els músculs dels animals,  quan són privats de la  
quantitat normal de llum, esdevenen tous i poc elàstics, la força nerviosa perd to per la manca d'estimulació, i l'elaboració de tot el 
creixement sembla malmesa... En el cas dels infants l'exposició continuada a la llum solar pura i als raigs solars directes durant una 
part del dia és essencial per la salut. La llum contribueix a la formació d'una bona sang plàstica i endureix la fibra una vegada s'hi ha 
constituïda. Actua igualment com a mitjà d'estímul pels òrgans visuals i amb això provoca una activitat més gran en les diferents 
funcions cerebrals». El senyor W. Strange, metge en cap del «General Hospital» de Worcester, de l'obra del qual sobre «Salut» 
(1864) s'hi pren aquest passatge, escriu en una lletra a un dels comissaris  d'investigació,  senyor  White:  «He tingut  oportunitat 
anteriorment  a  Lancashire  d'observar  els  efectes  del  treball  nocturn  en  els  infants  fabrils,  i  no  tinc  cap  dubte  en  declarar, 
contràriament al que es vanten qualcuns patrons a assegurar, que els infants que hi són sotmesos aviat es resenten de la salut».  
(«Children's  Employment  Commission.  Fourth  Report»,  284,  p.  55).  Que  aquestes  coses  constituesquen  objecte  de  serioses 
controvèrsies, mostra de la millor manera com la producció capitalista actua sobre les «funcions cerebrals» dels capitalistes i des 
llurs retainers. <=

(95) l.c. 57, p. XII. <=

(96) l.c. ("4th Rep.", 1865), 58, p. XII. <=
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(97) l.c. <= 

(98) l.c.p. XIII.  El nivell  de formació d'aquestes «forces de treball» ha d'ésser naturalment com el que s'entreveu dels següents 
diàlegs amb un comissari d'investigació! Jeremiah Haynes, de 12 anys: «...Quatre vegades quatre és vuit, però quatre quatres (4 
fours) són 16... Un rei és aquell que té tots els diners i tot l'or. (A king is him that has all the money and gold). Tenim un rei, hom 
diu que és una reina, i l'anomenen princessa Alexandra. Hom diu que es casà amb el fill de la reina. Una princessa és un home».  
Wm. Turner, de dotze: «No visc a Anglaterra. Em pens que és una mena de país, però no el coneixia abans». John Morris, de 
catorze: «He sentit dir que Déu creà el món i que tot la gent s'ofegà, tret d'un; he sentit que era un ocellet». William Smith, de 
quinze: «Déu va fer l'home, l'home va fer la dona». Edward Taylor, de quinze: «No sé res de Londres». Henry Matthewman, de 
disset: «Sovint em perd l'església... Un nom del qual predicaven era un cert Jesús Crist, però no puc dir cap altre nom, i no puc dir 
res tampoc d'ell. No l'assassinaren, sinó que morí com l'altra gent. No era com l'altra gent en un cert sentit, perquè era religiós en un 
cert sentit i els altres no ho són. (He was not the same as other people in some ways, because he was religious in some ways, and 
others isn't)» (l.c. 74, p. XV).  «El diable és una bona persona. No sé on viu.  Crist era un home malvat». («The devil is a good 
person. I don't know where he lives. Christ was a wicked man»). «Aquesta noia (10 anys) deletreja god dog i no sap el nom de la 
reina».  («Ch.  Empl.  Comm.  V.  Rep.»,  1866,  p.  55  n.  278).  El  mateix  resultat  que  s'obté  en  les  manufactures  metàl·liques 
esmentades, domina en les fàbriques de vidre i paper. En les fàbriques de paper, on el paper es fa amb màquines, el treball nocturn 
és  la  regla  per  tots  els  processos  llevat  de  la  retirada  dels  residus.  En determinats  casos  el  treball  nocturn es  fa  amb relleus 
ininterrompudament tota la setmana, habitualment des del diumenge a la nit fins a les 12 de la nit del dissabte següent. El personal 
que es troba en el torn de dia, treballa 5 dies de 12 i un de 18 hores, i el del torn de nit 5 nits de 12 hores i una de 6 hores, cada 
setmana. En altres casos cada torn treballa 24 hores seguides en dies alterns. Un torn treballa 6 hores el dilluns i 18 el dissabte per 
fer les 24 hores. En altres casos s'introdueix un sistema intermedi on tots els emprats en la maquinària paperera treballes 15-16 hores 
cada dia de la setmana. Aquest sistema, dium el comissari d'investigació Lord, sembla combinar tots els mals dels torns de dotze i 
de vint-i-quatre hores.  Infants de menys de 13 anys, joves de menys de 18 i  dones treballen sota aquesta sistema nocturn. De 
vegades, en el sistema de dotze hores, han de treballar, per absència dels relleus, un torn doble de 24 hores. Les proves demostren 
que els nois i les noies ben sovint treballen a sobretemps, que no rarament s'estén a 24 o a 36 hores de treball ininterromput. En el 
procés «continu i inalterat» de vidriat hom troba noies de 12 anys que treballen tot el mes 14 hores diàries, «sense cap descans o 
interrupció regular  més  enllà  de  dues o,  com a molt,  tres  aturades de mitja  hora  pels  àpats».  En certes  fàbriques on hom ha 
abandonat el treball  nocturn regular, s'hi treballa  a un terriblement  gran sobretemps i «això sovint  en els processos més bruts, 
calorosos i monòtons». («Children's Employment Commission. Report IV», 1865, p. XXXVIII and XXXIX.) <=

(99) «Fourth Report etc.», 1865, 79, p. XVI. <=

(100) l.c. 80, p. XVI, XVII. <=

(101) l.c. 82, p. XVII. <=

(102) «En la nostra època tant reflexiva i raonadora, un no és de gran valor si no pot donar una bona raó de tot, fins i tot del més roí  
i del més boig. Tot el que s'ha fet malament en el món s'ha fet malament per la millor de la raons». (Hegel, l.c.p. 249.) <=

(103) «Children's Employment Commission. Fourth Report», 1865, 85, p. XVII. Entre similarment tendres pensaments del senyors 
fabricants de vidre hi ha el de considerar que els «temps d'àpats regulars» pels infants són impossibles perquè, com a conseqüència 
d'una certa quantitat de calor radiada pels forns hi ha una «pèrdua pura» o un «malbaratament», com li  responen al comissari  
d'investigació White, el qual no fa com Ure, Senior etc. i els llurs llastimosos plagiaris alemanys, com Roscher, etc., colpits per 
l'«abstinència»,  l'«abnegació»  i  l'«estalvi»  dels  capitalistes  en  l'esmerçament  de  diners  i  de  desgast  timur-tamerlànic  de  vides 
humanes: «Una certa quantitat de calor per damunt del nivell actual es podria perdre com a conseqüència d'assegurar uns temps 
regulars pels àpats, però no sembla en valor monetari comparable amb la pèrdua de força vital (the waste of animal power), que té 
lloc actualment en les vidreries de tot el regne d'infants que no tenen prou temps de descans com per menjar amb tranquilitat i amb 
una mica de descans que n'assegure la digestió». (l.c.p. XLV). I això en «l'any de progrés» del 1865! A banda de l'esmerçament de 
forces en pujar i traginar que realitza l'infant en els cellers on es fan les ampolles i el vidre flint, durant la realització continuada del 
seu treball, fa de 15 a 20 milles (angleses) en 6 hores! I el treball dura sovint de 14 a 15 hores! En moltes d'aquestes vidreries, com 
en les filatures de Moscou, regeix el sistema de torns de sis hores. «Durant el temps de treball setmanal, sis hores és el període 
menys interromput per qualsevol temps de descans, i ací cal comptar el temps esmerçats en anar i vindre de la fàbrica, en rentar-se, 
en vestir-se, en menjar, la qual cosa deixa un període ben breu per descansar, i cap d'aire lliure i per jugar, si no és a costa de la son 
necessària pels nois joves, especialment dels que fan una feina tan enèrgica i fatigant... Fins i tot un període breu de son s'exposa a la 
interrupció quan s'ha de llevar un altre noi de nit, o pel sorrol, quan es de dia». El senyor White dóna casos on un jove treballà 36  
hores seguides; un altre on empraven nois de 12 anys fins a les 2 de la matinada, i després dormien en el celler fins les 5 del matí (3  
hores!), per començar de nou la feina diària! «La quantitat de treball», diuen els redactors del report general, Tremenheere und 
Tufnell, «feta pels nois, noies i dones en el decurs de l'esmerçament de treball (spell of labour) diari, és extraordinària». (l.c.p. XLIII 
und XLIV). De mentres, ben entrat el vespre, l'«abnegat» capital vidrer, encès pel vi de Porto, va tort del club a casa i fa idiotament:  
«Britons never, never shall be slaves!». <= 

(104) A Anglaterra, per exemple encara ací i allà en el camp, condemnen un treballador a la presó per desacralitzar el sabat per 
treballar en el jardí de casa. El mateix treballador serà acusat de trencament de contracte si el dissabte resta lluny del taller de metall, 
de paper o de vidre, ni que siga amb un ànim religiós. El parlament ortodox no escoltarà res de desacralitzacions del sabat si es fan 
en el «procés d'ampliació» del capital. En un memorial (agost del 1863), on els jornalers de les peixateries i pollastreries demanaven 
l'abolició del treball dominical, s'hi diu que el llur treballar dura pels primers 6 dies de la setmana 15 hores diàries de mitjana i el 
diumenge de 8 a 10 hores. Hom se n'assabenta igualment per aquest memorial com particularment el gourmets delicats d'ànim 
aristocràtic  d'Exeter  Hall  estimulen  aquest  «treball  dominical».  Aquests  «sants»,  tan gelosos  «in  cute  curanda»,  demostren  el 
cristianisme per la humilitat amb que suporten el sobretreball, les privacions i la fam de terceres persones. Obsequium ventris istis  
(dels treballadors) perniciosius est. <=
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(105) «En els nostres reports anteriors hem donat les declaracions de diversos manufacturers experimentats d'acord amb les quals les 
hores extres... tendeixen certament a esgotar prematurament la força de treball dels homes». (l.c. 64, p. XIII.) <=

(106) Cairnes, l.c.p. 110, 111. <=

(107) John Ward, «History of the Borough of Stoke-upon-Trent etc.», London 1843, p. 42. <=

(108) Discurs de Ferrand a la «House of Commons» del 27 d'abril del 1863. <=

(109) «That the manufacturers would absorb it and use it up. Those were the very words used by the cotton manufacturers». (l.c.) <=

(110) l.c. Villiers, malgrat  la  bona voluntat,  era «legalment» en la  situació d'haver de refusar les demandes dels fabricants.  El 
senyors realitzaren, però, el llur objectiu amb la natura forçosa dels decrets locals sobre la pobresa. El senyor A. Redgrave, inspector 
fabril, assegura que aquesta vegada el sistema sota el qual els orfes i els infants pobres eren tractats «legalment» com a apprentices 
(aprenents) «no s'acompanyava dels antics abusos» - (sobre aquests «abusos» vegeu Engels, l.c.) -, per bé que certament en un cas 
s'hi donà «un abús del sistema quant al nombre de noies i dones joves dutes des dels districtes agrícoles d'Escòcia fins a Lancashire i 
Cheshire».  En aquest  «sistema» el  fabricant  concloïa  un contracte  amb els  curadors  de  les  cases  de  pobres  per  uns períodes 
determinats. Nodria, vestia i allotjava els infants, i els donava un petit aport en diners. Particularment estranya resulta una remarca 
del senyor Redgrave, especialment quan hom pensa que fins i tot en els anys de prosperitat de la indústria cotonera anglesa l'any 
1860 és excepcional, amb uns salaris extraordinàriament alts, perquè la inusual demanda de treball coincidia amb la despoblació 
d'Irlanda,  amb  una  emigració  desconeguda  dels  districtes  agrícoles  anglesos  i  escocesos  a  Austràlia  i  a  Amèrica,  i  amb  una 
disminució real de la població de certs districtes agrícoles anglesos, en part com a conseqüència d'un trencament real de la força 
vital dels treballadors, i en part per la dispersió ja efectuada de la població disponible a través dels marxants de carn humana. I 
malgrat tot això el senyor Redgrave diu: «Aquesta mena de treball» (la dels infants de cases de pobres) «tan sols s'hi cerca, però, 
quan no s'hi pot trobar cap altre, ja que és un treball car (high-priced labour)». «Els salaris laborals ordinaris per un jove de 13 anys  
són aproximadament de 4 xílings setmanals; però allotjar, vestir, nodrir, proveir d'assistència mèdica i d'una cura adient 50 o 100 
d'aquests joves, i deixar-ne una remuneració per ells, no es pot fer amb 4 xílings setmanals per cap». («Rep. of the Insp. of Factories 
for 30th April 1860», p. 27). El senyor Redgrave oblida de dir com el propi treballador pot fer tot això pels seus joves amb uns 
salaris de 4 xílings,  quan el fabricant no ho pot fer pels 50 o 100 joves allotjats,  custodiats i tutelats.  Com a protecció contra 
conclusions falses del text, he de remcarcar encara que la indústria cotonera anglesa, d'ençà que fou posada sota la Factory Act del 
1850 amb les regulacions del temps de treball, etc., s'ha considerar com la indústria mestra anglesa. El treballador cotoner anglès es 
troba en tot sentit millor que el company de destí continental. «L'obrer fabril prussià treballa si més no 10 hores més per setmana 
que el seu rival anglès, i quan ho fa en el propi teler domèstic, no es limita ja a aquestes hores de treball addicionals». («Rep. of 
Insp. of Fact. 31st Oct. 1855», p. 103). L'abans esmentat inspector fabril Redgrave viatjà després de l'exposició industrial del 1851 
pel continent, especialment a França i a Prússia, per investigar les condicions fabrils locals. Diu d'un obrer fabril prussià: «Rep un 
salari que li arriba per cobrir els migrats costos i aconseguir els pocs conforts als quals hi és acostumat... viu amb estretors, i treballa 
dur, amb una posició subordinada en relació a l'operari anglès». («Rep. of Insp. of Fact. 31st Oct. 1855», p. 85.)<=

(111) «Els sobreexplotats moren amb una rapidesa inhabitual; però els llocs dels qui cauen es reposen aviat, i un canvi continu de 
persones no comporta cap alteració en l'escenari». «England and America», London 1833, t. I, p. 55. (Autor E. G. Wakefield.) <=

(112) Vegeu «Public Health. Sixth Report of the Medical Officer of the Privy Council. 1863». Publicat a Londres el 1864. Aquest 
report tracta especialment dels treballadors agrícoles. «Hom es representa el comtat de Sutherland com un comtat força millorat, 
però una investigació recent ha descobert que allà, en districtes abans famosos per bells homes i galants soldats, els habitants han 
degenerat en una raça magra i ximple. En les localitats més sanes, en els vessants encarats a la mar, els rostres dels infants són tan 
pàlids com ho serien en la podrida atmosfera d'un racó londinenc». (Thornton, l.c.p. 74, 75). Igual, de fet, que els 30.000 «gallant 
Highlanders», que Glasgow degrada en els seus wynds i closes a prostitutes i lladres. <=

(113) «Per bé que la salut de la població és un element tant important del capital nacional, ens temem que cal dir que la classe de 
patrons del treball no ha sigut la més destacada per protegir i enriquir aquest tresor... La consideració de la salut dels operaris fou 
introduïda  per  la  força  entre  els  propietaris  de  plantes».  («Times»,  5  de  novembre  del  1861).  «Els  homes  de  West  Riding 
esdevingueren els sastres de la humanitat... la salut de la població treballadora se sacrificà, i en poques generacions ha degenerat la 
raçà, però una reacció ha començat. Les hores de treball infantil s'han limitat, etc.». («Twenty-second annual report of the Registrar-
General», 1861.) <=

(114) Trobam per tant, per exemple, que a començaments del 1863, 26 firmes que posseïen extenses ceràmiques a Staffordshire, 
entre  les  quals  hi  havia  també  J.  Wedgwood  i  fills,  demanaven  en  un  memorial  «una  implicació  enèrgica  de  l'estat».  La 
«competència amb altres capitalistes» no permet cap limitació «lliure» del temps de treball dels infants, etc. «Per molt que lamentam 
els mals abans esmentats, seria impossible d'evitar-los amb cap mena d'entesa entre els fabricants... En consideració a aquests punts, 
hem arribat a la convicció que cal una legislació que ho force». («Children's Emp. Comm., Rep. 1», 1863, p. 322).

Afegit a la nota 114. Un exemple ben frapant l'ofereix un cas més recent. La pujada del preu del cotó en una època d'activitat febril 
havia fet que els propietaris de cotoneries a Blackburn arribassen a una entesa comuna per reduir el temps de treball de les fàbriques 
durant un determinat termini. Aquest termini havia d'acabar a finals de novembre (1871). De mentres, els fabricants més rics, que 
combinaven filadores i telers, utilitzaren la disminució de la producció resultant d'aquest acord per estendre el propi negoci i fer així 
grans  beneficis  a  costa  dels  petits  patrons.  Els  darrers  s'hi  veien  ara  en  la  necessitat  de  recòrrer  als  treballadors  fabrils,  els 
impulsaren a l'agitació per les nou hores, i els prometeren suport monetari en aquest sentit! <=
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(115) Aquests estatuts laborals, que al mateix temps hom troba també a França, als Països Baixos, etc., foren originalment abolits a 
Anglaterra per primera vegada el 1813, després que les relacions de producció els haguessen bandejat de feia temps. <=

(116) «Cap infant de menys de 12 anys serà emprat en cap establiment manufacturer per més de 10 hores en un dia».  («General 
Statutes of Massachusetts», ch. 60, § 3. Les ordenances foren aprovades entre el 1836 i el 1858).  «El treball realitzat durant un 
període de 10 hores en qualsevol dia en totes les fàbriques de cotó, de llana, de seda, de paper, de vidre i de lli, o en manufactures de 
ferro i de llautó, es considerarà el treball legal d'un dia. I es disposarà que d'ara en endavant cap menor contractat per cap fàbrica  
serà forçat o requerit de treballar per més de 10 hores cap dia, o per més de 60 hores cap setmana; i que d'ara en endavant cap menor  
no serà admès com a treballador per sota de l'edat de 10 anys en cap fàbrica d'aquest estat». («State of New Jersey. An act to limit 
the hours of labour etc.», § 1 und 2. Llei del 18 de març del 1851). «Cap menor que haja arribat a l'edat de 12 anys, i que siga d'una 
edat per sota dels 15, serà emprat en cap establiment manufacturer per més de 11 hores cap dir, ni abans de les 5 del matí, ni després 
de les 7.30 del vespre». («Revised Statutes of the State of Rhode Island etc.», ch. 139, § 23, 1st July 1857.) <=

(117) «Sophisms of Free Trade», 7th edit., Lond, 1850, p. 205. El mateix tory admet altrament que «les lleis parlamentàries que 
regulen els salaris laborals contra el treballador i a favor del patró, duraren per un llarg període de 464 anys. La població cresqué. 
Aquestes lleis esdevingueren ara supèrflues i feixugues». (l.c.p. 206.) <=

(118) J. Wade remarcà amb raó d'aquest estatut: «De l'estatut del 1496 s'hi pot deduir que la nutrició es considerava equivalent a un 
terç dels ingressos d'un artesà i a la meitat dels ingressos d'un jornaler, la qual cosa indica una grau més gran d'independència entre 
les classes treballadores que no en l'actualitat; per les xifres, tant els jornalers com els artesans, serien ara pagats amb una proporció 
molt més elevada de salaris». (J. Wade, l.c.p. 24, 25 i 577). L'opinió que aquesta diferència es deu a la diferència en les relacions de 
preu entre els aliments  i  la  roba entre llavors  i  ara la  refuta una ullada superficial al  «Chronicon  Preciosum etc.»  By Bishop 
Fleetwood, 1st edit., London 1707, 2nd edit., London 1745. <=

(119) W. Petty, «Political Anatomy of Ireland 1672», edit. 1691, p. 10. <=

(120) «A Discourse on the Necessity of Encouraging Mechanick Industry»,  London 1690, p. 13.  Macaulay, que ha falsificat la 
història anglesa en interès dels whigs i de la burgesia ha declamat com segueix: «La pràctica de posar a treballar prematurament els 
infants... dominà en el segle XVII a un nivell que, en comparació amb l'extensió del sistema manufacturer, sembla gairebé increïble. 
A Norwich, la seu capdavantera del tèxtil, una petita criatura de sis anys ja era considerara adient pel treball. Diversos autors de 
l'època, i entre ells alguns dels qui eren considerats com a eminentment benèvols, esmenten amb exultació el fet que en aquella sola 
ciutat, nois i noies d'una edat ben tendre creaven una riquesa que superava la necessària per la pròpia subsistència en dotze mil 
lliures l'any. Com més curosament examinam la història del passat, més raó trobarem per dissentir dels qui s'imaginen que la nostra 
època ha sigut fructífera en nous mals socials... Allò que és nou és la intel·ligència i la humanitat amb les que s'hi posa remei». 
(«History of England», v. I, p. 417). Macaulay hauria pogut reportat a més que «extraordinàriament sensats» amis du commerce del 
segle XVII narraven amb «exultació» com en una casa de pobres d'Holanda un infant de 4 anys era emprat, i que aquest exemple de 
«vertu mise en pratique» passa per totes les obres dels autors humanitaris à la Macaulay des del temps d'A. Smith. És cert que amb 
l'arribada de les manufactures, en substitució de l'artesania, s'hi mostren espurnes d'explotació infantil, i que això ha existit sempre 
en un cert grau entre els camperols i s'hi desenvolupa més com més desenvolupat era el jou damunt l'agricultor. La tendència del 
capital és inconfusible,  però els fets són encara tan aïllats com les aparicions d'infants de dos caps. Per això s'assenyalen amb 
«exultació», com quelcom de particularment remarcable pels previsors «amis du commerce» i recomanats com a models pel propi 
món i el venidor. Aquest mateix sicofanta i bell orador escocès, Macaulay, diu: «Hom sent avui únicament de retrocessos i tan sols 
veu avenços». Quins ulls i especialment quines orelles! <= 

(121) Entre els acusadors dels treballadors el més furiós és l'autor anònim citat en el text de «An Essay on Trade and Commerce: 
containing Observations on Taxation etc.», London 1770. Ja havia tractat abans en la seua obra «Consideration on Taxes», London 
1765. També Polonius Arthur Young, l'inefable xarlatà estatístic, segueix la mateixa línia. Entre els defensors dels treballadors hi 
destaquen: Jacob Vanderlint a «Money answers all things», London 1734, el reverend Nathaniel Forster, D. D. a «An Enquiry into 
the Causes of  the  Present  Price  of  Provisions»,  London  1767, el doctor  Price,  i  especialment  també Postlethwayt,  tant  en un 
suplement  al  seu  «Universal  Dictionary  of  Trade  and  Commerce»  com a  «Great-Britain's  Commercial  Interest  explained and 
improved», 2nd edit., Lond. 1759. Els propirs fets hom els troba constatats en molts altres autors del mateix període, entre d'altres a 
Josiah Tucker. <=

(122) Postlethwayt, l.c., «First Preliminary Discourse», p. 14. <=

(123) «An Essay etc.». Ell mateix relata a la p. 96, en què consistia ja «la sort» del treballador agrícola anglès. «Les llurs forces de 
treball (their working powers) són sempre dutes a un extrem (on the stretch); no poden viure més barat que com ho fan (they cannot  
live cheaper than they do), ni treballar més dur (nor work harder)». <=

(124)  El protestantisme  juga  ja  amb la seua transformació de gairebé  tots  els  festius  tradicionals  en dies laborables  un paper 
important en la gènesi del capital. <=

(125) «An Essay etc.», p. 41, 15, 96, 97, 55, 56, 57. <=

(126) l.c.p. 69. Jacob Vanderlint declarava ja el 1734 que el secret dels laments dels capitalistes sobre l'ociositat de la població 
treballadora era simplement que reclamaven pel mateix salari 6 dies de treball per comptes de 4. <=

(127) «An Essay etc.», p.242, 243: «Such ideal workhouse must be made a 'House of Terror', i no un asil pels pobres, on hi són 
allotjats, escalfats i vestits sense ni tan sols haver de fer el més mínim treball». <=
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(128) «In this ideal workhouse the poor shall work 14 hours in a day, allowing proper time for meals, in such manner that there shall 
remain 12 hours of neat labour». (l.c.) «Els francesos», diu, «fan befa de les nostres entusiastes idees de la llibertat». (l.c. p.78.) <=

(129) «S'oposen especialment a treballar més enllà de 12 hores diàries, perquè la llei que fixà aquestes hores és l'únic de bo que els 
hi resta de la legislació de la república». («Rep. of Insp. of Fact. 31st Octob. 1855», p.80). La llei francesa de les dotze hores del 5  
de setembre del 1850, una edició aburgesada del decret del govern provisional del 2 de març del 1848, és vàlida per tots els atéliers 
sense distinció. Abans d'aquesta llei la jornada laboral a França era ilimitada. Durava en les fàbriques 14, 15 i més hores. Vegeu 
«Des classes ouvrières en France, pendant l'année 1848. Par M. Blanqui». El senyor Blanqui, l'economista, no el revolucionari, ha 
rebut l'encàrrec del govern de fer una enquête sobre les condicions laborals. <=

(130) Bèlgica es presenta en relació a la regulació de la jornada laboral com l'estat burgès model.  Lord Howard de Walden, el 
plenipotenciari anglès a Brussel·les, reporta al Foreign Office d.d. 12 de maig del 1862: «El ministre Rogier m'informà que el treball 
infantil no el limita ni una llei general ni cap regulació local, que el govern, durant els darrers tres anys, ha provat de proposar en 
cada sessió un decret sobre la  qüestió,  però que sempre ha trobat  un obstacle insuperable en una oposició gelosa  a qualsevol 
legislació que contradiga el principi de la perfecta llibertat del treball!». <=

(131) «Certament que cal lamentar enormement que qualsevol classe de persones s'haja d'esforçar 12 hores diàries, la qual cosa, 
incloent el temps pels àpats i l'anar i el tornar de la feina, suposa, de fet, fins a 14 de les 24 hores... Sensen entrar en la qüestió de la 
salut, ningú no dubtarà, crec, a admetre que,  des d'un punt de mira moral, una absorció tan completa del temps de les classes 
treballadores, sense interrupció, des de la primerenca edat de 13, i en sectors no sotmesos a restricció, a una edat molt més jove, ha 
d'ésser extremadament perjudicial, i és un mal que cal deplorar enormement... Pel bé, per tant, de la moral pública, d'educar una  
població de forma adient, i de donar al gruix del poble un gaudi raonable de la vida, és del tot desitjable que en tots els sectors una 
porció de cada jornada laboral es reserve al descans i a l'oci». (Leonard Horner a «Reports of Insp. of Fact. 31st Dec. 1841»). <=

(132) Vegeu «Judgment of Mr. J. H. Otway, Belfast, Hilary Sessions, Couty Antrim 1860». <=

(133) És força característic pel règim de Louis-Philippe, el roi bourgeois, que l'única llei fabril aprovada sota ell, el 22 de març del 
1841, mai no fou aplicada. I aquesta llei tractava tan sols del treball infantil. Fixava 8 hores pels infants d'entre 8 i 12, dotze hores 
pels  infants  entre  12 i  16 anys,  etc.,  amb moltes  excepcions  que permetien el  treball  nocturn fins  i  tot  pels de  vuit  anys.  La 
supervisió i el compliment d'aquesta llei resten, en un país on administren policialment cada ratolí, a la bona voluntat dels «amis du 
commerce». Tan sols d'ençà del 1853 s'hi són en un únic departement, el Departement du Nord, un inspector governamental pagat.  
No pas menys característic pel desenvolupament de la societat francesa en general és el fet que la llei de Louis-Philippe es trobàs 
sola fins a la revolució del 1848 en mig de la imparable fàbrica de lleis francesa! <=

(134) «Rep. of Insp. of Fact. 30th April 1860», p. 50 <=

(135) «Legislation is equally necessary for the prevention of death, in any form in which it  can be prematurely inflicted, and 
certainly this must be viewed as a most cruel mode of inflicting it». <= 

(136) «Rep. of Insp. of Fact. 31st October 1849», p. 6. <=

(137) «Rep. of Insp. of Fact. 31st October 1848», p. 98. <=

(138) A més Leonard Horner utilitza oficialment l'expressió «nefarious practices». («Reports of Insp. of Fact. 31st October 1859», 
p. 7.) <=

(139) «Rep. etc. for 30th Sept. 1844», p. 15. <=

(140) La llei permet d'emprar infants 10 hores si no treballen dia rere dia sinó tan sols cada dos dies. En general aquest clàusula  
restà inefectiva. <=

(141) «Com que una reducció del temps de treball implicaria la contractació d'un nombre més gran» (d'infants) «hom pensava que el 
subministrament addicional d'infants d'edats de 8 i 9 anys faria front a l'augment de la demanda». (l.c.p. 13.) <=

(142) «Rep. of Insp. of Fact. 31st Oct. 1848», p. 16. <=

(143) «Em vaig trobar que individuals als quals hom pagava a 10 xílings setmanals, els hi treien 1 xílings per una reducció salarial  
general d'un 10%, i a més 1 xílings i 6 penics per la reducció del temps, en total 2 xílings i 6 penics, i malgrat això molts s'estimaven 
més treballar 10 hores». (l.c.) <=

(144) «Tot i que vaig signar la petició, vaig dir llavors que posava la mà en una cosa errònia. - Per què doncs la hi posares? - Perquè 
m'haurien fet fora si ho hagués refusat. - Per la qual cosa semblaria que aquest peticionari se sentia 'oprimit', però no exactament per 
la llei fabril». (l.c.p. 102.) <=

(145) l.c.p. 17. En el districte del senyor Horner escoltaren a 10.270 treballadors masculins adults de 181 fàbriques. Hom troba les 
declaracions  en l'apèndix del report  fabril  pel semetre que acabava l'octubre del  1848. Aquestes proves orals  forneixen també 
material valuós en altres sentits. <=
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(146) l.c. Vegeu les proves aplegades pel propi Leonard Horner n. 69, 70, 71, 72, 92, 93 i les aplegades pel sots-inspector A. n. 51, 
52, 58, 59, 62, 70 de l'«Appendix». Un fabricant serveix també vi clar. Vegeu n. 14 i n. 265 l.c. <=

(147) «Reports etc. for 31st October 1848», p. 133, 134. <=

(148) «Reports etc. for 30th April 1848», p. 47. <=

(149) «Reports etc. for 31st Oct. 1848», p. 130. <=

(150) «Reports etc.», l.c.p. 142. <=

(151) «Reports etc. for 31st Oct. 1850», p. 5, 6. <=

(152) La natura del capital resta la mateixa tant en la forma no desenvolupada com en la desenvolupada. En la legislació que la 
influència dels esclavistes, poc abans de l'esclat de la guerra civil americana, havia imposat al Territori de New-Mexico, s'hi diu: el 
treballador, en la mesura que el capitalista ha comprat la seua força de treball, «és diner seu (del capitalista)». («The labourer is his 
(the capitalist's) money»). Aquesta visió era difosa entre els patricis romans. Els diners que havien avançat al deutor plebeu s'havien 
transformat a través dels seus mitjans de vida en la carn i en la sang del deutor. Aquesta «carn i sang» eren així «diner llur». D'ací la 
llei shylockiana de les 10 Taules! La hipòtesi de Linguet que els creditors patricis de tant en tant preparaven a la vora del Tíber 
banquets de carn cuinada de deutors resta en la mateixa controvèrsia que la hipòtesi de Daumer sobre l'eucaristia cristiana. <=

(153) «Report etc. for 31st Oct. 1848», p. 133. <=

(154) Així, entre d'altres, el filàntrop Aschworth en una digustada lletra quàquera a Leonard Horner. («Rep. Apr. 1849», p. 4.) <=

(155) «Reports etc. for 31st Oct. 1848», p. 138. <=

(156) l.c. p. 140. <=

(157) Aquests «county magistrates», els «great unpaid», com els anomena W. Cobbett, són una mena de jutges de pau voluntaris, 
integrats per personalitats del comtat. Constitueixen de fet el tribunal patrimonial de les classes dirigents. <=

(158) «Reports etc. for 30th April 1849», p. 21, 22. Comparau amb un exemple similar, ibid., p. 4, 5. <=

(159) Mitjançant la 1 i 2 de Wm IV., c. 29, s. 10, conegudes com la Sir John Hobhouse's Factory Act, s'hi prohibia a tot propietari 
de filatures de cotó o de telers, o al pare, fill i germà d'aital propietari en qüestió, d'exercir de jutge de pau en aspectes de la Factory 
Act. <=

(160) «Reports etc. for 30th April 1849». <= 

(161) «Reports etc. for 30th April 1849», p. 5. <=

(162) «Rep. etc. for 31st Oct. 1849», p. 6. <=

(163) «Rep. etc. for 30th April 1849», p. 21. <=

(164) «Rep. etc. 31st Oct. 1848», p. 95. <=

(165) Vegeu «Reports etc. for 30th April 1849», p.6, i l'explicació detallada del «shifting system» pels inspectors fabrils Howell i 
Saunders als «Reports etc. for 31st Oct. 1848». Vegeu també la petició del clergat d'Aston i rodalies de la primavera del 1849 a la 
reina contra el «shift system». <=

(166) Comparau, per exemple amb «The Factory Question and the Ten Hours Bill», de R. H. Greg, 1837. <=

(167) F. Engels, «El decret anglès de les deu hores» (en la per mi editada «Neuen Rh. Zeitung. Politisch-ökonomische Revue», 
número d'abril del 1850, p.13). El mateix «alt» tribunal descobrí igualment durant la guerra civil americana una ambigüitat verbal 
que capgirava directament el significat de la llei contra l'armament de vaixells pirates. <=

(168) "Rep. etc. for 30th April 1850." <=

(169) En l'hivern el període s'havia de substituir pel que va de les 7 del matí a les 7 del vespre. <=
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(170) «La llei present» (del 1850) «era un compromís on el patró retia el benefici de la llei de les deu hores a canvi de l'avantatge 
d'un període uniforme pel començament i l'acabament del treball dels qui es restringia la feina». («Reports etc. for 30th April 1852», 
p. 14.) <=

(171) «Reports etc. for 30th Sept. 1844», p. 13. <=

(172) l.c. <=

(173) «The delicate texture of the fabric in which they were employed requring a lightness of touch, only to be acquired by their 
early introduction to these factories». («Rep. etc. for 31st Oct. 1846», p. 20.) <=

(174) «Reports etc. for 31st Oct. 1861», p. 26. <=

(175) l.c. p.27. En general la població obrera subjecte de la llei fabril millorà físicament força. Tots els testimonis mèdics hi són 
d'acord i la meua pròpia observació en diferents períodes m'ha convençut. Tot i així, i a banda de la inoïda taxa de moralitat dels 
infants en els primers anys de vida, els reports oficials del doctor Greenhow mostren la dolenta condició de salut dels districtes 
fabrils comparats amb «els districtes agrícoles de salut normal». Com a prova, entre d'altres, hi havia la següent taula en el report del 
1861:

Percentatge d'homes 
adults ocupats en les 
manufactures

Taxa de 
mortalitat 
d'afeccions 
pulmonars per 
cada 100.000 
homes

Nom del districte 

Taxa de 
mortalitat 
d'afeccions 
pulmonars per 
cada 100.000 
dones 

Percentatge de 
dones adultes 
ocupades en les 
manufactures

Mena 
d'ocupacions 
femenines

14,9 598 Wigan 644 18,0 Cotó
42,6 708 Blackburn 734 34,9 Cotó
37,3 547 Halifax 564 20,4 Estam
41,9 611 Bradford 603 30,0 -
31,0 691 Macclesfield 804 26,0 Seda
14,9 588 Leek 705 17,2 -
36,6 721 Stoke-upon-Trent 665 19,3 Terrissa
30,4 726 Woollstanton 727 13,9 -

- 305
Vuit districtes agrícoles 
sans 340 -

<=

(176) Hom sap amb quina contrarietat els «lliurecanvistes» anglesos abandonaren l'aranzel protector per la manufactura de la seda. 
Per comptes de la protecció contra les importancions franceses, ara els hi servia la desprotecció dels infants fabrils anglesos. <=

(177) «Reports etc. for 30th April 1853», p. 30. <=

(178) Durant els anys de zènit de la indústria cotonera anglesa, el 1859 i el 1860, uns fabricants cercaren amb l'ham d'uns salaris 
més alts pel temps extra de fer que els filadors masculins adults, etc., acceptassen un allargament de la jornada laboral. Els filadors 
hand-mule i els desbastadors self-actor posaren fi a l'experiment amb un memorial al llur patró, on s'hi deia, entre d'altres coses: 
«Per dir-ho pla, les nostres vides ens són un llast, i mentre gairebé restam a la fàbrica 2 dies a la setmana» (20 hores) «més que els 
altres operaris del país, ens sentim com els elotes del país,  i que perpetuam un sistema perjudicial per nosaltres i  pels nostres 
successors físicament i moral... Per això us donam la notícia respectuosa que quan reprenguem la feina després de les festes de 
Nadal i d'Any Nou, treballarem 60 hores per setmana, i cap més, o de sis a sis, amb una hora i mitja de descans». («Reports etc. for 
30th April 1860», p. 30.) <=

(179) Sobre els mitjans que la redacció d'aquesta llei forní pel seu incompliment, cf. el Parliamentary Return «Factories Regulation 
Acts» (9.  August 1859) i «Suggestions for Amending the Factory Acts to enable the Inspectors to prevent illegal working, now 
become very prevalent» de Leonard Horner. <=

(180) «Infants de 8 anys en endavant han sigut emprats de fet de les 6 del matí fins a les 9 del vespre durant el darrer semestre» 
(1857) «en el meu districte». («Reports etc. for 31st Oct. 1857», p. 39.) <=

(181) «S'ha admès que la llei de les impremptes ha sigut un fracàs en referència a les seues previsions educatives i de protecció». 
(«Reports etc. for 31st Oct. 1862», p. 52.) <=

(182) Així, per exemple, E. Potter en una lletra al «Times» del 24 de març del 1863. El «Times» li recordava la revolta fabril contra  
la llei de les dues hores. <=
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(183) Així, entre d'altres, el senyor W. Newmarch, col·laborador i editor de la «History of Prices» de Tooke. És un avenç científic  
fer concessions covardes a l'opinió pública? <=

(184) La llei aprovada el 1860 quan a emblanquinats i tints determinava que la jornada laboral s'havia de fixar a partir de l'1 d'agost 
del 1861 en 12 hores provisionals, i a partir de l'1 d'agost del 1862 en 10 hores definitives, és a dir 101/2 pels dies de la setmana i 
71/2 pel dissabte. Com que ara arribava el fatal any del 1862, s'hi repetia la vella farsa. Els senyors fabricants feren una petició al 
Parlament per que deixassen encara un any més l'ocupació de dotze hores de joves i de dones... «En la situació present del negoci» 
(en l'època de la misèria cotonera) «és un gran avantatge pels treballadors que hom els permeta de treballar diàriament 12 hores i de 
guanyar tot el salari que els siga possible...». «En aquest sentit s'introduí un decret a la cambra baixa. Fracassà per l'agitació dels 
treballadors dels emblanquinats d'Escòcia». («Reports etc. for 31st Oct. 1862», p. 14, 15). Derrotat així pels propis treballadors en 
nom dels quals pretenien de parlar, el capital descobria ara, amb l'ajut de brillants juristes, que la llei del 1860, elaborada com totes 
les lleis  del parlament  per la  «protecció del  treball»,  si  aprofitaven expressions de sentit  confús,  els hi donava  un pretext per 
excloure'n els «calenderers» i els «finishers» de la seua aplicació. La jurisdicció anglesa, sempre fidel servidora del capital, sancionà 
mitjançant  l'Alt  tribunal  dels  «Common  Pleas» la  furtada.  «Els  operaris  s'han sentit  enormement  decebuts...  s'han queixat  del 
sobretreball, i cal lamentar en gran manera que la clara intenció de la legislatura haja fracassat com a conseqüència d'una definició 
defectuosa». (l.c. p. 18.) <=

(185) Els «emblanquinadors a l'aire lliure» havien escapat a la llei del 1860 dels «emblanquinats» amb la mentida que cap dona no 
treballava de nit. La mentida fou revelada pels inspectors fabrils, alhora que el Parlament es desenganyava, mitjançant peticions 
obreres,  de la fresca flaire de prat on s'hi  deia que tenia lloc  l'«emblanquinat a l'aire lliure». En aquest emblanquinat aeri s'hi  
empraven cambres d'assecat de 90 a 100ºF, on hi treballaven principalment noies. «Cooling» (refredament) és l'expressió tècnica de 
les sortides ocasionals de la cambra d'assecat cap a l'aire lliure. «Quinze noies en l'assecadora. Calor de 80 a 90º per la tela de lli, de 
100º i més pels cambrics. Dotze noies que planxaven i plegaven (els cambrics, etc.) en una petita cambra d'uns 10 peus quadrats, al 
mig de la  qual hi  ha una estufa tancat.  Les noies  es posen al voltant  de l'estufa,  que desprèn una calor terrorífica i  que seca 
ràpidament els cambrics per les planxadores. El nombre d'hores per aquestes mans és il·limitat. Si hi ha feina, treballen de 9 a 12 de 
la nit molts dies seguits». («Reports etc. for 31st Oct. 1862», p. 56.) Un metge declara: «Pel refredament no es destina cap hora en 
particular, però si la temperatura es fa massa alta, o les mans de les treballadors queden xopes de perspiració, se les permet de sortir 
uns minuts... La meua experiència, que és considerable, en el tractament de les malalties de les treballadores de l'assecat, m'obliga a 
expressar l'opinió que la llur condició sanitària no és de cap manera tan alta com la de les operàries d'una filadora» (i el capital, en 
els memorials al Parlament, les havia pintades com floridament sanes a la manera de Rubens). «Les malalties més fàcils d'observar 
entre elles són la ptisis,  la bronquitis,  irregularitats en la funció uterina, histèria en les formes més greus, i reumatisme. Totes 
aquestes,  crec,  són,  directament  o  indirecta,  produïdes  per  l'aire  impur  i  sobrescalfat  dels  apartaments  on  aquestes  mans  són 
emprades i de la manca d'una indumentària confortable per protegir-les de l'atmosfera freda i humida de l'hivern quan tornen a 
casa». (l.c.p. 56, 57). Els inspectors fabrils remarcaren sobre la llei del 1863, arrabassada a aquests jovials «emblanquinats a l'aire 
lliure»: «Aquesta llei no tan sols no ha aconseguit de garantir la protecció que sembla oferir als obrers, sinó que conté un article... 
aparentment elaborat d'una manera que si no es detecten persones en el treball després de les 8 del vespre semblem quedar fora de 
tota previsió protectiva, i si s'hi detecten, la forma de provar-ho és tan dubtosa que difícilment se'n pot aconseguir una sentència». 
(l.c.p. 52.) «Com a llei amb objectius humanitaris i amb aspiracions educatives ha fracassat completament. Hom amb prou feines 
pot anomenar humanitari permetre, que pel cas és obligar, que dones i criatures treballen 14 hores diàries, amb o sense temps per 
menjar, com pot ésser el cas, i potser per encara més hores, sense limitacions en consideració de l'edat, sense diferenciacions de sexe 
o sense tindre present els costums socials de les famílies del veïnat on se situen aquests emblanquinats». («Reports etc. for 30th 
April 1863», p. 40.) <= 

(185a) Nota a la 2a edició. D'ençà del 1866 quan escrivia el text anterior s'hi ha produït de nou una reacció en contra. <=

(186) «La conducta de cadascuna d'aquestes classes» (capitalistes i obrers) «ha sigut el resultat de la situació relativa on s'hi han 
situat». (Reports etc. for 31st Oct. 1848", p. 113.) <=

(187) «Les ocupacions posades sota restricció tenien a veure amb la manufactura del tèxtil basada en el vapor o la força hidràulica.  
Hi  ha  dues condicions  perquè  una  ocupació  haja  d'ésser  subjecte  d'inspecció,  és  a  dir,  l'ús  de  vapor  de  força  hidràulica,  i  la 
manufactura d'una certa fibra específica». («Reports etc. for 31st October 1864», p. 8.) <=

(188) Sobre la situació d'aquestes denominades indústries domèstiques hi ha un material extraordinàriament valuós en els darrers 
reports de la «Children's Employment Commission». <=

(189) «Les lleis del darrer període de sessions» (1864) «...afecten una diversitat d'ocupacions, els costums de les quals difereixen 
enormement, i l'ús de la força mecànica per donar moviment a la maquinària ja no n'és un dels elements necessaris, com abans, per 
constituir, en l'expressió legal, una 'fàbrica'». («Reports etc. for 31st Oct. 1864», p. 8.) <=

(190) Bèlgica, el paradís del liberalisme continental, no mostra cap espurna d'aquest moviment. Fins i tot en els pous de carbó i en 
les mines de metall treballadors de tots dos sexes i de totes les edats es consumeixen en perfecte «llibertat» per qualsevol durada i 
període de temps. De cada 1.000 persones que hi són emprades hi ha 733 homes, 88 dones, 135 joves i 44 noies de menys de 16 
anys; en els alts forns, etc., de cada 1.000: 668 homes, 149 dones, 98 joves i 85 noies de menys de 16 anys. Afegiu encara els baixos 
salaris a l'enorme explotació de força de treball madura i immadura, amb mitjanes diàries de 2 xílings i 8 penics pels homes, 1 xíling 
i 8 penics per les dones, 1 xíling i 21/2 penics pels joves. Per això Bèlgica havia arribat a doblar el 1863, en relació al 1850, la 
quantitat i valor de les exportacions de carbó, ferro, etc.. <=

(191) Quan Robert Owen poc després de la primera dècada d'aquest segle no tan sols mantenia teòricament la necessitat d'una 
limitació de la jornada laboral sinó que introduí la jornada de deu hores de forma efectiva en la seua fàbrica a New-Lanark, això fou 
ridiculitzat com una utopia comunista, igual com la seua «combinació de treball productiu amb l'educació dels infants», i igual com 
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les societats cooperatives de treballadors que ell dugué a la vida. Avui dia la primera utopia és la llei fabril, la segona figura com a 
frase oficial de totes les «Factory Acts», i la tercera s'usa ja com a coberta de manipulacions reaccionàries. <=

(192) Ure (traducció francesa), «Philosophie des Manufactures», Paris 1836, t. II, p. 39, 40, 67, 77 etc. <=

(193) En els Compte Rendu del «Congrés Estatístic Internacional de París, 1855», s'hi diu, entre d'altres coses: «La llei francesa que 
restringeix la durada del treball diari en fàbriques i tallers a 12 hores, no limita aquesta feina dins unes hores fixes determinades» 
(períodes de temps), «ja que tan sols pel treball infantil prescriu el període d'entre 5 del matí i 9 del vespre. Per tant una part dels 
fabricants fa ús del dret que aquest silenci fatídic els dóna de fer treballar  sense interrupció, dia si, dia no, possiblement  amb 
l'excepció del diumenge. Per això empren dos torns de treballadors diferents dels quals cap no és en el taller més de 12 hores 
seguides,  però la feina de l'establiment dura dia i nit. Satisfan la llei, però satisfan alhora la humanitat?». A banda d'això, «la  
influència  destructiva  del  treball  nocturn  damunt  l'organisme  humà»,  també  s'hi  assenyala  «la  influència  fatal  de  l'associació 
nocturna de tots dos sexes en els mateixos tallers mal il·luminats». <=

(194)  «Per  exemple,  en  el  meu  districte  hi  ha  un  empresari,  que  en  la  mateixa  planta,  emblanquina  i  tenyeix  sota  la  'llei 
d'emblanquinats i tints', i imprimeix sota la 'Printworks' Act' i finalment sota la 'llei fabril' ...» («Report of Mr. Baker in "Reports etc. 
for 31st Oct. 1861"», p. 20). Després d'enumerar les diferents determinacions d'aquestes lleis i les complicacions que en resulten, el 
senyor Baker diu: «Semblaria doncs que hi hauria una gran dificultat per garantir l'execució d'aquestes tres lleis del parlament si 
l'empresari triàs d'incomplir-les». Això, però, ho garanteixen els senyors juristes mitjançant processos. <=

(195) Així els inspectors fabrils gosen de dir finalment: «Aquestes objeccions» (del capital contra la limitació legal del temps de 
treball) «haurien de sucumbir davant l'ampli principi dels drets del treball... Hi ha un temps on el dret del patró al treball del seu 
obrer cesa, i el seu temps li esdevé propi, fins i tot si no s'esgotàs la qüestió». («Reports etc. for 31st Oct. 1862», p. 54.) <=

(196) «Nosaltres, els treballadors de Dunkirk, declaram que la llargada del temps de treball requerit sota el present sistema és massa 
gran i  que, lluny de deixar a l'obrer  temps  de descans i  d'educació, l'arrossega  a una situació de servitud no gaire millor  que 
l'esclavatge.  És per això que decidim que 8 hores  són prou per una jornada laboral,  i  que haurien d'ésser reconegudes com a 
suficients; per això cridam en el nostre ajut aquella poderosa palanca, la premsa;... i per això considerarem tots aquells que refusen 
d'ajudar-nos com a enemics de la reforma del treball i dels drets del treballador». (Resolució dels treballadors de Dunkirk, estat de 
New York, 1866.) <=

(197) «Reports et. for 31st Oct. 1848», p. 112. <=

(198) «El procediment» (les maniobres del capital, per exemple, el 1848-1850) «han aportat, a més, una prova incontrovertible de la 
fal·làcia de l'afirmació tan sovint presentada que els operaris no necessiten cap protecció sinó que cal considerar-los agents lliures en 
disposició de l'única propietat que posseeixen – el treball de les mans i la suor del front». («Reports etc. for 30th April 1850», p. 45). 
«El treball lliure, si hom el pogués denominar així en general, fins i tot en un país lliure, requereix la protecció del fort braç de la 
llei». («Reports etc. for 31st Oct. 1864», p. 34). «Permetre és equivalent a obligar... a treballar 14 hores al dia amb o sense temps per 
menjar». («Reports etc. for 30th April 1863», p. 40.) <=

(199) Friedrich Engels, «Die englische Zehnstundenbill», l.c.p. 5. <=

(200) El decret de les deu hores en les branques industrials que li són sotmeses «ha posat fi a la decrepitud prematura dels obrers 
que abans feien llargues hores». («Reports etc. for 31st Oct. 1859», p. 47). «El capital» (a les fàbriques) «no es pot emprar mai en 
mantindre la maquinària en moviment  més enllà d'un temps limitat sense produir  un cert perjudici a la salut i a la moral dels 
treballadors emprats; i ells no són en situació de protegir-se tots sols». (l.c. p. 8.) <=

(201) «Un avantatge encara més gran és la distinció que finalment es feia clara entre el propi temps de l'obrer i el del patró. L'obrer 
sap ara on acabava allò que ven, i on comença el que li és propi; i en posseir un coneixement segur d'això se li permet de disposar  
dels propis minuts per objectius propis». (l.c.p. 52). «En fer-los» (les lleis fabrils) «senyors del propi temps, els hi ha donat una 
energia moral que els dirigeix a la possessió eventual del poder polític». (l.c.p. 47). Amb una ironia reprimida i amb expression  
força sopesades, els inspectors fabrils amaguen que la llei real també allibera el capitalista de part de la brutalitat natural d'un home 
que és una simple encarnació del capital i això li ha donat temps per una mica de «formació». Abans «l'empresari no havia tingut  
temps per fer res més que diners; el sirvent temps per res més que treball». (l.c.p. 48.) <=
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NOVÈ CAPÍTOL
La taxa i la quantitat de plus-vàlua

Com abans, en aquest capítol,  el valor de la força de treball,  i per tant la part de la 
jornada laboral necessària per la reproducció o el manteniment de la força de treball s'hi 
presenta com a quantitats determinades, constants.

Això presuposava, per tant, que amb la taxa s'hi donava alhora la quantitat de la plus-
vàlua que el treballador individual lliurava al capitalista per un determinat període de 
temps. Si, per exemple, el treball necessari és de 6 hores diàries, expressades en una 
quantitat d'or de 3 xílings = 1 tàler, així el tàler és el valor diari d'una força de treball o 
el valor de capital avançat en la compra d'una força de treball. Si, a més, la taxa de plus-
vàlua és d'un 100%, aquest capital variable d'1 tàler produeix una massa de plus-vàlua 
d'1 tàler, o el treball lliura diàriament una massa de treball excedentari de 6 hores.

El capital variable és, però, l'expressió monetària del valor global de totes les forces de 
treball que el capitalista empra alhora. El seu valor és així igual al valor mitjà d'una 
força de treball, multiplicada pel nombre de forces de treball emprades. Per un valor 
determinat de la força de treball  la quantitat  de capital  variable és, així,  directament 
proporcional al nombre de treballadors ocupats al mateix temps. Si el valor diari d'una 
força  de  treball  =  1 tàler,  llavors  cal  avançar  un capital  de 100 tàlers  per  explotar 
diàriament, 100 forces de treball, de n tàlers per n forces de treball.

Igualment: si un capital variable d'1 tàler, el valor diari d'una força de treball, produeix 
una plus-vàlua diària d'1 tàler, un capital variable de 100 tàlers produirà una plus-vàlua 
diària de 100, i un de n tàlers una plus-vàlua diària d'1 tàler x n. La quantitat de plus-
vàlua produïda és així igual a la plus-vàlua que lliura la jornada laboral d'un treballador 
individual, multiplicada pel nombre de treballadors emprats. Però com que, a més, la 
massa de plus-vàlua que produeix el treballador individual, per un determinat valor de 
la força de treball, el determina la taxa de plus-vàlua, se segueix aquesta primera llei: la 
quantitat  de  plus-vàlua  produïda  és  igual  a  la  quantitat  de  capital  variable  avançat 
multiplicat per la taxa de la plus-vàlua, o que la determina la relació que s'hi dóna entre 
el  nombre  de  forces  de  treball  explotades  alhora  pel  mateix  capitalista  i  el  grau 
d'explotació de la força de treball individual.

Designam així la quantitat  de plus-vàlua, P, la plus-vàlua lliurada per un treballador 
individual en un dia mitjà, p, el capital variable avançat per la compra d'una força de 
treball individual diària, v, la suma global del capital variable, V, el valor d'una força de 
treball  mitjana,  f,  el  grau  d'explotació  t'/t (plus-vàlua)/(treball  necessari) i  el  nombre  de 
treballadors emprats, n, de forma que obtenim:

P= {
p/v * V

f * t'/t * n.

Se  suposa  contínuament  que  no  tan  sols  el  valor  d'una  força  de  treball  mitjana  és 
constant, sinó que els treballadors emprats per un capitalista es redueixen a treballadors 
mitjans.  S'hi  donen  casos  excepcionals  on  la  plus-vàlua  produïda  no  creix 



proporcionalment amb el nombre de treballadors explotats, però llavors no resta tampoc 
constant el valor de la força de treball. 

En la producció d'una quantitat determinada de plus-vàlua pot per tant substituir-se la 
reducció d'un factor per l'augment de l'altre. Si el capital variable disminueix i alhora en 
la mateixa relació la taxa de plus-vàlua augmenta, resta inalterada la quantitat de plus-
vàlua produïda. Si sota l'assumpció anterior el capitalista avança 100 tàlers per explotar 
diàriament  100 treballadors,  i  la  taxa de plus-vàlua arriba a  un 50%, aquest  capital 
variable genera de 100 plus-vàlues de 50 tàlers o de 100 x 3 hores de treball. Si la taxa 
de plus-vàlua es dobla, o la jornada laboral, per comptes d'allargar-se de 6 a 9, ho fa de 
6 a 12, s'hi produeix la disminució a la meitat del capital variable a 50 tàlers alhora que 
fa una plus-vàlua de 50 tàlers  de 50 x 6 hores de treball.  La disminució del capital 
variable és pot compensar així per un augment proporcional del grau d'explotació de la 
força  de  treball  o  per  la  reducció  en  el  nombre  de  treballadors  ocupats  mitjançant 
l'allargament proporcional de la jornada laboral. Dins uns certs límits l'oferta de treball 
aprofitable  pel capital  és independent  de l'oferta  de treballadors.(202) Contràriament 
una  reducció  en  la  taxa  de  plus-vàlua  deixa  inalterada  la  quantitat  de  plus-vàlua 
produïda, quan creix proporcionalment la quantitat de capital variable o el nombre de 
treballadors ocupats.

Amb tot la substitució del nombre de treballadors o de la quantitat de capital variable 
per la pujada de la taxa de plus-vàlua o per un allargament de la jornada laboral té límits 
insuperables. Siga quin siga el valor de la força de treball, o per tant que el temps de 
treball necessari pel manteniment del treballador s'enduga 2 o 10 hores, el valor global 
que  un  treballador  pot  produir  de  dia  en  dia,  és  sempre  inferior  al  valor  que 
materialitzable en 24 hores de treball, inferior a 12 xílings o a 4 tàlers, si aquesta és 
l'expressió  monetària  de  24  hores  de  treball  materialitzades.  Sota  la  nostra  anterior 
assumpció, segons la qual calen diàries 6 hores de treball per reproduir la pròpia força 
de treball o per substituir el valor del capital avançant en la seua compra, un capital 
variable de 500 tàlers, que empra 500 treballadors a una tàxa de plus-vàlua d'un 100% o 
amb una jornada laboral  de dotze hores, produeix diàriament una plus-vàlua de 500 
tàlers o 6 x 500 hores de treball. Un capital de 100 tàlers, que empra diàriament 100 
treballadors a una taxa de plus-vàlua d'un 200% o amb una jornada laboral de 18 hores, 
produeix tan sols una quantitat de plus-vàlua de 200 tàlers o 12 x 100 hores de treball. I 
tot el valor de producte, l'equivalent del capital variable avançat més la plus-vàlua no 
pot mai, de dia en dia, assolir la suma de 400 tàlers o 24 x 100 hores de treball. El límit 
absolut de la jornada laboral mitjana, que naturalment és sempre inferior a 24 hores, 
constitueix una limitació absoluta per la substitució de la disminució del capital variable 
amb l'augment de la taxa de plus-vàlua o amb la reducció del nombre de treballadors 
explotats amb un augment del grau d'explotació de la força de treball. Aquesta segona 
llei palpable és d'importància per l'esclariment de nombrosos fenòmens que sorgeixen 
de la tendència del capital, que desenvoluparen més tard, a reduir tant com siga possible 
el nombre de treballadors que empra, o el seu component variable transformat en força 
de treball, en contradicció amb la seua altra tendència de produir la quantitat més gran 
possible de plus-vàlua. Inversament. Si creix la quantitat de força de treball emprada o 
la quantitat de capital variable, però no en la mateixa proporció que la reducció en la 
taxa de plus-vàlua, s'arronsa la quantitat de plus-vàlua produïda.

Una tercera llei procedeix de la determinació de la quantitat de plus-vàlua produïda pels 
dos factors, la taxa de plus-vàlua i la grandària del capital variable avançat. Amb una 
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determinada taxa de plus-vàlua o grau d'explotació de la força de treball i un valor de la 
força de treball o grandària del temps de treball necessari, és evident que com més gran 
siga  el  capital  variable  més  gran  serà  també  la  quantitat  de  valor  i  de  plus-vàlua 
produïts. Amb una limitació de la jornada laboral, i per tant una limitació de la seua 
component necessària, la quantitat de valor i de plus-vàlua que produeix un capitalista 
individual depèn evidentment de forma exclusiva de la quantitat de treball que posa en 
moviment.  Això depèn, però, sota les assumpcions fetes, de la quantitat  de força de 
treball  o  nombre  de  treballadors  que  explota  i  aquest  nombre  per  la  seua  banda  el 
determina la grandària de capital variable que avança. Per una determinada taxa de plus-
vàlua i un determinat valor de la força de treball, les quantitats de plus-vàlua produïda 
es relacionen directament amb la grandària del capital variable avançat. Ara bé, hom sap 
que el capitalista divideix el seu capital en dues parts. Una part la posa en els mitjans de 
producció. Aquesta és la part constant del seu capital. L'altra part la dedica a la força 
viva de treball. Aquesta part constitueix el seu capital vairable. En base als mateixos 
sistemes  de  producció  s'hi  troben  diferents  divisions  del  capital  en  les  components 
constant i variable en les diferents branques de la producció. Dins les mateixes branques 
de  producció  aquesta  relació  canvia  amb  els  fonaments  tècnics  i  les  combinacions 
socials  canviants  del  procés  de producció.  Com que,  però,  un determinat  capital  es 
descomposa en components constant i variable, encara que la darrera siga en relació a la 
primer 1 : 2, 1 : 10 o 1 : x, la llei abans exposada no canvia per aquesta consideració, ja 
que, per l'anàlisi anterior, el valor del capital constant reapareix de fet en el valor del 
producte, però no entra en el valor de producte generat. Per emprar 1.000 filadors s'hi 
requereix naturalment més matèria primera, més filadores, etc., que per emprar-ne 100. 
El  valor  d'aquests  mitjans  de  producció  addicional  per  molt  que  puge,  baixe,  reste 
inalterat, siga gran o petit, resta sense cap influència en el procés d'ampliació del valor 
de les  forces  de  treball  en moviment.  La  llei  abans  constatada  pren  així  forma:  les 
quantitats  de  valor  i  de  plus-vàlua  produïdes  pels  diferents  capitals  es  relacione 
directament, per un valor determinat i un mateix grau d'explotació de la força de treball, 
amb la grandària de la component variable d'aquest capital, és a dir per la component 
emprada en la força viva de treball.

Aquesta llei contradiu obertament tota l'experiència fonamentada en l'aparença. Tothom 
sap que un filador de cotó que, en comptar el percentatge del capital total esmerçat, 
empra relativament més capital constant i menys de variable, no fa per això un guany 
gens menor o en treu menys plus-vàlua que un forner que posa relativament més capital 
variable i menys de constant en moviment. Per resoldre aquesta contradicció aparent, 
calen encara nombrosos termes intermitjos, de la mateixa forma que des del punt de 
mira de l'àlgebra elemental calen nombrosos temes intermitjos per entendre que 0/0 pot 
expressar una quantitat real. Per bé que no ha formulat la llei, l'economia clàssica s'hi 
agafa  instintivament  perquè  és  una  conseqüència  necessària  de  la  llei  del  valor  en 
general.  Cerca  de  redimir  les  contradiccions  amb  l'aparença  amb  una  abstracció 
violenta. Hom veurà més tard (203), com l'escola ricardiana ha hagut de patir en aquesta 
pedra de sortida. L'economia vulgar, que «realment no ha après tampoc res», s'agafa ací, 
com a tot arreu, a l'aparença contra la llei de les aparences. Creu en oposició a Spinoza, 
que «la ignorància és una raó suficient».

El treball que posa en moviment el capital global d'una societat de dia en dia es pot 
considerar com una única jornada laboral. Si, per exemple, el nombre de treballadors és 
d'un milió i la jornada mitjana de treball d'un treballador arriba a les 10 hores, la jornada 
laboral social consisteix en 10 milions d'hores. Amb una determinada durada d'aquesta 
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jornada de treball, ja s'hi fixen els límits físicament o social, la quantitat de plus-vàlua 
tan sols pot augmentar amb l'augment del nombre de treballadors, és a dir de la població 
treballadora.  El  creixement  de  la  població  constitueix  ací  el  límit  matemàtic  per  la 
producció  de  plus-vàlua  mitjançant  el  capital  global  social.  Inversament.  Amb  una 
determinada quantitat de població aquest límit el constitueix el possible allargament de 
la jornada laboral.(204) Hom veurà en següents capítols que aquesta llei tan sols val 
amb la forma de plus-vàlua fins ara tractada.

De les consideracions  anteriors  de la  producció de la  plus-vàlua  se'n deriva que no 
qualsevol suma de diners o de valor es pot transformar en capital, ja que per aquesta 
transformació es requereix un determinat mínim de diners o de valor d'intercanvi en les 
mans del propietat individual de diners o de mercaderies. El mínim de capital variable 
és el preu de cost d'una força de treball individual, utilitzada tot l'any, de dia en dia, per 
aconseguir-ne  la  plus-vàlua.  Si  aquest  treballador  fos  en  possessió  dels  seus  propis 
mitjans de producció i es conformàs a viure com a treballador, en tindria prou amb el 
temps de treball necessari per la reproducció dels seus mitjans de vida, digam 8 hores 
diàries. Li caldrien així també únicament els mitjans de producció per 8 hores de treball. 
El capitalista, per contra, que el fa fer a banda d'aquestes 8 hores, digam, 4 hores de 
treball  excedentari,  requereix  una  suma  monetària  addicional  per  l'adquisició  dels 
mitjans de producció addicionals. Sota la nostra suposició, però, hauria d'emprar ja dos 
treballadors per viure de l'apropiació diària de plus-vàlua com un treballador, és a dir 
per poder satisfer els seus requeriments necessaris. En aquest cas el simple manteniment 
de la vida seria l'objectiu de la seua producció,  no l'augment de la riquesa, i  aquest 
darrer és implícit a la producció capitalista. Per tal de doblar tan sols el nivell de vida 
d'un treballador ordinari i retransformar la meitat de la plus-vàlua produïda en capital, 
hauria  de  multiplicar  per  vuit,  amb  el  nombre  de  treballador,  el  mínim  de  capital 
avançat  vuit  vegades.  Certament  que podria,  igual  com el  seu treballador,  posar  les 
mans directament en el procés de producció, però llavors també seria únicament una 
barreja  entre  capitalista  i  treballador,  un  «petit  mestre».  Un cert  grau  de  producció 
capitalista demana que el capitalista funcione tot el temps com a capitalista, és a dir com 
a  capital  personificat,  per  poder  apropiar-se  i  controlar  el  treball  aliè  i  vendre  el 
producte  d'aquest  treball.(205) Els  gremis  de  l'edat  mitjana  cercaven  d'impedir  la 
transformació dels mestres artesans en capitalistes, i per això limitaven el nombre de 
treballadors  que  podia  ocupar  un  mestre  individual  amb  un  màxim  força  baix.  El 
propietari de diners o de mercaderies es transforma realment en un capitalista allà on la 
suma mínima avançada per la producció depassa el màxim mitjaval.  Ací, com en la 
ciència  natural,  s'hi  verifica  la  correcció  de la  llei  descoberta  per  Hegel  en  la  seua 
«Lògica»,  que  alteracions  merament  quantitatives  muten  a  partir  d'un  cert  punt  en 
diferències qualitatives.(205a)

La mínima suma de valor que el propietari individual de diners o de mercaderies ha 
d'esmerçar per tal de fer la metamofosi a capitalista canvia en els diferents estadis de 
desenvolupamen  de  la  producció  capitalista  i  és,  per  un  estadi  donat  de 
desenvolupament,  diferent  en  les  diferents  esferes  de  la  producció,  segons  les  llurs 
condicions tècniques particulars. Certes esferes de la producció requereixen ja des del 
començament de la producció capitalista un mínim de capital que no es troba encara en 
les  mans  d'individus  particulars.  Això  promou  en  part  els  subsidis  estatals  a  aitals 
privats, com a França en temps de Colbert i com en molts estats alemanys fins a la 
nostra època, i en part la constitució de societat amb monopoli legal per tirar endavant 
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determinades  branques  de  la  indústria  i  del  comerç  (206) –  els  precursors  de  les 
societats accionarials modernes.

__________

No entrarem en detall de les alteracions que comporta la relació del capitalista i del 
treballador assalariat en el desplegament del procés de producció, i per tant tampoc del 
predomini ulterior del propi capital. Tan sols hi veurem uns pocs punts principals.

Dins el procés de producció s'hi desenvolupa el capital fins al comandament del treball, 
és a dir per damunt de la força de treball  efectiva o del propi treballador.  El capital 
personificat,  el  capitalista,  vigila  que  el  treballador  realitze  el  seu  treball  de  forma 
ordenada i amb un alt grau d'intensitat.

El  capital  s'hi  desenvolupa  a  més  en  una  relació  obligatòria,  que  força  la  classe 
treballadora  a  realitzar  més  treballar  que  el  que  prescriu  el  cercle  restringit  de  les 
necessitats  vitals  pròpies. I com a productor de laboriositat  aliena,  com a bomba de 
treball  excedentari  i  explotador  de força  de  treball  depassa en energia,  desmesura  i 
efectivitat tots els sistemes anteriors basats en el treball directament obligatori.

El capital subordina primerament el treball sota les condicions tècniques que s'hi troba 
històricament. No altera per tant immediatament el sistema de producció. La producció 
de  plus-vàlua  en  la  forma  anteriorment  considerada,  pel  simple  allargament  de  la 
jornada  laboral,  apareix  així  independent  de  qualsevol  canvi  del  propi  sistema  de 
producció. No era pas menys activa en el forn tradicional que en la cotoneria moderna.

Si  consideram  el  procés  de  producció  sota  el  punt  de  vista  del  procés  laboral,  el 
treballador es relaciona amb els mitjans de producció,  no com a capital,  sinó com a 
simples mitjans i materials de la seua activitat productiva deliberada. En l'adobat, per 
exemple, tracta les pells com a simples objectes de treball. No és del capitalista la pell 
que adoba. Altrament quan consideram el procés de producció sota el punt de vista del 
procés d'ampliació del valor. Els mitjans de producció es transformen aviat en mitjans 
d'absorció de treball aliè. Ja no és el treballador qui empra els mitjans de producció sinó 
els mitjans de producció els qui empren el treballador.  Per comptes de consumir-los 
com a elements materials de la seua activitat productiva, els consum com a ferment del 
seu propi procés vital, i el procés vital del capital consisteix tan sols en un moviment 
d'ampliació del propi valor. Fundicions i naus que no absorbeix cap treball viu de nit 
són «pura pèrdua» («mere loss») pels capitalistes. Per això funcions i naus constitueixen 
una «justificació del treball nocturn» de la força de treball. La mera transformació dels 
diners en factors objectius del procés de producció, en mitjans de producció, transforma 
els darrers en títols legals i en títols de força sobre treball i treball excedentari aliens. 
Com aquesta sofisticació pròpia i característica de la producció capitalista, inversió de 
les relacions entre el treball mort i el viu, entre el valor i la força creadora de valor, es 
reflecteix  en  la  consciència  del  capitalista,  ho  mostra  de  manera  concloent  un  sol 
exemple. Durant la revolta dels fabricants anglesos del 1848-1850 escriu

«el cap d'una de les firmes més antigues i respectables de l'oest d'Escòcia, les filatures de lli i de cotó de 
Paisley de la Companyia Carlile, Fills i Co., que existeix des del 1752 i ha passat generació rera generació 
de la mateixa família» - 
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aquest extraordinàriament intel·ligent gentleman escriu aixó al «Glasgow Daily Mail» 
del 25 d'abril 1849 una lletra (207) sota el títol: «El sistema de torns», on, entre d'altres 
coses, hi desplega el següent passatge grotescament ximple:

«Consideram  ara  els  mals  que  una  reducció  del  temps  de  treball  de  12  a  10  hores  comportaria... 
Condueixen al més greu dany a les perspectives i a la propietat de l'amo de fàbrica. Si treballava» (és a 
dir, les seues «mans»)  «12  hores i  ara  se'l  limita a 10, llavors cada 12 màquines o filadores del  seu 
establiment es redueixen a 10, i l'obra de la qual es disposaria s'avaluaria en tan sols 10, de forma que 
se'ns deduiria una sisena part del valor de cada fàbrica del país».(208) 

Aquest cervell de capital apilonat de l'oest d'Escòcia barreja el valor dels mitjans de 
producció, de les filadores, etc., tant amb la seua propietat capitalista per tal d'expandir-
ne el propi valor o d'empassar-se diària una determinada quantitat de treball aliè gratuït, 
que el cap de la Casa Carlile i Co. s'imagina de fet que, en vendre la seua fàbrica, hom 
no li pagaria tan sols el valor de les filadores, sinó a més l'ampliació, no tan sols el 
treball que hi ha i que és necessari per la producció de fiadores d'una certa mena, sinó 
també el treball excedentari que ajuden a bombejar dels braus escocesos occidentals de 
Paisley, i per això mateix opina que amb la reducció de la jornada laboral en dues hores 
cauria el preu de compra de cada 12 filadores en el d'unes 10! 
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Notes

(202) Aquesta llei elemental sembla desconeguda als senyors de l'economia vulgar que, com a Arquimedes capgirats, que 
s'imaginen que han trobat en la determinació del preu de mercat del treball per l'oferta i la demanda el punt de suport, no per moure 
el món, sinó per aturar-lo. <=

(203) S'hi veurà de més a prop al «Quart llibre». <=

(204) «El treball, és a dir el temps econòmic de la societat, és una certa porció, posam que de deu hores diàries, d'un milió de 
persones, o deu milions d'hores... El capital té el seu límit de creixement. Aquest límit consisteix, en qualsevol període, en el nivell 
real del temps econòmic emprat». («An Essay on the Political Economy of Nations», London 1821, p. 47, 49.) <=

(205) «El parcer no pot dependre del seu propi treball; i quan ho fa, en la meua opinió, és per perdre. La seua activitat hauria de 
consistir en la supervisió de tot: hauria de vigilar el seu trillador, ka que sinó aviat perdria la paga en el blat que no trilla; igualment 
hauria de supervisar el seu segador, talador, etc; hauria de seguir de prop contínuament els seus tancats; hauria de tindre cura que res 
no es deixàs per fer; aquest seria el cas si es limitàs a un punt». («An Enquiry into the Connection between the Price of Provisions, 
and the Size of Farms etc». By a Farmer, London 1773, p. 12). Aquesta obra és força interessant. Hom hi pot estudiar la gènesi del 
«capitalist farmer» o «merchant farmer», com l'anomena explícitament, i l'autoglorificació respecte l'«small farmer», que 
essencialment tan sols aconsegueix la subsistència. «La classe capitalista esdevé, primer parcialment, i finalment del tot, deslligada 
de la necessitat del treball manual». («Textbook of Lectures on the Polit. Economy of Nations». By the Rev. Richard Jones, 
Hertford 1852, Lecture III, p. 39.) <=

(205a) La teoria molecular emprada per la química moderna, desenvolupada científicament per primera vegada per Laurent i 
Gerhardt, no recorre a cap altra llei. {Afegit a la 3a edició} – Remarcam per aclarir aquest comentari, no gaire clar pels no-químics, 
que l'autor s'hi refereix a les «sèries homòlogues», anomenades així per primera vegada per C. Gerhardt el 1843, dels compostos 
hidrocarbonats, cadascuna de les quals té una pròpia formulació general algebraica. Així la sèrie de la parafina: CnH2n+2; la dels 
alcohols normals: CnH2n+2O; la dels àcids grassos normals: CnH2nO2 i moltes d'altres. En els exemples anteriors l'addició simplement 
quantitativa d'un CH2 a la fórmula molecular constitueix un cos qualitativament diferent. De la participació de Laurent i Gerhardt, 
sobrestimada per Marx, a la fixació d'aquests importants fets, vegeu Kopp, «Entwicklung der Chemie», München 1873, S. 709 und 
716, i Schorlemmer, «Rise and Progress of Organic Chemistry», London 1879, p. 54. - F. E. <=

(206) «Les societats monopoli» denomina Martin Luther aquesta mena d'institucions. <=

(207) «Reports of Insp. of Fact. for 30th April 1849», p. 59. <=

(208) l.c.p. 60. L'inspector fabril Stuart, també escocès, i en oposició als inspectors fabrils anglesos del tot presoners de la forma de 
pensar capitalista, remarca explícitament, d'aquesta lletra, que incorporava al seu report, «la més útil de les comunicacions amb 
qualsevol dels propietaris fabrils que treballen amb torns ja l'hem donada als dedicats al mateix negoci, la qual és la més calculada 
per eliminar els prejudicis dels qui d'ells tenen escrúpols respecte de qualsevol canvi de la disposició de les hores de treball». <=
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Quarta secció
La producció de plus-vàlua relativa

__________





CAPÍTOL DESÈ
El concepte de plus-vàlua relativa

La part de la jornada laboral que produeix simplement un equivalen del valor de la força 
de treball pagat pel capital, l'hem tingut fins ara per una quantitat constant, i de fet ho és 
sota  una  certes  condicions  de  producció  i  en  un  estadi  donat  de  desenvolupament 
econòmic de la societat. Més enllà d'aquest temps de treball necessari el treballador pot 
treballar 2, 3, 4, 6, etc. hores. De la quantitat d'aquest allargament dependrà la taxa de 
plus-vàlua i la durada de la jornada laboral. Si el temps de treball necessari és constant, 
contràriament la jornada laboral global és variable. Suposam ara una jornada laboral la 
durada de la qual i la divisió entre treball necessari i treball excedentari venen donades. 
La línia a c, a __________ b __ c, representa, per exemple, una jornada laboral de 12 
hores,  la  porció  a  b  10  hores  de  treball  necessari,  la  porció  b c  2  hores  de  treball 
excedentari. Com pot engrandir-se ara la producció de plus-vàlua, és a dir com allargar 
el  treball  excedentari,  sense  cap  allargament  o  independentment  de  qualsevol 
allargament d'a c?

Malgrat que uns límits donats de la jornada laboral a c, b c sembla prolongable, si bé no 
per una extensió més enllà del punt final c, que és alhora el punt final de la jornada 
laboral a c, per un avançament del punt de partida b en la direcció oposada, vers a. 
Assumim que b' _ b en a _________ b' _ b __ c és igual a la meitat de b c o igual a una 
hora de treball. Si ara, en la jornada laboral de dotze hores a c avançam el punt b a b', de 
forma que b c esdevé b' c, el treball excedentari creix en una meitat, de 2 a 3 hores, per 
bé  que  la  jornada  laboral  inclou  com abans  12  hores.  Aquesta  extensió  del  treball 
excedentari de b c a b' c, de 2 a 3 hores, és, però, evidentment impossible sense una 
contracció simultània del treball necessari d'a b a a b', de 10 a 9 hores. L'allargament del 
treball excedentari es correspon a un escurçament del treball necessari, o d'una part del 
temps  de  treball  que  el  treballador  emprava  fins  ara  de  fet  per  ell  mateix,  que  es 
transforma en temps de treball  pel  capitalista.  Ço que s'altera  no és la durada de la 
jornada laboral sinó la seua divisió en treball necessari i treball excedentari.

D'altra  banda  és  evident  que  la  quantitat  de  treball  excedentari  ve  donada  per  una 
determinada quantitat de la jornada laboral i un determinat valor de la força de treball. 
El valor de la força de treball, és a dir el temps de treball requerit per la seua producció, 
el determinada el temps de treball necessari per reproduir-ne el valor. Si una jornada 
laboral equival a una quantitat d'or de mig xíling o 6 penics, i el valor diari de la força 
de treball puja a 5 xílings, l'obrer ha de treballar diàriament 10 hores per substituir el 
valor diari de la seua força de treball que li paga el capital o per produir un equivalent 
pel  valor  dels  mitjans  de  vida  diaris  que  li  són  necessaris.  Amb el  valor  d'aquests 
mitjans de vida hi ha el valor de la seua força de treball  (1), amb el valor de la seua 
força de treball hi ha la durada del temps de treball necessari. La quantitat de treball 
excedentari, però, resulta de la substracció del temps de treball necessari de la jornada 
laboral completa. Deu hores substretes de dotze en deixen dues, i no és fàcil de veure 
com es pot allargar el treball excedentari sota aquestes condicions més enllà de dues 
hores. Certament que el capitalista pot pagar el treballador per comptes de 5 xílings tan 
sols 4 xílings i 6 penics o encara menys. Per la reproducció d'aquest valor de 4 xílings i 
6 penics calen 9 hores de treball, i en conseqüència de la jornada laboral de dotze hores 
n'hi haura 3 hores per comptes de 2 de treball excedentari i la pròpia plus-vàlua puja d'1 
xíling a 1 xíling i 6 penics. Aquest resultat, però, s'obtindria tan sols amb la davallada 
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del salari del treballador per sota del valor de la seua força de treball. Amb els 4 xílings 
i 9 penics que produeix en 9 hores, se'n fa amb 1/10 menys de mitjans de vida que abans, 
i  tan  sols  hi  troba  una  reproducció  deficient  de  la  seua  força  de  treball.  El  treball 
excedentari  tan  sols  s'allargaria  mitjançant  un forçament  dels  límits  normals,  el  seu 
domini tan sols s'ampliaria amb la invasió usurpadora del domini del temps de treball 
necessari. Malgrat l'important paper que aquest mètode juga en el moviment real dels 
salaris laborals, l'excloguem ací per la presuposició que les mercaderies, i per tant també 
la força de treball, es venen i es compren per tot el valor. Assumit això d'una vegada, el 
temps de treball necessari per la producció de la força de treball o per la reproducció del 
seu valor no pot encongir-se més que si ho fa aquest valor. Per la durada donada de la 
jornada laboral se segueix que l'allargament del treball excedentari ha de sorgir de la 
reducció del temps de treball  necessari,  i  no,  inversament,  la reducció del temps de 
treball necessari de l'allargament del treball excedentari. En el nostre exemple el valor 
de la força de treball ha d'encongir-se realment en 1/10, i per tant s'ha de reduir el temps 
de  treball  necessari  en  1/10 abnehme,  de  10  a  9  hores,  i  així  el  treball  excedentari 
s'allarga de 2 a 3 hores.

Aital  disminució del valor de la força de treball  en  1/10 comporta,  però,  per la seua 
banda, que la mateixa quantitat de mitjans de vida que abans es produïa en 10 hores, ara 
es produeixen en 9. Això és, però, impossible sense una elevació de la força productiva 
del treball. Amb uns determinats mitjans un sabater pot fer, per exemple, un parell de 
botes en una jornada laboral de 12 hores. Si hagués de fer en el mateix temps dos parells 
de botes, la força productiva del seu treball s'hauria de doblar, i no s'hi pot doblar sense 
una alteració en els mitjans de treball o en el mètode de treball o en tots dos alhora. S'hi 
ha d'introduir així una revolució en les condicions de producció del seu treball, és a dir 
en el seu sistema de producció i per tant en el propi procés laboral. Sota elevació de la 
força productiva del treball entenem ací una alteració en el procés laboral per la qual es 
redueix el temps de treball  requerit socialment per la producció d'una mercaderia, la 
qual cosa dota una quantitat més petita de treball la força per produir una quantitat més 
gran  de  valor  d'ús.(2) Fins  ara  en  considerar  que  la  plus-vàlua  sorgia  d'un  simple 
allargament de la jornada laboral, hem assumit que el sistema de producció era quelcom 
donat, però quan la plus-vàlua s'ha de produir per la conversió del treball necessari en 
treball excedentari, ja no n'hi ha prou de cap manera pel capital d'emprendre el procés 
laboral en la forma que s'hi ha trobat històricament, i simplement perllongar llavors la 
durada d'aquest procés. Les condicions tècniques i socials del procés laboral, i així el 
propi sistema de producció, s'han de capgirar per elevar la força productiva del treball, i 
mitjançant l'elevació de la força productiva del treball redueix el valor de la força de 
treball  i  així  escurçar  la  porció  de  la  jornada  laboral  necessària  per  la  reproducció 
d'aquest valor.

La  plus-vàlua  produïda  per  l'allargament  de  la  jornada  laboral  l'anomén  plus-vàlua 
absoluta; la plus-vàlua que, per contra, sorgeix de l'escurçament del temps de treball 
necessari  i  de l'allargament  corresponent  en la  relació  quantitativa  de les dues parts 
integrants de la jornada laboral – plus-vàlua relativa.

Per tal de disminuir el valor de la força de treball, l'augment de la productivitat s'ha de 
fer en les branques industrials els productes de les quals determinen el valor de la força 
de treball,  i que així  pertanyen al cercle dels mitjans de vida habituals  o que poden 
ocupar-ne el lloc. El valor d'una mercaderia, però, no tan sols el determina la quantitat 
de  treball  amb  la  qual  pren  la  darrera  forma,  sinó  també  la  quantitat  de  treball 
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continguda  en  els  mitjans  de  producció.  Per  exemple,  el  valor  d'una  bota  no  el 
determina tan sols el treball del sabater, sinó també el valor del cuir, de la cera, del fil, 
etc. Un augment de la productivitat i el corresponent abaratiment de les mercaderies que 
constitueixen els elements materials del capital constant, dels mitjans de treball i del 
material  de  treball,  de  les  indústries  que  generen  els  mitjans  de  vida  necessaris, 
disminueix així en tot cas el valor de la força de treball. Per contra, un augment de la 
productivitat  del  treball  en les branques productives que no generen mitjans de vida 
necessaris, ni tampoc els mitjans de producció per ells, no comporta una reducció del 
valor de la força de treball.

Les mercaderies abaratides, naturalment, provoquen tan sols una caiguda pro tanto, és a 
dir tan sols en relació a la participació en la reproducció de la força de treball.  Les 
camises, per exemple, són un mitjà de vida necessari però tan sols un de tants. El llur 
abaratiment  disminueix  simplement  la  despesa  del  treballador  en  camises.  La  suma 
global  de  mitjans  de  vida  necessaris  consisteix,  però,  en  diferents  mercaderies, 
cadascuna  producte  d'indústries  particulars,  i  cada  mercaderia  constitueix  una  part 
aliquota del valor de la força de treball.  Aquest valor varia amb el  temps de treball 
necessari per la seua reproducció, la reducció global de la qual és igual a la suma de les 
reduccions en totes i cadascuna de les branques particulars de producció. Tractam ací 
aquest resultat  general  com si fos el resultat  immediat  i  l'objectiu immediat  de cada 
caiguda individual. Quan un capitalista individual abarateix, per exemple, les camises 
per  l'augment  de  la  productivitat  del  treball,  de  cap  manera  cerca  necessàriament 
l'objectiu de reduir el valor de la força de treball i pro tanto el temps de treball necessari, 
però és únicament d'aquesta forma que contribueix en darrer terme a aquest resultat, que 
comporta una elevació de la taxa general de plus-vàlua.(3) Les tendències generals i 
necessàries del capital s'han de diferenciar de les formes d'aparença.

La forma i manera de les lleis immanents de la producció capitalista d'aparèixer en el 
moviment exterior del capital, com a lleis forçoses de la competència i per tant com a 
forces motrius que entren en la consciència del capitalista individual, no s'hi consideren 
ara, però hi ha quelcom de ben clar: l'anàlisi científica de la competència tan sols és 
possible  si  es  concep  la  natura  interna  del  capital,  de  la  mateixa  forma  que  els 
moviments  aparents  dels  cossos  celestes  tan  sols  són  comprensibles  pels  qui  en 
coneixen  el  moviment  real,  però  no  sensible.  Amb  tot,  per  la  comprensió  de  la 
producció de plus-vàlua relativa podem remarcar el següent, sense assumir res més que 
els resultats que ja hem obtingut.

Si una hora de treball s'expressa en una quantitat d'or de 6 penics o 1/2 xílings, en una 
jornada laboral de dotze hores s'hi produirà un valor de 6 xílings. Suposa que, amb una 
determinada  productivitat  del  treball,  s'hi  completen  12  peces  de  mercaderies  en 
aquestes 12 hores de treball. El valor dels mitjans de producció, de la matèria primera, 
etc., utilitzats en cada peça són de 6 penics. Sota aquestes circumstàncies la mercaderies 
individual costa 1 xíling, és a dir 6 penics pel valor dels mitjans de producció, 6 penics 
de  valor  afegit  de  nou  en  l'elaboració.  Ara  un  capitalista  contribueix  a  doblar  la 
productivitat del treball i així en una jornada laboral s'hi produeixen 24 per comptes de 
12  peces  d'aquesta  mena  de  mercaderies.  Amb  un  valor  inalterat  dels  mitjans  de 
producció el valor de la mercaderia individual disminueix ara a 9 penics, és a dir a 6 
penics pel valor dels mitjans de producció, 3 penics de valor afegit de nou pel darrer 
treball. Malgrat la doble productivitat, la jornada laboral genera com abans tan sols un 
nou valor de 6 xílings que,  però, es reparteix  ara en el  doble  de productes.  A cada 
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producte  individual  li  recau per tant  tan sols  1/24 per  comptes  de  1/12 d'aquest  valor 
global, 3 penics per comptes de 6 o, el que és el mateix, als mitjans de producció en la 
llur transformació en producte tan sols s'hi afegeix ara la meitat d'una hora de treball, 
per comptes de l'hora sencera d'abans. El valor individual  d'aquestes mercaderies  es 
troba ara per sota del valor social, és a dir costen menys de temps de treball que la gran 
part dels mateixos articles produïts sota les condicions socials mitjanes. La peça costa 
de mitjana 1 xílings o representa 2 hores de treball social; amb l'alteració en el sistema 
de producció costa tan sols 9 penics o conté tan sols 11/2 hores de treball. El valor real 
d'una mercaderia no és, però, l'individual, sinó el seu valor social, és a dir que el valor 
real no es mesura pel cost efectiu del cas concret del productor, sinó pel temps de treball 
requerit socialment per la seua producció. Així, si el capitalista ven la seua mercaderia, 
després d'haver emprat el nou mètode, pel valor social d'1 xíling, la ven a 3 penics per 
damunt  del  valor  individual  i  realitza  així  una plus-vàlua  extra  de 3 penics.  D'altra 
banda  la  jornada  laboral  de  dotze  hores  es  representa  ara  per  ell  en  24  peces  de 
mercaderies per comptes de, com abans, 12. Així, per vendre el producte d'una jornada 
laboral cal el doble de demanda o un mercat el doble de gran. Sota unes circumstàncies 
altrament constants la seua mercaderia tan sols conquereix un espai de mercat més gran 
amb la contracció del preu. Les ven així per damunt del valor individual, però per sota 
del valor social, posam que a 10 penics la peça. Així exprem per cada peça individual 
encara una plus-vàlua extra d'1 penic. Aquesta pujada de la plus-vàlua se la troba per 
ell, tant se val si la seua mercaderia pertany o no al cercle de mitjans de vida necessaris i 
determinen  així  el  valor  general  de  la  força  de  treball.  A  banda  de  la  darrera 
circumstància,  existeix  així  per  cada  capitalista  individual  un motiu  per  abaratir  les 
mercaderies mitjançant una elevació de productivitat del treball.

Amb  tot,  també  sorgeix  en  aquest  cas  la  producció  augmentada  de  plus-vàlua  de 
l'escurçament del temps de treball necessari i de l'allargament corresponent del treball 
excedentari.(3a) El temps de treball necessari se'n du 10 hores o el valor diari de la força 
de treball de 5 xílings, el treball excedentari 2 hores, la plus-vàlua diàriament produïda 
és, així, d'1 xíling. El nostre capitalista produeix, però, ara 24 peces, que ven a 10 penics 
la peça o plegades per 20 xílings. Com que el valor dels mitjans de producció és igual a 
12 xílings,  substitueixen  142/5 peces  de mercaderia  tan  sols  amb el  capital  constant 
avançat. La jornada laboral de dotze hores es presenta en les restants 93/5 peces. Com 
que el preu de la força de treball = 5 xílings, es presenta en el producte de 6 peces, coma 
temps de treball  necessari,  i  en 33/5 peces com a treball  excedentari.  La relació del 
treball necessari vers el treball excedentari, que sota les condicions socials mitjanes era 
suposava de 5 : 1, suposa ara tan sols de 5 : 3. El mateix resultat hom l'obté així: el valor 
del producte de la jornada laboral de dotze hores és de 20 xílings. D'aquests, 12 xílings 
pertanyen al valor dels mitjans de producció que simplement reapareix de nou. Resten 
així els 8 xílings com a expressió monetària del valor que es representa en la jornada 
laboral. Aquesta expressió monetària és més alta que l'expressió monetària del treball 
socialment mitjà de la mateixa mena, que expressa 12 hores en tan sols 6 xílings. El 
treball  d'una  productivitat  excepcional  actua  com a  treball  potenciat  o  que  crea  en 
períodes iguals de temps un valor superior al  treball  socialment  mitjà de la mateixa 
mena. Però el nostre capitalista paga com abans tan sols 5 xílings pel valor diari de la 
força de treball. Al treballador li calen així, per comptes de les 10 hores d'abans, tan sols 
ara unes 71/2 hores per la reproducció d'aquest valor. El seu treball excedentari creix així 
en 21/2 hores,  d'una plus-vàlua produïda d'1 a 3 xílings.  El  capitalista  que empra  el 
sistema de producció millorat s'apropia així d'una part més gran de la jornada laboral pel 
treball excedentari que la resta de capitalistes del mateix ram. Fa individualment ço que 
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el capital fa en la producció de la plus-vàlua relativa en general. D'altra banda, però, 
aquesta  plus-vàlua  extra  desapareix  tan  aviat  com  el  nou  sistema  de  producció  es 
generalitza  i  així  desapareix  la  diferència  entre  el  valor  individual  de la  mercaderia 
produïda més barata i el valor social. La mateixa llei de la determinació del valor pel 
temps  de  treball  que  forçava  el  capitalista  amb  el  nou  mètode  de  vendre  la  seua 
mercaderia per sota del valor social, força als seus competidors, com a llei forçosa de la 
competència, a l'adopció del nou sistema de producció.(4) La taxa general de plus-vàlua 
depèn en darrer terme de tot el procés tan sols quan l'augment de la productivitat del 
treball, i per tant de mercaderies abaratides, s'hi dóna en el cercle dels mitjans de vida, i 
en conseqüència en els elements que constitueix el valor de la força de treball.

El valor de les mercaderies es troba en relació inversa vers la productivitat del treball. 
Igual que el valor de la força de treball que determinen els valors de les mercaderies. 
Per contra  la plus-vàlua relativa  es troba en relació directa  amb la  productivitat  del 
treball. Puja amb les pujades de la productivitat i cau amb les caigudes. Una jornada 
laboral mitjana de 12 hores, si suposam que el valor monetari resta constant, produeix 
sempre el mateix valor de producte de 6 xílings, amb independència de com aquesta 
suma de valor es reparteix entre l'equivalent del valor de la força de treball i la plus-
vàlua. Si cauen, però, com a conseqüència de l'augment de la productivitat, el valor dels 
mitjans de vida diaris i per tant el valor diari de la força de treball de 5 xílings a 3, creix 
així lña plus-vàlua d'1 xíling a 3. Per reproduir el valor de la força de treball,  calien 
abans 10 i ara tan sols 6 hores de treball. Quatre hores de treball són alliberades i poden 
ésser annexionades al domini del treball excedentari. És per tant un impuls immanent i 
una  tendència  constant  del  capital,  l'elevació  de  la  productivitat  del  treball,  per  tal 
d'abaratir les mercaderies i abaratir així el propi treballador.(5)

El  valor  absolut  de  la  mercaderia  és  indiferent  pel  capitalista  que  la  produeix. 
L'interessa tan sols la plus-vàlua que hi rau i que realitza en la venda. La realització de 
la plus-vàlua conclou amb la substitució del valor avançat. Com que ara la plus-vàlua 
relativa  creix  en  proporció  directa  amb  el  desenvolupament  de  la  productivitat  del 
treball,  mentre  el  valor  de  les  mercaderies  cauen  en  proporció  inversa  al  mateix 
desenvolupament, com que, així, el mateix procés idèntic abarateix les mercaderies i en 
puja la plus-vàlua que contenen,  s'hi resol l'enigma de per què el  capitalista,  l'única 
preocupació del qual és la producció de valor d'intercanvi, s'esforça contínuament per 
disminuir  el  valor  d'intercanvi  de  les  mercaderies,  una  contradicció  amb  la  qual  el 
fundador  de l'economia  política,  Quesnay,  tormentava  els  seus  oponents  i  a  la  qual 
restaven sense resposta. 

«Reconeixeu»,  deia Quesnay,  «que  com més es  poden reduir  les despeses  i  el  cost  del  treball  en la 
manufactura  dels  productes  industrials  sense  perjudici  de  la  producció,  més  avantatjosa  és  aquesta 
reducció ja que disminueix el preu de l'article final. I amb tot, creieu que la producció de riquesa que 
sorgeix  del  treball  de  la  població  obrera  consisteix  en  l'augment  del  valor  d'intercanvi  dels  seus 
productes».(6) 

L'economia del treball mitjançant el desenvolupament de la productivitat del treball (7) 
no cerca així en la producció capitalista una reducció de la jornada laboral. Cerca tan 
sols  la  reducció  del  temps  de  treball  necessari  per  la  producció  d'una  determinada 
quantitat de mercaderies. Que el treballador, amb la productivitat augmentada del seu 
treball produesca en una hora, per exemple, 10 vegades més mercaderies que abans, i 
per tant empre 10 vegades menys temps de treball en cada peça de mercaderia, no li 
impedeix de continuar a treballar 12 hores com abans, ni de produeix en aquestes 12 
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hores 1.200 articles per comptes de 120. A més, la seua jornada laboral es pot allargar al 
mateix temps, com per fer-li produir ara en 14 hores 1.400 peces, etc. Hom pot llegir 
així en economistes del segell d'un MacCulloch, d'Ure, de Senior i de tutti quanti una 
pàgina  on  el  treballador  ha  d'agrair  al  capital  el  desenvolupament  de  les  forces 
productives, perquè escurcen el temps de treball necessari, i en la pàgina següent que ha 
de demostrar aquesta agraïment treballant en el futur 15 hores per comptes de 10. El 
desenvolupament  de  la  productivitat  del  treball,  dins  la  producció  capitalista,  cerca 
reduir la part de la jornada laboral on l'obrer treballa per ell mateix, i per això mateix 
d'allargar l'altra part de la jornada laboral perquè puga treballar més pel capitalista. Com 
es pot assolir aquest resultat sense un abaratiment de les mercaderies es veurà en una 
exam dels mètodes particular de producció de la plus-vàlua relativa, en la consideració 
dels quals ara entrarem.



Notes

(1) El valor del salari mitjà diari el determina ço que el treballador empra «per viure, treballar i generar». (William Petty, «Political 
Anatomy of Ireland», 1672, p. 64). «El preu del treball sempre el constitueix el preu dels productes de necessitat... sempre que... els 
salaris del treballador, d'acord amb el baix i la condició com a treballador, no mantinguen una família com sovint és el cas», no rep 
un salari adient. (J. Vanderlint, l.c.p. 15). «El simple obrer que no té més que els braços i la indústria, no té res més a fer que eixir a 
vendre a d'altres la seua pena... En tot gènere de treball ha d'arribar, i arriba de fet, que el salari de l'obrer es limite a ço que li és 
necessari per procurar-li la subsistència». (Turgot, «Réflexions etc.», "Oeuvres", éd. Daire, t. I, p. 10). «El preu de les necessitats 
vitals és, de fet, el cost de la producció del treball». (Malthus, «Inquiry into etc. Rent», Lond. 1815, p. 48, Note). <=

(2) «Quan s'hi  perfeccionen les arts,  que no és res més que la  descoberta de noves vies  amb les quals  s'hi  pot  acomplir  una 
manufactura amb menys gent o (que és el mateix) en menys temps que abans». (Galiani, l.c.p. 158, 159). «L'economia sobre les 
despeses de la producció no pot ésser cap altra cosa que l'economia sobre la quantitat de treball emprada per produir». (Sismondi, 
«Études etc.», t. I, p. 22.) <=

(3) «Suposam que... els productes... del manufacturer es doblen per una millora en la maquinària... serà capaç de vestir els seus 
treballadors amb una proporció inferior de tots els ingressos... i així el seu benefici s'elevarà. Però de cap altra manera s'hi veurà 
influït». (Ramsay, l.c.p. 168, 169.) <=

(3a) «El benefici d'un home no depèn del control del producte del treball d'altres homes, sinó del control del propi treball. Si pot  
vendre les mercaderies a un preu més alt mentre els salaris dels obrers resten inalterats, s'hi beneficia clarament... Una proporció 
inferior del que produeix és suficient per posar aquell treball en moviment, i en conseqüència una proporció més gran li resta per 
ell». («Outlines of Polit. Econ.», London 1832, p. 49, 50.) <=

(4) «Si el meu veí per fer tant amb tant poca feina, pot vendre barat, em veig obligat a vendre tant barat com ell. Així que cada art, 
negoci o màquina que fa treball amb la feina de menys mans i, com a conseqüència de forma més barata, provoca en els altres una 
mena de necessitat d'emulació, ja siga per l'ús del mateix art, negoci o màquina, o d'inventar-ne quelcom de similar, de forma que 
tothom puga arribar a la plaça i  que ningú no puga vendre per damunt  del veí».  («The Advantages of the East-India Trade to 
England», Lond. 1720, p. 67.) <=

(5) «En qualsevol proporció que disminuesquen les despeses d'un treballador, en la mateixa proporció disminuiran els seus salaris, si 
les restriccions a la indústries es retiren al mateix temps».  («Considerations concerning taking off the Bounty on Corn exported 
etc.», Lond. 1753, p. 7). «L'interès de la indústria requereix que el gra i totes les provisions siguen tan barates com siga possible; ja 
que qualsevol cosa que les faça cares, farà car també el treball... en tots els països on la indústria és lliure, el preu de les provisions  
ha d'afectar el preu del treball. Aquest sempre disminuirà quan les necessitats vitals s'abaratesquen». (l.c.p. 3). «Els salaris davallen 
en la mateixa proporció que la potència de producció augmenta. La maquinària, és cert, abarateix les necessitats vitals, però també 
abarateix el treballador». («A Prize Essay on the comparative merits of Competition and Cooperation», London 1834, p. 27.) <=

(6) «Ils conviennent que plus on peut sans préjudice, épargner de frais ou de travaux dispendieux dans la fabrication des ouvrages  
des artisans, plus cette épargne est profitable par la diminution des prix de ces ouvrages. Cependant ils croient que a production de 
richesse  qui  résulte  des  travaux  des  artisans  consiste  dans  l'augmentation  de  la  valeur  vénale  de  leurs  ouvrages».  (Quesnay, 
«Dialogues sur le Commerce et sur les Travaux des Artisans», p.188, 189.) <=

(7) «Aquests especuladors economitzen el treball dels obrers que caldria que pagassen». (J. N. Bidaut, «Du Monopole qui s'établit 
dans les arts industriels et le commerce», Paris 1828, p. 13).  «L'empresari sempre es veurà en l'obligació d'economitzar temps i 
treball».  (Dugald Stewart, «Works», ed. by Sir W. Hamilton, v. VIII, Edinburgh 1855, «Lectures on Polit.  Econ.», p. 318). «Els» 
(als capitalistes) «interessa que la potència productiva dels treballadors que empren siga la més gran possible. En promoure aquesta 
potència fixen l'atenció gairebé exclusivament». (R. Jones, l.c., Lecture III). <=
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ONZÈ CAPÍTOL
La cooperació

La producció  capital  tan  sols  comença  de fet,  com hem dit,  quan el  mateix  capital 
individual ocupa un nombre relativament gran de treballadors i el procés laboral s'hi du 
a terme a gran escala i s'hi ofereix producte a un nivell quantitativament superior. La 
feina d'un nombre gran de treballadors en el mateix temps, en el mateix espai (o, si hom 
vol, en el mateix camp de treball), per la producció de la mateixa mena de mercaderia 
sota el comandament del mateix capitalista constitueix històricament i conceptualment 
el punt de partida de la producció capitalista. En relació al propi sistema de producció la 
manufactura, per exemple, en el sentit estricte, amb prou feines es pot distingir, en els 
estadis inicials, de les indústries manuals gremials, més enllà de pel nombre més gran 
de treballadors emprats simultàniament pel mateix capital. El taller del mestre gremial 
tan sols s'ampliava.

La diferència és així a primera vista purament quantitativa. Hom veu que la quantitat de 
plus-vàlua produïda per un cert capital és igual a la plus-vàlua oferida per un treballador 
individual,  multiplicada  pel  nombre  de  treballadors  ocupats  simultàniament.  Aquest 
nombre no varia  per res la  taxa de plus-vàlua o el  grau d'explotació de la  força de 
treball,  i  pel  que  fa  la  producció  del  valor  de  la  mercaderia  en  general  sembla 
independent de qualsevol alteració qualitativa del procés laboral. Això se segueix de la 
natura del valor. Si una jornada laboral de dotze hores es materialitza en 6 xílings, 1.200 
d'aquestes jornades laborals ho fan en 6 sh. × 1.200. En un cas tenim 12 × 1.200 hores 
de treball, en l'altre 12, que s'hi incorporen en el producte. En la producció del valor 
tants suposen tan sols tants individus. Per la producció del valor no hi ha cap diferència 
si el produeixen 1.200 treballadors individuals o units sota el comandament del mateix 
capital.

Amb tot s'hi troba dins uns certs límits una modificació. El treball materialitzat en valor 
és treball d'una qualitat socialment mitjana, i per tant l'alienació d'una força de treball 
mitjana. Una quantitat mitjana existeix, però, tan sols com a mitjana de molts individus 
quantitativament  diferents  de  la  mateixa  mena.  En  cada  branca  de  la  indústria  el 
treballador  individual,  Peter  o  Paul,  difereix  més  o  menys  del  treballador  mitjà. 
Aquestes  diferències  individuals,  que  els  matemàtics  anomenen  «errors»,  s'hi 
compensen i esvaeixen tan aviat com hom aplega un gran nombre de treballadors. El 
famós  sofista  i  sicofanta  Edmund Burke arriba al  punt  de fer  la  següent  afirmació, 
basada en la seua experiència pràctica com a parcer, que ja «en un pelotó tan petit» com 
de  5  jornalers  totes  les  diferències  individuals  del  treball  desapareixen,  i  així  cinc 
jornalers anglesos que es troben en el millor de l'edat fan plegats en el mateix temps la 
mateixa quantitat de treball que farien uns altres cinc jornalers anglesos.(8) Siga com 
siga, és clar que la jornada laboral conjunta d'un gran nombre de treballadors ocupats 
simultàniament es divideix pel nombre de treballadors i dóna el treball socialment mitjà 
d'un dia. La jornada laboral de l'individu és, per exemple, de dotze hores. Llavors la 
jornada laboral de 12 treballadors ocupats simultàniament suposa una jornada laboral 
conjunta de 144 hores, i per bé que el treball de cadascun de la dotzena varie més o 
menys del treball socialment mitjà, i per bé que cada individu puga emprar així més o 
menys temps per la mateixa realització, amb tot, com que la jornada laboral de cadascú 
és una dotzena part de la jornada laboral conjunta de 144 hores posseeix una qualitat 
socialment mitjana. Pel capitalista, però, que n'ocupa una dotzena, la jornada laboral 
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existeix  com la  jornada  laboral  conjunta  de  la  dotzena.  La  jornada  laboral  de  cada 
individu  existeix  tan  sols  com a  part  aliquota  de  la  jornada  laboral  conjunta,  amb 
independència de si els dotze col·laboren entre ells, o si la connexió entre els treballs 
consisteix simplement en el fet que tots treballen pel mateix capitalista.

Si, per contra, els 12 treballadors els ocupen de dos en dos uns petits mestres, seria ben 
casual que cadascun dels mestres individuals produís la mateixa quantitat de valor i així 
realitzàs  la  taxa  general  de  plus-vàlua.  S'hi  donarien  diferències  individuals.  Si  un 
treballador empràs considerablement més temps en la producció d'una mercaderia del 
que  es  requereix  socialment  la  durada  del  temps  de  treball  necessari  individual 
s'allargaria  considerablement  respecte  de  la  necessitat  social  o  del  temps  de  treball 
mitjà, de forma que el seu treball no seria un treball mitjà ni la seua força de treball 
força de treball mitjana. O bé no la podria vendre de cap manera o ho faria per sota del 
valor mitjà de la força de treball. Es presuposa un determinat mínim d'eficiència laboral, 
i  veurem més tard com la producció capitalista troba els mitjans per mesurar aquest 
mínim. Nogensmenys aquest mínim es desvia de la mitjana, per bé que de l'altra banda 
el capitalista ha de pagar-ne el valor mitjà de la força de treball. Dels sis petits mestres 
hom es faria amb una taxa de plus-vàlua superior, un altre d'inferior. Les desigualtats es 
compensen per la societat, però no pel mestre individual. La llei de l'ampliació del valor 
es  realitza  en  general  així  pels  productors  individuals  de  forma  completa  tan  aviat 
produeixen com a capitalista, en emprar nombrosos treballadors simultàniament, i posar 
així en moviment el treball socialment mitjà disponible.(9)

També sota els mateixos sistemes laborals l'ocupació simultània d'un gran nombre de 
treballadors efectua una revolució en les condicions objectives del procés laboral. Els 
edificis  on  treballen,  els  magatzems  de  matèries  primeres,  etc.,  els  dispositius, 
instruments, aparells, etc., que serveixen a molts simultàniament o successiva, en breu, 
una  part  dels  mitjans  de  producció  es  consumeixen  ara  comunament  en  el  procés 
laboral.  D'una  banda  el  valor  d'intercanvi  de  les  mercaderies,  i  per  tant  també  dels 
mitjans de producció,  no augmenta,  ja que el valor d'intercanvi d'una mercaderia no 
s'eleva pel fet que el valor s'ús s'aprofite millor. D'altra banda creix l'escala dels mitjans 
de producció emprats en comú. Una cambra on 20 teixidors treballen en 20 telers, ha 
d'ésser més gran que la cambra d'un teixidor independent  i de dos ajudants. Però la 
producció d'un taller per 20 persones costa menys treball que el de 10 tallers per dues 
persones cadascun, i així el valor dels mitjans de producció que es concentren per l'ús 
en comú a gran escala  no augmenta  en proporció directa  a  l'expansió i  a  la  utilitat 
d'aquests mitjans. Els mitjans de producció utilitzats en comú lliure menys porció de 
valor al producte individual, en part perquè el valor general es divideix simultàniament 
en  una  quantitat  més  gran  de  producte,  i  en  part  perquè  el  llur  valor,  per  bé  que 
absolutament superior, té en relació a l'esfera d'acció del procés un valor relativament 
inferior al dels mitjans de producció aïllats. Per això disminueix la component de valor 
del capital constant, i ho fa també de forma proporcional a la seua grandària el valor 
global de la mercaderia.  L'efecte  és el mateix que si els mitjans de producció de la 
mercaderies  s'haguessen  produït  més  barats.  Aquesta  economia  en  l'aplicació  dels 
mitjans de producció sorgeix tan sols del consum comú en molts processos laborals. I 
contenen aquest  caràcter  de condicions  de treball  social  o de condicions  socials  del 
treball  en  contraposició  als  mitjans  de  producció  fragmentats  i  relativament  més 
costosos dels treballadors individuals independents o dels petits mestres, de fet quan 
diversos  treballador  s'apleguen  simplement  en  un  espai,  i  no  quan  treballen 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_341.htm#M9


conjuntament. Una part dels mitjans de producció adquireix aquest caràcter social abans 
que ho faça el mateix procés laboral.

L'economia dels mitjans de producció s'ha de considerar en general des d'un punt de 
mira doble. Primerament com un abaratiment de mercaderies, i en conseqüència una 
caiguda del valor de la força de treball. En segon lloc, com una alteració de la relació de 
la plus-vàlua amb el capital global avançat, és a dir entre les parts constant i variable de 
la suma de valor. El darrer punt no el desplegarem fins a la primera secció del tercer 
llibre d'aquesta obra, i per poder-los connectar millor relegaren també altres aspectes. El 
curs de l'anàlisi ens força a aquesta dissecció de l'objecte, que s'origina igualment de 
l'esperit  de  la  producció  capitalista.  Com que les  condicions  laborals  en  general  es 
troben de forma independent al treballador, la llur economia també li apareix com una 
operació particular que no té a veure res amb ell,  i per tant no es relaciona amb els 
mètodes amb els quals s'augmenta la pròpia productivitat personal.

La forma on un nombrós treball, ja siga en el mateix procés de producció o en diferents 
processos de producció, però interdependents els uns dels altres d'acord amb un pla, i en 
col·laboració, se n'anomena cooperació.(10)

De  la  mateixa  forma  que  la  força  ofensiva  d'un  esquadró  de  cavalleria  o  la  força 
defensiva d'un regiment d'infanteria és essencialment diferent de la suma de les forces 
ofensiva i defensiva individualment desenvolupades per cada cavallerista o infanterista, 
la suma de forces mecàniques dels treballadors individuals difereix de la potència la 
força social que desenvolupen quan moltes mans treballen simultàniament en la mateixa 
operació conjunta,  per exemple quan es tracta  d'aixecar  un pes, girar  una palanca o 
retirar un obstacle del camí.(11) L'acció del treball combinat o bé no es pot aconseguir 
pel treball individual o tan sols s'hi pot fer amb un període de temps molt més llarg o a 
una  escala  inferior.  No  s'hi  tracta  tan  sols  d'una  elevació  de  la  força  productiva 
individual per la cooperació, sinó de la creació d'una força productiva a través de la 
força de masses.(11a)

A banda de la nova potència de força que sorgeix de la fusió de nombroses forces en 
una  força  global,  el  simple  contacte  social  provoca  en  la  majoria  d'indústries  una 
emulació i una estimulació dels esperits animals (animal spirits) que eleven l'eficiència 
indivual,  de  forma  que  una  dotzena  de  persones  plegades  en  una  jornada  laboral 
simultània de 144 hores generen un producte global més gran que dotze treballadors 
individuals durant 12 hores, o que un obrer que treballa 12 dies seguits.(12) Això es deu 
a que els humans de natura no són, tan sols, com opinava Aristòtil, animals polítics (13), 
sinó en tot cas animals socials.

Per bé que molts realitzen plegats el mateix o quelcom de la mateixa mena, amb tot, el 
treball  individual  de cadascú,  com a part  del  treball  conjunt,  pot expressar una fase 
diferent del procés laboral, de forma que l'objecte del treball, com a conseqüència de la 
cooperació,  circula  més ràpidament.  Per exemple quan uns paletes fan una filera  de 
mans per passar maons del peu d'una escala fins al capdamunt, cadascú fa el mateix que 
els  altres,  però  les  accions  aïllades  constitueixen  parts  connectades  d'una  operació 
conjunta, són fases particulars per les quals ha de passar cada maó i així  els maons 
pugen més ràpidament amb les 24 mans de la filera que no pas ho farien si cada homes 
pujàs i baixàs la càrrega per l'escala.(14) Els objectes de treball  cobreixen el mateix 
espai en un temps més curt. D'altra banda la combinació del treball s'hi dóna quan un 
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edifici, per exemple, es construeix des de diferents bandes simultàniament, per bé que 
també  ací  els  cooperants  fan  el  mateix  o  quelcom de  la  mateixa  mena.  La  jornada 
laboral combinada de 144 hores que pren els objectes de treball fa molt més progrés en 
la construcció de l'edifici  que la jornada laboral  d'un individu durant 12 dies o 144 
hores, ja que un col·lectiu humà que treballa concertadament té mans i ulls al davant i al 
darrera i és, fins a un cert  punt,  omnipresent.  Les diverses parts  espaials  del treball 
progressen simultàniament.

Hem insistit en el fet que molts fan el mateix o quelcom de la mateixa mena perquè 
aquesta, la forma més simple de treball en comú, juga un gran paper en la cooperació, 
fins i tot en la forma més consolidada. Si el procés laboral es complica, llavors la simple 
quantitat  de  col·laboradors  permet  que  les  diverses  operacions  es  repartisquen  en 
diferents mans i, en conseqüència, que es duguen a terme simultàniament, de forma que 
el temps necessari per completar el producte global s'escurça.(15)

En  moltes  branques  de  la  producció  s'hi  donen  moments  crítics,  és  a  dir  èpoques 
determinades per la pròpia natura del procés laboral, durant les quals s'hi han d'obtindre 
determinats resultats laborals. Per exemple, si s'ha de sollar un ramat d'ovelles, o s'ha de 
segar i collir un camp de blat, la quantitat i la qualitat del producte depèn que la feina 
comence i acabe en un cert període. En aquests casos el temps que ha de prendre el 
procés és prescrit, com en la pesca de l'areng. L'individu no pot fer en un dia més que 
una jornada laboral, posam, de 12 hores, però la cooperació de, per exemple, 100 amplia 
un dia de dotze hores en una jornada laboral de 1.200 hores. La brevetat del període 
laboral la compensa la gran massa laboral llençada en l'instant decisiu damunt el camp 
productiu. La realització en el termini correcte depèn ací de l'aplicació simultània de 
nombroses jornades laborals combinades, la utilitat de les quals depèn del nombre de 
treballadors, tot i que el nombre de treballadors és sempre més petit que el que caldria 
per fer la mateixa quantitat de treball en el mateix període i amb la mateixa efectivitat.
(16) És  la  manca  d'aquesta  cooperació  la  que  fa  que  en  l'oest  dels  Estats  Units, 
quantitats  de  gra,  i  en  part  de  l'est  d'Índia,  on  el  domini  anglès  ha  fragmentat  les 
comunitats, quantitats de cotó, es perden anualment.(17)

D'una  banda  la  cooperació  permet  expandir  l'esfera  espaial  del  treball,  i  així  per 
determinats processos laborals s'hi requereix la reunió espaial d'objectes de treball, com 
en  el  drenatge  de  terres,  la  construcció  de  dics,  d'obres  de  regadiu,  de  canals,  de 
carreteres,  de ferrocarrils,  etc.  D'altra banda fan possible,  mentre  estenen l'escala  de 
producció, una relativa contracció de l'esfera de producció. Aquesta limita de l'esfera 
espaial del treball sorgeix simultàniament de l'expansió de l'esfera d'acció, per la qual 
s'estalvia  una  quantitat  de  costos  falsos  (faux  frais),  com  a  conseqüència  de  la 
conglomeració  de  treballadors,  l'aplegament  de  diversos  processos  laborals  i  la 
concentració de mitjans de producció.(18)

Comparativament amb una suma igual de gran de jornades laborals individuals aïllades, 
la  jornada  laboral  combinada  produeix  unes  quantitats  més  grans  de  valors  d'ús  i 
disminueix així el temps de treball necessari per la producció d'una determinada utilitat. 
En cada cas determinat aquest augment de les forces productives es deu a una elevació 
de la potència de força mecànica del treball, o a una extensió de l'esfera espail d'acció, o 
a una contracció del camp espaial de producció en relació a l'escala de la producció, o a 
un flux en el  moment  crític  de molt  treball  en poc temps,  o anima l'emulació entre 
individus i  els  eleva els  esperits  animals,  o imprimeix a operacions similars  dutes a 
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terme per una sèrie d'individus el segell de la continuïtat i de la pluralitat,  o realitza 
simultàniament diferents operacions, o economitza els mitjans de producció en emprar-
los comunament, o aporta al treball individual el caràcter de treball socialment mitjà, i 
siga quina siga la causa de l'augment, la força productiva específic de la jornada laboral 
conjunta és, en tot cas, la força socialment productiva del treball o la força productiva 
del treball social. Això sorgeix de la pròpia cooperació. En la cooperació planificada 
amb  d'altres  el  treballador  s'allibera  de  les  restriccions  individuals  i  desenvolupa 
capacitats genèriques.(19)

En general els treballadors no poden col·laborar directament sense aplegar-se, la llur 
conglomeració en un espai determinat és així una condició de la llur cooperació,  de 
forma que els treballadors assalariats no poden cooperar si el mateix capital, el mateix 
capitalista, no els empra simultàniament, i compra així simultàniament les llurs forces 
de treball. El valor global d'aquestes forces de treball o la suma salarial dels treballadors 
per  un  dia,  per  una  setmana,  etc.,  ha  de  eixir  d'aquesta  manera  de  la  butxaca  del 
capitalista  abans  que  la  pròpia  força  de  treball  entre  en  el  procés  de  producció.  El 
pagament  de  300  treballadors  d'una  vegada,  ni  que  siga  per  un  dia,  requereix  més 
esmerçament de capital que el pagament d'uns pocs obrers setmana rera setmana durant 
tot un any. El nombre de treballadors que cooperen, o l'escala de la cooperació, depèn 
així inicialment de la grandària del capital que pot esmerçar el capitalista individual en 
la compra de força de treball, és a dir de l'abast de mitjans de vida per molts treballadors 
que tinga un capitalista.

I com amb el variable, la mateixa relació hi ha amb el capital constant. L'esmerçament 
per matèria primera és, posam, 30 vegades més gran per un capitalista que empra 300, 
que per cadascun de 30 capitalistes que ocupen 10 treballadors. El valor i la quantitat de 
mitjans de treball emprats en comú creix de fet no amb el mateix grau que el nombre de 
treballadors ocupats, però creix considerablement.  La concentració de quantitats  més 
grans de mitjans de producció en mans de capitalites individuals és així una condició 
material  per la cooperació de treballadors  assalariat,  i  l'abast  de la cooperació,  o de 
l'escala de la producció, depèn de l'abast d'aquesta concentració.

Originalment apareix com a necessària una certa quantitat mínima de capital individual 
per tal que el nombre de treballadors simultàniament contractats, i per tant la quantitat 
de plus-vàlua produïda, siga prou gran com per deslligar el propi empresari del treball 
manual, i fer d'un petit mestre un capitalista i iniciar així formalment les relacions de 
capital.  Ara  apareix  com  a  condició  material  per  la  transformació  de  nombrosos 
processos laborals individuals dividits i mútuament independents en un procés laboral 
socialment combinat.

Igualment apareix originalment com una simple conseqüència formal el comandament 
del capital damunt el treball, que el treballador, per comptes de treballer per ell, treballa 
pel capitalista i per tant sota el capitalista. Amb la cooperació de nombrosos treballadors 
assalariats el comandament del capital esdevé un requeriment per la realització del propi 
procés laboral, una condició efectiva per la producció. El control del capitalista en el 
camp de la producció esdevé ara tan indispensable com el control del  general  en el 
camp de batalla.

Tot  el  treball  immediatament  social  o comunitari  fet  a  gran escala  requereix més o 
menys una direcció, que assegure l'harmonia de les activitats individuals i l'assoliment 
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de  les  funcions  generals,  que  s'origina  del  moviment  del  cos  global  productiu  en 
contraposició al moviment dels seus òrgans independents. Un violinista individual es 
dirigeix a si mateix,  una orquestra requereix un director musical.  Aquesta funció de 
direcció, de supervisió i d'ajustament, esdevé una de les funcions del capital  des del 
moment que el treball subordinat esdevé cooperatiu. Com a funció específica del capital 
conté la funció de direcció unes característiques específiques.

Primer  que  tot  el  motiu  director  i  objectiu  determinant  del  procés  de  producció 
capitalista  és  la  més  gran  ampliació  de  valor  possible  del  capital  (20),  és  a  dir  la 
producció més gran possible de plus-vàlua, i així l'explotació més gran possible de la 
força de treball pel capitalista. Amb el creixement de la quantitat de treballadors ocupats 
simultàniament també ho fa la resistència i per això necessàriament la pressió del capital 
per  vinclar  aquesta  resistència.  La  direcció  del  capitalista  no  sorgeix  tan  sols  de la 
natura social del procés laboral i com a funció particular, sinó que és alhora la funció de 
l'explotació d'un procés laboral social i per tant arrela en l'inevitable antagonisme entre 
l'explotador i la matèria primera de l'explotació. Igualment creix amb el desplegament 
dels mitjans de producció, que s'encaren amb els treballadors salarials com a propietat 
aliena, la necessitat de controlar que se'ls aplique correctament.(21) La cooperació del 
treballador  assalariat  no  és  més  que  la  simple  acció  del  capital  que  els  empra 
simultàniament.  La  reunió  de  les  funcions  i  la  llur  unitat  com  a  cos  globalment 
productiu els hi és aliena, els aplega i reuneix el capital. La reunió dels llurs treballs els 
apareix així idealment com un pla, pràcticament com l'autoritat oposada del capitalista, 
com a poder d'una voluntat aliena, que en sotmet l'acció al seu objectiu.

Si així la direcció capitalista és ambivalent en el contingut és per l'ambivalència del 
propi procés de producció que dirigeix, que d'una banda és un procés laboral social per 
la generació d'un producte, i de l'altra un procés d'ampliació del valor del capital, i és 
despòtic en la forma. Amb el desenvolupament de la cooperació a una escala més gran 
aquest despotisme desenvolupa formes pròpies. Igual com el capitalista es deslligava 
inicial  del  treball  manual  tan aviat  com el  seu capital  assolia  una quantitat  mínima, 
moment que començava la producció capitalista pròpiament dita,  ara traspassa de la 
funció de supervisió immediata i continuada del treballador individual i dels grups de 
treballadors a una mena particular de treballadors assalariats. Com un exèrcit  sota el 
comandament militar del mateix capitalista a la massa obrera que actua plegada li calen 
uns oficials industrials (dirigents, managers) i uns suboficials (supervisors del treball, 
foremen, overlookers, contre-maîtres), que comanden durant el procés laboral en nom 
del capital. El treball de supervisió es consolida com a la llur funció exclusiva. En la 
comparació del sistema de producció de pagesos independents o d'artesans autònoms 
amb  l'economia  de  la  plantació  basada  en  l'esclavatge  l'economista  política  compta 
aquest treball de supervisió entre els faux frais de la producció.(21a) En considerar el 
sistema de producció capitalista la identifica per contra amb la funció de supervisió, que 
s'origina de la natura comunitària del procés laboral, per bé que esdevé una condició del 
caràcter  capitalista  i,  per  tant,  antagònic  d'aquest  procés.(22) El  capitalista  no  és 
capitalista perquè siga un dirigent industrial, sinó que esdevé director industrial perquè 
és capitalista. El lideratge en la indústria esdevé un atribut del capital,  igual com en 
temps feudals el lideratge en guerra i en la justícia eren atributs de la propietat de la 
terra.(22a)

El treballador és propietari de la seua força de treball fins que l'ha mercadejada com a 
venedor amb el capitalista, i tan sols pot vendre ço que posseeix, la seua força de treball 
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individual i aïllada. Aquesta relació no canvia de cap manera pel fet que el capitalista 
compre  100  forces  de  treball  per  comptes  d'una  o  concloga  100  contractes  amb 
treballadors  mútuament  independents  per  comptes  d'un  de  sol.  Pot  emprar  els  100 
treballadors sense deixar-los cooperar. El capitalista els paga així el valor de 100 forces 
de treball independents, però no paga per la força de treball combinada de cent. Com a 
persones independents els treballadors individuals es relacionen amb el mateix capital, 
però no entren en contacte  entre  ells.  La llur cooperació no comença fins el  procés 
laboral, però en el procés laboral ja han deixat de pertànyer-s'hi. Amb l'entrada en ell 
s'hi  incorporen  en  el  capital.  Com a  cooperadors,  com a  membres  d'un  organisme 
laboral,  no  són  més  que  unes  formes  d'existència  particulars  del  capital.  La  força 
productiva  que  desenvolupa  el  treballador  com a  treballador  social  és  així  la  força 
productiva  del  capital.  La  força  socialment  productiva  del  capital  es  desenvolupa 
debades tan aviat com el treballador es posa sota unes condicions determinades, i és el 
capital qui el posa sota aquestes condicions. Com que la força socialment productiva del 
treball no li costa res al capital, com que d'altra banda el treballador no la desenvolupa 
abans que el propi treball li pertanye al capital, apareix com una força productiva que 
posseeix el capital espontàniament, com a força productiva immanent.

Els efectes colossals de la simple cooperació es mostren en les obres gegantines dels 
antics asiàtics, egipcis, etruscs, etc. 

«S'ha  esdevingut  en temps passats  que aquests estats orientals,  després  de cobrir  les despeses  de les 
institucions  civils  i  militars,  s'han  trobat  en  possessió  d'un  excedent  que  podien  aplicar  a  obres  de 
magnificiència o utilitat i en la construcció d'aquestes el llur comandament damunt les mans i els braços 
de gairebé tota la població no-agrícola ha produït monuments estupends que encara indiquen el llur poder. 
La fèrtil vall del Nil... produïa aliments per una creixent població no-agrícola, i aquests aliments, que 
pertanyien al monarca i al clergat, aportà els mitjans per erigir els poderosos monuments que ompliren la 
terra... En el moviment d'estàtues colossals i enormes masses el transport de les quals meravella, s'utilitzà 
gairebé únicament treball humà, però generosa... El nombre de treballadors i la concentració d'esforços 
eren  suficients.  Veiem poderosos  esculls  coralins  que  sorgeixen  de  les  profunditats  de  l'oceà  fins  a 
constituir-ne illes i terra ferma, i amb tot cada dipositari individual és escarransit, feble i menyspreable. 
Els treballadors no-agrícoles d'una monarquia asiàtica tenen ben poc més que les capacitats corporals 
individuals per posar-se a la feina, però el llur nombre n'és la força, i el poder de dirigir aquestes masses 
donava lloc als palaus i als temples, les piràmides i els exèrcits d'estàtues gegantines les restes de les 
quals ens astoren i ens deixen perplexos. És aquest confinament dels ingressos que els alimentaven a una 
o a poques mans allò que fa possibles aquestes empreses».(23)

Aquest poder de reis asiàtics i egipcis o de teòcrates etruscs, etc., s'ha transferit en la 
societat moderna als capitalistes, ara bé com a capitalistes individuals o, en societats 
d'accions, com a combinació de capitalistes.

La  cooperació  en  el  procés  laboral  tal  com la  trobam en  els  inicis  culturals  de  la 
humanitat, en els pobles caçadors (23a) o, com ara, en les comunitats agrícoles índies, 
es basa d'una banda en la propietat comuna dels elements de la producció, de l'altra que 
cada individu no s'ha deslligat més del cordó umbilical de la tribu o de la comunitat que 
l'abella individual del rusc. Totes dues la diferencien de la cooperació capitalista. L'ús 
esporàdic de la cooperació a més gran escala en el món antic, en l'edat mitjana i en 
colònies  modernes  es  realitza  per  relacions  directes  de  domini  i  de  subjecció, 
majoritàriament  d'esclavatge.  La  forma  capitalista  presuposa  contràriament  des  del 
principi el treballador assalariat  lliure, que ven la seua força de treball al capital.  Es 
desenvolupà històrica,  però,  en oposició a l'economia pagesa i  al  funcionament  dels 
tallers independents, gremials o no.(24) Per aquesta la cooperació capitalista no apareix 
com  una  forma  històrica  peculiar  de  la  cooperació,  sinó  que  la  pròpia  cooperació 
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apareix  com una  forma històrica  peculiar  i  específicament  diferencial  del  procés  de 
producció capitalista.

Així com la productivitat social del treball que es desenvolupa mitjançant la cooperació 
sembla  la  productivitat  del  capital,  també  la  pròpia  cooperació,  en  contraposició  al 
procés de producció dut a terme per treballadors independents  o fins i tot  per petits 
mestres, sembla una forma específica del procés de producció. És la primera alteració 
experimentada  pel  procés  laboral  real  mitjançant  la  submissió  al  capital.  Aquesta 
alteració té lloc espontàniament.  La llur precondició, l'ocupació simultània d'un gran 
nombre de treballadors assalariats en el mateix procés laboral, constitueix el punt de 
partida de la producció capitalista. Això coincideix amb la presència del propi capital. 
Si  el  sistema  de  producció  capitalista  es  presenta  d'una  banda  com  una  necessitat 
històrica per la transformació del procés laboral en un procés social, també d'altra banda 
aquesta forma social del procés laboral es presenta com un mètode emprat pel capital 
per augmentar profitosament la seua productivitat.

En la forma simple fins ara considerada la cooperació coincideix amb la producció a 
més gran escala, però no constitueix cap forma característicament sòlida d'una època 
particular de desenvolupament del sistema de producció capitalista. Apareix com a molt 
en aquest sentit, i tan sols aproximadament, en els inicis artesanals de la manufactura 
(25) i en aquella mena de gran agricultura que es correspon al període manufacturer i 
que  diferencia  essencialment  de  l'economia  pagesa  tan  sols  per  la  quantitat  de 
treballadors  emprats  simultàniament  i  l'abast  de  la  concentració  de  mitjans  de 
producció.  La  cooperació  simple  és  sempre  encara  la  forma  predominant  de  les 
branques de producció on el capital opera a més gran escala sense que ni la divisió del 
treball ni la maquinària juguen un paper important.

La cooperació resta com a forma fonamental del sistema de producció capitalista, per bé 
que el propi estadi simple aparega com a forma particular al costat de les formes més 
àmpliament desenvolupades.
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Notes

(8) «Indubtablement hi ha una gran diferència entre el valor del treball d'un home i el d'un altre segons la força, la destresa i 
l'honestedat. Però sóc ben cert, per la meua pròpia observació, que qualssevol cinc homes, en total, forniran una proporció de treball 
igual a la de qualssevol altres cinc homes dins els períodes de vida que he esmentat; és a dir, que entre aquests cinc homes hi haurà  
un en possessió de totes les qualificacions de bon treballador, un de roí, i els altres tres en el mig, vers el primer i vers el darrer. De 
forma que en un pelotó de tan sols cinc, hi trobareu tota la prestació que cinc homes poden aportar». (E. Burke, l.c.p. 15, 16.) Cf. 
Quételet sobre l'individu mitjà. <=

(9) El senyor professor Roscher vol haver descobert que una cosidora ocupada per la senyora professora durant dos dies fa més feina 
que dues cosidores ocupades per la senyora professora el mateix dia. El senyor professor no hauria de fer les observacions sobre el 
procés de producció capitalista en la bressola, ni en circumstàncies on el personatge principal, el capitalista, hi manca. <=

(10) «Concours de forces». (Destutt de Tracy, l.c.p. 80.) <=

(11) «Hi ha nombroses operacions d'una mena tan simple com per no admetre una divisió en parts, que no es poden realitzar sense la 
cooperació de molts parells de mans. Posaria com a exemple pujar un gran arbre a un vagó... en breu, tot allò que no es pot fer sense 
un gran nombre de parells de mans que s'ajuden entre elles en la mateixa ocupació indivisa i al mateix temps». (E. G. Wakefield, «A 
View of the Art of Colonization», London 1849, p. 168.) <=

(11a) «Mentre que un home no pot, i deu homes s'han d'esforçar per aixecar una tona de pes, 100 homes ho poden fer amb tan sols 
la força d'un dit de cadascun d'ells». (John Bellers, «Proposals for raising a colledge of industry», London 1696, p. 21.) <=

(12) «Hom té també un avantatge» (quan empra el mateix nombre de treballadors un granger de 300 acres, per comptes de 10 
grangers de 30 acres cadascun) «en la proporció de sirvents, que no entendran fàcilment més que els homes pràctics; ja que és 
natural de dir que, igual com 1 és a 4, 3 ho són a 12; però això no serà veritat a la pràctica; ja que en el temps de la collita i en 
moltes altres operacions que requereixen aquella mena d'esmerçament de moltes mans alhora, la feina es fa millor i més ràpidament 
si en la collita hi ha 2 conductors, 2 carregadors, 2 llançadors, 2 emmagatzemadors, i la resta són al paller o al graner, s'hi farà el 
doble de feina que el mateix nombre de mans si els divideixen en diferents quadrilles de granges diferents». («An Enquiry into the 
Connection between the present price of provisions and the size of farms». By a Farmer, London 1773, p. 7, 8). <=

(13) La definició d'Aristòtil és, pròpiament, que l'humà és de natura ciutadà. Això és tan característic de l'antiguitat clàssica, com ho 
és la definició de Franklin que l'home és de natura fabricant d'eines, per Iànquia. <=

(14) «Hom ha de remarcar encara que aquesta divisió parcial del treball es pot fer quan precisament s'ocupa als obrers d'una mateixa 
forma. Els paletes per exemple, ocupats a fer passar de mà en mà maons a un estatge superior, fan tots el mateix, i per tant existeix  
entre ells una mena de divisió del treball que consisteix en què cadascú fa passar el maó per un espai determinat, i que tots ensems el 
fan arribar molt més ràpidament a l'indret marcat que no pas ho farien si cadascun d'ells portàs el seu maó separadament fins a 
l'estatge superior». (F. Skrabek, «Théorie des richesses sociales», 2ème éd,. Paris 1839, t. I, p. 97, 98.) <=

(15) «En executar un treball complicat,  cal fer moltes coses simultàniament.  Un en fa una mentre l'altre en fa una altra, i  tots 
contribueixen a l'efecte que un sol home no hauria pogut produir. Un rema mentre l'altre sosté el timó, i un tercer llença la canya 
amb el sedal, i la pesca té un èxit impossible sense aquest concurs». (Destutt de Tracy, l.c.p. 78.) <=

(16) «Realitzar-lo» (el treball agrícola) «en el moment crític és de la més gran conseqüència».  («An Inquiry into the Connection 
between the present price etc.», p. 7). «En l'agricultura no hi ha cap factor tant important com el temps». (Liebig, «Über Theorie und 
Praxis in der Landwirthschaft», 1856, p. 23.) <=

(17) «El proper mal és un que amb prou feines hom esperaria de trobar en un país que exporta més treball que cap altre del món, 
amb l'excepció, potser, de Xina i Anglaterra, la impossibilitat de procurar-se un nombre suficient de mans per netejar el cotó. La 
conseqüència d'això és que grans quantitats de la collita es deixen sense collir, mentre que una altra porció s'aplega del terra quan ha 
caigut, i queda és clar descolorida i parcialment podrida, de forma que per manca de treball en l'estació adient el cultivador es veu 
forçat realment a patir la pèrdua d'una gran part de la collita que Anglaterra cerca tan ansiosament». («Bengal Hurkaru. Bi-Monthly 
Overland Summary of News», 22 de juliol del 1861.) <=

(18) «En el progrés de la cultura tot, i potser més que tot, el capital i el treball que abans ocupava superficialment 500 acres, es 
concentra ara pel cultiu més complet de 100». Per bé que «en relació a la quantitat de capital i treball emprat l'espai es concentra, és 
una esfera ampliada de la producció quan se la compara amb l'esfera de producció abans ocupada o treballada per un únic agent 
independent de producció». (R. Jones, «An Essay on the Distribution of Wealth», «On Rent», London 1831, p. 191). <=
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(19) «La força de cada home és mínima, però la reunió de les mínimes forces forma una força total major fins i tot a la suma de les 
mateixes forces fins al punt que les forces per ésser reunides poden disminuir el temps i agrandir l'espai de la llur acció». (G. R. 
Carli, Nota a P. Verri, l.c., t. XV, p. 196). <=

(20) «El benefici... és l'únic objectiu del negoci». (J. Vanderlint, l.c.p. 11). <=

(21) Un diari filisteu anglès, l'«Spectator» del 26 de maig del 1866 afirma que després de la introducció d'una mena de societat entre 
els capitalistes i  els treballadors  de la  «wirework company of  Manchester»:  «el  primer  resultat fou una caiguda sobtada en el 
malbaratament,  en  no  veure  els  homes  cap  raó  per  malbaratar  la  llur  propietat  tal  com  ho  faria  qualsevol  altre  patró,  i  el 
malbaratament és, potser, juntament amb l'endeutament, la font més gran de pèrdua en les manufactures». El mateix diari descobreix 
com a principal mancança dels experiments cooperatius de Rochdale: «They showed that associations of workmen could manage 
shops, mills, and almost all forms of industry with success, and they immensely improved the condition of the men, but then they 
did not leave a clear place for masters».  («Demostraren que les associacions de treballadors poden gestionar botigues, fàbriques i 
gairebé totes les formes d'indústria amb èxit, i que milloren immensament la condició dels homes però llavors no deixen un lloc clar 
pels patrons». Quelle horreur!) <=

(21a) Després  de dir  que  la  «superintendence of  labour» ha  tingut  un caràcter  cabdal  de la  producció esclavista  en els estats 
meridionals de Nord-amèrica, el professor Cairnes continua: «Com que el propietari agrari» (del Nord) «s'apropia de tot el producte 
de la seua terra no li cal cap altre estímul per esforçar-s'hi. La superintendència és ací del tot supèrflua». (Cairnes, l.c.p. 48, 49). <=

(22) Sir James Steuart, assenyalat principalment  per un ull  obert en les distincions històricament característiques dels diferents 
sistemes de producció, remarca: «Per què les grans empreses en el sector manufacturer arruïnen la indústria privada quan s'apropen 
a la simplicitat dels esclaus?». («Princ. of Pol. Econ.», London 1767, v. I, p. 167, 168). <=

(22a) Auguste Comte i la seua escola haurien demostrat que els senyors feudals eren una necessitat eterna de la mateixa forma que 
ho han fet amb els senyors capitalistes. <=

(23) R. Jones,  «Text-book of Lectures etc.», p. 77, 78. Les col·leccions d'antiguitats assíries, egípcies, etc. de Londes i d'altres 
capitals europees ens fan testimonis d'aquests processos laborals cooperatius. <=

(23a) Linguet probablement no s'equivoca en la seua «Théorie des Lois civiles» quan declara la caça la primera forma de cooperació 
i la caça humana (guerra) com una de les primeres formes de caça. <=

(24) La petita economia pagesa i l'artesania independent, que constitueixen totes dues la base del sistema de producció feudal, i que 
després  de  la  seua  dissolució  apareixen  al  costat  de  l'empresa  capitalista,  constitueixen  alhora  el  fonament  econòmic  de  les 
comunitats  clàssiques  de  la  millor  època,  després  que  la  propietat  comunitària  oriental  original  s'hagués  dissolt  i  abans  que 
l'esclavatge s'hagués apropiat de la producció. <=

(25) «No serà la combinació de la destresa, de la indústria i de l'emulació de molts aplegats en la mateixa feina la forma de realitzar-
la? I hauria sigut  possible d'una altra manera per Anglaterra de dur la  seua manufactura de llana a una perfecció tant gran?».  
(Berkeley, «The Querist», Lond. 1750, p. 56, § 521). <=
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DOTZÈ CAPÍTOL
Divisió del treball i manufactura

1. El doble origen de la manufactura 

La  cooperació  generada  per  la  divisió  del  treball  adopta  la  forma  clàssica  en  la 
manufactura.  Com a forma característica  del procés de producció capitalista  domina 
durant el període pròpiament manufacturer que, a grans trets, va de mitjans del segle 
XVI fins al darrer terç del XVIII. 

La manufactura sorgeix d'una forma doble.

Com a conseqüència d'aplegar treballadors d'oficis independents de diferents menes per 
les mans dels quals ha de passar un producte fins la seua darrera forma madura en un 
taller sota el comandament del mateix capitalista. Per exemple un cotxe era el producte 
global  del  treball  d'un  gran  nombre  d'artesans  independents,  com  ara  carreters, 
guarnidors,  sastres,  ferrers,  corretgers,  trilladors,  posamenters,  vidrers,  pintors, 
embernissadors, dauradors, etc. La manufactura de cotxes reuneix tots aquests diferents 
artesans en una casa de treball, on treballen alhora sobre les mans dels uns i dels altres. 
Hom no pot daurar de fet  un cotxe abans que el  facen.  Però si  es fan alhora molts 
cotxes, una part pot daurar-se mentre una altra passa per una fase anterior del procés de 
producció.  En la mesura que encara som en el terreny de la cooperació simple,  que 
disposa del material en les persones i les coses. Aviat entra un canvi força essencial. El 
sastre,  el  ferrer,  el  corretger,  etc.,  ocupats  exclusivament  en  l'elaboració  de  cotxes, 
perden progressivament l'hàbit i també la capacitat d'exercir l'antic ofici en tota la seua 
extensió. D'altra banda la seua activitat múltiple conté ara una forma deliberada més 
adient per la restringida esfera d'acció. Originalment la manufactura de cotxes apareix 
com una combinació d'oficis independents. Gradualment la divisió de la producció de 
cotxes en la seues diferents operacions particulars, cadascuna de les quals cristal·litza en 
la  funció  exclusiva  d'un  treballador  fa  que  aquests  treballadors  hi  participen 
conjuntament. Igualment passa amb la manufactura de teles i en tota una sèrie d'altres 
manufactures  per la  combinació de diferents  oficis  sota el  comandament  del  mateix 
capital.(26)

La manufactura s'origina, però, també de la forma oposada. Nombrosos artesans, que 
fan el mateix o quelcom de similar, com ara paper o tipus o agulles, són ocupat pel 
mateix capital simultàniament i en el mateix taller. Això és la cooperació de la forma 
més elemental. Cadascun d'aquests artesans (potser amb un o dos ajudants) fan tota la 
mercaderia  i  realitzen  així  les  diferents  operacions  requerides  seriadament  per  la 
confecció.  Continua  a  treballar  d'acord  amb  l'antiga  forma  artesanal.  Aviat 
circumstàncies externes fan que canvie l'aplicació del treball,  per la concentració de 
treballadors en el mateix espai i la simultaneïtat de la feina. Per exemple s'ha de lliurar 
una quantitat més gran de mercaderia acabada en un interval determinat. El treball per 
tant  es  redistribueix.  Per  comptes  de  fer  que les  diferents  operacions  les  realitze  el 
mateix  artesà  en  tota  una  seqüència  temporal,  són  dissociades  entre  elles,  aïllades, 
espacialment separades, de forma que cadascuna és assignada a un artesà i totes elles les 
realitzen simultàniament els cooperadors. Aquest repartiment casual es repeteix, mostra 
avantatges propis i s'ossifica progressivament fins a la divisió sistemàtica del treball. De 
producte individual d'un artesà independent, la mercaderia es transforma en el producte 
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social d'una comunitat d'artesans, cadascun dels quals realitza contínuament tan sols una 
única operació parcial.  Les mateixes operacions que es fusionaven entre elles com a 
realitzacions  successives  del  paperer  gremial  alemany,  s'independitzaven  en  la 
manufactura holandesa del paper en operacions parcials dutes a terme una al costat de 
l'altra  per  nombrosos  treballadors  en  cooperació.  L'aguller  gremial  de  Nürnberg 
constituïa l'element fonamental de la manufactura anglesa d'agulles. Mentre que, però, 
cada aguller duia a terme una sèrie d'unes 20 operacions successives, a Anglaterra les 
realitzaven 20 agullers situats els uns al costat dels altres, cadascun dedicat tan sols a 
una de les 20 operacions, i com a resultat de l'experiència encara es dividiren més, foren 
aïllades i esdevingueren funcions exclusives de treballadors individuals independents.

La forma original de la manufactura, la seua constitució a partir de l'artesania és també 
ambivalent.  D'una  banda  sorgeix  de  la  combinació  d'artesanies  independents  i  de 
diferents  menes,  que  es  vinculen  i  es  reuneixen  fins  al  punt  de  constituir  tan  sols 
operacions parcials  del procés de producció d'una mateixa mercaderia.  D'altra banda 
sorgeix de la cooperació d'artesans de la mateixa mena, de la fragmentació del mateix 
ofici individual en les seues diferents operacions particulars i les aïlla i les independitza 
fins al punt d'esdevindre cadascuna la funció exclusiva d'un treballador particular. D'una 
banda,  per  tant,  la  manufactura  introdueix  la  divisió  del  treball  en  un  procés  de 
producció, o la desenvolupa més, i de l'altra combina oficis anteriorment separats. Siga 
quin siga, però, el punt de partida peculiar, la forma de conclusió és la mateixa – un 
mecanisme de producció els òrgans del qual són persones.

Per una comprensió correcta  de la divisió del treball  en la manufactura és essencial 
d'afermar els següents punts: primerament que l'anàlisi del procés de producció en les 
seues fases particulars coincideix plenament amb la divisió d'una activitat artesanal en 
diferents operacions parcials. Complexa o simple, la realització resta artesanal i per tant 
dependent de la força,  de la destresa,  de la rapidesa,  de la seguretat  de treballadors 
individuals en la manipulació dels seus instruments. El treball manual resta com a base. 
Aquesta restringida base tècnica exclou una anàlisi  realment científica del procés de 
producció, ja que cada procés parcial pel qual passa el producte ha d'acomplir un treball 
manual parcial. Justament per aquesta destresa manual que resta com a fonament del 
procés de producció,  cada treballador  s'apropia  exclusivament  d'una funció  parcial  i 
durant la resta de la seua vida la seua força de treball es transforma en l'òrgan vital 
d'aquesta funció parcial. Finalment aquesta divisió del treball és una mena particular de 
cooperació i molts dels seus avantatges sorgeixen de la forma general, i no de la forma 
peculiar de la cooperació.

2. El treballador especialitzat i les seues eines

Si entram ara de més a prop és inicialment clar que un treballador que realitza durant 
tota la vida la mateixa operació simple converteix tot el seu cos en un òrgan automàtic 
especialitzat i per tant empra menys temps que l'artesà que du a terme tota una sèrie 
d'operacions  successives.  El  treballador  col·lectiu  combinat,  que  constitueix  el 
mecanisme  viu  de  la  manufactura,  consisteix,  però,  d'aquests  treballadors  parcials 
especialitzats. En comparació amb l'artesania independent es produeix més en menys 
temps  o  augmenta  la  productivitat  del  treballador.(27) També  es  perfeccionen  els 
mètodes  de treball  en establir-se com a funció exclusiva d'una persona. La repetició 
continuada  de la  mateixa  acció  restringida  i  la  concentració  de  l'atenció  en aquesta 
limitació, li ensenya per experiència com assolir l'efecte desitjat amb el mínim d'esforç. 
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Com  que,  però,  sempre  hi  ha  diferents  generacions  de  treballadors  que  viuen 
simultàniament i treballen plegats en la mateixa manufactura, la destresa tècnica, els 
detalls de l'ofici, així adquirits, s'estableixen, s'acumulen i es traspassen.(28)

La manufactura produeix de fet la virtuositat del treballador al detall en reproduir i dur 
sistemàticament a l'extrem dins el taller les especialitzacions espontànies de l'activitat 
que trobam en la societat. D'altra banda la transformació del treball parcial en el destí 
vital d'un home es correspon a la tendència de la societat anterior de fer hereditaris els 
oficis, bé en petrificar-los en castes o en ossificar-los en gremis,  quan determinades 
condicions històriques provoquen una variabilitat de l'individu que es contradiu amb el 
sistema de castes. Castes i gremis sorgeixen de la mateixa llei  natural  que regula la 
diferenciació de les plantes i dels animals en espècies i subespècies, tan sols que en un 
cert grau de desenvolupament l'herència de la casta o l'exclusivitat del gremi es decreten 
com a llei social.(29)

«Les  muselines  de  Dacca  en  finesa,  les  indianes  i  d'altres  peces  de  Koromandel  en  la  força  i  la 
perdurabilitat dels colors no han sigut mai superades. I amb tot les produeixen sense capital, maquinària, 
divisió del treball o qualssevol dels altres mitjans que ofereixen tants avantatges a la fabricació a Europa. 
El teixidor és un individu aïllat, que treballa quan rep un encàrrec, i amb un teler de la construcció més 
rudimentària, que consisteix sovint d'unes poques branques o barres de fusta, unides grollerament. No hi 
ha  ni  tan  sols  cap  dispositiu  per  enrotllar  el  fil;  el  teler  s'ha  de  mantindre  tot  estirat,  i  esdevé  tant 
inconvenientment gran que no el pot contindre la cabana del manufacturer, que es veu obligat així a fer la 
feina a celobert, on la interromp qualsevol vicistiu de l'oratge».(30) 

És tan sols la destresa particular acumulada generació rere generació i heretada de pare 
a fill, la que atorga a l'hindú, com a l'aranya, aquesta virtuositat. I amb tot el treball que 
realitza un d'aquests teixidors indians és força complicat en comparació amb el de la 
majoria de treballadors manufacturers.

Un artesà que du a terme seguidament els diferents processos parcials de la producció 
d'una obra ha de canviar ara de lloc,  ara d'instrument.  La transició d'una operació a 
l'altre  interromp el  flux  del  seu treball  i  constitueix  una  mena  de  porus  de  la  seua 
jornada laboral. Aquests porus es tanquen tan aviat com realitza continuadament durant 
tot el dia una única operació, o s'esvaeixen en la mesura que disminueixen els canvis de 
la seua operació. L'augment de la productivitat es deu bé a la pujada de l'esmerçament 
de força de treball en un interval determinat, per tant a una creixent intensitat del treball 
o  a  una  reducció  del  consum improductiu  de  força  de  treball.  L'excedent  de  força 
emprada, és a dir la requerida per cada transició del repòs al moviment s'hi compensa 
per la més llarga durada d'una velocitat normal una vegada assolida. D'altra banda la 
continuïtat del treball uniforme destorba l'abast i la intensitat de l'esperit vital que troba 
recreació i plaer en el propi canvi d'activitats.

La productivitat del treball no depèn tan sols de la virtuositat del treballador, sinó també 
de la perfecció de les eines. Eines de la mateixa mena, com ara instruments per tallar, 
perforar, picar, vinclar, etc., que s'empren en diferents processos laborals, i en el mateix 
procés laboral el mateix instrument serveix per realitzacions diferents. Tan aviat, però, 
que les diferents operacions d'un procés laboral se separen entre elles i cada operació 
parcial en les mans del treballador especialitzat adquireix la forma més adient possible i 
per tant excloent, es fan necessàries modificacions en les eines que servien prèviament 
per objectius diferents. La direcció presa pel canvi formal la determina l'experiència de 
les  dificultats  particulars  de  la  forma  inalterada.  La  diferenciació  dels  instruments 
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laborals, per la qual els instruments de la mateixa mena adquireixen formes fixes per 
cada aplicació particular, i la llur especialització, per la qual cada instrument concret tan 
sols funciona plenament en les mans d'un treballador parcial específic, caracteritzen la 
manufactura. A Birmingham tan sols hom produeix unes 500 varietats de martells, dels 
quals  no  tan  sols  cadascuna  és  per  un  procés  de  producció  particular,  sinó  que  un 
nombre de varietats tan sols serveixen per diferents operacions del mateix procés. El 
període  manufacturer  simplifica,  millora  i  multiplica  els  instruments  de  treball 
mitjançant l'adaptació a les funcions particulars i excloents del treballador especialitzat.
(31) Crea així alhora una de les condicions materials de la maquinària que consisteix en 
una combinació d'instruments simples.

El treballador al detall i els seus instruments constitueixen els elements simples de la 
manufactura. Giram-nos ara a la forma global.

3. Les dues formes fonamentals de la manufactura -
la manufactura heterogènia i la manufactura orgànica

La  composició  de  la  manufactura  posseeix  dues  formes  fonamentals  que,  malgrat 
barreges ocasionals, constitueixen dues menes essencialment diferents i juguen, a més, 
papers  del  tot  diferents  en  la  transformació  posterior  de  la  manufactura  en  la  gran 
indústria mecanitzada. Aquest doble caràcter sorgeix de la natura del pròpia obra. Es 
constitueix per la simple reunió mecànica de productes parcials independents o deu la 
seua forma acabada a una sèrie de processos i manipulacions interdependents.

Una locomotora, per exemple, consisteix en més de 5.000 parts independents. No pot 
servir, però, com a exemple de la primera mena de manufactura pròpiament dita, perquè 
és una creació de la gran indústria. Sí val, però, el rellotge, amb el qual també William 
Petty il·lustrava la divisió manufacturera del treball.  D'obra individual d'un artesà de 
Nürnberger el rellotge s'ha transformat en el producte social d'un nombre de treballadors 
parcials, com els que fan les molles, les rodes, el full amb les xifres, les espirals, les 
perdres precioses i  els rubins, les  busques, la carcassa,  els  cargols,  els daurats,  amb 
nombroses subdivisions, com ara el fabricant de les rodes (les de llautó i les d'acer per 
separat), de les agulles, del mecanisme, del acheveur de pignon (que uneix les rodes a 
les  agulles,  poliert  die  facettes,  etc.),  els  pivots,  el  planteur  de  finissage  (posa  les 
diferents rodes i les agulles en l'obra), el finisseur de barillet (llaura les dents a les rodes, 
fa  els  forats  de  l'amplada  correcta,  corregeix  les  posicions),  els  frens,  els  cilindres 
d'altres frens cilíndrics, els balanços, els suports, les requettes (dispositiu per regular el 
rellotge), el planteur d'échappement (els frens pròpiaments dits); després el repasseur de 
barillet (fa la carcassa i l'anell d'on es penja), els polidors de l'acer, els polifors de les 
rodes, els polidors del mecanisme, els pintors de les xifres, els qui fan el full (fonen 
l'esmalt en el coures), el fabricant de pendants (fa l'anell de la carcassa), el finisseur de 
charnière (posa la peça de llautó al mig de la carcassa, etc.), el faiseur de secret (fa les 
comportes que obren la carcassa), el graveur, el ciseleur, el polisseur de boîte, etc., etc., 
finalment el repasseur, que munta tot el rellotge i el lliura en funcionament. Tan sols 
unes poques parts del rellotge passen per diferents mans, i tots aquests membra disjecta 
no s'apleguen fins arribar a la mà que finalment els col·loca en el mecanisme general. 
Aquesta relació externa del producte acabat amb els seus elements de diferents menes, 
tant en aquest cas com en obres similars, fan accidental la combinació de treballadors 
parcials en el mateix taller. Els treballs parcials es poden dur a terme com tants altres 
treballs manuals independents, com és el cas als cantons de Waadt i Neuchâtel, mentre 
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que a Ginebra, per exemple, hi ha grans manufactures de rellotges, és a dir que s'hi dóna 
la cooperació immediata dels treballadors parcials  sota el comandament d'un capital. 
També en el darrer cas rarament l'esfera de les xifres, les cadenes i la carcassa es fan en 
la mateixa manufactura. L'empresa manufacturera combinada tan sols es profitosa sota 
condicions  excepcionals,  perquè  la  competència  entre  els  treballadors  que  volen 
treballar a casa és més gran, i perquè la fragmentació de la producció en una massa de 
processos  heterogenis  permet  ben  poc  ús  dels  instruments  del  treball  en  comú i  el 
capitalista en repartir la feina estalvia la despesa en tallers, etc.(32) Amb tot la posició 
d'aquest  treballador  al  detall,  que  treballa  a  casa  per  un  capitalista  (fabricant, 
établisseur), és del tot diferent a la de l'artesà independent, que treballa pels seus propis 
clients.(33)

La segona mena de manufactura, la forma perfeccionada, produeix obres que passen per 
fases de desenvolupament interconnectades, una sèrie de processos successius, com ara 
el fil en la manufactura d'agulles, que passa per les mans de 72 i fins i tot 92 treballadors 
parcials específics.

En la mesura que una manufactura combina originalment oficis dispersos, disminueix la 
separació espaial entre les esferes particulars de la producció de l'obra. El temps del 
trànsit d'un estadi a l'altre s'escurça, així com el treball que permet aquest trànsit.(34) En 
comparació amb una artesania guanya força productiva i aquest guany sorgeix de fet del 
caràcter cooperatiu general de la manufactura. D'altra banda el principi pròpiament dit 
de la divisió del treball condiciona un aïllament de les diferents fases de la producció, i 
alhora la independització  entre  els  diversos treballs  manuals  parcials.  L'aparició  i  el 
manteniment d'una connexió entre les funcions aïllades necessita del transport continu 
d'obres d'una mà a l'altra i d'un procés a l'altre. Des del punt de mira de la gran indústria 
això  apareix  com una  limitació  característica,  costosa  i  immanent  al  principi  de  la 
manufactura.(35)

Si hom considera una determinada quantitat de matèria primera, per exemple, de pasta 
en la manufactura paperera o de fil en la manufactura d'agulles, veu que passen en les 
mans de diferents treballadors parcial per una sèria temporal de fases de la producció 
fins a la forma final. Si hom considera contràriament el taller com un mecanisme global 
troba que la matèria primera passa simultàniament per totes les fases de la producció. 
Amb  una  part  de  les  seues  nombroses  mans  armades  d'instruments  el  treballador 
col·lectiu integrat pels treballadors al detall pren el fil, mentre que simultàniament amb 
altres mans i eines el doblega, amb d'altres el talla, l'esmola, etc. Els diferents processos 
seriats que eren temporalment successius es transformen espaialment annexos. D'ací el 
lliurament de més mercaderia acabada en el mateix interval.(36) Aquesta simultaneïtat 
sorgeix de fet de la forma cooperativa general del procés global, però la manufactura no 
tan  sols  troba  les  condicions  de  la  cooperació,  sinó  que  en  part  les  crea  per  la 
segmentació de l'activitat manual. D'altra banda assoleix aquesta organització social del 
procés laboral únicament en fixar el mateix treballador al mateix detall.

Com que el producte parcial de cada treballador parcial és alhora tan sols un estadi de 
desenvolupament  particular  de  la  mateix  obra,  un  obrer  lliurar  a  l'altre  o  un  grup 
d'obrers lliurar a l'altre la seua matèria primera. El resultat laboral d'un constitueix el 
punt de partida pel treball de l'altre. Un treballador ocupa així immediatament l'altre. El 
temps de treball necessari per assolir la utilitat desitjada de cada procés parcial es fixa 
empíricament, i el mecanisme global de la manufactura es basa en la presuposició que 
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en un temps de treball determinat s'hi farà un determinat resultat. Tan sols sota aquesta 
presuposició  els  diversos  processos  laborals  complementaris  poden  continuar 
ininterrompudament,  simultàniament  i  espaialment  annexos.  És  clar  que  aquesta 
dependència immediata dels treballs i per tant dels treballadors entre ells obliga cadascú 
a esmerçar tan sols el temps necessari en la seua funció, i així es genera tota una altra 
continuïtat, uniformitat, regularitat, ordre  (37) i especialment també una intensitat del 
treball  que  la  que  s'hi  donava  en  l'artesania  independent  o  fins  i  tot  en  la  simple 
cooperació.  Que  en  una  mercaderia  s'haja  d'emprar  tan  sols  el  temps  de  treball 
socialment  necessari  per  confeccionar-la  apareix  en la  producció  de  mercaderies  en 
general  com  a  pulsió  exterior  de  la  competència,  perquè,  per  expressar-ho 
superficialment, cada productor individual ha de vendre la mercaderia pel seu preu de 
mercat. El lliurament d'una determinada quantitat de producte en un temps de treball 
determinat esdevé contràriament en la manufactura la llei tècnica del propi procés de 
producció.(38)

Operacions diferents requereixen, però, durades desiguals i lliuren per tant en el mateix 
interval quantitats desiguals de productes parcials. Si, per tant, el mateix treballador ha 
de realitzar dia sí, dia també, sempre una única operació, s'hi han d'emprar per diferents 
operacions nombres relativament diferents de treballadors, per exemple 4 vessadors i 2 
trencadors  en una fresadora  d'una manufactura  de tipus,  on els  vessadors  hi  vessen 
2.000 tipus cada hora, els trencadors en trenquen 4.000 i el fresador en deixa polits 
8.000. Ací copsam el principi de cooperació de nou en la forma més simple, l'ocupació 
simultània  de  molts  que  fan  quelcom de  similar,  però  ara  com a  expressió  d'unes 
relacions orgàniques. La divisió del treball manufacturera simplifica i multiplica així no 
tan sols els òrgans qualitativament diferents del treballador socialment col·lectiu, sinó 
que crea també una relació matemàticament fixa per l'abast quantitatiu d'aquests òrgans, 
és a dir pel nombre relatiu o la quantitat  relativa dels grups de treballadors en cada 
funció  particular.  Desenvolupa  amb  la  segmentació  quantitativa  les  regles  i  la 
proporcionalitat quantitatives del procés laboral social.

Si  la  relació  numèrica  més  adient  dels  diferents  grups  de  treballadors  parcials  es 
consolida empíricament per un determinat nivell de la producció, aquesta escala hom la 
pot ampliar tan sols si hom empra un mútiple de cada grup particular de treballadors.
(39) Ací apareix que el mateix individu pot dur a terme igualment determinats treballs 
tant a una escala més gran com a una de més petita, com ara el treball de la supervisió, 
el  transport  de  productes  parcials  d'una  esfera  de  la  producció  a  l'altra,  etc.  La 
independització d'aquestes funcions o la llur assignació a un treballador particular no 
esdevé per tant  avantatjosa més que amb un creixement  del nombre de treballadors 
ocupats, però aquest creixement ha d'afectar tots els grups proporcionalment.

Els  grups  individuals  d'un  nombre  de  treballadors  que  realitzen  la  mateixa  funció 
consisteixen en elements homogenis i constitueixen un òrgan particular del mecanisme 
global. En diferents manufactures, però, el grup mateix és un cos vertebrat de treball, 
mentre  que  el  mecanisme  global  es  construeix  per  la  repetició  o  la  multiplicació 
d'aquests  organismes  productius  elementals.  Prenguem,  per exemple,  la  manufactura 
d'ampolles de vidre. Se la pot descomposar en tres fases essencialment diferents. De 
primer la fase preliminar, com la preparació de la composició de vidre, la barreja de 
sorra i calç, etc., i la fusió d'aquesta composició en una massa fluida de vidre.(40) En les 
primeres fases s'ocupen treballadors parcials diferents, com també en la fase final, la de 
retirar les ampolles del forn d'assecat, el llur repartiment, empacament, etc. Entre les 
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dues fases hi ha al mig la factura pròpiament dita del vidre o el treball de la massa fluida 
de  vidre.  En  la  mateixa  boca  d'un  forn  de  vidre  treballa  un  grup,  que  Anglaterra 
s'anomena  «hole»  (forat),  que  aplega  un  bottle  maker  o  acabador,  un  blower,  un 
gatherer,  un  putter  up  o  whetter  off  i  un  taker.  Aquests  cinc  treballadors  parcials 
constitueixen alhora tant òrgans peculiars d'un únic cos laboral, que tan sols funciona 
com a unitat,  i  per tant tan sols mitjançant la cooperació immediata dels cinc. Si hi 
manca un membre d'aquest cos quintuple s'hi paralitza. El mateix forn de vidre té però 
diferents obertures, a Anglaterra, per exemple, de 4 a 6, cadascuna de les quals conté 
una fundició de terra ple de vidre fluid i on s'hi ocupen en cadascuna un grup propi de 
treballadors també integrats  pels mateixos cinc membres.  L'organització de cadascun 
dels grups individuals es basa immediatament en la divisió del treball, mentre que el 
lligam entre els diferents grups de la mateixa mena es basa en la cooperació simple, en 
emprar uns mitjans de producció, en aquest cas el forn de vidre, de forma comuna i amb 
un  consum  més  econòmic.  Un  d'aquests  forns  de  vidre  amb  els  seus  4-6  grups 
constitueix una casa de vidre, i una manufactura de vidre inclou una sèrie d'aquestes 
cases,  conjuntament  amb els  dispositius  i  treballadors  per  les  fases  de la  producció 
preparatòries i finalitzadores.

Finalment  la  manufactura,  que  pot  sorgir  en  part  de  la  combinació  de  diferents 
treballadors manuals, es desenvolupa en una combinació de diferents manufactures. Les 
vidreries angleses més grans, per exemple,  fabriquen les pròpies fundicions de terra 
perquè  de  la  qualitat  en  depèn  essencialment  l'èxit  o  el  fracàs  del  producte.  La 
manufactura  d'un mitjà  de  producció  es  lliga  ací  amb la  manufactura  del  producte. 
Contràriament la manufactura del producte es pot lligar amb les manufactures per les 
quals  ell  mateix  serveix  de  nou  de  matèria  primera  o  amb  aquelles  que  generen 
productes amb els quals s'hi uneix posteriorment. Així hom troba, per exemple, que la 
manufactura de vidre flint es combina amb la del tall de vidre i amb la fossa de llautó, la 
darrera de les quals genera els complements metàl·lics de molts articles de vidre. Les 
manufactures diversament combinades constitueixen d'aquesta forma deperaments més 
o menys separats espaialment d'una manufactura global, i alhora en són processos de 
producció  mútuament  independents,  cadascun  amb  una  divisió  del  treball  pròpia. 
Malgrat els molts avantatges que ofereix la manufactura combinada mai no assoleix, pel 
propi  fonament,  cap  unitat  realment  tècnica.  Això  no  apareix  fins  a  la  seua 
transformació en la mecanització.

El període manufacturer assum aviat el principi conscient de la disminució del temps de 
treball  necessari  per  la  producció  de  mercaderies  (41),  desenvolupa  també 
esporàdiament  l'ús  de  màquines,  especialment  per  determinats  processos  inicials 
simples que es duen a terme massivament amb un gran esmerçament d'energia. Així, per 
exemple, aviat en la manufacturera paperera l'esmicolament de la pulpa el fan molins 
paperers i en la metal·lúrgia la fragmentació del mineral es realitza amb els denominats 
molins trituradors.(42) La forma més elemental de tota la maquinària l'havia lliurada 
l'imperi romà en el molí d'aigua.(43) El període artesanal realitzà les grans invencions 
del compàs, de la pòlvora, de la imprempta i del rellotge automàtic. A grans trets, però, 
la maquinària hi jugà un paper auxiliar que Adam Smith li assigna al costat de la divisió 
del treball.(44) Fou força important l'ús esporàdic de la maquinària en el segle XVII, 
perquè  forní  als  grans  matemàtics  de  l'època  un  punt  de  suport  pràctic  i  un  mitjà 
d'estímul per la creació de la mecànica moderna.
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La  maquinària  específica  del  període  manufacturer  resta  en  el  propi  treballador 
col·lectiu que resulta de la combinació de nombrosos treballadors parcials. Les diferents 
operacions que realitzen alternativament els productors d'una mercaderia i la totalitat del 
seu procés laboral  li  són degudes de diferents  formes.  En una ha desenvolupar més 
força, en l'altra més destresa, en la tercera més atenció mental, etc., i el mateix individu 
no  posseeix  aquestes  propietats  en  el  mateix  grau.  Després  de  la  separació, 
independització i  aïllament  de les  diferents  operacions  els  treballadors  es divideixen 
d'acord  amb  les  propietats  predominants,  se'ls  classifica  i  se'ls  agrupa.  Si  les 
particularitats naturals constitueixen el fonament d'on s'aixeca la divisió del treball, la 
manufactura, una vegaa introduïda, hi desenvolupa forces de treball que la natura tan 
sols crea per funcions particulars puntuals. El treballador col·lectiu posseeix ara totes les 
propietats  productives en el  mateix alt  grau de virtuositat  i  les  esmerça alhora de la 
forma més econòmica, en emprar tots els seus òrgans, individualitzats en treballadors o 
grups  de  treballadors  particulars,  exclusivament  en  funcions  específiques.(45) La 
monotonia i fins i tot la imperfecció del treballador parcial esdevenen perfeccions com a 
membre del treballador col·lectiu.(46) El guany d'una funció única el transforma en un 
òrgan efectiu naturalment segur mentre que la reunió del mecanisme global el força a 
actuar amb la regularitat d'una peça mecànica.(47)

Com que les diferents funcions del treballador col·lectiu, simples o complexes, inferiors 
o superiors, requereixen els seus òrgans, les forces de treball individuals requereixen 
graus  força  diferents  de  formació  i  posseeixen  així  valors  força  diferents.  La 
manufactura desenvolupa així una jerarquia de forces de treball que es correspon a una 
escala salarial. Si d'una banda una funció concreta s'apodera del treballador individual i 
l'annexa de per vida, les diferents realitzacions del treball es reparteixen d'acord amb 
una jerarquia de qualitats naturals i adquirides.(48) Cada procés de producció es veu 
condicionat  per certes manipulacions simples que tot  home que s'estiga dret pot fer. 
També ells ara són separats de la connexió fluïda amb els moments d'activitat de més 
contingut i se'ls ossifica en funcions exclusives.

La manufactura genera així en cada ofici que pren una classe de treballadors anomenats 
no-qualificats, que l'artesania excloïa estrictament. Quan desenvolupa una especialitat 
concret fins a la virtuositat a costa de la capacitat laboral global comença també a fer de 
la mancança de tot desenvolupament una especialitat. Al costat de la gradació jeràrquica 
apareix una diferenciació simple dels treballadors en qualificats i no-qualificats. Pels 
darrers  els  costos  d'aprenentatge  desapareixen  del  tot,  pels  primers  es  redueixen  en 
comparació amb els dels artesans, com a conseqüència d'unes funcions simplificades. 
En tots dos casos es redueix el valor de la força de treball.(49) S'hi donen excepcions en 
la mesura que la fragmentació del procés laboral genera noves funcions complexes, que 
no  tenien  lloc  en  l'artesania  o  no  s'hi  donaven  amb  el  mateix  abast.  La  relativa 
desvalorització de la força de treball, originada per la desaparició o la disminució dels 
costos d'aprenentatge, implica immediatament una altra revalorització del capital, ja que 
tot allò que escurça el temps necessari per la reproducció de la força de treball allarga el 
domini del treball excedentari.

4. La divisió del treball dins la manufactura
i la divisió del treball dins la societat

Consideràrem  primer  l'origen  de  la  manufactura,  després  els  elements  simples,  el 
treballador especialitzat i les seues eines, i finalment el mecanisme global. Ara passarem 
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breument a la relació entre la divisió manufacturera del treball i la divisió social del 
treball, que constitueixen els fonaments generals de tota la producció de mercaderies.

Si ho mira tan sols el propi treball, ho pot reconèixer la separació de la producció social 
en els seus grans gèneres, com l'agricultura, la indústrai, etc., com a divisions del treball 
en general, les peculiaritats d'aquests gèneres de la producció en espècies i subespècies 
com a divisions del treball en particular, i la divisió del treball dins un taller com a 
divisió del treball en individus.(50)

La divisió del treball dins la societat i la corresponent limitació dels individus a esferes 
vocacionals particular s'hi desenvolupa com la divisió del treball dins la manufactura, 
des de punts de partida oposats. Dins una família  (50a), i més desenvolupadament en 
una tribu, sorgeix una divisió espontània del treball de les diferències de sexe i d'edat, 
per tant amb fonaments purament fisiològics, que amb l'expansió de la comunitat, amb 
l'augment  de  la  població  i  especialment  del  conflicte  entre  diferents  tribus  i  la 
subjugació d'una tribu a l'altra amplia els seus materials. D'altra banda, com remarcava 
abans,  sorgeix  del  bescanvi  de  productes  en  els  punts  on  diferents  famílies,  tribus, 
comunitats, entren en contacte,  ja que no les persones privades sinó les famílies, les 
tribus,  etc.,  contacten  independentment  en els  inicis  de la  civilització.  Les  diferents 
comunitats troben diferents mitjans de producció i diferents mitjans de vida en el medi 
natural. Les formes de producció, les formes de vida i els productes són així diferents. 
És aquesta diferència  espontània  la que,  en el  contacte  de comunitats  en provoca el 
bescanvi de productes recíprocs i així la transformació progressiva d'aquests productes 
en mercaderies. El bescanvi no genera la diferenciació d'esferes de producció, sinó que 
posa  en  relació  ço  diferent  i  ho  transforma  en  objectius  més  o  menys  mútuament 
dependents d'una producció social global. Ací la divisió social del treball sorgeix del 
bescanvi  d'esferes  de  la  producció  que  són  originalment  diferents,  però  mútuament 
independents. Allà, on la divisió fisiològica del treball constitueix el punt de partida, els 
òrgans  particulars  d'un  tot  directament  integrat  es  deslliguen  entre  ells,  se  separen, 
principalment pel procés de fragmentació generat per l'intercanvi de mercaderies amb 
comunitats alienes, i s'independitzen fins al punt que la connexió dels diferents treball 
s'efectua  a  través  del  bescanvi  de  productes  com  a  mercaderies.  En  un  cas  és  la 
interdependització d'allò que abans era independent, en l'altre la independització d'allò 
que abans no ho era.

El  fonament  de  tota  divisió  del  treball  desenvolupada  i  provocada  pel  bescanvi  de 
mercaderies és la separació de la ciutat i del camp.(51) Hom pot dir que tota la història 
econòmica  de  la  societat  es  resum  en  el  moviment  d'aquesta  oposició,  de  la  qual 
passam, però, de moment.

Igual com per a la divisió del treball dins la manufactura un cert nombre de treballadors 
emprats  simultàniament  en  constitueix  la  precondició  material,  per  a  la  divisió  del 
treball dins la societat ho són la grandària de la població i la seua densitat, que ocupa el 
lloc  de l'aglomeració  en  el  mateix  taller.(52) Amb tot,  aquesta  densitat  és  quelcom 
relatiu.  Un  país  poblat  de  forma  relativament  esparsa  amb  mitjans  de  comunicació 
desenvolupats posseeix una població més densa que un país més poblat amb mitjans de 
comunicacions  gens  desenvolupats,  i  d'aquesta  manera,  per  exemple,  els  estats 
septentrionals de la Unió americana són més densament poblats que Índia.(53)
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Com que la producció i  la circulació de mercaderies  són la precondició general  del 
sistema de producció capitalista, la divisió manufacturera del treball ja requereix que la 
divisió  del  treball  dins  la  societat  haja  assolit  un  cert  grau  de  desenvolupament. 
Inversament la divisió manufacturera del treball  desenvolupa i multiplica al seu torn 
aquesta divisió social del treball.  Amb la diferenciació dels instruments de treball  es 
diferencien  més  i  més  els  rams  que  produeixen  aquests  instruments.(54) Si  la 
manufactura s'apodera d'un ram que fins llavors es duia a terme, com a ram principal o 
adjunt amb d'altres conjuntament  i amb els mateixos productors, aviat  s'hi dóna una 
separació i la independització mútua. Si s'apodera d'un estadi particular de la producció 
d'una mercaderia,  s'hi transformen així  els  diferents  estadis  de la producció en rams 
diferents  i  independents.  S'ha  insistit  ja  que  allà  on l'obra  és  un  simple  conjunt  de 
productes parcials units mecànicament, els treballs parcials s'hi poden independitzar en 
oficis  propis.  Per  introduir  la  divisió  del  treball  de  forma  més  completa  dins  una 
manufactura, una mateixa branca de la producció es divideix, segons la diferenciació de 
la matèria primera o les formes diferents que la mateixa matèria primera pot rebre, en 
parts diferents, en manufactures del tot noves. Així ja en la primera meitat del segle 
XVIII, només a França, es teixien més de 100 menes diferents d'articles de seda, i a 
Avinhon, per exemple, era llei que «cada aprenent es dedicàs tan sols a una mena de 
fabricació i que no se l'ensenyàs la prearació de diverses menes d'articles». La divisió 
territorial del treball que confia certes branques de la producció a certs districtes d'un 
país,  adquireix  nova  empenta  per  l'empresa  manufacturera,  que  aprofita  tota 
particularitat.(55) L'ampliació del mercat mundial i el sistema colonial ofereixen un ric 
material per la divisió del treball, i pertanyen a les condicions generals d'existència. No 
hi ha ací espai per desplegar com s'apodera, a banda de l'esfera econòmica, de les altres 
esferes de la societat i com arreu posa els fonaments de tota la formació de facultats, 
d'especialitats i de parcel·lació de les persones, que ja feia que A. Ferguson, el mestre 
d'A. Smith, deixàs anar l'exclamació: «Fem una nació d'ilotes i així no s'hi donarà cap 
lliure entre nosaltres».(56)

Malgrat,  però, les nombroses analogies i el  vincle entre la divisió del treball  dins la 
societat i la divisió dins un taller, totes dues es diferencien no tan sols gradualment sinó 
essencialment.  L'analogia  sembla  indiscutiblement  irrebatible  quan  hi  ha  un  lligam 
intern que uneix les diferents branques econòmiques. El ramader, per exemple, produeix 
pells,  l'adobador  transforma  les  pells  en  cuir,  el  sabater  el  cuir  en  botes.  Cadascú 
produeix ací un producte intermedia, i la forma finalment sòlida és el producte combinat 
dels  treballs  particulars.  Hi  apareixen  les  múltiples  branques  laborals  que  ofereixen 
mitjans de producció al ramader, a l'adobador i al sabater. Hom pot ara imaginar-se amb 
A. Smith, que aquesta divisió social del treball es diferencia de la manufacturera tan 
sols  de  forma  subjectiva,  especialment  per  l'observador,  que  ací  veu  espaialment 
reunides els múltiples treballs parcial d'una ullada, mentre que allà la dispersió sobre 
una gran superfície i el gran nombre d'ocupats en cada branca particular enfosqueixen el 
vincle.(57) Què  posa  en  contacte,  però,  els  treballs  mútuament  independents  del 
ramader,  de  l'adobador  i  del  sabater?  La  presència  dels  productes  respectius  com a 
mercaderies. Què caracteritza contràriament la divisió manufacturera del treball? Que el 
treballador parcial no produeix cap mercaderia.(58) No és sinó el producte comú dels 
treballadors parcials qui es transforma en mercaderia.(58a) La divisió del treball dins la 
societat es realitza mitjançant la compra i la venda de productes de diferents branques 
laborals, mentre que el vincle dels treballs parcials en la manufactura es fa per la venda 
de diferents forces de treball al mateix capitalista, que les empra com a força de treball 
combinada. La divisió manufacturera del treball implica la concentració de mitjans de 
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producció en mans d'un capitalista, la divisió social del treball la dispersió dels mitjans 
de  producció  entre  molts  productors  de  mercaderies  mútuament  independents.  A 
diferència de la manufactura, on la llei de ferro de la relació numèrica o proporcionalitat 
determina les masses de treballadors sotmeses a determinades funcions, la casualitat i 
l'arbitratge regnen en la distribució dels productors de mercaderies i dels llurs mitjans de 
producció entre les diferents branques laborals socials. De fet les diferents esferes de la 
producció  cerquen  contínuament  d'establir  un  equilibri,  ja  que,  d'una  banda,  cada 
productor de mercaderies produeix un valor d'ús, i per tant ha de satisfer una necessitat 
social particular, si bé l'abast d'aquesta necessitat es diferencia quantitativament encara 
hi  un  lligam  intern  que  avalua  les  diferents  necessitats  de  masses  en  un  sistema 
espontani; i perquè d'altra banda la llei del valor de les mercaderies determina quina 
quantitat de temps de treball total disponible de la societat s'esmerça en la producció de 
cada mena de mercaderia. Però aquesta tendència constant de les diferents esferes de la 
producció a establir  un equilibri  s'efectua tan sols  com a reacció  contra  la  contínua 
desviació d'aquest  equilibri.  El sistema a priori  i  planificat  que regula la  divisió del 
treball dins el taller efectua la divisió del treball dins la societat tan sols a posteriori, 
com a  canvis  baromètrics  interns  i  muts  dels  preus  de mercat,  a  l'albiri  caòtic  dels 
productors de mercaderies com a necessitat natural imposada. La divisió manufacturera 
del  treball  implica  l'autoritat  incondicionada  del  capitalista  sobre  les  persones,  que 
constitueixen simples baules d'un mecanisme global que li pertany; la divisió social del 
treball  vincula  productors  independents  de mercaderies,  que no reconeixen cap altra 
autoritat  que la  competència,  que la  coerció,  que la  pressió exercida  pels  interessos 
respectius, justament com en el regne animal amb la bellum omnium contra omnes, que 
manté  més  o  menys  les  condicions  d'existència  de  totes  les  espècies.  La  mateixa 
consciència burgesa que lloa la divisió manufacturera del treball, l'annexió vitalícia del 
treballador a una realització al detall i la subordinació incondicionada del treballador 
parcial  sota el  capital  com a organització del treball  que n'augment  la productivitat, 
denuncia amb la maeixa força tot control i regulació socialment conscients del procés 
social de producció com un atac als drets inalienables a la propietat, a la llibertat i a 
l'autodenominada «genialitat» del capitalista individual.  És força característic que els 
apologetes  encesos  del  sistema  no  saben  dir  res  més  contra  qualsevol  organització 
general del treball social que això transformaria tota la societat en una fàbrica.

Si l'anarquia de la divisió laboral social i el despotisme de la manufacturera condicionen 
cadascuna  el  sistema  de  producció  capitalista,  les  formes  socials  anteriors,  on  la 
particularització dels rams s'hi desenvolupa espontàniament per després cristal·litzar i 
finalment  fixar-se  legalment,  ofereixen  contràriament,  d'una  banda,  la  imatge  d'una 
organització  planificada  i  autoritària  del  treball  social,  mentre  que  d'altra  banda  la 
divisió del  treball  dins el  taller  era del tot  exclosa o tan sols  desenvolupada en una 
mesura menor, esporàdica o casual.(59)

Tota petita comunitat indiana de gran antiguitat, per exemple, part de les quals encara 
persisteixen, es basen en la propietat  comunitària de la terra, en el lligam directe de 
l'agricultura i de l'artesania i en una divisió fixa del treball, que en la fundació d'una 
nova  comunitat  serveix  de  pla  i  de  principis  determinats.  Constitueixen  col·lectius 
autosuficients de producció, amb una esfera de producció que varia de 100 a uns 1.000 
acres. La massa principal del producte es produeix per l'autosatisfacció immediata de la 
comunitat, no com a mercaderies, i la pròpia producció és així independent de la divisió 
del treball introduïda en la societat indiana en general pel bescanvi de mercaderies. Tan 
sols l'excedent del producte es transforma en mercaderia i una part d'ell no ho fa fins 
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arribar  a  mans  de  l'estat,  que  se'n  du  una  determinada  quantitat  des  de  temps 
immemorials  com  a  renda  natural.  Les  diferents  parts  d'Índia  posseeixen  diferents 
formes de comunitat. En la forma més simple la comunitat llaura comunitàriament la 
terra i en reparteix el producte entre els seus membres, mentre que cada família fila, 
teixeix, etc., com a dedicació domèstica auxiliar. Al costat de les masses ocupades en 
quelcom  similar  trobam  l'«habitant  principal»,  jutge,  policia  i  recaptador  de 
contribucions en una persona; el comptable que du els llibres sobre l'agricultura i que 
catastra i registra tot el que s'hi relaciona; un funcionari, que persegueix els criminals i 
protegeix els forasters de viatge i els mena d'un poble a l'altre; el fronterer, que vigila les 
fronteres  de la  comunitat  contra  les  comunitats  veïnes;  el  supervisor  de l'aigua que 
reparteix l'aigua dels dipòsits comunitaris en els regadius; el brahman que realitza les 
funcions del culte religiós; el mestre d'escola que ensenyar als infants de la comunitat a 
escriure i a llegir en la sorra; el brahman calendàrica, que com a astròleg marca el temps 
de sembrar, de collir i les hores bones i roïnes per tots els treballs agrícoles particulars; 
un ferrer i un fuster que fan i milloren totes les eines agrícoles; el torner que fa tota la 
ceràmica del poble; el barber, el rentador que fa la bugada de la roba, l'argenter, ací i 
allà  el  poeta,  que  en  certes  comunitats  substitueix  l'argenter  i  en  d'altres  el  mestre 
d'escola. Aquesta dotzena de persones es mantenen a costa de tota la comunitat. Si la 
població creix es funda una nova comunitat segons el patró de l'antiga en terra inculta. 
El  mecanisme  comunitari  mostra  una  divisió  planificada  del  treball,  però  la  divisió 
manufacturera és impossible, ja que el mercat pel ferrer, el fuster, etc., resta inalterat i 
com a molt,  segons la  diferent  grandària  dels  pobles,  per  comptes  d'un ferrer,  d'un 
torner,  etc.,  s'hi  troben  dos  o  tres.(60) La  llei  que  regula  que  la  divisió  del  treball 
comunitari funciona ací amb l'autoritat indefugible d'una llei natural, mentre que cada 
artesà particular, com el ferrer, etc., realiza les operacions que li pertoquen segons un art 
heretat, però de forma independent, i sense reconèixer cap autoritat sobre el seu taller. 
L'organisme  productiu  simple  d'aquesta  comunitat  autosuficient,  que  es  reprodueix 
contínuament en la mateixa forma i que, quan es destrueix accidentalment, en el mateix 
lloc,  amb el  mateix nom, es construeix de nou  (61), ofereix la clau del secret  de la 
immutabilitat  de  la  societat  asiàtica,  que  contrasta  fortament  amb  la  dissolució  i  la 
reconstrucció  contínues  dels  estats  asiàtics  i  els  canvis  sense  treva  de  dinasties. 
L'estructura dels elements econòmics fonamentals de la societat resta indemne de les 
tempestes de la regió dels núvols polítics.

Les lleis gremials que, com ja s'ha remarcat abans, impedeixen de forma planificada, a 
través a la limitació extraordinària del nombre de dependents que pot ocupar un mestre 
gremial individual, la seua transformació en capitalista. Igualment tan sols pot ocupar 
els  dependents  en  l'ofici  exclusiu  del  propi  mestre.  Els  gremis  combateren 
denodadament tota invasió de capital comercial, l'única forma independent de capital 
que  se'ls  hi  oposava.  El  comerciant  podia  comprar  totes  les  mercaderies,  llevat 
únicament  del  treball  com a mercaderia.  Tan sols  podia  entrar-hi  com a tractant  de 
productes artesanals. Si les circumstàncies exteriors maduraven una divisió ulterior del 
treball,  els  gremis  existents  es dividien  en subgrups o s'hi  fundaven nous gremis  al 
costat  dels  antics,  però  sense  una  vinculació  de  diferents  oficis  en  un  taller. 
L'organització gremial, per molt que contribuís a la particularització, l'aïllament i a la 
construcció de rams que pertanyen a les condicions materials d'existència del període 
manufacturer, excloïa així la divisió manufacturera del treball. En general el treballador 
i els seus mitjans de producció restaven mútuament lligats com el caragol a la closca, i 
així mancava el primer fonament de la manufactura, la independització dels mitjans de 
producció com a capital respecte del treballador.
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Mentre la divisió del treball en general d'una societat, ja la realitze o no el bescanvi de 
mercaderies, pertany a formacions socio-econòmiques de menes ben diferents, la divisió 
manufacturera  del  treball  és  una creació  del  tot  específica del sistema de producció 
capitalista.

5. El caràcter capitalista de la manufactura

Un nombre creixent de treballadors sota el comandament del mateix capital constitueix 
un punt de partida espontani tant de la cooperació en general, com de la manufactura. 
Contràriament  la  divisió  manufacturera  del  treball  desenvolupa  el  creixement  del 
nombre  de treballadors  emprats  en una necessitat  tècnica.  El  mínim laboral  que un 
capitalista individual ha d'emprar el prescriu ara la divisió present del treball. D'altra 
banda  l'avantatge  d'una  divisió  posterior  es  condiciona  a  l'augment  addicional  del 
nombre  de  treballadors,  que  tan  sols  es  pot  realitzar  per  multiplicació.  Amb  el 
component variable del capital ha de crèixer però el component constant, en relació a 
l'abast de les condicions comunitàries de producció, com ara edificis, forns, etc., i ho 
han de fer alhora i amb la mateixa rapidesa que el nombre de treballadors, les matèries 
primeres. La seua massa que es consum en un determinat període per una certa quantitat 
de  treball,  assum la  mateixa  relació  que  la  productivitat  del  treball  derivada  de  la 
divisió. El creixement de l'aport mínim de capital en mans del capitalista individual o el 
creixement de la transformació de mitjans socials de vida i de mitjans de producció en 
capital, és per tant una llei que sorgeix del caràcter tècnic de la manufactura.(62)

Així com en la cooperació simple, en la manufactura el cos obrer en funcionament és 
una forma d'existència del capital. El mecanisme de producció social que aplega molts 
treballadors parcials individuals pertany al capitalista. La força productiva que sorgeix 
de  la  combinació  de  treballs  apareix  així  com  força  productiva  del  capital.  La 
manufactura pròpiament dita no tan sols sotmet els treballadors abans independents al 
comandament i a la disciplina del capital, sinó que genera a més una gradació jeràrquica 
entre  els  propis  treballadors.  Mentre  que  la  cooperació  simple  deixa  inalterada  en 
general el sistema laboral, revoluciona la manufactura des de la base i se n'apodera de la 
força de treball individual des de les arrels. Estrafà el treballador en una anormitat en 
reforçar la seua destresa al detall  per la repressió d'un món de capacitats i d'instints 
productius, igual com hom en els estats de La Plata sacrifica tota un animal per treure'n 
la pell o el sèu. Els treballs parcials particulars no es distribueixen tan sols entre els 
diferents individus, sinó que el propi individu es transforma en el motor automàtic d'un 
treball parcial (63) i la fàbula absurda de Menenius Agrippa, que afirma que l'home és 
un simple fragment del propi cos.(64) Si el treballador ven originalment la seua força de 
treball  al  capital  perquè  li  manquen  els  mitjans  materials  per  la  producció  d'una 
mercaderia, ara la seua pròpia força de treball individual li prohibeix de fer servei si 
abans no la ven al capital. Funciona tan sols en un entorn que no existeix fins després de 
la  venda,  en  el  taller  del  capitalista.  La  seua  incapacitat  natural  per  fer  res 
independentment i el treballador manufacturer desenvolupa activitat productiva tan sols 
com a apèndix del taller del capitalista.(65) Així com el poble du escrit al front que és 
propietat  de  Jehovà,  així  imprimeix  la  divisió  del  treball  un  segell  al  treballador 
manufacturer que el marca com a propietat del capital.

El coneixement, el judici i la voluntat que el pagès o l'artesà independent, ni que siga en 
una mesura petita, desenvolupa de la mateixa forma que el salvatge resum tot l'art de la 
guerra en astúcia personal, les requereix ara tan sols la totalitat del taller. Les potències 
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mentals de la producció expandeixen l'abast en un aspecte perquè s'esvaeixen en molts 
d'altres. Ço que perd el treballador parcial es concentra en el capital que té al davant.
(66) És  un  producte  de  la  divisió  manufacturera  del  treball  que  s'hi  enfronte  a  les 
potències espirituals  del procés material  de producció com a propietat  aliena i  força 
dominant. Aquest procés de separació comença en la cooperació simple on el capitalista 
representa pel treballador individual la unitat i la voluntat del cos laboral social. S'hi 
desenvolupa en la manufactura  que estrafà  el  treballador  en treballador  parcial.  S'hi 
completa en la gran indústria que fa de la ciència una potència productiva independent 
del treball i la sotmet al servei del capital.(67) 

En  la  manufactura  l'enriquiment  del  treballador  conjunt  i  per  tant  del  capital  en 
productivitat  social  el  condiciona  l'empobriment  dels  treballadors  en  productivitat 
individual. 

«La ignorància és la mare de la indústria com de la superstició. La reflexió i la fantasia són sotmeses a 
error; però l'hàbit de moure el peu o la mà no depèn ni de l'una ni de l'altra. Les manufactures prosperen 
així més com menys es consulta la menta, i on el taller es pot considerar un motor les parts del qual són 
homes».(68) 

De  fet  cert  manufacturers  empraven  a  mitjans  del  segle  XVIII  per  determinades 
operacions simples, que constituïen, però, secrets fabrils, preferencialment mig idiotes.
(69) 

«L'enteniment de la majoria dels homes»,  diu A. Smith, «es  forma necessàriament  de les ocupacions 
ordinàries.  L'home  la  vida  de  la  qual  es  gasta  en  la  realització  d'unes  poques  operacions...  no  té 
l'oportunitat d'exercir l'enteniment... Generalment esdevé tan estúpid i ignorant com siga possible per una 
criatura humana».

Després de descriure l'estupidesa del treballador parcial, Smith continua: 

«La uniformitat de la seua vida estacionària li corromp naturalment el coratge de la ment... Li corromp 
fins i tot l'activitat del cos i el fa incapaç d'exercir-ne la força amb vigor i perseverància en cap altra 
ocupació  diferent.  La  seua  destresa  en  el  seu  ofici  particular  sembla  d'aquesta  manera  adquirir-se  a 
expenses de les seues virtuts intel·lectuals, socials i marcials. Però en tot societat millorada i civilitzada 
aquest  és  l'estadi  on  els  pobres  treballadors,  és  a  dir,  la  gran  part  del  poble,  ha  de  caure-hi 
necessàriament».(70) 

Per impedir  la  completa  degeneració  de la  massa popular  que origina la divisió  del 
treball, A. Smith recomana la instrucció pública de l'estat, si bé en dosis prudentment 
homeopàtiques.  En  conseqüència  polemitza  contra  el  seu  traductor  i  comentarista 
francès, G. Garnier, que sota el primer imperi francès havia cristal·litzat naturalment en 
senador. La instrucció pública viola la primera llei de la divisió del treball i amb ella 
«hom proscriuria tot el nostre sistema social».

«Com  totes  les  altres  divisions  del  treball»,  diu,  «la  que  hi  ha  entre  el  treball  manual  i  el  treball 
intel·lectual (71) s'estén i s'aprofundeix a mesura que la societat» (empra correctament aquesta expressió 
pel capital, per la propietat rural i per l'estat) «es fa més rica. Igual com totes les altres, aquesta divisió del 
treball és un efecte del progrés passat i una causa del futur... per què doncs el govern ha de contrarestar 
aquesta divisió del treball i contindre'n el curs natural? Per què hauria d'emprar una part de la despesa 
pública en l'intent de confondre i barrejar les dues classes de treball que tendeixen a dividir-se i separar-
se?»(72) 

Un cert deteriorament mental i corporal és indestriable fins i tot de la divisió del treball 
en general dins la societat. Com que, però, el període manufacturer du aquesta separació 
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social  de  les  branques  laborals  molt  més  lluny  amb  la  seua  pròpia  divisió,  pren 
l'individu de les arrels vitals i ofereix per primera vegada el material i l'impuls de la 
patologia industrial.(73)

«Subdividir un home és executar-lo si mereix la sentència, assassinar-lo si no... La subdivisió del treball 
és l'assassinat d'un poble».(74)

La cooperació  basada  en  la  divisió  del  treball  o  la  manufactura  és  inicialment  una 
construcció espontània.  Tan bon punt adquireix una certa  consistència  i  amplada de 
presència, esdevé la forma conscient, planificada i sistemàtica del mode de producció 
capitalista.  La història  de la manufactura  pròpiament  dita  mostra  com la divisió del 
treball  que  li  és  peculiar  adquireix  la  forma  més  ben  adaptada  al  principi  per 
l'experiència, com si fos a esquena dels actors i, després, com els oficis gremials, lluita 
per lligar curt la forma que s'ha trobat, i ací i allà reïx a mantindre-la per segles. Si altera 
aquesta forma, més enllà d'aspectes accidentals, és tan sols com a conseqüència d'una 
revolució dels instruments del treball. La manufactura moderna – no parl ací de la gran 
indústria basada en la marquinària – o bé troba, com ara en la manufactura tèxtil de la 
grans ciutats,  les  disjecta  membra  poetae ja fetes  i  tan sols  ha de fer  un esforç per 
aplegar-les,  o  bé  aplica  amb  la  mà  plana  el  principi  de  la  divisió  en  assignar 
exclusivament  les  diferents  realitzacions  d'una  producció  artesanal  (com  ara 
l'enquadernació) a treballadors particulars. No costa ni una setmana d'experiència per 
trobar en aquests casos la proporció entre les mans necessàries per cada funció.(75) 

La divisió  manufacturera  del  treball  genera mitjançant  l'anàlisi  de l'activitat  manual, 
l'especialització dels instruments de treball, la formació de treballadors parcials, el llur 
agrupament  i  combinació  en  un  mecanisme  global,  la  graduació  qualitativa  i  la 
proporcionalitat quantitativa del procés social de producció, i per tant una organització 
determinada  del  treball  social  i  desenvolupa  així  alhora  noves  forces  socialment 
productives  del treball.  Com a forma específicament  capitalista  del procés social  de 
producció – i no s'hi pot desenvolupar damunt cap altre fonament que no siga la forma 
capitalista – és tan sols un mètode particular per crear plus-vàlua relativa o ampliar el 
capital  –  ço  que  hom  denomina  riquesa,  «wealth  of  nations»,  etc.  –  a  costa  dels 
treballadors.  No desenvolupa  tan  sols  la  productivitat  social  del  treball  tan  sols  pel 
capitalists  per  comptes  de  l'obrer  sinó  mitjançant  el  deteriorament  del  treballador 
individual. Produeix noves condicions pel domini del capital damunt el treball. Si per 
tant  d'una  banda  apareix  com  a  progrés  històric  i  com  a  moment  necessari  del 
desenvolupament en el procés de formació econòmica de la societat, de l'altra banda ho 
fa com a mitjà més civilitzat i refinat d'explotació.

L'economia política que, com a ciència pròpiament dita deriva originalment del període 
manufacturer, considera la divisió social del treball en general tan sols des del punt de 
mira  de  la  divisió  manufacturera  del  treball  (76),  com  a  mitjà  per  produir  més 
mercaderies amb la mateixa quantitat de treball,  i  per tant per abaratir  mercaderies i 
accelerar l'acumulació del capital. En la més forta oposició a aquesta accentuació de la 
quantitat  i  del  valor  de  bescanvi  els  autors  de  l'antiguitat  clàssica  defensen 
exclusivament la qualitat i el valor d'ús.(77) Com a conseqüència de la separació de les 
branques socials de producció s'hi fan millors mercaderies, les diferents forces i talents 
dels homes trien una esfera adient d'actuació (78), i sense cap limitació no s'hi obté res 
d'importància.(79) Així producte i productor milloren mitjançant la divisió del treball. 
Si s'esmenta tan sols ocasionalment el creixement de la massa produïda, això és tan sols 
en relació a la plenitud més gran de valors d'ús. No s'hi diu ni una síl·laba del valor 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_356.htm#M79
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_356.htm#M78
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_356.htm#M77
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_356.htm#M76
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_356.htm#M75
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_356.htm#M74
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_356.htm#M73


d'intercanvi,  de l'abaratiment  de les mercaderies.  Aquest punt de mira del valor d'ús 
domina igualment en Plató (80), que tracta la divisió del treball com a fonament de la 
separació  social  en  estaments,  com  en  Xenofont  (81),  qui  amb  un  instint  burgès 
característic ja s'apropa més a la divisió del treball dins un taller. La República de Plató, 
en la mesura que hi desenvolupa la divisió del treball com a principi formatiu de l'estat, 
és tan sols una idealització atenesa del sistema egipci de castes, igual com Egipte feia de 
model industrial també entre d'altres dels seus coetanis, com ara Isòcrates (82), i aquesta 
importància la retenia fins i tot encara pels grecs de l'imperi romà.(83)

Durant el període pròpiament manufacturer, és a dir el període en el qual la manufactura 
és la forma dominant del sistema de producció capitalista, hi ha diversos obstacles a la 
completa  introducció  de les  seues  pròpies  tendències.  Per bé que,  com hem vist,  al 
costat de la gradació jeràrquica del treballador s'hi genera una separació simple entre 
treballadors qualificats i no-qualificats,  el nombre dels darrers resta per la influència 
prevalent dels primers força limitat.  Per bé que adapta les operacions particulars als 
diferents graus de maduresa, força i desenvolupament dels òrgans laborals vius i per 
tant condueix a una explotació més productiva de dones i d'infants, aquesta tendència 
s'afebleix en general pels hàbits i per l'oposició dels treballadors masculins. Per bé que 
la fragmentació de les activitats manuals redueix els costos de formació i així el valor 
del  treballador,  resta  necessari  pel  treball  al  detall  més  difícil  un  llarg  període 
d'aprenentatge i fins i tot quan és superflu el cerquen amb insistència els treballadors. 
Trobam,  per  exemple,  a  Anglaterra  les  laws  of  apprenticeship  amb  un  període 
d'aprenentatge de set anys en ple vigor fins a la fi del període manufacturer i que no 
s'aboleix fins a l'adveniment de la gran indústria. Com que la destresa manual resta com 
a fonament de la manufactura i el mecanisme global de funcionament no posseeix cap 
esquelet objectiu independent dels propis treballadors, el capital topa constantment amb 
la insubordinació dels treballadors.

«La feblesa de la natura humana», diu l'amic Ure, «és tan gran que com més destre és el treballador, més 
voluntat mostra i més difícil de tracte és i en conseqüència menys adient per un mecanisme global on pot 
fer un gran mal al conjunt».(84)

Per tot el període manufacturer corre per tant el plany sobre la manca de disciplina del 
treballador.(85) I si no tinguessem el testimoni d'autors coetanis, els simples fets que 
des  del  segle  XVI fins  a  l'època  de  la  gran  indústria  el  capital  fracassà  en  l'intent 
d'apoderar-se amb tot el temps de treball disponible del treballador manufacturer, que 
les manufactures eren de curta vida i que canviaven de localitat d'una terra a una altra 
amb  les  immigracions  o  emigracions  de  treballadors  i  d'altres  casos,  en  parlarien 
biblioteques.  «L'ordre  s'ha  d'establir  d'una  forma  o  d'una  altra»,  cridava  el  1770 el 
repetidament citat autor de l'«Essay on Trade and Commerce». Ordre que ressona 66 
anys  més  tard  de  la  boca  del  doctor  Andrew  Ure,  «ordre»  que  mancava  en  la 
manufactura basada en «el dogma escolàstic del treball» i «Arkwright creà l'ordre».

Alhora la manufactura no podia ni apoderar-se de tot l'abast de la producció social ni 
tampoc capgirar-la a fons. S'aixecava com una obra d'art econòmica damunt els amplis 
fonaments de l'artesania urbana i de la indústria agrària domèstica. La seua pròpia base 
tècnica apareix en un cert grau de desenvolupament en contradicció amb les pròpies 
necessitats de producció que genera.

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_356.htm#M85
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_356.htm#M84
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_356.htm#M83
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_356.htm#M82
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_356.htm#M81
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_356.htm#M80


Una  de  les  creacions  més  completes  fou  el  taller  per  la  producció  dels  propis 
instruments de treball, i especialment també dels complexos aparells mecànics que ja 
s'empraven.

«Un d'aquests tallers», diu Ure, «mostra als ulls la divisió del treball en múltiples gradacions. Taladrar, 
cisellar,  tornejar  tenen cadascú  el  seu propi treballador,  organitzats jeràrquicament  segons el  grau de 
destresa».

Aquest  producte  de la  divisió  manufacturera  del  treball  produeix  per  la  seua  banda 
màquines.  Són les  que bandejaran l'activitat  manual  com a  principi  regulador  de la 
producció social. Així eliminen d'una banda el fonament tècnic de l'annexió vitalícia del 
treballador  a una funció parcial.  D'altra  banda cauen les cadenes  que aquest  mateix 
principi posava al domini del capital.



Notes

(26) Per presentar un exemple més modern d'aquesta mena de construcció de la manufactura, la següent citació. Els filadors de seda  
i els teixidors de Lió i de Nimes «és completament patriarcal; ocupa moltes dones i infants, però sense forçar-los ni corrompre'ls; els 
hi deixen les belles valises de Drôme, de Var, de l'Isère i de Vaucluse, per criar-ne les erugues i prendre'n les crisàlides; mai no 
entren en una veritable fàbrica.  Per ésser també ben observat...  el  principi de la  divisió  del treball  s'hi  revesteix d'un caràcter 
especial. Hi ha desenfiladores, moliners, tintorers, encol·ladors, a més de talladors; però no els reuneixen en un mateix establiment, 
ni dependen d'un mateix mestre i tots són independents». (A. Blanqui, «Cours d'Écon. Industrielle», Recueilli par A. Blaise, Paris 
1838-1839, p. 79). D'ençà que Blanqui escrigué això, els diferents treballadors independents s'han reunit en part en fàbriques. {A la 
4a ed. - I d'ençà que Marx escrigué l'anterior, el teler mecànic ha penetrat en aquestes fàbriques i arracona ràpidament els telers 
manuals. La indústria sedera de Krefeld coneix igualment una cançó similar. - F. E.} <=

(27) «Com més es distribuesca i s'assigne a diferents artesans qualsevol manufactura tan variada millor es farà, amb millors resultats 
i amb menys pèrdua de temps i de treball». («The Advantages of the East India Trade», Lond. 1720, p. 71.) <=

(28) «El treball fàcil és destresa transmesa». (Th. Hodgskin, Popular Political Economy, p. 48). <=

(29) «També les arts havien... assolit a Egipte el grau més alt de perfecció. Ja que en aquest país tan sols els artesans no envaeixen  
els afers d'altres classes de ciutadans, sinó que merament segueixen l'ocupació que segons la llei és hereditària en el llur clan... Entre 
els altres pobles hom troba que un home de negocis reparteix l'atenció en moltes qüesions... Tan aviat s'interessa en l'agricultura 
com després  es dedica al comerç o com s'ocupa alhora en dos o tres  arts.  En els estats  lliures assisteix majoritàriament  a  les 
assemblees populars...  A Egipte, contràriament, tot artesà que es barreja en els afers estatals o que mena alhora diverses arts és 
severament castigat. Així res no pot distreure'n l'atenció... A més, com que hereten dels pares nombroses regles, encara es deleixen 
per nous avantatges». (Diodorus Siculus: «Biblioteca històrica», I. I, c. 74.) <=

(30) «Historical and descriptive Account of Brit. India etc». By Hugh Murray, James Wilson etc., Edinburgh 1832, v. II, p. 449, 
450. El teler indià és vertical, és a dir que el fil s'estén cap amunt. <=

(31) Darwin remarca en la seua obra que ha fet època «L'origen de les espècies» en referència als òrgans naturals de plantes i 
animals: «En la mesura que un mateix òrgan té diverses menes de tasques a realitzar, s'hi pot trobar possible una base per aquesta 
bescanviabilitat en el fet que la selecció natural preserva o suprimeix cada petita variació de forma menys curosament que si aquell 
òrgan fos destinat a un únic objectiu especial. Així els ganivets que són adaptats a tallar tota mena de coses poden ésser, en general, 
d'una única forma; però un instrument destinat a l'ús exclusiu d'una forma ha de tindre una forma diferent per cada ús diferent». <=

(32) Ginebra havia produït l'any 1854 80.000 rellotges que no arriben encara a una cinquena part de la producció de rellotges del 
cantó de Neuchâtel. Chaux-de-Fonds, que hom pot considerar com una única manufactura de rellotges, ofereix tota sola anualment 
el doble de quantitat que Ginebra.  Del 1850 al 1861 Ginebra oferí 720.000 rellotges. Vegeu «Report from Geneva on the Watch 
Trade» in «Reports by H. M.'s Secretaries of Embassy and Legation on the Manufactures, Commerce etc.», n. 6, 1863. Si la manca 
de  connexió  dels  processos  en  els  quals  es  divideix  la  producció  d'una  obra  tan  sols  finalment  muntada  ja  dificulta  força  la 
transformació d'aquesta manufactura en una gran indústria mecànica, en la rellotgeria apareixen encara dos altres impediments, la 
petitesa i la delicadesa dels seus elements i el seu caràcter de luxe, de forma que la seua varietat, com ara per exemple en les millors 
cases londinenques que durant tot l'any amb prou feines fan una dotzena de rellotges que siguen similars. La fàbrica de rellotges de 
Vacheron & Constantin, que ha emprat maquinària amb èxit, ofereix també com a molt 3-4 diferents varietats de grandària i de 
forma. <=

(33) En la rellotgeria, aquest exemple clàssic de la manufactura heterogènia, hom pot estudiar amb força precisió la diferenciació i 
especialització abans esmentades dels instruments del treball que sorgeixen de la fragmentació de l'activitat artesanal. <=

(34) «En una cohabitació tan estreta de la gent, el transport ha d'ésser necessàriament inferior». («The Advantages of the East India 
Trade», p. 106.) <=

(35) «L'aïllament dels diferents estadis de producció en la manufactura que resulta de l'ús del treball manual pesa immensament en 
els costos de producció, per la pèrdua que sorgeix dels simples moviments d'un procés a l'altre». («The Industry of Nations», Lond. 
1855, part II, p. 200.) <=

(36) (La divisió del treball) «genera també un estalvi de temps en separar el treball en diferents branques, totes les quals es poden 
dur a terme en el mateix moment...  Mitjançant la realització simultània de tots els diferents processos laborals que un individu 
hauria executat separadament, esdevé possible de produir una multitud d'agulles completament acabades en el mateix temps que 
s'hauria tallat o afilat una de sola». (Dugald Stewart, l.c., p. 319).

(37) «Com més diversitat de treballadors especialitzats hi ha en una manufactura... més gran és l'ordre i la regularitat de tota feina, el 
mateix que cal fer s'hi fa en menys temps, el treball és inferior». («The Advantages etc.», p. 68.) <=
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(38) La manufactura assoleix amb tot aquest resultat en moltes branques tan sols de forma imperfecta perquè no sap controlar amb 
seguretat les condicions químiques i físiques del procés de producció. <=

(39) «Quan (de la natura peculiar del producte de cada manufactura) el nombre de processos en els quals és més avantatjós de 
dividir-la s'ha esbrinat, així com el nombre d'individus a emprar, llavors totes les altres manufactures que no empren un múltiple 
directe d'aquest nombre produiran l'article  a un cost més gran... D'això en sorgeix una de les causes de la gran dimensió dels 
establiments manufacturers». (Ch. Babbage, «On the Economy of Machinery», Lond. 1832, ch. XXI, p. 172, 173.) <=

(40) A Anglaterra es forn de fusió és diferent del forn de vidre on se'l treballa, a Bèlgica, per exemple, el mateix forn serveix per tots 
dos processos. <=

(41) Hom pot veure això, entre d'altres, a W. Petty, John Bellers, Andrew Yarranton, «The Advantages of the East-India Trade» i J. 
Vanderlint. <=

(42) Encara a la fi del segle XVI s'utilitzaven a França morters i coladors per moldre i rentar minerals. <=

(43) Tota la història del desenvolupament de la maquinària se segueix en la història del molí de blat. La fàbrica en anglès encara es 
diu mill. En les obres tecnològiques alemanyes de la primera dècada del segle XIX hom troba encara l'expressió mühle no tan sols  
per tota la maquinària moguda per forces naturals, sinó fins i tot per totes les manufactures on s'empren aparells mecànics. <=

(44) Com hom veurà de més a prop en el quart llibre d'aquesta obra, A. Smith no ha expressat cap nova frase sobre la divisió del 
treball. Ço que, però, el caracteritza com l'economista polític del període manufacturer és l'accent que posa en la divisió del treball.  
El paper subordinat que reconeix a la maquinària provocà al principi de la gran indústria la polèmica de Lauderdale i en una època 
més desenvolupada la d'Ure. A. Smith barreja també la diferenciació dels instruments en la qual els propis treballadors parcials de la 
manufactura actuaren força amb la invenció de la maquinària. Ací no són els treballadors manufacturers, sinó experts, artesans i fins 
i tot pagesos (Brindley), etc., els qui juguen un paper. <=

(45) «El mestre manufacturer, en dividir la feina a executar en diferents processos, cadascun dels quals requereix diferents graus de 
destresa o de força, pot comprar exactament aquella quantitat precisa de totes dues que cal per cada procés; mentre que, si tot el 
treball fos executat per un treballador, aquella persona hauria de posseir prou destres com per realitzar ço més difícil, i prou força 
com per executar les operacions més laborioses en les quals es divideix l'article». (Ch. Babbage, l.c., ch. XIX.) <=

(46) Com ara el desenvolupament parcial de la musculatura, l'encorbament de l'esquelet, etc. <=

(47) Força correctament respon el senyor Wm. Marschall, general manager d'una manufactura de vidre, a la qüestió dels comissaris 
d'investigació sobre com es mantenen ferms en la feina els joves ocupats: «No poden negligir el treball; una vegada han començat a 
treballar han de continuar; són iguals que les parts d'una màquina». («Child. Empl. Comm., Fourth Report», 1865, p. 247). <=

(48)  Dr.  Ure  en  la  seua  apoteosi  de  la  gran  indústria  dibuixa  el  caràcter  peculiar  de  la  manufactura  més  clarament  que  els 
economistes  anteriors,  que no havien tingut  el seu interès polèmic,  i  fins i tot  que els seus coetanis,  com ara Babbage, que li  
superava  de  fet  com a matemàtic  i  mecànic,  però que  veia  la  gran indústria  pròpiament  tan sols  des  del  punt  de  mira  de  la 
manufactura. Ure remarca: «L'apropiació del treballador a cada operació particular constitueix l'essència de la divisió del treball». 
D'altra banda reconeix aquesta divisió com una «adaptació del treball a les diferents facultats individuals», com «una divisió del 
treball segons els diferents graus de destresa», etc. (Ure, «Philos. of Manuf.», p. 19-23 passim.) <=

(49) «Cada artesà en ésser... capaç de perfeccionar-se per la pràctica en un punt, esdevé... un treballador més barat». (Ure, l.c.p. 19.) 
<=

(50) «La divisió  del treball  passa de la  separació de les professions de menes més diferents fins a aquella divisió  on diversos 
treballadors  es  divideixen  la  confecció  d'un  mateix  producte  com en  la  manufactura».  (Storch,  «Cours  d'Écon.  Pol.»,  Pariser 
Ausgabe, t. I, p. 173). «Retrobam entre els pobles arribats a un cert grau de civilització tres gèneres de divisions d'indústria: la 
primera, que anomenarem general, mena a la distinció dels productors en agricultors, manufacturers i comerciants, que es refereix a 
les tres principals branques de la indústria nacional;  la segona que hom podria anomenar especial és la divisió  de cada gènere 
d'indústria en espècies... la tercera divisió de la indústria, aquella que a la fi hom hauria de qualificar de divisió de la necessitat de  
treball pròpiament dit, és la que s'estableix dins els diferents arts i oficis... que s'estableix en la majoria de manufactures i de tallers». 
(Skarbek, l.c.p. 84, 85). <=

(50a) {Nota a la 3a ed. – Estudis fonamentals força posteriors de les condicions primitives de l'home dugueren l'autor a la convicció 
que no era la família la que es construí originalment de la tribu, sinó al contrari, que la tribu és la forma originària i espontània de 
l'associació  humana  basada  en  el  parentiu,  de  forma  que  de  la  dissolució  incipient  dels  lligams  tribals  s'hi  desenvoluparen 
posteriorment les moltes formes diverses de família. – F. E.} <=

(51) Sir James Steuart havia tractat aquest punt òptimament. Com de poc coneguda en l'actualitat sembla la seua obra, apareguda 10 
anys abans de la «Wealth of Nations», ho veu hom, entre d'altres coses, en el fet que els admiradors de Malthus ni tan sols saben que 
la primera edició del seu treball  sobre la «Population» conté, tret de la part purament  declamatòria,  gairebé tan sols  passatges 
d'Steuart, al costat d'altres de Wallace i Townsend. <=
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(52) «Hi ha una certa densitat de població que és convenient tant per la relació social com per la reunió de potències amb les quals el 
producte  del  treball  creix».  (James  Mill,  l.c.p.  50).  «Si  el  nombre  de  treballadors  creix,  la  potència  productiva  de  la  societat 
augmenta en una relació proporcional a aquest augment, multiplicat pels efectes de la divisió del treball». (Th. Hodgskin, l.c.p. 120). 
<=

(53) Com a conseqüència de la gran demanda de cotó d'ençà del 1861 la producció de cotó en certs districtes ja ben poblats de l'est 
d'Índia s'estengué a costa de la producció d'arròs. Aparegueren així fams parcials, en no poder els deficients mitjans de comunicació 
compensar la manca d'arròs d'un districte amb la importació d'arròs d'un altre. <=

(54) Així la fabricació de llençadores tèxtils ja constituïa durant el segle XVII una branca industrial particular a Holanda. <=

(55) «La manufactura llanera d'Anglaterra no es divideix en diverses parts o branques adients per llocs particulars sinó únicament o 
principalment on es manufactura; roba fina a Somersetshire, gruixuda a Yorkshire, llargues a Exeter, sedosa a Sudbury, crespons a 
Norwich, llinada a Kendal, mantes a Whitney, etc!» (Berkeley, «The Querist», 1750, § 520.) <=

(56) A. Ferguson, «History of Civil Society», Edinb. 1767, part IV, sect. II, p. 285. <=

(57) En les manufactures pròpiament dites, diu, la divisió del treball és més gran perquè «els ocupats en cada branca diferent del 
treball poden sovint aplegar-se en el mateix taller, i posar-se tots plegats a la vista de l'espectador. En les gran manufactures (!), 
contràriament, que són destinades a proveir les grans necessitat del gran cos de la població, cada branca diferent del treball empra un 
nombre tant gran de treballadors que és impossible d'aplegar-los en el mateix taller... la divisió no és tan òbvia de prop». (A. Smith,  
«Wealth of Nations», b. I, ch. I.) El famós passatge del mateix capítol que comença amb els mots: «Observau l'acomodació de  
l'artesà o del jornaler més comú en un país civilitzat i pròsper», etc., i que després continua amb com de nombrosos i diversos són 
els oficis que contribueixen a la satisfacció de les necessitats d'un treballador ordinari, és copiat gairebé textualment dels Remarks 
de B. de Mandevilles en la seua «Fable of the Bees, or, Private Vices, Publick Benefits». (Primera edició sense Remarks del 1705, 
amb els Remarks del 1714). <=

(58) «Ja no hi ha res que poguem denominar la recompensa natural del treball individual. Cada treballador produeix tan sols part 
d'un total, i en cada part, en no tindre cap valor d'utilitat en ella mateixa, no hi ha res que el treballador puga prendre i dir: aquest és 
el meu producte, això m'ho qued per jo».  («Labour defended against the claims of Capital», Lond. 1825, p. 25). L'autor d'aquest 
escrit admirable és l'anteriorment citat Th. Hodgskin. <=

(58a) Nota a la 2a edició. Aquesta diferència entre divisió social i manufacturera del treball s'il·lustrà a la pràctica pels yankees. Una 
de de les noves contribucions dissenyades per Washington durant la guerra civil fou la quota d'un 6% de "tot el producte industrial". 
Qüestió: Què és un producte industrial? Resposta del legislador: Quelcom és produït «quan es fa» (when it is made), i es fa quan ja 
és preparat per a la venda. Ara un exemple entre molts. Els manufactures de Nova York i de Filadèlfia havien tingut prèviament el 
costum  de  «fer»  paraigües  amb  els  retalls.  Però  com  que  un  paraigües  és  un  mixtum  compositium  de  components  del  tot 
heterogènies,  aquestes  darreres  esdevingueren  les  obres  de  branques  econòmiques  separades  i  que  es  duien  a  terme  en  llocs 
diferents. Els llurs productes parcials entraven ara com a mercaderies independents en una manufactura de paraigües, on tan sols 
calia ara aplegar-les en un tot. Els yankees han titllat aquesta mena d'articles d'«assembled articles» (articles ensamblats), que els hi 
serveix bàsicament com a lloc d'ensamblatge de contribucions. Així el paraigües «ensambla» en primer lloc un 6% de quota damunt 
el preu de cadascun dels elements i després un altre 6% pel propi preu global. <=

(59) «Hom pot, doncs, establir per regla general que quan menys l'autoritat presideix la divisió del treball en l'interior de la societat, 
més es desenvolupa la divisió del treball en l'interior del taller i més es troba sotmesa a l'autoritat d'un sol. De manera, que l'autoritat 
en el taller i l'autoritat en la societat, per relació a la divisió el treball, estan en raó inversa l'una de l'altra». (Karl Marx, l.c.p. 130, 
131.) <=

(60) Lieut. Col. Mark Wilks, «Historical Sketches on the South of India», Lond. 1810 bis 1817, v. I, p. 118-120. Hom troba una 
bona revisió de les diferents formes de la comunitat indiana a George Campbell «Modern India», London 1852. <=

(61) «Sota aquesta simple forma... els habitants del país han viscut des de temps immemorials. Els límits dels pobles amb prou 
feines s'han alterat; i tot i que els pobles de vegades han resultat danyats, i fins i tot desolats per la guerra, la fam i malalties, el  
mateix nom, els mateixos límits, els mateixos interessos i fins i tot les mateixes famílies han continuat per generacions. Els habitants  
no es preocupen gens del trencament i  de la divisió dels regnes; mentre el poble reste sencer no els preocupa quin poder s'ha 
transferit o quin sobirà hi renuncia; la seua economia interna resta inalterada». (Th. Stamfort Raffles, late Lieut. Gov. of Java, «The 
History of Java», Lond. 1817, v. I, p. 285.) <=

(62) «No n'hi ha prou amb què el capital» (hauria de dir els mitjans de vida i de producció) «requerits per la subdivisió dels oficis ja 
siguen presents en la societat: cal que s'hagen acumulat en les mans dels patrons en quantitats prou grans com per permetre'ls de 
realitzar  operacions  a  gran  escala...  Com  més  augmenta  la  divisió,  més  requereix  l'ocupació  constant  d'un  cert  nombre  de 
treballadors una inversió més gran de capital en eines, matèries primers, etc». (Storch, «Cours d'Écon. Polit.», edició parisenca, t. I, 
p. 250, 251). «La concentració d'instruments de producció i la divisió del treball són tan inseparables l'una de l'altra com ho són, en 
el règim polític, la concentració de poders públics i la divisió d'interessos privats». (Karl Marx, l.c.p. 134). <=

(63) Dugald Stewart denomina els treballadors manufacturers «autòmates vivents... ocupats en detalla de la feina». (l.c.p. 318.) <=

(64) En els coralls cada individu constitueix de fet l'estòmac de tot el grup. Aporta, però, nutrients, a diferència del patrici romà, que 
els sustreia. <=
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(65) «L'obrer que porta en el braç tot un ofici, pot anar per tot arreu a exercir la seua indústria i trobar mitjans de subsistir: l'altre» 
(el treballador manufacturer) «no és més que un accessori que, separat dels confrares, ja no té ni capacitat, ni independència, i que es 
troba forçat d'acceptar la llei que hom jutge adient d'imposar-li». (Storch, l.c., édit. Petersb. 1815, t. I, p. 204). <=

(66) A. Ferguson, l.c.p. 281: «L'un pot haver guanyat, ço que l'altre ha perdut». <=

(67) «L'home de coneixement i  el treballador productiu passen a distanciar-se àmpliament l'un de l'altre, i el coneixement,  per 
comptes de restar com a auxiliar del treball  en mans del treballador per augmentar-ne la potència productiva...  s'ha arrenglerat 
gairebé  a  tot  arreu contra  el  treball...  en  enganyar  sistemàticament  i  forçar-los  (als  treballadors)  per  tal  de  fer  completament 
mecàniques i obedients les potències musculars».  (W. Thompson, «An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth», 
London 1824, p. 274). <=

(68) A. Ferguson, l.c.p. 280. <=

(69) J. D. Tuckett, «A History of the Past and Present State of the Labouring Population», London 1846, v. I, p. 148. <=

(70) A. Smith, «Wealth of Nations», b. V, ch. I, art. II. Com a deixeble d'A. Ferguson, que havia desenvolupat les conseqüències 
contraproduents de la divisió del treball, A. Smith en aquest punt era del tot clar. En la introducció de la seua obra, on celebra 
exprofesso la divisió del treball, l'assenyala tan sols de passada com a font de desigualtats socials. No reprodueix Ferguson fins el 5è 
llibre, sobre els ingressos estatals. He donat a «Misère de la Philosophie» el que calia sobre la relació històrica de Ferguson, A. 
Smith, Lemontey i Say en la crítica de la divisió del treball, i hi he expressat també per primera vegada la divisió manufacturera del 
treball com a forma específica del sistema de producció capitalista. (l.c.p. 122 sq). <=

(71) Ferguson ja diu a l.c.p. 281: «I fins i tot pensar, en aquesta època de separacions, pot esdevindre un ofici particular». <=

(72) G. Garnier, t. V de la seua traducció, p. 4-5. <=

(73) Ramazzini, professor de medicina pràctica a Padua, publicà el 1713 la seua obra «De morbis artificum», traduïda el 1777 al 
francès,  reimpressa  el  1841  a  l'«Encyclopédie  des  Sciences  Médicales.  7me  Div.  Auteurs  Classiques».  El  període  de  la  gran 
indústria ha engrandit naturalment força el seu catàleg de malalties laborals. Vegeu entre d'altres «Hygiène physique et morale de 
l'ouvrier dans les grandes villes en général, et dans la ville de Lyon en particulier».  Par le Dr. A. L. Fonteret, Paris 1858, i «Die 
Krankheiten, welche verschiednen Ständen, Altern und Geschlechtern eigenthümlich sind», 6 volums, Ulm 1840.  L'any 1854 la 
Society of Arts nomenava una comissió de recerca sobre patologia industrial. La llista de documents aplegats per aquesta comissió 
hom la troba en el catàleg del «Twickenham Economic Museum».  Força importants són els oficials «Reports on Public Health». 
Vegeu també Eduard Reich, M.D., «Ueber die Entartung des Menschen», Erlangen 1868. <=

(74) «To subdivide a man is to execute him, if he deserves the sentence, to assassinate him, if he does not ... the subdivision of  
labour  is  the  assassination  of  a  people».  (D.  Urquhart,  «Familiar  Words»,  London  1855,  p.  119).  Hegel  tenia  opinions  força 
herètiques de la divisió del treball. «Per homes educats hom entèn primordialment els qui poden fer allò que els altres fan», diu en la  
seua filosofia del dret. <=

(75) La fe tranquilitzadora en el geni inventiu exercida a priori pel capitalista individual en la divisió del treball, s'hi troba encara 
avui entre els professors alemanys, com el senyor Roscher per exemple, que recompensa el sorgiment d'aquest cap de Júpiter de la 
divisió del treball ja consolidada, amb «diversos salaris laborals» com a agraïment. L'aplicació més o menys gran de la divisió del 
treball depèn de la llargada de la bossa, no de la grandària del geni. <=

(76) Més que A. Smith els autors anteriors, com Petty, com l'autor anònim de «Advantages of the East-India Trade» etc., s'hi fixen 
en el caràcter capitalista de la divisió manufacturera del treball. <=

(77) Constitueixen una excepció entre els moderns uns pocs escriptors,  que pel que fa a la divisió del treball segueixen gairebé 
únicament els escriptors antics, com és el cas de Beccaria i James Harris. Així Beccaria: «Cadascú prova amb l'experiència que 
aplicant la mà i l'enginy sempre al mateix gènere d'operacions i de productes, els hi són més fàcils, més abundants i millors els 
resultats que en treu que no pas que si cadascú fes aïlladament totes les coses que li són necessàries. Dividint-se d'aquesta manera 
per la utilitat comuna i privada els homes en diverses classes i condicions». (Cesare Beccaria, «Elementi di Econ. Publica», ed. 
Custodi, Part. Moderna, t. XI, p. 28). James Harris, posteriorment Earl of Malmesbury, famós pels «Diaries» de la seua ambaixada a 
Petersburg, diu en una nota al seu «Dialogue concerning Happiness», London 1741, més tard reimprès a «Three Treatises etc.», 3. 
ed., Lond. 1772: «Tota l'argumentació per demostrar que la societat és natural (és a dir, per la divisió d'ocupacions)... es pren del 
segon llibre de la «República» de Plató. <=

(78) Així en l'Odissea, XIV, 228: «Ja que cada altre home es dedicada també a d'altres treballs» i Arquíloc en Sextus Empiricus:  
«Cadascú troba el seu sentit en un treball diferent». <=

(79)  «Πολλ'  ηπιστατο εργα,  κακωζ δ'  ηπιστατο παντα» – L'atenenc  es  tenia  per  superior  a  l'espartà  com a  productor  de 
mercaderies, ja que aquests en la guerra podien disposar d'homes amb escreix, però no de diners, com Tucídides fa dir a Pericles en 
el discurs on crida als atenencs a la guerra del Peloponès: «Sempre s'estimen més de lluitar amb els cossos que no pas amb les  
riqueses». (Thuk., l. I, c. 141). Amb tot, hi resta l'ideal, també en la producció material, de l'αυταρκεια, oposada a la divisió del 
treball, «ja que en aquesta s'hi genera prosperitat, però en aquella, a més, independència». Hom ha de fer notar a més que fins i tot ja  
en l'època de la caiguda dels 30 tirans encara no hi havien més de 5.000 atenencs sense propietat agrària. <=
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(80) Plato desenvolupa la divisió del treball fins la comunitat a partir de la multiplicitat de necessitats i la unicitat de talent dels  
individus.  El  seu punt  principal  de  mira  és  que  el treballador  s'ha  d'adaptar a  l'obra,  no l'obra  al  treballador,  la  qual  cosa  és 
irremeiable quan fa alhora diferents oficis, i en fa tal o tal obra subordinada a les adjacents. «Ja que el treball no vol esperar-se  
durant el temps lliure del qui el fa, sinó que el treballador ha de posar-se a la feina, i no d'una forma lleugera. – Això és necessari. – 
De la qual cosa se segueix així que hom produeix més de tot i alhora més bellament i fàcil, si fa tan sols una cosa d'acord amb les 
seues dots naturals i amb el temps adient, lliure d'altres ocupacions». («De Republica», II, 2. ec., Baiter, Orelli etc). Similarment en 
Tucídides, l.c.c. 142: «La navegació és un art com qualsevol altre i no es pot realitzar, com les circumstàncies ho requereixen, com 
una ocupació subalterna; més aviat caldria no realitzar cap altra ocupació simultàniament a aquella». Si el treball ha d'esperar al 
treballador, diu Plató, el moment crític de la producció es perd i l'obra queda malmesa, «εργο υ καιρον διολλυται». Aquesta 
mateixa idea platònica es troba de nou en la protesta dels propietaris de blanquejadores angleses contra l'article de la llei fabril que 
fixa determinades hores de menjar per tots  els treballadors.  El llur  negoci no s'hi pot adaptar als treballadors,  ja que «den les 
diverses operacions d'escalfament, rentat, emblanquiment, correcció, pressió i tinció, cap no es pot aturar en un instant determinat 
sense perill de danys... L'obligació de la mateixa hora de dinar per tots els treballadors pot posar en perill valuosos béns que no 
finalitzarien el procés laboral». Le platonisme où va-t-il se nicher! <=

(81) Xenofont relata que no tan sols és un honor rebre aliments de la taula del rei de Pèrsia, sinó que aquests són aliments són també 
més saborosos que els altres. «I això no és cap meravella, ja que, igual com la resta de les arts es perfeccionen particularment en les 
grans ciutats, els aliments reials s'elaboren d'una forma pròpia. Perquè en les petites ciutats un mateix fa llits, portes, arades, taules; 
sovint construeix cases per encàrrec, i queda satisfet si troba material suficient per mantindre's. És purament impossible per un home 
que s'esforça tan diversament, fer-ho tot bé. En les grans ciutats, però, on cada individu troba nombrosos compradors, n'hi ha prou 
amb un sol ofici per nodrir un home. Sovint ni tan sols cal tot un ofici, sinó que un fa sabates d'home i l'altre de dona. Ací i allà un 
viu simplement de serrar, l'altre de tallar sabates; un talla únicament roba, l'altre tan sols n'aplega les peces. Ara bé, és necessari que 
qui realitza el treball  simple  siga  també incondicionalment  qui ho fa millor.  Igualment  s'esdevé  amb l'art  de la  cuina».  (Xen., 
«Cyrop.», l. VIII, c. 2). S'hi fixa exclusivament en l'excel·lència dels béns amb valor d'ús, per bé que Xenofont ja sap que el nivell  
assolit per la divisió del treball depèn de l'abast del mercat. <=

(82) «Ell» (Busiris) «dividí tothom en castes peculiars... disposà que cadascuna seguís la mateixa ocupació, ja que sabia que els qui 
canvien d'ocupació no hi aprofundeixen en cap; i els que, però, resten constantment en la mateixa ocupació, assoleixen la perfecció. 
Realment també trobem que en relació a les arts i els oficis han superat els rival com ho fa al mestre amb l'aprenent, i els esforços 
per mantindre la monarquia i les altres institucions estatals són tan admirables que els filòsofs més famosos que parlen d'aquesta 
qüestió, lloen la constitució egípcia per damunt de les altres». (Isocr., «Busiris»,c. 8.) <=

(83) cf. Diod. Sic. <=

(84) Ure, l.c.p. 20. <=

(85) Ço que es diu en el text val més per Anglaterra que per França i més per França que per Holanda. <=
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TRETZÈ CAPÍTOL. PART I (SECCIONS DE L'1 A LA 3)
Maquinària i gran indústria

1. Desenvolupament de la maquinària

John Stuart Mill diu en els seus «Principis d'economia política»: 

«És qüestionable si totes les invencions mecàniques fetes fins ara han alleugerit l'esforç diari de tot ésser 
humà».(86)

Aquest no és tampoc, però, de cap manera,  l'objectiu de la maquinària emprada pel 
capitalisme. Igual que tot altre desenvolupament de la força productiva del treball cerca 
l'abaratiment  de les  mercaderies,  la  reducció de la part  de la  jornada laboral  que el 
treballador empra per ell mateix, i l'allargament de l'altra part de la jornada laboral, la 
que dóna sense compensació al capitalista. És un mitjà per la producció de plus-vàlua.

La  transformació  del  sistema  de  producció  assum  com  a  punt  de  partida  en  la 
manufactura  la  força  de  treball,  i  en  la  gran  indústria  els  mitjans  de  treball.  Així 
primerament  cal  investigar  com  els  mitjans  de  treball  es  transformen  d'eines  en 
màquines, o com es diferencien les màquines dels instruments artesanals. S'hi tracta tan 
sols  d'una  gran  caracterització  general  ja  que  les  línies  frontereres  que  separen  les 
èpoques de la societat no són pas menys fortes que les de la història de la Terra.

Matemàtics i mecànics – i hom troba que això es repeteix ací i allà entre els economistes 
anglesos – expliquen que l'eina és una màquina simple i que la màquina és una eina 
complexa.  No  hi  veuen  cap  diferència  essencial  i  denominen  així  màquines  les 
potències mècaniques més simples, com la palanca, el pla inclinat, el caragol, la falca, 
etc.(87) De fet tot màquina consisteix en aquestes potències simples, siga com siga que 
les revestesca i les combine. Des del punt de mira econòmic, però, aquesta explicació no 
ensenya res, ja que li manca l'element històric. D'altra banda hom cerca la diferència 
entre eina i màquina en el fet que en les eines l'home n'és la força motriu, mentre que en 
les màquines ho és una força natural diferent de la humana, com bèsties, aigua, vent, 
etc.(88) Segons això una arada arrossegada per un bou, que pertany a èpoques de la 
producció ben diferenciades, és una màquina, mentre que el circular loom de Claussen, 
mogut per la mà d'un únic treballador, que completa 96.000 puntades per minut, és una 
eina  simple.  I  el  mateix  loom que  és  una  eina  quan es  mou  amb la  mà,  seria  una 
màquina si ho fés el vapor. Com que l'aplicació de la força animal és un dels invents 
més antics de la humanitat, de fet la producció de màquines hauria precedit la producció 
artesanal.  Quan  John  Wyatt  el  1735  ideà  la  seua  filadora  mecànica  i  amb  ella  la 
revolució industrial del segle XVIII, no va dir res de fer que fossen ases per comptes 
d'homes qui impulsassen la màquina,  i  amb tot  aquest  paper va caure en l'ase.  Una 
màquina «per filar sense dits», es llegeix en el seu programa.(89)

Tota  maquinària  desenvolupada  consisteix  en  tres  parts  essencialment  diferents,  el 
motor, el mecanisme de transmissió i, finalment, l'instrument mecànic o de treball. El 
motor actua com a força impulsora de tot el mecanisme. Genera la pròpia força motriu, 
com la màquina de vapor, la màquina calòrica, la màquina electromagnètica, etc., o rep 
l'impuls d'una força natural exterior ja existent, com el molí d'aigua d'una caiguda, el 
molí  de vent del vent, etc.  El mecanisme de transmissió,  integrat  per volants, eixos, 
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rodes dentades, polees, mànecs, cordes, corrioles, pinyons i dispositius de les mens més 
diferents, regula el moviment, el transforma, quan cal, com ara d'un de perpendicular en 
un de circular, el divideix i distribueix per la maquinària instrumental. Aquestes dues 
parts contribueixen únicament en fornir a l'instrument mecànic de moviment, mitjançant 
el qual l'objecte de treball és alterat de la forma volguda. Aquesta part de la maquinària, 
la  instrumental,  és  amb la  qual  aparegué  la  revolució  industrial  en  el  segle  XVIII. 
Constitueix encara quotidianament de nou el punt de partida tan aviat una artesania o 
una manufactura es mecanitzen.

Si veiem ara de més a prop la màquina instrumental, o la màquina de treball pròpiament 
dita, hi distingum en general, per bé que sovint en formes força modificades, els aparells 
i eines amb els quals treballava l'artesà i el treballador manufacturer, però per comptes 
d'eines d'homes ara són eines d'un mecanisme o mècaniques. O bé tota la màquina és 
tan sols una edició mecànica més o menys alterada dels antics instruments artesanals, 
com és el cas del teler mecànic (90), o els òrgans funcionals emprats en el marc de la 
màquina de treball són antics coneguts, com les filadores en una màquina de filar, les 
agulles en una màquina de cosir, les fulles de la màquina de serrar, els ganivets en la 
màquina de tallar, etc. La diferenciació d'aquestes eines respecte del cos pròpiament dit 
de la màquina de treball es produeix des d'un bon començament. En general, encara la 
majoria  de  peces  es  produeixen  artesanalment  o  manufacturerament  i  després  es 
produeix  de  forma  mecànica  el  cos  de  la  màquina  de  treball.(91) La  màquina 
instrumental és així un mecanisme que amb la participació del moviment corresponent 
realitza amb les eines les mateixes operacions que realitzava el treballador amb eines 
similars. Que la força motriu provinga ara d'homes o, de nou, d'una màquina, no altera 
l'essència de la qüestió. Per l'origen humà de l'eina pròpiament dita que entra en un 
mecanisme, la màquina ocupa el lloc de simple instrument. La diferència salta a la vista, 
fins i tot quan l'home en resta encara com a primer motor. El nombre d'instruments de 
treball que pot manegar simultàniament el restringeix el nombre dels seus instruments 
naturals  de  producció,  els  seus  propis  òrgans  corporals.  Hom  provà  a  Alemanya 
originalment de fer que un filador impulsàs dues rodes de filar, és a dir que se'l feia 
treballar  simultàniament amb les dues mans i  els dos peus. Això era ben complicat. 
Posteriorment hom inventà una filadora amb dues rodes de filar, però els virtuosos de la 
filatura  que podien filar  simultàniament  amb dos fils,  eren gairebé tan rars  com els 
homes de dos caps. La Jenny filava, contràriament, des del començament amb 12-18 
filadores, els telers són dotats amb més de 1.000 agulles, etc. El nombre d'instruments 
que pot fer entrar en joc simultàniament la mateixa màquina instrumental s'emancipaven 
des d'un principi  de les  limitacions  organiques  que aturaven les eines  manuals  d'un 
treballador.

En moltes eines manuals la diferència entre els homes com a simple força motriu i com 
a  treballador  o  operador  pròpiament  dit  posseeix  una  existència  sensiblement 
contrastada. Per exemple, en la roda de filar el peu actua tan sols com a força motriu 
mentre  que  la  ma  treballa  en  la  filadora,  estira  i  gira,  realitza  l'operació  de  filar 
pròpiament dita. Precisament és aquesta darrera part de l'instrument manual la que la 
revolució  industrial  pren inicialment  i  deixa  als  homes,  al  costat  del  nou treball  de 
vigilar la màquina amb els ulls i de corregir-ne els errors amb la mà, el paper purament 
mecànic de la força motriu.  Els instruments,  contràriament,  amb els quals l'home ha 
actuat des d'un principi com a simple força motriu, com ara en girar el mànec d'un molí 
(92), en bombejar, en moure amunt i avall el braç d'un bufador, en esmicolar amb un 
morter, etc., demanen de fet originalment l'ús d'animals, de l'aigua, del vent (93) com a 
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forces motrius. Es mecanitzen, en part a dins i esporàdicament molt abans dels període 
manufacturer, però no revolucionen el sistema de producció. Es fa evident en el període 
de gran indústria que són, fins i tot en la forma artesanal, màquines. Les bombes, per 
exemple, amb les quals els holandesos drenaren el llac de Harlem, es construiren segons 
el  principi  de  les  bombes  ordinàries,  tan  sols  que  màquines  ciclòpies  de  vapor 
substituïen  les mans humanes  en moure'n  els  pistons.  Els  bufadors ordinaris  i  força 
imperfectes del ferrer es transformen, encara ocasionalment a Anglaterra, en una bomba 
mecànica d'aire en unir-hi al seu braç una màquina de vapor. La pròpia màquina de 
vapor, tal com se la va inventar a la fi del segle XVII durant el període manufacturer, i 
com continuà fins al començament dels anys 80 del segle XVIII  (94), no generà cap 
revolució industrial. Fou més aviat al contrari la creació de màquines instrumentals les 
que feren necessàriament revolucionàries les màquines de vapor. Tan aviat com l'home, 
per comptes de treball amb l'instrument sobre l'objecte de treball, actua ara tan sols com 
a força motriu d'una màquina instrumental, el revestiment de la força motriu en múscul 
humà esdevé casual i el vent, l'aigua, el vapor, etc., en poden ocupar el lloc. Això no 
exclou naturalment aquells canvis que sovint impliquen grans alteracions tècniques de 
mecanismes construïts originalment per a la força motriu humana. Actualment totes les 
màquines que es fan, com les serradores, les panificadores, etc., es construeixen, si és 
que la pròpia natura no n'exclou l'ús a petita escala, per poder alimentar-se tant de força 
motriu humana com de purament mecànica.

La  màquina,  que  introdueix  la  revolució  industrial,  substitueix  el  treballador,  que 
manipula una eina individual, amb un mecanisme que opera alhora un nombre d'eines 
iguals o de la mateixa mena i ho fa amb una única força motriu, siga quina siga la seua 
forma.(95) Ací tenim la màquina, però tan sols com a element simple de la producció 
mecànica.

L'augment de l'abast de la màquina de treball  i  del nombre d'eines en funcionament 
simultani condiciona un mecanisme motor massiu, i aquesta mecanisme requereix per la 
superació de la seua pròpia resistència una força motriu més poderosa que la humana, a 
banda del fet que l'home és un instrument força imperfecte per produir un moviment 
uniforme i continu. Si assumim que ja tan sols actua com a simple força motriu, que per 
tant en el lloc de la seua eina apareix una màquina instrumental, les forces naturals el 
poden també substituir ara com a força motriu. De totes les forces motrius que ha llegat 
el període manufacturer la força equina és la pitjor, en part perquè un cavall té un cap 
propi,  en part  perquè és costosa i  d'abast  limitat  pel  que fa a  l'aplicació  general  en 
fàbriques.(96) Amb tot el cavall fou emprat extensament durant la infantesa de la gran 
indústria, com demostren els planys dels agrònoms contemporanis, i l'expressió vigent 
fins els nostres dies de la força mecànica en cavalls de potència. El vent era inconstant i 
incontrolable, i l'ús de la força hidràulica el superava extraordinàriament a Anglaterra, 
el lloc de naixement de la gran indústria, ja durant el període manufacturer.  Hom ja 
havia intentat en el segle XVII de fer moure dues pedres de molí amb un únic molí 
d'aigua. L'abast necessari del mecanisme de transmissió entrava ara, però, en conflicte 
amb la força hidràluica,  i  aquesta fou una de les circumstàncies que impulsaren una 
recerca acurada de les lleis de la fricció. Similarment l'acció irregular de la força motriu 
en els molins que es posaven amb moviment amb l'estira i arronsa d'una palanca, dugué 
a la teoria i l'aplicació del volant (97), que després jugaria un paper tan important en la 
gran  indústria.  D'aquesta  forma  el  període  manufacturer  desenvolupar  els  primers 
elements científics i tècnics de la gran indústria. La filadora throstless d'Arkwright fou 
impulsada des del principi amb aigua. Amb tot, també l'ús de la força hidràulica com a 
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força  motriu  predominant  comportà  circumstàncies  difícils.  No  podia  elevar-se  a 
voluntat  i  mancava en certes èpoques de l'any,  i  per damunt  de tot  era d'una natura 
purament local.(98) No fou fins a la segona màquina de vapor de Watt,  denominada 
d'acció doble, que s'hi trobà un primer motor que devia la seua pròpia força motriu al 
consum de carbó i aigua, la potència de força de la qual resta completament sota control 
humà, que era mòbil i mitjà de locomoció, urbana i no rural com el molí d'aigua, que 
permetia la concentració de la producció en ciutats, per comptes d'escampar-la, com el 
molí d'aigua, pel camp (99), universal en la seua aplicació tecnològica, i de residència 
relativament  poc  condicionada  per  circumstàncies  locals.  El  gran  geni  de  Watt  s'hi 
mostra en l'especificació de la patent que registrà l'abril del 1784, i on la seua màquina 
de vapor  no es  descriu  com a  invent  amb un objectiu  particular,  sinó com a agent 
universal de la gran indústria. Hi assenyala aplicacions moltes de les quals, com ara el 
martell  de  vapor,  no  s'introduiren  fins  a  mig  segle  després.  Dubtava,  però,  de 
l'aplicabilitat  de la màquina de vapor a la navegació.  Els seus successors, Boulton i 
Watt, presentaren el 1851 les màquines de vapor més colossals pels steamers oceànics 
en l'exposició industrial de Londres.

Després  que  les  eines  es  transformassen  d'eines  d'organismes  humans  a  eines  d'un 
aparell  mecànic,  la  màquina  instrumental,  ara  també  el  motor  adquiria  una  forma 
independent, completament emancipada de les limitacions de la força humana. Per tant 
la maquina instrumental individual que hem considerat fins ara es redueix a un simple 
element  de  la  producció  mecànica.  Un  motor  mecànic  podia  ara  impulsar  diverses 
màquines de treball simultàniament. 

Amb el nombre de màquines de treball que es mouen simultàniament creix el motor 
mecànic i el mecanisme de transmissió esdevé un aparell d'ampliació.

Ara diferenciarem la cooperació de diverses màquines de la mateixa mena d'un sistema 
mecànic.

En un cas  tota  l'obra la  realitza  la  mateixa  màquina  de  treball,  que du a  terme les 
diferents  operacions  que  realitzaria  un  treballador  manual  amb  les  seues  eines,  per 
exemple  el  teixidor  amb el  seu teler,  o  diversos  treballadors  manuals  amb diferents 
eines, bé de forma independent o com a membres d'una manufactura, que les duguesses 
a terme en sèrie.(100) Per exemple en la manufactura moderna de sobres un treballador 
doblega al  paper amb la doblegadora,  un altre  hi posa la goma, un tercer l'obre per 
imprimir-hi  la  divisa,  un  quart  el  tanca,  etc.,  i  en  cadascuna  d'aquestes  operacions 
parcials cada envelop individual canvia de mans. Una única màquina d'envelops realitza 
totes aquestes operacions d'un colp i fa 3.000 i més envelops en una hora. Una màquina 
americana per la cofnecció de paperines presentada en l'exposició industrial de Londres 
del 1862 tallava el paper, l'encolava, el doblegava i completava 300 peces per minut. El 
procés global que dins de la manufactura es dividia i es duia a terme de forma seriada el 
completa ací una màquina de treball, que actua amb la combinació de diferents eines. 
Ara  bé,  amb independència  que  una d'aquestes  màquines  de treball  siga tan sols  la 
reproducció  mecànica  d'una  eina  manual  complexa  o  la  combinació  d'instruments 
simples de diferents menes particularitzats per la manufactura, en la fàbrica, és a dir en 
el taller basat en la mecanització, apareix de nou la cooperació simple, i de fet en primer 
terme (deixem de banda ara el treballador) com a conglomerat espaial de màquines de 
treball que funcionen de la mateixa manera i simultàniament. Així una fàbrica de teixits 
la constitueix la reunió de nombrosos telers mecànics i una fàbrica de cosits la reunió de 
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nombroses màquines de cosir en el mateix lloc de treball. Existeix, però, ací una unitat 
tècnica, en rebre les nombroses màquines de treball de la mateixa mena simultàniament 
i homogèniament un mateix impuls de les bategades del primer motor que els  hi és 
comú,  que els  arriba mitjançant  el  mecanisme de transmissió,  que els  hi  és en part 
comú,  ja  que  tan  sols  ramificacions  particulars  arriben  a  cada  instrument  mecànic 
individual. Igual com nombroses eines constitueixen l'òrgan d'una màquina de treball, 
nombroses màquines de treball constitueixen ara tan sols òrgans de la mateixa mena 
d'un únic motor mecànic.

Un sistema mecànica pròpiament dit no ocupa, però, el lloc de les màquines individuals 
independents  fins que l'objecte  de treball  no passa per  una sèrie  interconnectada  de 
diferents processos seriats que du a terme una cadena d'instruments mecànics de menes 
diferents,  però  complementaris  entre  ells.  Reapareix  ací  la  cooperació  pròpia  de  la 
manufactura  per  la  divisió  del  treball,  però  ara  com  a  combinació  d'instruments 
mecànics parcials. Les eines específiques dels diferents treballadors parcials, com en la 
manufactura de la llana, qui la bat, qui la pentina, qui la fila, etc., es transformen ara en 
les eines d'instruments mecànics especialitzats, cadascun dels quals constitueix un òrgan 
particular  per  una  funció  particular  d'un  sistema  de  mecanismes  instrumentals 
combinats. La pròpia manufactura ofereix en general al sistema mecànic en les branques 
on  s'introdueix  per  primera  vegada,  el  fonament  natural  de  la  divisió  i  per  tant  de 
l'organització  del  procés  de  producció.(101) Aviat  apareix,  però,  una  diferència 
essencial. En la manufactura és el treballador qui, individualment o en grups, ha de dur 
a terme cada procés parcial particular amb les eines manuals. El procés s'apropia del 
treballador, però també s'hi ha d'adaptar. Aquest principi subjectiu de la divisió cau en 
el camí de la producció mecànica. El procés global s'hi considera objectivament, en si, 
s'analitza en les fases que el constitueixen, i el problema, la realització de cada procés 
parcial i la vinculació dels diferents processos parcials, es resol amb l'aplicació tècnica 
de la mecànica, la química, etc.  (102), si bé naturalment la concepció teòrica s'ha de 
perfeccionar amb l'experiència pràctica acumulada a gran escala. Cada màquina parcial 
ofereix matèria primera a la següent, i com que totes actuen simultàniament, el producte 
contínuament es troba en els diferents estadis del procés de formació, en transició d'una 
fase de la producció a l'altra. Igual com en la manufactura la cooperació immediata de 
treballadors  parcials  genera  una  proporció  determinada  de  grups  particulars  de 
treballadors, també en el sistema organitzat  mecànicament l'ocupació contínua de les 
màquines parcials entre elles determina una certa proporció entre el llur nombre, l'abast 
i la velocitat. La màquina de treball combinada, ara un sistema organitzat de màquines 
individuals de diferents menes i dels llurs grups, com més es perfecciona, més esdevé 
un procés global continuat, és a dir menor és la interrupció de matèria primera de la fase 
inicial a la darrera, i més també substitueix el propi mecanisme la mà humana en el pas 
d'una fase de la producció a la següent.  Si en la manufactura l'aïllament  del procés 
particular és un principi donat per la divisió del treball, domina per contra en la fàbrica 
desenvolupada la continuïtat dels processos particular.

Un sistema de maquinària, ja es base en la simple cooperació de màquines de treball de 
la mateixa mena,  com els telers, o en la combinació de menes diferents, com en les 
filadores, constitueix en si un gran autòmata tan aviat com l'impulsa un primer motor 
automàtic.  Tot i que el  sistema global s'impulse,  per exemple,  amb una màquina de 
vapor, encara part dels instruments mecànics individuals utilitzen treballadors per certs 
moviments, com era el cas de la conducció de la mule abans de la introducció de la 
selfacting mule i encara en les filatures fines, o parts determinades de la maquinària per 
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a la realització de la feina han de recòrrer a treballadors com a instruments, com passa 
en les cases de la maquinària abans de la transformació del slide rest (un aparell de gir) 
en  un  selfactor.  Tan  aviat  com  la  màquina  de  treball  realitza  tots  els  moviments 
necessaris per l'elaboració de la matèria primera sense assistència humana i ni tan sols 
tampoc de supervisió  humana,  tenim un sistema automàtic  de maquinària,  capaç  de 
millorar contínuament en detalls. Aquests, per exemple l'aparell que atura tot sol una 
màquina de fil quan s'hi trenca un fil individual, i la selfacting stop, que atura el millorat 
teler de vapor tan aviat la bovina es buida de fil, són invencions del tot modernes. Com 
a exemple tant de continuïtat de la producció com de realització del principi automàtic 
s'hi pot prendre la moderna fàbrica paperera. En la producció de paper s'hi pot estudiar 
profitosament en general la diferència entre els diversos sistemes de producció, basats 
en diversos mitjans de producció, com també la connexió de les relacions socials de 
producció amb aquests sistemes de producció, ja que l'antiga paperera alemanya ens 
ofereix una mostra de la producció artesanal, l'Holanda del segle XVII i la França del 
XVIII una mostra de la manufactura pròpiament dita i l'Anglaterra moderna una mostra 
de la fabricació automàtica, tot amb el mateix objectiu, sense comptar que a Xina i a 
Índica encara existeixen dues formes paleoasiàtiques diferents de la mateixa indústria. 

Com a sistema vertebrat  de màquines  de treball,  el  moviment  de les quals  el  reben 
mitjançant la maquinària de transmissió d'un autòmata central, la mecanització posseeix 
la forma més desenvolupada. En el lloc de la màquina individual hi apareix un monstre 
mecànic,  el  cos  del  qual  omple  fàbriques  senceres  i  la  força  demoníaca,  de  primer 
recoberta de moviments lents, gairebé cerimoniosos, dels seus membres gegants, esclata 
en la roda furiosa i febril d'incomptables òrgans laborals.

Hi havia mules, màquines de vapor, etc., abans que hi haguessen treballadors l'ocupació 
exclusiva dels quals fos fer màquines de vapor, mules, etc., igual com els homes duien 
roba abans que hi haguessen sastres. Els invents de Vaucanson, Arkwright, Watt, etc., 
foren, però, tan sols fructífers perquè aquests inventors disposaren, oferta pel període 
manufacturer,  d'una quantitat  considerable  de  treballadors  mecànics  qualificats.  Una 
part d'aquests treballadors eren artesans independents de diferents professions, una altra 
part s'aplegaven en manufactures, en les quals, com s'ha esmentat abans, la divisió del 
treball  hi  prevalia  amb  una  força  particular.  Amb  l'augment  de  les  invencions  i  la 
demanda creixent  de les màquines  recentment  inventades,  d'una banda hi havia  una 
particularització  superior  de  la  fabricació  de  màquines  en  múltiples  branques 
independent,  i  de  l'altra  s'aprofundia  la  divisió  del  treball  dins  les  manufactures  de 
construcció de màquines. Ací entrellucam per tant en la manufactura el fonament tècnic 
immediat de la gran indústria. Aquella produí la maquinària, amb la qual aquesta abolí 
l'artesania i la manufactura de les esferes de producció de les quals  s'apoderava. La 
mecanització s'aixecà així espontàniament damunt uns fonaments materials poc adients. 
En un cert grau de desenvolupament havia d'erradicar aquest fonament sobrevingut, que 
s'havia elaborat  a l'antiga,  i construir-se tota sola una nova base corresponent al seu 
propi sistema de producció. Així com la màquina individual resta esquifida mentre es 
mou  tan  sols  pels  homes,  i  així  com el  sistema  mecànica  no  es  pot  desenvolupar 
lliurement abans que la màquina de vapor no haja ocupat el lloc de les forces motrius 
precedents  –  animals,  vent  i  la  pròpia  aigua,  la  gran  indústria  veia  privat  el  seu 
desenvolupament complet mentre el mitjà de producció que la caracteritzava, la pròpia 
màquina, degués l'existència a la força personal i a la destresa personal, i depengués així 
del desenvolupament muscular, de l'agudesa de la vista i de la virtuositat de la mà, amb 
la  qual  el  treballador  parcial  de  la  manufactura  i  l'artesà  conduïen  els  llurs  propis 



instruments esquifits.  A banda de l'encariment  de les màquines com a conseqüència 
d'aquesta  forma  originària  –  una  circumstància  que  domina  el  capital  com a  motiu 
conscient – l'expansió de la indústria ja mecanitzaada i la invasió de la maquinària en 
noves  branques  de  la  producció  eren  purament  condicionades  pel  creixement  d'una 
categoria  laboral,  que per la natura mig artística  de la seua ocupació tan sols podia 
augmentar progressivament i no a salts. Però en un cert estadi del desenvolupament la 
gran  indústria  entrà  també  tècnicament  en  contradicció  amb  el  rerefons  artesanal  i 
manufacturer.  L'engrandiment  de  l'abast  dels  motors  mecànics,  dels  mecanismes  de 
transmissió i  dels instruments mecànics,  les creixents  complicació i multiplicitat  i  la 
regularitat més forta de les parts integrants, a mesura que els instruments mecànics se 
separaven dels models artesanals, i adquirien una forma il·limitada llevat per la forma 
determinada  de  l'aplicació  mecànica  (103),  la  perfecció  del  sistema  automàtic  i 
l'aplicació contínuament més irremeiable d'una material més difícil de manipular, com 
ara el ferro per comptes de la fusta – la solució de totes aquestes qüestions que sorgien 
espontàniament es presentava a tot arreu en la forma de restriccions de personal, que no 
s'havien pogut practicar, més que en un cert grau, en el personal laboral combinat de la 
manufactura. Màquines com ara la pressa hidràulica moderna, el teler modern de vapor i 
la moderna màquina cardadora mai no les hauria pogut oferir la manufactura.

La transformació del sistema de producció en una esfera de la indústria condiciona la 
transformació  en  les  altres.  Això s'esdevé  originalment  per  aquelles  branques  de  la 
indústria  que  són  de  fet  aïllades  per  la  divisió  social  del  treball  perquè  cadascuna 
produeix una mercaderia independent, però que es vinculen com a fases d'un procés 
global. Així les filatures mecàniques feien necessaris els telers mecànics i totes dues 
forçaven la revolució mecànico-química en les blanqueries,  els estampats  i  els tints. 
Així d'altra banda la revolució en les filatures de cotó madurava la invenció del gin per 
separar les llavors de la fibra de cotó, amb la qual cosa fou possible que la producció de 
cotó assolí la gran escala ara requerida.(104) La revolució en el sistema de producció de 
la indústria i de l'agricultura feia necessària especialment, però, també una revolució en 
les  condicions  generals  del  procés  social  de  producció,  com  ara  dels  mitjans  de 
comunicació i de transport. Així com els mitjans de comunicació i de transport d'una 
societat  el  pivot  de  la  qual,  per  fer  servir  una  expressió  de  Fourier,  era  la  petita 
agricultura amb una indústria domèstica auxiliar i l'artesania urbana, no podien satisfer 
de cap manera les necessitats  de producció del període manufacturer  amb la divisió 
extensiva del treball social, la concentració de mitjans de treball i de treballadors i els 
mercats colonials, i que de fet també s'havien revolucionat, igual es transformaven els 
mitjans  de transport  i  de producció lliurats  pel període manufacturer  ja en obstacles 
insuportables per la gran indústria amb la seua velocitat  febril de producció,  l'escala 
massiva,  els  moviments  continus  de  capital  i  de  masses  obreres  d'una  esfera  de  la 
producció a l'altra i les connexions que creava de nou el mercat mundial. A banda de la 
completament revolucionària construcció de velers, les comunicacions i els transports 
s'adaptaven  gradualment  al  mode  de  producció  amb  un  sistema  de  vapors  fluvials, 
ferrocarrils, vapors oceànics i telègrafs. Les paoroses masses de ferro ara calia, però, 
forjar, soldar, tallar,  perforar, modelar, requerien d'altra banda màquines ciclòpies, la 
creació de les quals era prohibitiva per les fàbriques de maquinària manufactureres.

La gran indústria havia de fer-se amb els seus mitjans característics de producció, les 
pròpies màquines, i produir màquines amb màquines. No fou fins que féu això, que es 
construí un fonament tècnic adient i s'aixecà amb els propis peus. Amb la mecanització 
creixent  en  les  primeres  dècades  del  segle  XIX  la  maquinària  es  feia  de  fet 
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progressivament amb la fabricació d'instruments mecànics. Però no fou fins la darrera 
dècada que maduraren d'una forma inoïda els ferrocarrils i la navegació oceànica que 
dugué a la vida les màquines ciclòpies emprades en la construcció dels primers motors.

La condició més essencial per la fabricació de màquines amb màquines era un motor 
capaç d'exercir qualsevol potència mecànica i alhora d'una forma del tot controlable. 
Això ja existia en la màquina de vapor. Però calia alhora la producció de les formes 
estrictament  geomètriques,  com  ara  línies,  plans,  cercles,  cilindres,  cons  i  esferes 
necessàries per les parts mecàniques individuals. Aquest problema el resolgué Henry 
Maudslay en la primera dècada del segle XIX amb l'invent de l'slide-rest, que aviat es 
faria automàtica i que en una forma modificada fou aplicada a d'altres màquines  de 
construcció a banda del torn, per la qual s'havia ideat originalment. Aquesta realització 
mecànica subsititueix no qualsevol eina particular sinó la pròpia mà humana, que genera 
una forma determinada per sostindre, adaptar i dirigir la fulla de l'instrument de tall, 
etc.,  contra o damunt  el  material  de treball,  per exemple,  ferro.  Es permetia  així  de 
produir les formes geomètriques de les parts mecàniques individuals

«amb un grau de facilitat, idoneïtat i rapidesa que cap experiència acumulada de la mà del treballador més 
destre no podia oferir».(105) 

Si consideram ara la part de la maquinària emprada en la construcció de màquines que 
constitueix l'instrument mecànic pròpiament  dit reapareixen els instruments manuals, 
però d'un abast ciclopi. L'operador de la perforadora, per exemple, és una broca inoïda, 
impulsada per una màquina de vapor i sense ella no es podrien produir els ciclindres de 
les màquines de vapor i de les presses hidràuliques més grans. El torn mecànic és la 
reproducció  ciclòpia  del  torn  ordinari  de  peu,  l'aplanadora  un  fuster  de  ferro,  que 
treballa  amb  els  mateixos  instruments  en  ferro  que  el  fuster  utilitza  en  fusta;  els 
instruments que en les drassanes de Londres talla la planxa,  és una mena gegant de 
serra, l'instrument de la màquina de retallar,  que talla el ferro tan fàcilment com les 
tisores de sastre la tela, és una tisora monstruosa, i el martell de vapor opera amb un cap 
de  martell  corrent,  però  d'un  pes  que  ni  el  propi  Thor  podria  sostindre.(106) Un 
d'aquests martells de vapor, per exemple l'inventat per Nasmyth, pesa més de 6 tones i 
colpeja  amb  la  caiguda  perpendicular  de  7  peus  una  enclusa  de  36  tones  de  pes. 
Pulveritza distretament un bloc de granit i no és pas menys capaç de clavar, amb una 
successió de cops lleugers, un clau en una fusta delicada.(107)

Com a maquinària els mitjans de treball adquireixen una forma material d'existència que 
condiciona la substitució de la força humana per forces naturals i de la rutina empírica 
per  l'aplicació  conscient  de  la  ciència  natural.  En la  manufactura  la  vertebració  del 
procés laboral social és una combinació purament subjectiva de treballadors parcials; en 
el sistema mecànic la gran indústria posseeix tot un organisme productiu objectiu que 
disposa del treballador com d'una condició material  ja fixada de la producció. En la 
cooperació simple i fins i tot en l'especialitzada per la divisió del treball, extinció del 
treballador individual pel col·lectiu és més o menys casual. La maquinària, amb poques 
excepcions  que  s'esmentaran  més  tard,  funciona  tan  sols  en  mans  del  treball 
immediatament social o comunitari. El caràcter cooperatiu del procés laboral esdevé ara 
també per la natura dels mitjans de treball una necessitat dictada per la pròpia tècnica.
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2. El traspàs de valor de la maquinària al producte

Hom ha vist que les forces productiques que sorgeixen de la cooperació i de la divisió 
del treball no li costen res al capital. Són forces naturals del treball social. Les forces 
naturals, com el vapor, l'aigua, etc., que són apropiades pel procés productiu no costen 
en  cap  cas  res.  Però  així  com l'home  utilitza  els  pulmons  per  respirar,  utilitza  una 
«construcció de mà humana» per consumir productivament les forces naturals. Cal un 
molí d'aigua per aprofitar la força motriu de l'aigua i una màquina de vapor per aprofitar 
l'elasticitat del vapor. El que val per les forces naturals també val per la ciència. Una 
vegada descoberta,  la llei  de la desviació de l'agulla  magnètica en el camp de força 
d'una  corrent  elèctrica  o  la  de l'adquisició  de magnetisme  pel  ferro rodejat  per  una 
corrent  elèctrica,  no  tenen  cap  valor.(108) Però  l'explotació  d'aquestes  lleis  per  la 
telegrafia, etc., necessita d'un aparell força costós i extensiu. Com hem vist, la màquina 
no extingeix l'eina. Per comptes de l'eina manual que el capital deixa al treballador, ara 
s'hi  treballa  amb una màquina que condueix la pròpia eina.  Si bé per tant és clar  a 
primera vista que la gran indústria, mitjançant la incorporació de forces naturals inoïdes 
i  de  la  ciència  natural  en  el  procés  de  producció,  augmenta  extraordinàriament  la 
productivitat del treball, no és pas menys clar que aquesta productivitat augmentada no 
es compra d'altra banda amb un augment de l'esmerçament de treball. Igual que com 
qualsevol altra part integrant del capital  constant la maquinària no genera cap valor, 
però dóna el seu propi valor al producte en la generació del qual serveix. En la mesura 
que és un valor i que per tant transfereix valor al producte, constitueix una part integrant 
del mateix valor. Per comptes d'abaratir-lo, l'encareix en relació al seu propi valor. I és 
palpable que les màquines i la maquinària desenvolupada sistemàticament, els mitjans 
de  treball  característics  de  la  gran  indústria,  són  incomparablement  d'un  valor  més 
feixuc que els mitjans de treball d'artesanies i manufactures.

Primerament cal remarcar ara que la maquinària,  que sempre entra globalment en el 
procés laboral, tan sols ho fa parcialment en el procés d'ampliació del valor. No hi posa 
mia  més  valor  que  el  perdut  de  mitjana  pel  desgast.  S'hi  troba  per  tant  una  gran 
diferència  entre  el  valor  de  la  màquina  i  la  part  del  valor  que  periòdicament  es 
transfereix al producte. S'hi troba una gran diferència entre la màquina com a creadora 
de valor i com a creadora de producte. Com més gran és el període durant el qual la 
mateixa maquinària continua a servir en el mateix procés laboral, més gran és aquesta 
diferència. Certament que hem vist que tot mitjà de treball o instrument de la producció 
pròpiament dit entra globalment en el procés laboral i sempre a peces, en relació al seu 
desgast mitjà diari, en el procés d'ampliació del valor. Aquesta diferència, però, entre 
l'ús  i  el  desgast  és  molt  més  gran  en  la  maquinària  que  en  l'eina,  perquè  aquesta, 
construïda  en  un  material  més  durador,  viu  més,  perquè  l'aplicació,  regulada  per 
estrictes lleis científiques, possibilitat una economia més gran en la utilització de les 
parts que la integren i els seus mitjans de consum, i finalment perquè el seu camp de 
producció és incomparablement més gran que el de l'eina. En tots dos casos, el de la 
maquinària  i  el  de l'eina,  els  costos mitjans  diaris,  o la  part  integrant  del  valor que 
afegeixen al producte pel desgast diari i el consum de matèries auxiliars, com l'oli, el 
carbó, etc., es realitza sense més, exactament igual que les forces naturals disponibles 
sense l'assistència del treball humà. Com més gran és l'abast d'acció productiva de la 
maquinària  respecte  el  de l'eina,  més gran és l'abast  del  seu servei  desinteressat,  en 
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relació al de l'eina. Fins a la gran indústria l'home no aprèn a fer treballar el producte del 
seu treball anterior a gran escala, com si es tractàs d'una força natural.(109)

En arribar a la consideració de la cooperació i de la manufactura, es mostra que certes 
condicions generals de la producció, com els edificis, etc., s'economitzen en relació amb 
les condicions disperses de la producció del treballador aïllat,  i així el producte n'és 
menys car. En la maquinària no tan sols s'empra el cos d'una màquina de treball a través 
de  les  diverses  eines,  sinó  també  el  mateix  motor  juntament  amb  una  part  del 
mecanisme de transmissió de diverses màquines de treball.

Donada la diferència entre el valor de la maquinària i la porció del valor transferida al 
seu producte diari, el grau d'encariment del producte per aquesta porció del valor depèn 
primerament de l'abast del producte, és a dir de la seua superfície. El senyor Baynes de 
Blackburn estima en una lliçó publicada el 1857, que 

«cada cavall de potència mecànica real (109a) alimentarà 450 filadores selfactines, amb preparació, o 200 
filadores throstle o 15 telers per 40 inch cloth amb les aplicacions per ordir, classificar, etc». 

En el primer cas és el producte diari de 450 filadores mule, en el segon de 200 filadores 
throstle, en el tercer de 15 telers mecànics, els quals es reparteixen els costos diaris d'un 
cavall de potència de vapor i el desgast de la maquinària que posa en moviment, de 
forma que tan sols en una onza de fil o un colze de teixit tan sols s'hi transfereix una 
porció de valor ben minsa. Igualment s'esdevé amb l'exemple anterior del martell de 
vapor. Com que el seu desgast diari, el consum de carbó, etc., es reparteixen per una 
massa fructífera de ferro, que amartella diàriament, cada centena de ferro rep únicament 
una porció petita de valor, que seria força gran si aquest instrument ciclopi es dedicàs a 
petits claus.

Donat el cercle d'acció de la màquina de treball, per tant el nombre d'eines o, quan es 
tracta de força, l'abast, la massa de producte dependrà de la velocitat amb la qual opera, 
per tant, per exemple, de velocitat amb la qual gira la filadora, o el nombre de colps que 
reparteix el mateix en un minut. Molts d'aquests martells colossals donen 70 colps en un 
minut, i la màquina patentada per Ryder emprada en la forja de filadores amb martells 
de vapor de petites dimensions, en dóna 700.

Donada la proporció amb la qual el valor de la maquinària es transfereix al producte, la 
grandària d'aquesta porció del valor depèn de la seua pròpia quantitat  de valor.(110) 
Com menys treball continga, menys valor posarà en el producte. Com menys valor hi 
aporte, molt més productiva serà i més s'aproparan els seus serveis als de les forces 
naturals. La producció de la maquinària per maquinària en dismueix, però, el valor, en 
relació a l'extensió i a l'eficàcia.

Una  anàlisi  comparativa  del  preu  de  les  mercaderies  produïdes  artesanalment  o 
manufacturera, i el preu de les mateixes mercaderies com a productes de màquines dóna 
en  general  el  resultat  que  en  els  productes  de  màquines  la  part  integrant  del  valor 
deguda als mitjans de treball creix relativament, però disminueix absolutament. Això 
vol dir que la seua grandària absoluta baixa, però que la grandària en relació al valor 
global del producte, per exemple una lliura de fil, puja.(111) 
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És clar que s'hi dóna un simple deplacement de treball,  i per tant la suma global de 
treball requerit per la producció d'una mercaderia no disminueix, o la productivitat del 
treball  no  augmenta,  quan  la  producció  d'una  màquina  costa  tant  de  treball  com 
n'estalvia l'ús. La diferència, però, entre el treball que costa i el treball que estalvia, o el 
grau de productivitat, no depèn evidentment de la diferència entre el propi valor i el de 
les eines substituïdes. La diferència perdura mentre els costos laborals de la màquina i 
per tant la porció de valor que afegeix al producte resten inferiors en relació al  que 
afegeix el treballador a l'objecte de treball amb les seues eines. La productivitat d'una 
màquina es mesura per tant amb el grau que substitueix força de treball humana. Segons 
el senyor Baynes per 450 filadores mules i la maquinària preparatòria, que es mouen 
amb un cavall de potència de vapor, calen 21/2 treballadors (112) i cada selfactina fila en 
una jornada laboral de deu hores 13 onzes de fil (nombre mitjà), i per tant setmanalment 
es filen 3655/8 lliures de fil amb 21/2 treballadors. En la transformació a fil 366 lliures de 
cotó (deixam de banda pèrdues) absorbeixen tan sols 150 hores de treball o 15 jornades 
de deu hores, mentre que amb una roda de filar, si el filador manual lliura 13 onzes de 
fil en 60 hores, la mateixa quantitat de cotó absorbeix 2.700 jornades laborals de 10 
hores  o  27.000  hores  de  treball.(113) Allà  on  l'antic  mètode  de  blockprinting  o 
d'estampament manual ha desaparegut per l'estampament mecànic, una única màquina 
estampa amb l'assistència d'un home o d'un jove tant de gènere de quatre color en una 
hora com abans 200 homes.(114) Abans que Eli Whitney inventàs el gin de cotó, la 
separació de les llavors d'una lliura de cotó costava una jornada laboral mitjana. Com a 
conseqüència de la seua invenció una negra podia netejar 100 lliures de cotó i l'eficàcia 
del gin des de llavors encara ha millorat.  Una lliure de llana de cotó que es produïa 
abans a 50 centaus, es venia després amb més gran profit, és a dir amb la inclusió de 
més treball impagat, a 10 centaus. A Índia hom empra per la separació de la llana de la 
llavor un instrument mig mecànic, la txurca, amb la qual un home i una dona netegen 
diàriament 28 lliures. Amb la txurca inventades fa uns anys pel doctor Forbes 1 home i 
1 jove produïen diàriament 250 lliures;  allà on bous, vapor o aigua s'empren com a 
forces motrius, tan sols es requereixen uns pocs joves i dones com a feeders (abastidors 
manuals de materials per la màrquina). Setze d'aquestes màquines impulsades per bous 
realitzen diàriament l'obra diària mitjana anterior de 750 individus.(115)

Com s'ha esmentat abans, la màquina de vapor d'una arada realiza en una hora per 3 
penics o  1/4 xílings tanta  feina com 66 hones per 15 xílings  l'hora.  Retorn a aquest 
exemple  contra  una  presuposició  errònia.  Els  15  xílings  no  són  de  cap  manera 
l'expressió del treball  que en una hora duen a terme els 66 homes.  Si la relació del 
treball  excedentari  respecte  del  necessari  fos  d'un  110%,  produirien  aquestes  66 
treballadors en una hora un valor de 30 xílings, per bé que tan sols 33 hores en reben un 
equivalent, és a dir en forma de salari de 15 xílings. Suposam per tant que una màquina 
costa el  mateix que el  salari  anual  dels  150 treballadors  que desplaça,  digam 3.000 
lliures esterlines, de forma que 3.000 lliures esterlines no són de cap manera l'expressió 
monetària del treball que els 150 treballadors afegeixen a l'objecte de treball, sinó tan 
sols  la  part  del  treball  anual  que  reben  en  forma  de  salari.  Contràriament  el  valor 
monetari de la màquina de 3.000 lliures esterlines expressa tot el treball esmerçat en la 
seua  producció,  siga  quina  siga  la  relació  en  aquest  treball  entre  el  salari  pels 
treballadors i la plus-vàlua pels capitalista. Si la màquina costàs el mateix que la força 
de treball desplaçada, el treball que s'hi materialitza encara és molt inferior al treball viu 
que substitueix.(116)
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Considerada exclusivament com a mitjà d'abaratiment del producte, els límits per l'ús de 
la maquinària venen donats perquè la pròpia producció coste menys treball que el que se 
substitueix amb el seu ús. Pel capital, però, aquests límits són encara més restringits. 
Com que no paga pel treball emprat, sinó pel valor de la força de treball emprada, l'ús 
de la maquinària li és limitada per la diferència entre el valor de la maquinària i el valor 
de la força de treball substituïda. Com que la divisió de la jornada laboral en treball 
necessari i treball excedentari difereix en els diferents països, i també pel mateix país en 
els diferents períodes o durant el mateix període en les diferents sectors econòmics; com 
que, a més, el salari real del treballador cau de vegades per sota del valor de la seua 
força  de  treball,  de  vegades  puja-hi  per  damunt,  la  diferència  entre  el  preu  de  la 
maquinària i el preu de la força de treball que substitueix pot variar força, encara que la 
diferència entre la quantitat de treball necessària per la producció de la màquina i la 
quantitat global del treball reste igual.(116a) És, però, tan sols la primera diferència la 
que determina pròpiament els costos de producció de la mercaderia pel capitalista i la 
que l'influeix mitjançant la llei forçosa de la competència. Per tant la invenció avui de 
màquines a Anglaterra que tan sols s'empren a Nord-amèrica, igual com a Alemanya 
s'inventaven màquines en els segles XVI i XVII que tan sols s'empraven a Holanda, i 
com moltes invencions franceses del segle XVIII que tan sols aprofitaren a Anglaterra. 
Les  pròpies  màquines  produeixen  en  els  països  més  antigament  desenvolupats, 
mitjançant l'ús en certes branques econòmiques, un excedent de treball (redundacy of 
labour, que en deia Ricardo) en d'altres branques, que en aquestes la caiguda dels salaris 
per sota del valor de la força de treball impedia l'ús de la maquinària i que des del punt 
de mira del capital, el guany del qual no procedeix de la disminució del treball emprat, 
sinó del pagat, es fa supèrflua i sovint impossible. En certes branques de la manufactura 
llanera anglesa el treball infantil ha disminuït força durant els darrers anys, i ací i allà 
gairebé  ha  desaparegut.  Per  què?  Perquè  la  llei  fabril  feia  necessari  un  torn  doble 
d'infants, un que treballava 6 hores, l'altre 4, o tots dos tan sols 5. Els pares refusaren, 
però,  de vendre els  half-times  (temps  parcial)  més brats  que els  anteriors  full-times 
(temps complet). D'ací la substitució dels half-times per la maquinària.(117) Abans de 
la prohibició del treball de dones i d'infants (de menys de 10 anys) en mines el capital 
trobava el mètode d'utilitzar dones i noies nues, sovint amb companyia masculina, en 
mines  de  carbó  i  d'altres,  tan  extraordinàriament  d'acord  amb  el  seu  codi  moral  i 
especialment també amb el llibre de comptes, que fou tan sols després de la prohibició 
que van recòrrer a la maquinària. Els ianquis han inventat màquines per picar pedres. 
Els anglesos no les usen perquè els «pobres» («wretch» és una expressió educada de 
l'economia  política  anglesa  pels  treballadors  agrícoles)  que  requereix  aquest  treball, 
veuen pagada una part  tan petita  del  seu treball,  que pels  capitalistes  la  maquinària 
encariria  la  producció.(118) A Anglaterra  encara  ocasionalment  s'empren  dones  per 
comptes de cavalls per tirar, etc., els bots dels canals (119), perquè el treball requerit per 
la producció de cavalls i demàquines és una quantitat matemàticament donada, mentre 
que la del manteniment de dones de la població excedentària és, per contra, inferior a 
qualsevol càlcul. Hom no troba per tant un malbaratament tan vergonyós de la força 
humana per baixeses com a Anglaterra, el país de les màquines.

3. Efectes directes de la mecanització en el treballador

El punt de partida de la gran indústria el constitueix, com s'ha mostrat, la revolució dels 
mitjans  de  treball,  i  els  mitjans  de  treball  revolucionat  adquireixen  la  forma  més 
desenvolupada en el  sistema mecànic de la  fàbrica.  Abans de veure com el  materia 
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humà  s'incorpora  a  aquest  organisme  objectiu,  considerarem uns  efectes  secundaris 
generals d'aquesta revolució damunt el propi treballador. 

a) Apropiació de la força de treball suplementària pel capital.
El treball femení i infantil

En la mesura que la maquinària estalvia força muscular, es converteix en un mitjà per 
emprar treballadors sense força muscular o amb un desenvolupament corporal immadur, 
però amb una gran habilitat de membres. El treball femení i l'infantil foren per tant el 
primer mot de l'ús capitalista de la maquinària! Aquest poderós mitjà de substitució del 
treball i dels treballadors es transformà així aviat en un mitjà per engrandir el nombre de 
treballadors  assalariat  mitjançant  el  reclutament  de  tots  els  membres  de  la  família 
laboral, sense distinció de sexe i d'edat, sota el domini immediat del capital. El treball 
forçós pel capitalista usurpava no tan sols el lloc dels jocs infantils, sinó també el treball 
lliure en l'àmbit domèstic, dins els límits tradicionals de la pròpia família.(120) 

El valor de la força de treball es determina no tan sols pel temps de treball necessari pel 
manteniment del treballador adult individual, sinó també pel manteniment de la família 
treballadora.  En llençar  la maquinària  tots  els  membres  de la família  treballadora al 
mercat laboral, divideix el valor de la força de treball de l'home per tota la seua família. 
Devalua així la seua força de treball. La compra de la força de treball d'una família de, 
per exemple, 4, costa potser més que la compra anterior de la força de treball del cap de 
família, però apareixen 4 jornades laborals per comptes d'una, i el preu cau en relació a 
l'excés del treball excedentari de quatre per damunt del treball excedentari d'un. Ara 
quatre han d'oferir no tan sols treball, sinó treball excedentari, al capital, per tal que una 
família visca. Així la maquinària augmenta el material humà d'explotació, el camp més 
propi de l'aprofitament del capital (121), alhora que el grau d'explotació.

Revolució igualment des dels fonament la mediació formal de la relació capitalista, el 
contracte  entre  el  treballador  i  el  capitalista.  Damunt  la  base  del  bescanvi  de 
mercaderies,  la  primera  assumpció  era  que  el  capitalista  i  el  treballador  entren  en 
contacte com a persones lliures,  com a propietaris  independents de mercaderies, l'un 
propietari de diners i de mitjans de producció, l'altre propietari de la força de treball. 
Però ara el capital compra muts i mig muts. El treballador venia abans la seua pròpia 
força de treball, de la qual disposava formalment com a persona lliure. Ven ara la dona i 
les  criatures.  Esdevé  un  tractant  d'esclaus.(122) La  demanda  de  treball  infantil 
s'assembla sovint també en la forma a la demanda d'esclaus negres, com hom solia llegir 
en els anuncis de diaris americans. 

«La meua atenció», diu, per exemple, un inspector fabril anglès, «s'hi fixà en un anunci en un diari local 
d'una de les més importants ciutats manufactureres del meu districte, del qual en segueix la còpia: calen 
de 12 a 20 joves,  no pas tant joves com per poder passar per 13 anys.  Salari 4 xílings per setmana. 
Consultau, etc».(123) 

La frase «com per poder  passar per  13 anys»  es  refereix al  fet  que la  Factory Act 
permetia  treballar  tan  sols  6  hores  als  infants  de  menys  de  13  anys.  Un  sanitari 
oficialment qualificat (certifying surgeon) ha de certificar-ne l'edat. El fabricant demana 
per tant joves que semblen haver fet ja els tretze anys. La disminució sovint entretallada 
en  el  nombre  d'infants  de  menys  de  13  anys  ocupats  pels  fabricants,  reflectit  en 
l'estatística anglesa dels darrers 20 anys, fou segons declaracions dels inspectors fabrils 
en gran mesura obra dels propis certifying surgeons, que elevaven l'edat dels infants 
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d'acord amb el desig d'explotació dels capitalistes i la necessitat sòrdida dels pares. En 
el conegut districte londinenc de Bethnal Green s'hi fa un mercat públic cada dilluns i 
dimarts al matí on infants de tots dos sexes de 9 anys en endavant es lloguen al les 
manufactures londinenques de seda. «Les condicions habituals són d'1 xíling i 8 penics 
la setmana (que reben els pares) i 2 penics per mi a més del te». El contracte val tan sols 
per la setmana. Les escenes i el llenguatge durant aquest mercat són força deplorables».
(124) A més ha passat a Anglaterra que dones «han tret infants de la workhouse i els 
han llogat per 2 xílings i 6 penics setmanals».(125) Malgrat la legislació encara no pas 
menys de 2.000 joves són venuts pels propis pares a Gran Bretanya com a màquines 
d'escurar  xemeneies  (per  bé  que  existeixen  màquines  per  substituir-los).(126) La 
revolució efectuada per la maquinària en les relacions legals entre el comprador i el 
venedor  de  la  força  de  treball,  de  forma  que  tota  la  transacció  perd  pròpiament 
l'aparença d'un contracte entre persones lliures, donà més tard al parlament anglès una 
excusa jurídica per la interferència estatal  en el  sistema fabril.  Tan aviat  com la llei 
fabril  limita  el  treball  infantil  a 6 hores en branques industrials  abans no afectades, 
s'entona de nou el plany del fabricant: una part dels pares retira ara els infants de la 
indústria regulada per vendre'ls allà on encara domina la «llibertat de treball», és a dir 
on els infants de menys de 13 anys són obligats a treballar com els adults, i per tant se'n 
lliuren d'una forma més lucrativa. Com que, però, el capital és de natura un leveller, és a 
dir  que estableix  en totes  les esferes de la  producció una igualtat  de les condicions 
d'explotació del treball com a dret humà iinat, la limitació legal del treball infantil en 
una branca industrial esdevé la causa de la limitació en les altres.

Ja hem posat de manifest abans el deteriorament físic dels infants i dels joves, així com 
de  les  dones  treballadores,  als  quals  la  maquinària,  de  primer  directament  en  les 
fàbriques que la tenen com a base i després indirectament en tota la resta de branques 
industrials, subjectes a l'explotació del capital. Ací ens ocuparen per tant tan sols en un 
punt, la inoïda mortalitat  dels infants de treballadors en els primers anys de vida. A 
Anglaterra hi ha 16 districtes de registre on en la mitjana anual de 100.000 infants vius 
de menys d'un any tan sols hi ha 9.085 morts (en un districte tan sols 7.047) kommen, 
en  24  districtes  n'hia  més  de  10.000,  però  per  sota  d'11.000,  en  39  districtes  més 
d'11.000, però per sota de 12.000, en 48 districtes més de 12.000, però per sota  de 
13.000, en 22 districtes més de 20.000, en 25 districtes més de 21.000, en 17 més de 
22.000, en 11 més de 23.000, a Hoo, Wolverhampton, Ashton-under-Lyne i Preston 
més de 24.000, a Nottingham, Stockport i Bradford més de 25.000, a Wisbeach 26.001 i 
a  Manchester  26.125.(127) Com una recerca  mèdica  oficial  mostrava  l'any  1861,  a 
banda  de  circumstàncies  locals,  les  altes  taxes  de  mortalitat  es  devien  a  l'ocupació 
extradomèstica de les mares i per tant sorgien de l'abandonament i del maltractament 
dels  infants,  entre  d'altres  una  nutrició  insuficient,  manca  de  nutrició,  administració 
d'opiacis, etc., degudes a l'alienació antinatural de la mare respecte de l'infant, i com a 
conseqüència  d'inanicions  i  enverinaments  deliberats.(128) En  aquells  districtes 
agrícoles, «on existeix un mínim d'ocupació femenina, és inferior, per contra, la taxa de 
mortalitat»(129). La comissió de recerca del 1861 donà, però, el resultat inesperat que 
en certs  districtes  purament  agrícoles  de la  Mar del Nord la  taxa de mortalitat  dels 
infants de menys d'un any assolia gairebé els nivells dels pitjors districtes fabrils. El 
doctor Julian Hunter rebé per tant l'encàrrec d'investigar el fenomen a lloc. El seu report 
s'incorpora en el «VI. Report on Public Health».(130) Hom havia suposat fins llavors 
que la malària i d'altres, i d'altres malalties pròpies de districtes de baixa alçada i humids 
delmaven els infants. La investigació resultà del tot oposada, és a dir, 
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«que la mateixa causa que bandejà la malària, és a dir la transformació dels camps de pantans a l'hivern a 
prats esparsos a l'estiu en una fructífera terra de gra, fomentà extraordinàriament la taxa de mortalitat de 
les criatures»(131). 

Els  70  pràctics  sanitaris  que  el  doctor  Hunter  escoltà  en  aquest  districte  eren 
«meravellosament coincidents» en aquest punt. Amb la revolució del cultiu agrícola s'hi 
havia introduït de fet el sistema industrial.

«Dones casades, que treballen en bandes al costat de nois i noies, per una suma estipulada de diners, les 
posen a la disposició del granger un home anomenat 'emprenedor', que contracta tota la banda. Aquestes 
bandes de vegades viatgen a moltes milles del propi poble; es troben matí i vesprada en els camins, en 
camisa, amb abrics i botes adients, i de vegades pantalons, i semblen meravellosament fortes i sanes, però 
tenyides d'una immoralitat de costums i una despreocupació dels resultats fatals que el llur amor d'aquesta 
vida ocupada i independent comporta per la descendència malaurada que es queda a casa».(132) 

Tots els fenòmens dels districtes fabrils s'hi reprodueixen, en un grau encara més elevat 
d'infanticidi encobert i de tractament d'infants amb opiacis.(133) 

«El meu coneixement d'aquests mals», diu el doctor Simon, funcionari mèdic del Privy-Council anglès i 
redactor en cap dels reports de «Public Health»,  «pot excusar el profund menyspreu amb el que veig 
qualsevol gran ocupació industrial de dones adultes».(134) «Per bé», crida l'inspector fabril R. Baker en 
un report oficial, «per bé dels districtes manufacturers d'Anglaterra vindrà el dia que es prohibirà a tota 
dona casada que tinga una família de treballar en qualsevol taller tèxtil».(135) 

La degradació moral que sorgeix de l'explotació capitalista del treball femení i infantil 
l'expressa exhaustivament F. Engels a la seua «Lage der arbeitenden Klasse Englands» i 
d'altres  autors  que  tan  sols  he  de  recordar  ara.  La  desolació  intel·lectual  produïda 
artificialment per la transformacions de persones immadures en simples màquines per a 
la fabricació de plus-vàlua i força distingible de la ignorància espontània que manté la 
ment  en  suspens  sense  destruir-ne  la  capacitat  de  desenvolupament,  la  seua  pròpia 
fertilitat  natural,  obligà  finalment  el  parlament  anglès  a  fer  obligatòria  en  totes  les 
indústries sotmeses a les lleis fabrils la instrucció elemental com a condició legal per 
l'ús «productiu» d'infants de menys  de 14 anys.  L'esperit  de la producció capitalista 
s'aferra a la redacció desordenada dels anomenats articles educatius de les lleis fabrils, 
davant la manca d'una maquinària administrativa, que fa aquesta obligatorietat il·lusòria 
en gran mesura, per l'oposició dels propis fabricants contra aquesta llei d'instrucció i 
pels trucs i manipulacions pràctics pel seu incompliment.

«Ja que aquesta legislatura és l'única culpable, per haver aprovat  una llei confosa (delusive law) que, 
mentre  que  semblava  preveure  que  els  infants  emprats  en  fàbriques  fossen  educats,  no  conté  cap 
disposició per la qual el fi professat es puga assegurar. No preveu res més que els infants determinats dies 
de la setmana i per un determinat nombre d'hores» (3 hores) «diàries es troben dins les quatre parets d'un 
lloc anomenat escola, i que el patró de l'infant rebe setmanalment un certificat en aquest sentit signat per 
una persona encarregada pel subscriptor com a mestre o mestra d'escola».(136) 

Abans de l'aprovació de la llei fabril esmenada del 1844 no era rar que els certificats 
escolars fossen signats pel mestre o la mestra d'escola amb una creu, ja que ni tan sols 
aquest darrer sabia escriure. 

«En una ocasió, de visita en un lloc anomenat escola, des del qual s'havien emès certificats d'assistència 
escolar, em va colpir tant la ignorància del mestre, que li vaig dir: «Si us plau, senyor, sabeu llegir?». La 
seua resposta fou: 'Sí, bé, la creu (summat)'. Quant a la seua preparació hi afegí: 'En tot cas sóc amb els 
meus alumnes'».
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Durant  l'elaboració  de la  llei  del  1844 els  inspectors  fabrils  denunciaren  la  situació 
vergonyosa  dels  llocs  titllats  d'escoles,  els  certificats  dels  quals  havien  d'admetre 
legalment. Tot el que aconseguiren fou que a partir del 1844 

«els quadres en el certificat escolar els han d'omplir de forma manuscrita els mestres d'escola, que també 
ha de subscriure-hi els propis nom i cognom».(137)

Sir John Kincaid, inspector fabril per Escòcia, relata experències d'una mena similar.

«La primera escola que caig visitar la vigilava una Mrs. Ann Killin. En demanar-li que em deletrejàs el 
cognom, va equivocar-se directament, en començar amb la lletra c, però s'hi corregí immediatament i va 
dir que el seu cognom començava amb k. En mirar la seua signatura, però, en els llibres dels certificats 
escolars, em vaig adonar que l'havia escrit de diverses formes, mentre que la lletra no deixava dubtes de la 
seua incapacitats per ensenyar. Ella mateixa va reconèixer que no sabia dur el registre... En una segona 
escola vaig trobar que l'aula feia 15 peus de llarg i 10 d'ample, i que comptava en aquest espai 75 infants 
que barbotejaven quelcom inintel·ligible».(138) «Però no es tracta tan sols dels llocs miserables referits 
on els infants obtenen certificats d'assistència escolar sense haver rebut instrucció de cap vàlua, ja que en 
moltes escoles on hi ha un mestre competent, els seus esforços són de poca utilitat per distreure multitud 
d'infants de totes les edats,  des d'infants  de 3 anys  en endavant;  per guanyar-se la vida,  com a molt 
miserablement, depèn del penic rebut del nombre més gran d'infants que siga possible d'amuntegar en 
l'espai.  A això cal  afegir  un mobiliari  escolar  atrotinat,  una manca de llibres  i  d'altres  materials  per 
ensenyar, i l'efecte depriment sobre els pobres infants en una atmosfera tancada i sorollosa. He estat en 
moltes d'aquestes escoles, on he vist fileres d'infants que no feien absolutament res; i això se certifica com 
a assistència escolar i, en reports estatístics, aquests infants es consignen com a educats (educated)».(139)

A Escòcia  els  fabricants  proven  de  fer  tot  el  possible  sense  els  infants  obligats  a 
l'escolarització.

«No cal argumentar res més per demostrar que els articles educatius de la llei fabril, acomplits de forma 
tan desfavorable per part dels propietaris de fàbriques, tendeixen en gran mesura a excloure aquesta classe 
d'infants tant de l'ocupació com del benefici de l'educació contemplat per aquesta llei».(140) 

D'una forma grotescament horrible apareix això en les impremptes, regulades per una 
llei fabril pròpia. Segons determina la llei 

«cada infant, abans d'ésser ocupat en una imprempta ha d'haver assistit a l'escola si més no durant 30 dies, 
i  no pas  menys  de 150 hores,  durant  els  sis  mesos immediatament  anteriors  al  primer  dia  d'aquesta 
ocupació, i durant la seua ocupació en la imprempta, haurà d'assistir per un període similar de 30 dies, i 
de 150 hores, durant cada període successiu de sis mesos... L'assistència a l'escola ha d'ésser entre les 8 
del matí i les 6 de la vesprada. Cap assistència de menys de 2 ½ hores, ni cap superior a les 5 hores de cap  
dia, serà reconeguda com a part de les 150 hores. Sota circumstàncies ordinàries els infants assistiran a 
le'scola pel matí i la vesprada durant 30 dies, durant si més no 5 hores diàries, i en expirar els 30 dies, el 
total  previst  de  150  hores  s'haurà  d'haver  aconseguit,  després  del  qual  tornaran  a  l'impremta  i  hi 
continuaran fins que hagen expirat els sis mesos, quan una altra període d'assistència escolar esdevindrà 
obligatòria, i de nou aniran a l'escola fins a acomplir el terme... Molts infants que han assistit a l'escola 
durant el nombre requerit d'hores, quan tornen a l'escola després de l'expiració dels sis mesos de feina en 
la imprempta, es troben en la mateixa situació amb la qual assistiren per primera vegada com a nois 
d'imprempta, de forma que han perdut tot el que adquiriren en l'assistència escolar prèvia... En d'altres 
impremptes l'assistència escolar  dels infants es fa dependre en tot cas de les exigències  de treball  de 
l'establiment. El nombre requerit d'hores es disposa cada sis mesos, per períodes que consisteixen de 3 a 5 
hores seguides,  que es reparteixen, potser,  per tots els sis mesos...  Per exemple,  l'assistència d'un dia 
podria ésser de 8 a 11 del matí, la d'una altre d'1 a 4 de la vesprada, i l'infant no apareixeria de nou per 
l'escola durant diversos dies, per després tornar-hi de 3 a 6 de la vesprada; després hi ha aniria 3 o 4 dies 
consecutius o durant  una setmana, després no apareixeria  per l'escola durant  3 setmanes o un mes, i 
després ho faria alguns dies durant  algunes hores quan l'operari  que l'empra triàs d'alliberar-lo; i així 
l'infant era vehiculat, per dir-ho així, de l'escola a la feina, de la feina a l'escola, fins que la història de les 
150 hores s'hagués fos».(141) 
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Mitjançant  l'addició  excessiva  d'infants  i  de  dones  al  personal  laboral  combinat,  la 
maquinària  terenca  finalment  l'oposició  que  els  treballadors  masculins  presentaven 
encara en la manufactura al despotisme del capital.(142)

b) Allargament de la jornada laboral 

Si la maquinària és el mitjà més poderós per elevar la productivitat del treball, és a dir 
per escurçar el temps de treball necessari per la producció d'una mercaderia, esdevé com 
a eina del capital en les indústries que ocupa inicialment de forma directa el mitjà més 
poderós per allargar la jornada laboral per damunt dels límits naturals. Crea d'una banda 
noves condicions amb les quals el capital  es capacita per alliberar la seua tendència 
constant, i d'altra banda noves formes per assedegar la fam de treball aliè.

Primerament en la maquinària s'independitzen els moviments i l'activitat  laboral dels 
mitjans de treball respecte del treballador. Esdevenen per ells i per ell un perpetuum 
mobile industrial, que continuaria a produir ininterrompudament si no topàs amb certes 
limitacions naturals dels seus ajudants humans: febleses corporals i voluntats pròpies. 
Com a capital, i com a tal l'autòmata posseeix en el capitalista consciència i voluntat, i 
l'anima per tant el desig d'aconseguir una resistència mínima per aquella molesta, però 
elàstica, limitació natural humana.(143) Aquesta la disminueix sense més la lleugeresa 
aparent del treball en la màquina i l'element femení i infantil, més servicial i dòcil.(144)

La productivitat de la maquinària es presenta, com hem vist, en una relació inversa a la 
grandària de la porció del valor transferida a l'obra. Com més llarg n'és el període de 
funcionament, més gran és la massa del producte en la qual s'hi divideix el valor afegit, 
i menor és igualment la porció del valor que en rep la mercaderia individual. El període 
de  vida  activa  de la  maquinària  és,  però,  clarament  determinat  per  la  durada  de la 
jornada laboral o la durada del procés diari de treball multiplicada pel nombre de dies en 
els quals s'hi repeteix.

El  desgast  de  la  maquinària  no  es  correspon  de  cap  manera  amb  una  exactitud 
matemàtica al temps d'ús. I encara amb aquesta presuposició, una màquina que treballàs 
durant 71/2 anys 16 hores diàries, cobriria una període de producció tan gran i afegiria 
en el producte global no pas més valor que la mateixa màquina si durant 15 anys tan 
sols  funcionàs  8  hores  diàries.  En  el  primer  cas,  però,  el  valor  de  la  màquina  es 
reproduiria el doble de ràpid que en el darrer i el capitalista absorbiria en 71/2 anys la 
mateixa quantitat de treball excedentari que en 15.

El  desgast  material  de  la  màquina  és  doble.  El  primer  en  sorgeix  de  l'ús,  com les 
monedes  es  desgasten  per  la  circulació,  l'altre  del  no-ús,  com una  espasa  es  robina 
enfundada. Aquest és deu als elements. El desgast de la primera mena es relaciona més 
o menys directament a l'ús, el darrer hi és fins a cert punt inversament proporcional.
(145)

Al costat del desgast material, la màquina pateix, però, també, per dir-ho així, un de 
moral. Perd valor d'intercanvi en la mesura que màquines de la mateixa construcció es 
reprodueixen de forma més barata o entren a competir al seu costat màquines millors.
(146) En tots dos casos el seu valor, per jove i vital que siga, ja no el determina el 
treball que s'hi ha materialitzat de fet, sinó pel temps de treball necessari per la seua 
pròpia reproducció o per la reproducció de màquines millorades. Per tant s'ha devaluat 
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més o menys. Com més breu siga el període per reproduir-ne el valor total, menor serà 
el perill del desgast moral, i com més llarga siga la jornada laboral, més breu serà aquest 
període. En la primera introducció de la maquinària en qualsevol branca de la producció 
se succeeixen colp rere colp de nous mètodes per una reproducció més barata  (147) i 
milloren que no tan sols afecten parts individuals o aparells, sinó tota la construcció. En 
el primer període vital actua de forma més aguda per tant aquest motor particular en 
l'allargament de la jornada laboral.(148)

Sota unes circumstàncies constants i amb una determinada jornada laboral, l'explotació 
d'un  nombre  redoblat  de  treballadors  requereix  igualment  redoblar  tant  la  part  del 
capital  constant  dedicada  a la  maquinària  i  a l'edifici,  com la dedicada  a la  matèria 
primera, els materials auxiliars, etc. Amb l'allargament de la jornada laboral s'hi amplia 
l'escala de la producció mentre que resta inalterat el capital dedicat a la maquinària i a 
l'edifici.(149) No tan sols creix la plus-vàlua, sinó disminueix la inversió necessària per 
obtindre-la. Certament que això es troba també ja més o menys en tot allargament de la 
jornada laboral, però ací amb un pes diferenciat, perquè el capital transformat en mitjans 
de treball  té també un major pes.(150) El desenvolupament de la mecanització lliga 
especialment una porció sempre creixent del capital en una forma amb la qual d'una 
banda és contínuament ampliable, i de l'altra perd valor d'ús i d'intercanvi tan aviat com 
s'interromp el  contacte  amb el  treball  viu.  «Quan»,  instrueix  el  senyor  Ashwort,  un 
magnat cotoner anglès, al professor Nassau W. Senior, 

«quan un jornada deixa anar la pala, fa inútil per aquest període un capital de 18 penics. Quan un dels 
nostres individus» (és a dir els treballadors fabrils) «deixa la fàbrica, fa inútil un capital que havia costat 
100.000 lliures esterlines».(151)

Que tan sols hom ho pense! Un capital, que havia costat 100.000 lliures esterlines, es fa 
també  «inútil»  tan  sols  amb  un  instant!  És  de  fet  monstruós  que  un  dels  nostres 
individus  abandone mai  la  fàbrica!  L'abast  creixent  de la  maquinària,  com entreveu 
Senior,  instruït  per  Ashworth,  fa  «desitjable»  l'allargament  creixent  de  la  jornada 
laboral.(152)

La màquina produeix plus-vàlua relativa, no tan sols en devaluar directament la força de 
treball  i  indirectament  per  abaratir-la  mitjançant  l'abaratiment  de  les  mercaderies 
dedicades a la seua reproducció, sinó també en la introducció esporàdica inicial per part 
del  propietari  de màquines,  que transforma el  treball  emprat  en treball  potenciat,  en 
elevar el valor social del producte de la màquina per damunt del seu valor individual i 
en permetre el capitalista d'afegir al producte diari una porció de valor inferior del valor 
diari de la força de treball. Durant aquest període de transició, en el qual la mecanització 
resta com una mena de monopoli, els guanys són per tant extraordinaris, i el capitalista 
cerca d'explotar profundament aquest «primer dia de la vida juvenil» mitjançant el més 
gran allargament possible de la jornada laboral. La grandària del guany esperona la fam 
de més guany.

Amb la generalització de la maquinària en qualsevol branca industrial  disminueix el 
valor social del producte de màquines al seu valor individual, i es deixa notar la llei 
segons la qual la plus-vàlua no sorgeix de les forces de treball  que el capitalista  ha 
substituït amb les màquines, sinó inversament de les forces de treball que hi ocupa. La 
plus-vàlua sorgeix tan sols de la part variable del capital, i hem vist que la quantitat de 
la plus-vàlua la determinen dos factors, la taxa de plus-vàlua i el nombre de treballadors 
ocupats simultàniament. Per una determinada durada de la jornada laboral la taxa de 
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plus-vàlua la determina la relació en la qual la jornada labora es divideix en treball 
necessari i treball excedentari. El nombre de treballadors simultàniament ocupats depèn 
per la seua banda de la relació de la part variable del capital amb la constant. És ara clar 
que  la  mecanització,  per  molt  que  amplie  el  treball  excedentari  a  costa  del  treball 
necessari mitjançant l'augment de la productivitat  del treball,  aquest resultat  tan sols 
s'aconsegueix  amb  la  disminució  del  nombre  de  treballadors  ocupats  amb  un  cert 
capital. Transforma una part del capital, que abans era variable, és a dir aplicat a força 
viva de treball, en maquinària, per tant en capital constant, que no produeix cap plus-
vàlua. És impossible, per exemple, d'exprimir la mateixa plus-vàlua de dos treballadors 
de 24. Quan cadascú dels 24 treballadors ofereix tan sols de 12 hores una hora de treball 
excedentari,  plegats  ofereixen  24 hores  de treball  excedentari,  mentre  que  el  treball 
global de dos treballadors comporta tan sols 24 hores. Rau per tant en l'aplicació de la 
maquinària en la producció de plus-vàlua una contradicció immanent, ja que dels dos 
factors de la plus-vàlua que ofereix un capital d'una determinada quantitat, un factor, la 
taxa  de plus-vàlua,  tan sols  s'engrandeix  si  l'altre  factor,  el  nombre  de  treballadors, 
empetiteix. Aquesta contradicció immanent apareix tan aviat com, amb la generalització 
de  la  maquinària  en  una  branca  industrial,  el  valor  de  les  mercaderies  produïdes 
mecànicament regulen el valor social de totes les mercaderies de la mateixa mena, i és 
aquesta contradicció la que condueix el capital, sense que en siga conscient (153), a un 
vigorós  allargament  de  la  jornada  laboral,  per  compensar  la  reducció  en el  nombre 
relatiu  de  treballadors  explotats  a  través  d'un  augment  no tan  sols  de  la  plus-vàlua 
relativa, sinó també de l'absoluta.

Si  per  tant  l'aplicació  capitalista  de  la  maquinària  d'una  banda crea  nous  poderosos 
motius per l'allargament desmesurat de la jornada laboral i capgira la pròpia forma de 
treball així com el caràcter del cos social del treball d'una manera que trenca l'oposició 
contra aquesta tendència, produeix d'altra banda, en part per apropar al capital estrats 
anteriorment  inabastables  de  la  classe  obrera,  en  part  per  alliberar  els  treballadors 
eliminats per les màquines, un excedent de població obrera  (154), que s'ha de deixar 
dictar  la  llei  del  capital.  D'ací  el  fenomen  remarcable  en la  història  de  la  indústria 
moderna que les màquines agranen tota limitació moral i natural de la jornada laboral. 
D'ací per tant la paradoxa econòmica que el mitjà més poderós per l'escurçament del 
temps de treball  es torne el mitjà més infalible de transformar tot el temps vital  del 
treballador i de la seua família en temps de treball disponible per l'ampliació de capital. 
«Quan», somniava Aristòtil, el més gran pensador de l'antiguitat, 

«quan cada eina al dictat, o fins i tot tota sola, pogués realitzar l'obra que li és adient, igual com les obres 
d'art de Dèdal es movien totes soles o els trípodes d'Hefest anaven amb un impuls propi al treball sagrat,  
no els hi caldria als mestres artesans ajudants ni als senyors esclaus».(155) 

I Antípatros, un poeta grec dels temps de Ciceró, lloava la invenció del molí d'aigua per 
moldre blat, aquesta forma elemental de tota maquinària productiva, com a alliberadora 
d'esclaves  i  portadora  d'una  edat  d'or!(156) «Els  pagans,  aquests  pagans!».  No 
comprenien,  com  ho  havia  entès  l'il·lustrat  Bastiat,  i  abans  d'ell  l'encara  més  savi 
MacCulloch,  res d'economia política  i de cristianisme.  No comprenien,  entre d'altres 
coses,  que  la  maquinària  fos  el  mitjà  més  segur  per  allargar  la  jornada  laboral. 
Excusaven potser l'esclavatge d'uns com a mitjà pel ple desenvolupament humà dels 
altres.  Però predicar  l'esclavatge  de les  masses  per tal  que uns rudes o mig-educats 
parvenus es facen «eminent spinners», «extensive sausage makers» i «influential shoe 
black dealers», indica que els hi manca l'òrgan específicament cristià.
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c) Intensificació del treball

L'allargament desmesurat de la jornada laboral que produeix la maquinària en mans del 
capital  condueix  posteriorment,  com  dèiem,  a  una  reacció  per  part  de  la  societat, 
amenaçada  de  socarrel,  i  per  tant  s'hi  fixa  una  jornada  laboral  normal  socialment 
restringida.  En  base  a  aquesta  darrera  s'hi  desenvolupa  un  fenomen,  que  ja  hem 
reconegut abans, fins a adquirir una importància decisiva – és a dir, la intensificació del 
treball. En l'anàlisi de la plus-vàlua absoluta s'hi tractat principalment de la grandària 
extensiva del treball, mentre que s'hi presuposava un determinat grau d'intensitat. Ara 
hem de considerar la substitució de la grandària extensiva per la intensiva o pel grau 
d'intensitat.

És  evident  que  el  progrés  del  sistema  mecànic  i  l'experiència  creixent  d'una  classe 
especial d'obrers industrials augmenta la rapidesa i per tant la intensitat del treball de 
forma espontània. Així a Anglaterra durant mig segle l'allargament de la jornada laboral 
anà de la mà amb una intensitat creixent del treball fabril. Amb tot el lector copsa que 
per  un treball  on no es  tracta  de paroxysmen excepcionals,  sinó que es  du a  terme 
diàriament, que es repeteix diàriament i amb una uniformitat regular, s'hi ha d'arribar a 
un punt on l'extensió de la jornada laboral i de la intensitat del treball són mútuament 
excloents, de forma que l'allargament de la jornada laboral  resta tan sols compatible 
amb  un  grau  més  afeblit  d'intensitat  del  treball  i  inversament  un  grau  més  elevat 
d'intensitat ho és tan sols amb l'escurçament de la jornada laboral.  Tan aviat com la 
revolta  progressivament  creixent  de  la  classe  obrera  obligava  l'estat  a  escurçar 
forçosament el temps de treball i a dictar per primera vegada a les pròpies fàbriques una 
jornada laboral normal, a partir d'aquests instant on, per tant, la producció creixent de 
plus-vàlua a través de l'allargament de la jornada laboral concloïa per sempre, el capital 
s'hi llençà amb totes les forces i amb plena consciència a la producció de plus-vàlua 
relativa mitjançant el desenvolupament accelerat del sistema mecànic. Alhora apareixia 
una alteració en el caràcter de plus-vàlua relativa. En general, el mètode de producció de 
la plus-vàlua relativa consisteix en l'augment de la força productiva del treball en fer el 
treballador capaç de produir més amb el mateix esmerçament de treball i en el mateix 
temps. El mateix temps de treball afegeix com abans el mateix valor al producte global, 
per bé que aquest valor d'intercanvi inalterat s'expressa ara en més valor d'ús i per tant 
s'encongeix  el  valor  de  la  mercaderia  individual.  Altrament,  però,  tan  aviat  com 
l'escurçament  forçós de la jornada laboral  entra en vigor,  l'impuls  inoït  que dóna al 
desenvolupament de les forces productives i de l'economització de les condicions de 
producció imposa al treballador alhora un esmerçament de treball més gran en el mateix 
temps, una tensió més elevada de la força de treball, un ompliment més dens dels porus 
del temps de treball, és a dir la condensació del treball del treballador en un grau que tan 
sols és assolible dins la jornada laboral reduïda. Aquesta condensació d'una massa més 
gran de treball en un període determinat de temps compta ara com el que és, com una 
quantitat  més  gran  de  treball.  Al  costat  de  la  mesura  del  temps  de  treball  com  a 
«grandària  extensiva»  apareix  ara  la  mesura  del  grau  de  densitat.(157) L’hora  més 
intensiva de la jornada laboral de deu hores conté tant o més treball, és a dir força de 
treball esmerçada, que les hores més poroses de la jornada laboral de dotze hores. El seu 
producte té per tant  el  mateix o més valor que 11/5 hores més poroses. A banda de 
l’elevació de la plus-vàlua relativa amb l’augment de la força productiva del treball, ara, 
per exemple 31/3 hores de treball excedentari de 62/3 hores de treball necessari ofereixen 
al capitalista la mateixa quantitat de valor que abans 4 hores de treball excedentari de 8 
hores de treball necessari.
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Ara la qüestió és, com s’intensifica el treball?

El  primer  efecte  de  l’escurçament  de  la  jornada  laboral  deriva  la  llei  evident  que 
l’eficiència  de  la  força  de  treball  és  inversament  proporcional  a  la  durada  de  la 
realització. Per tant, dins un certs límits, ço que es guanya amb el grau de tensió es perd 
amb la durada. Que el treballador, però, faça fluir efectivament més força de treball, 
s’ho assegura el capital amb el mètode de pagament.(158) En manufactures, com les 
ceràmiques  per  exemple,  on  la  maquinària  no  juga  cap  paper  d’importància,  la 
introducció de la llei fabril ha demostrat de forma frapant que el simple escurçament de 
la  jornada  laboral  eleva  meravellosament  la  regularitat,  la  uniformitat,  l’ordre,  la 
continuïtat  i  l’energia  del  treball.(159) Aquest  efecte,  però,  sembla  dubtós  en  les 
fàbriques pròpiament dites, perquè la dependència del treballador del moviment continu 
i uniforme de la màquina ja ha creat la disciplina més estricta. Així, quan el 1844 es 
tractava  de  la  reducció  de  la  jornada  laboral  per  sota  de  12  hores,  els  fabricants 
declaraven gairebé unànimament, 

«els supervisors s’ocupen en les diferents sales de treball que les mans no perden el temps», «el grau de 
vigilància i d’atenció per part del treballador (the extent of vigilance and attention on the part of the 
workmen) amb prou feines podia augmentar», i si totes les altres circumstàncies, com la velocitat de la 
maquinària,  etc.,  es  presuposen  constants,  «esperar  que en  una  fàbrica  ben  gestionada  s’obtinga  cap 
resultat important d’una major atenció dels treballadors és absurd».(160) 

Aquesta afirmació es contradiu experimentalment. El senyor R. Gardner va fer treballar 
en les seues dues grans fàbriques de Preston el 20 d'abril del 1844 11 hores per dia per 
comptes de 12. Després d'un any això donà com a resultat, que 

«s’obtingué la mateixa quantitat de producte pel mateix cost, i els mateixos treballadors reben en 11 hores 
la mateixa quantitat de salaris que abans en 12».(161) 

Deix  de  banda  els  experiments  fets  en  sales  de  filar  i  de  cardar  perquè  anaren 
acompanyats  d’un  augment  de  la  velocitat  de  la  maquinària  (en  un  2%).  En  el 
departament de telers, per contra, s’hi teixien menes força diferents d’articles de fantasia 
amb dibuixos, sense que s’hi fes cap alteració en les condicions objectives de producció. 
El resultat fou: 

«Des del 6 de gener fins al 20 d’abril del 1844, amb una jornada laboral de dotze hores, els salaris mitjans 
setmanals de cada treballador foren de 10 xílings 1 1/2 penic, del 20 d’abril al 29 de juny del 1844, amb 
una jornada laboral d’onze hores, els salaris mitjans setmanals foren de 10 xílings 3 1/2 penics».(162) 

Ací  s’hi  havia  produït  més  en  11  hores  que  abans  en  12,  exclusivament  com  a 
conseqüència d’una aplicació més uniforme del treballador i de l’economia del temps. 
Mentre que rebien el mateix salari i  guanyaven 1 hora de temps lliure,  el capitalista 
obtenia la mateixa quantitat de producte i s’estalvia consum de carbó, gas, etc., per una 
hora. Experiments similars es realitzen amb els mateixos resultats en les fàbriques dels 
senyors Horrocks i Jackson.(163)

Tan  aviat  com l’escurçament  de  la  jornada  laboral  crea  inicialment  les  condicions 
subjectives de la condensació del treball, en capacitat el treballador a fer fluir més força 
en el  mateix  temps,  esdevé obligatori  que les  màquines  en mans  del  capital  siguen 
mitjans emprats objectivament i sistemàricament per exprèmer més treball en el mateix 
temps.  Això  es  realitza  d’una  forma  doble:  amb  l’elevació  de  la  velocitat  de  les 
màquines  i  amb  l’ampliació  de  l’abast  de  maquinària  que  ha  supervisar  el  mateix 
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treballador o el seu camp de treball. La millora en la construcció de la maquinària és 
necessària en part perquè no s’hi pot fer més pressió damunt el treballador, i en part 
perquè la limitació de la jornada laboral per la pròpia intensificació del treball força els 
capitalistes a un control més enèrgic dels costos de producció. La millora de la màquina 
de vapor elevà la velocitat dels pistons i alhora permetia, amb un estalvi més gran de 
força, de moure amb el mateix o fins i tot amb menys consum de carbó un mecanisme 
de dimensions superiors amb el mateix motor. La millora del mecanisme de transmissió 
disminueix  la  fricció  i,  ço  que  distingeix  més  la  maquinària  moderna  de  l’antiga, 
redueix el diàmetre i el pes dels eixos majors i menors fins a un mínim decreixent. La 
millora  de  la  maquinària  laboral,  amb  una  velocitat  més  elevada  i  una  eficiència 
creixent, com en el teler de vapor modern, o amb un engrandiment del seu abast, ha 
augmentat  també  l’abast  i  el  nombre  de  les  parts  funcionals,  com en  les  filadores 
mecàniques,  o  han  accelerat  el  funcionament  d’aquestes  parts  funcionals  amb  unes 
alteracions imperceptibles de detall, com les que fa deu anys augmentaren la velocitat 
de les filadores en 1/5. 

La reducció de la jornada laboral a 12 hores data a Anglaterra del 1832. Ja el 1836 un 
fabricant anglès declarava: 

«El treball que realitza ara en les fàbriques és molt més gran que ho era... fa uns trenta o quaranta anys... 
degut a que una més gran atenció i activitat requertida per una velocitat enormement més elevada donada 
a la maquinària».(164) 

L’any 1844, lord Ashley,  ara comte de Shaftesbury,  va fer  les següents afirmacions 
documentades en la Cambra dels Comuns:

"El  treball  realitzat  pels  ocupats  en  el  procés  de  manufactura  és  tres  vegades  més  gran  que  en  el 
començament d'aquestes operacions. La maquinària ha executat, sens dubte, el treball que hauria demanat 
milions d'homes; però ha multiplicat també prodigiosament el treball dels qui són governats pels seus 
paorosos moviments... El 1815, el treball sobre un parell de filadores que fessen fil  del número 40 –
suposant  una  jornada  laboral  de  12  hores–  implicava  la  necessitat  de  caminar  8  milles.  El  1832,  la 
distància feta sobre dues filadores que fessen fil del mateix número era de 20 milles i, sovint, més. El 
1815 el filador feia diàriament, en cadascuna d'aquestes filadores, 820 passes, que fan un total de 1.640 
passes en el curs d'un dia. El 1832, el filador feia en cada filadora 2.200 passes, que fan un total de 4.400. 
El 1844, 2.400 passes que feien un total de 4.800; i en certs casos la quantitat de treball requerida és fins i 
tot encara més gran...  Tinc un altre document que m'enviaren el 1842 on s'hi diu que el treball creix 
progressivament  –no tan sols  perquè la  distància  que cal  cobrir  és  sempre més gran,  sinó perquè  la 
quantitat de béns produïts es multiplica, mentre que les mans són menys proporcionalment en relació a 
abans; i, a més, perquè ara sovint es fila una espècie inferior de cotó, que és més difícil de treballar... En 
la cambra de cardar també hi ha hagut un gran augment de treball. Una persona hi fa el treball que abans 
es dividien entre dos. En la sala de telers, on hi ha un gran nombre de persones ocupades, i principalment 
dones... el treball ha augmentat en els darrers anys tot un 10%, degut a l'augment de la velocitat de la 
maquinària de filar. El 1838, el nombre de bobines filades per setmana era de 18.000, el 1843 ascendia a 
21.000. El 1819, el nombre de puntades per minut en els telers mecànics era de 60 –el 1842 era de 140, la 
qual cosa mostrava un gran augment de treball».(165) 

En vistes a aquesta intensitat remarcable que ja havia assolit el treball sota el domini de 
la llei de dotze hores ja el 1844, la declaració dels fabricants anglesos apareixia llavors 
com  una  justificació  segons  la  qual  qualsevol  nou  avenç  en  aquesta  direcció  era 
impossible,  ja  que  qualsevol  nova  reducció  del  temps  de  treball  equivaldria  a  una 
reducció de la producció. La correcció aparent del llur raonament ho demostra millor la 
següent  declaració  coetània  del  llur  incansable  censor,  l’inspector  fabril  Leonard 
Horner. 
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«Ara bé, com que la quantitat produïda l’ha de regular, en general, la velocitat de la maquinària, hauria 
d’ésser en interès del propietari  de la planta de fer-la anar a la velocitat màxima que s’adigués a les 
següents  condicions,  és  a  dir,  la  preservació  de  la  maquinària  d’un  deteriorament  massa  ràpid;  la 
preservació de la qualitat de l’article manufacturat; i la capacitat del treballador de seguir el moviment 
sense un exercici superior al que pot mantindre constantment. Un dels problemes més importants, per 
tant, que el propietari d’una fàbrica ha de resoldre és esbrinar la velocitat màxima a la qual pot anar, en 
relació  a  les  condicions  anteriors.  S’esdevé  habitualment  que  troba  que  ha  anat  massa  ràpid,  que 
trencament i una feina deficient contraresten l’augment de velocitat, i es veu obligat a disminuir-ne el 
ritme. Per tant conclogué que un propietari actiu i intel·ligent d’una fàbrica esbrinaria el màxim segur i 
que no seria possible de produir tant en onze com en dotze. Assum a més que l’operari pagat a preu fet 
s’hi escarrassaria fins al màxim per mantindre el mateix ritme»(166)

Horner  conclogué per tant que,  malgrat  l’experiment  de Gardner,  etc.,  una reducció 
ulterior de la jornada laboral per sota de les 12 hores hauria de de disminuir la quantitat 
de producte.(167) Ell mateix cita 10 anys més tard el seu pensament del 1845 com a 
prova de com de poc valorava llavors encara l’elasticitat de la maquinària i de la força 
de treball humana, totes dues exprimides al màxim en igual mesura per l’escurçament 
forçós de la jornada laboral.

Arribam ara al període posterior al 1847, després de la introducció de la llei de les dotze 
hores en les fàbriques de cotó, de llana, de seda i de lli.

«La velocitat de les filadores ha augmentat en les throstles a 500 girs per minut, en les mules a 1000, és a 
dir que la velocitat de filadores throstle que el 1839 era de 4.500 per minut, és ara (1862) de 5.000; i de 
les filadores mule, que era de 5.000 és ara de 6.000, consistint en el segon cas en un augment del 10% i en 
el segon cas d’un 20%»(168)

Jas. Nasmyth, el famós enginyer civil de Patricroft, prop de Manchester, exposava el 
1852 en una lletra a Leonard Horner les millores realitzades el 1848-1852 en la màquina 
de  vapor.  Després  de  remarcar  que  els  cavalls  de  vapor  de  potència,  que  s'estma 
contínuament en les estatístiques fabrils segons la prestació de l'any 1828 (169), tan sols 
són nominals i sols es poden fer servir com a índex de la força real, diu, entre d'altres 
coses: 

«N’estic segur que amb el mateix pes de maquinària de vapor, obtenim ara si més no un 50% més de 
rendiment o de treball realitzat de mitjana, i que en molts casos les mateixes màquines de vapor que en els 
dies de velocitat restringida a 220 peus per minut, donaven 50 cavalls de vapor, ara en rendeixen fins a 
100». «La màquina moderna de vapor de 100 cavalls de potència és capaç d’anar a una força molt més 
gran que no pas abans, degut a les millores en la construcció, en la capacitat i construcció de les calderes, 
etc.» «Malgrat que s’empra el mateix nombre de mans en relació als cavalls de potència que en períodes 
anteriors, hi ha menys mans emprades en proporció a la maquinària».(170)

»L’any 1850 les fàbriques del Regne Unit empraren 134.217 cavalls de potència norminals per moure 
25.638.716 filadores  i  301.445 telers.  El  nombre de  filadores  i  telers  el  1856 era  respectivament  de 
33.503.580 de les primeres,  i  369.205 dels segons,  que,  si es compta la força del cavall  de potència 
nominal com la mateixa del 1850, requeririen una força igual a 175.000 cavalls, però la potència real 
donada en l’exercici del 1856 és 161.435, una mica més de 10.000 cavalls per sota del que, si calculam en 
base a l’exercici del 1850, les fàbriques haurien requerit el 1850».(171)

»Els fets que se’n deriven de l’exercici (de 1856) semblen dir que el sistema fabril creix ràpidament; que, 
malgrat  que  s’empra  el  mateix  nombre  de  mans  en  relació  als  cavalls  de  potència  que  en  períodes 
anteriors, hi ha menys mans emprades en relació a la maquinària; que la màquina de vapor és capaç de 
moure una massa creixent de maquinària per l’economia de la força i d’altres mètodes, i que una quantitat 
creixent  de  treball  es  pot  descartar  per  la  millora  de  la  maquinària,  i  per  mètodes  de  manufactura, 
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augments de la velocitat de la maquinària, i un seguit d’altres causes».(172) «Les grans millores fetes en 
màquines de tota mena han elevat molt la capacitat productiva. Sense gaires dubtes, l’escurçament de les 
hores de treball... impulsaren aquestes millores. Aquestes, combinades amb una pressió més intensa sobre 
el treballador, han tingut l’efecte que si més no es produeix tant en la jornada laboral escurçada (per dues 
hores o una sisena part) que allò que es produïa durant una de més llarga».(173)

Com  augmentà  l’enriquiment  dels  fabricants  amb  l’explotació  més  intensiva  de  la 
jornada  laboral,  ho  demostra  ja  una  circumstància,  que  el  creixement  mitjà  de  les 
fàbriques angleses de cotó, etc., del 1838 al 1850 fou d’un 32% anual, i del 1850 al 
1856, per contra, d’un 86% anual.

Per molt gran que fos l’avenç de la indústria anglesa en els 8 anys del 1848 al 1856, sota 
el domini de la jornada laboral de les deu hores, fou de nou depassat en el següent 
període de sis anys, del 1856 al 1862. En les fàbriques de seda, per exemple, el 1856 hi 
havia:  filadores  1.093.799, 1862: 1.388.544; 1856:  Telers  9.260 i  1862: 10.709. Per 
contra 1856: nombre de treballadors 56.137 i 1862: 52.429. Això dóna un augment del 
nombre de filadores d’un 26,9% i de telers d’un 15,6% amb una reducció simultània del 
nombre de treballadors d’un 7%. L’any 1850 hi havia emprades  en les fàbriques de 
worsted 875.830 filadores, 1856: 1.324.549 (augment d’un 51,2%) i 1862: 1.289.172 
(disminució d’un 2,7%). Si hom descompta, però, les filadores dobles que figuren en els 
nombres del 1856, però no en els del 1862, hi restaria un nombre de filadores gairebé 
estacionari des del 1856. Per contra, des del 1850, en molts casos la velocitat de les 
filadores i  dels  telers  s’ha doblat.  El nombre de telers  de vapor en les fàbriques de 
worsted era el 1850: 32.617, 1856: 38.956 i 1862: 43.048. Hi eren ocupats el 1850: 
79.737 persones, 1856: 87.794 i 1862: 86.063, però hi són inclosos infants de menys de 
14 anys  1850: 9.956, 1856: 11.228: i  1862 13.178. Malgrat  que força augmentat  el 
nombre de telers el 1862 en relació al 1856, va decrèixer el nombre tota del treballadors 
ocupats, i va pujar el d’infants explotats.(174) 

El 27 d’abril del 1863 el membre del parlament Ferrand deia a la Cambra dels Comuns: 

«M’han informat delegats de 16 districtes de Lancashire i Cheshire, de part dels quals parl, que la feina en 
les fàbriques creix constantment com a conseqüències de les millores de la maquinària. Per comptes de 
com a abans, quan una persona amb dos ajudants atén en dos telers, era una persona atén tres telers sense 
ajudants, i no és quelcom rar que una persona atenga quatre. Dotze hores de feina, com evidencien els fets 
adduïts, es comprimeixen ara en menys de 10 hores. És per tant evident fins quin punt la càrrega de 
l’operari fabril ha augmentat durant els darrers 10 anys».(175)

Per bé que, per tant, els inspectors fabrils han lloat incessantment i amb tot el dret els 
resultats  favorables  de  les  lleis  fabrils  del  1844  i  el  1850,  admeten  amb  tot  que 
l’escurçament de la jornada laboral ha provocat una intensificació tan gran del treball 
que és igualment perjudicial per la salut del treballador, com de la força de treball.

«En  la  majoria  de fàbriques  de cotó,  de worsted i  de seda,  hi  ha un estat  esgotador  d’excitació per 
permetre als treballadors d’atendre satisfactòriament el treball de la maquinària, el moviment de la qual 
s’ha  accelerat  extraordinàriament  en  els  darrers  anys,  que  sembla  una  de  les  causes  de  l’excés  de 
mortalitat per malalties pulmonars que el doctor Greenhow ha assenyalat en el seu valuosíssim darrer 
report».(176)

No hi pot restar el més petit dubte que la tendència del capital, en la mesura que li és 
prohibit per sempre legalment l'allargament de la jornada laboral, i per compensar-ho 
augmenta sistemàtica tant com li és possible el grau d'intensitat  del treball  i aprofita 
cada millora de la maquinària com a mitjà per una explotació més gran de la força de 
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treball,  condueix  de  nou  a  un  punt  d'inflexió  que  farà  irremeiable  una  reducció 
addicional de les hores de treball.(177) D'altra banda la marxa triumfal de la indústria 
anglesa des del 1848 fins al present, és a dir durant el període de la jornada laboral de 
deu hores, depassa encara més l'avenç fet en l'època del 1833 al 1837, és a dir el període 
de la jornada laboral  de dotze hores, com aquest darrer supera el realitzat en el mig 
segle posterior a la introducció del sisema fabril, és a dir el període de la jornada laboral 
il·limitada.(178)
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Notes

(86) «It is questionable, if all the mechanical inventions yet made have lightened the day's toil of any human being». Mill hauria 
d’haver dit, «of any human being not fed by other people's labour», ja que la maquinària ha augmentat generosament el nombre 
d’ociosos acomodats. <=

(87) Vegeu, per exemple, «Course of Mathematics», de Hutton. <=

(88) «Des d’aquest punt de mira ens queda marcar doncs una clara delimitació entre eina i màquina: pales, martells, cisells, etc., 
obres de palanques i caragols, per molt elaborades que puguen ésser, l’home n’és la força motriu... tot això cau dins el concepte 
d’eina; mentre que l’arada que es moguda per la força animal, els molins de vent, etc., es compten entre les màquines». (Wilhelm 
Schulz, «Die Bewegung der Produktion», Zürich 1843, p. 38). Una obra recomanable en molts sentits. <=

(89) Ja abans d’ell, per bé que de forma força imperfecta, ja s’empraven màquines per filar, probablement en un principi a Itàlia. 
Una història crítica de la tecnologia ens mostraria en general com poques troballes del segle XVIII es deuen a un únic individu. Fins 
ara no existeix cap obra així. Darwin ens ha despertat l’interès en la història de la tecnologia natural, és a dir de la formació dels 
òrgans de plantes i animals com a instruments de producció per la vida de plantes i animals. No mereix la història de la formació 
dels òrgans productius dels humans socials, base material per qualsevol organització social particular, una atenció similar? I no seria 
més fàcil de realitzar, ja que, com diu Vico, la història humana es diferencia de la història natural en el fet que una l’hem feta i 
l’altra no? La tecnologia revela la relació humana amb la natura, el procés immediat de producció de la seua vida, i per tant també 
de les seues relacions vitals socials i les concepcions espirituals que se’n deriven. Àdhuc tota història religiosa que abstrau aquesta 
base material és acrítica. És de fet molt més fàcil descobrir analíticament el nucli terrenal de les construccions boiroses de la religió 
que, inversament, desenvolupar les relacions vitals reals de les formes celestialitzades. El darrer mètode és l’únic material i, per tant, 
científic. La mancança del materialisme abstracte de la ciència natural, que exclou el procés històric, hom lka veu ja en les 
concepcions abstractes i ideològiques dels seus portantveus quan s’aventuren lluny de la pròpia especialitat. <=

(90) Especialment en la forma originària del teler mecànic hom reconeix l'antic teler a primer colp d'ull. En la seua forma moderna 
apareix essencialment alterat. <=

(91) No és fins el 1850 que una porció sempre creixent dels instruments de treball de les màquines laborals s’han fabricat 
mecànicament a Anglaterra, per bé que no pels mateixos fabricants que fan les pròpies màquines. Màquines per la fabricació d’aitals 
instruments mecànics de treball són, per exemple, l’automatic bobbin-making engine, el card-setting engine, les màquines per fer 
llençadores tèxtils, les màquines de tallar filadores mule i throstle. <=

(92) Moisès d’Egipte diu: «No posaràs morrió al bou que trilla». Els filàntrops cristians alemanys posen lligaven els serfs que 
empraven com a força mitriu per moldre per tal que no poguessen dur-se amb les mans a la boca gens de farina. <=

(93) Fou en part la mancança de caigudes d’aigua potents i en part la lluita contra l’excés d’aigua en un altre sentit les que forçaren 
els holandesos a l’ús del vent com a força motriu. Els propis molins de vent els adquiriren d’Alemanya, on aquesta invenció provocà 
una complexa lluita entre nobles, clergues i l’emperador sobre a quin dels tres li «pertanyia» el vent. L’aire fa lligams, s’hi diu a 
Alemanya, mentre que el vent feia Holanda lliure. Ço que lligava ací no era l’holandès, sinó la terra per l’holandès. El 1836 encara 
s’utilitzaven 12.000 molins de vent de 6.000 cavalls de potència a Holanda per protegir dues terceres parts de la terra de reconvertir-
se en aiguamolls. <=

(94) Fou de fet ja força millorada pel primer motor anomenat d’acció simple de Watt, però en aquesta forma restava com una simple 
màquina de bombeig d’aigua i de salmorra. <=

(95) «La unió de tots aquests simples instruments, posats en moviment per un únic motor, constitueix una màquina». (Babbage, l.c.) 
<=

(96) John C. Morton pronunciava el desembre del 1859 a la Society of Arts una conferència sobre «les forces emprades en 
l’agricultura». Hi diu, entre d’altres coses: «Qualsevol millora que aprofundeix en la uniformitat de la terra fa la màquina de vapor 
més aplicable a la generació de potència purament mecànica... La força del cavall hi predomina allà on valles intrincades i d’altres 
obstacles impedeixen una acció uniforme. Aquestes obstruccions s’esvaeixen de dia en dia. Per les operacions que demanen més 
exercici de voluntat que força real, l’única potència aplicable és la controlada en cada instant per la ment humana, en altres mots, la 
força humana». El senyor Morton redueix després la força del vapor, la força del cavall i la força humana a la unitat de mesura de la 
màquina de vapor, és a dir la força que eleva un peu 33.000 lliures en un minut, i avalua els costos d’un cavall de potència d’una 
màquina de vapor en 3 penics per hora i el d’un cavall en 51/2 penics. A més si un cavall ha de mantindre tot el contingut de salut 
tan sols se l’ha d’emprar diàriament 8 hores. Amb la força de vapor s’hi poden estalviar si més no 3 de cada 7 cavalls en el cultiu de 
la terra durant tot un any, amb un preu de cost que no seria pas més gran que la dels cavalls dispensats durant els 3 o 4 mesos que 
s’hi podrien utilitzar realment. En les operacions agrícoles on s’hi pot emprar la força de vapor millora finalment la qualitat de 
l’obra en relació amb la força del cavall. Per realitzar la feina de la màquina de vapor, caldria emprar 66 treballadors per hora per 15 
xílings tots plegats, i per realitzar la d’un cavall, caldrien 32 homes per hora per 8 xílings tots plegats. <=

(97) Faulhaber, 1625; De Cous, 1688. <=
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(98) La moderna invenció de les turbines allibera l’explotació industrial de la força hidràulica de nombroses limitacions anteriors. 
<=

(99) «En els primers dies de les manufactures tèxtils, la localitat de la fàbrica depenia de l’existència d’una corrent que tingués prou 
caiguda com per girar una roda de molí; i, encara que l’establiment dels molins d’aigua fou el començament de la superació del 
sistema domèstic de la manufactura, encara els molins se situaven necessàriament en corrents, i sovint a distàncies considerables 
l’un de l’altre, formant part d’un sistema rural més que no pas urbà; i no fou fins la introducció de la força de vapor com a substitut 
de la corrent que les fàbriques es congregaren en ciutats i en localitats on el carbó i l’aigua necessaris per la producció de vapor s’hi 
trobassen en quantitats suficients. La màquina de vapor és la mare de les ciutats manufactureres». (A. Redgrave in «Reports of the 
Insp. of Fact. 30th April 1860», p. 36.) <=

(100) Des del punt de mira de la divisió manufacturera teixir no era un treball gens simple, sinó més aviat un de complicat, i així el 
teler mecànic és una màquina que realitza una tasca força complexa. És del tot falsa la suposició que la maquinària moderna 
s’apoderà originalment d’aquelles operacions que la divisió manufacturera del treball havia simplificat. Filar i teixir es 
particularitzaren durant el període manufacturer en noves arts i els llurs instruments es miloraren i diversificaren, però el propi 
procés laboral, que no es dividí de cap manera, restava en un estadi manual. No és el treball, sinó el mitjà de treball, ço que 
introdueix a la màquina. <=

(101) Abans de l’època de la gran indústria la manufactura llanera era la manufactura dominant d’Anglaterra. Així en la primera 
meitat del segle XVIII fou on s’hi feren la majoria d’experiments. El cotó, que requereix una preparació menor pel tractament 
mecànic, en beneficià de l’experiència adquirida amb la llana de la mateixa forma que després, contràriament, la indústria llanera 
mecànica es desenvoluparia a partir dels fonaments de les filatures i telers mecànics de cotó. No fou fins la darrera dècada que 
elements individuals de la manufactura llanera s’incorporaren al sistema fabril, com el cardat. «L’aplicació de la força mecànica al 
procés de cardar la llana..., d’ençà de la introducció de la ‘cardadora’, especialment la de Lister... sens dubte tingué l’efecte de 
deixar sense feina un nombre molt gran d’homes. La llana es cardava abans manualment, molt sovint a casa del cardador. Ara es 
carda generalment en la fàbrica, i el treball manual s’ha superat, tret d’en determinades menes de feina, on encara es prefereix el 
cardat manual. Molts dels cardadors manuals trobaren feina en les fàbriques, però el producte dels cardadors manuals suposa una 
proporció tan petita en relació al de la màquina, que l’ocupació d’un nombre molt gran de cardadors ha desaparegut». («Rep. of 
Insp. of Fact. for 31st Oct. 1856», p. 16.) <=

(102) «El principi del sistema fabril, així, és substituir... la divisió o graduació del treball entre els artesans, per la partició d’un 
procés en els seus constituents essencials». (Ure, l.c.p. 20). <=

(103) El teler mecànic consistia en la seua primera forma principalment de fusta, i la millorada, moderna, de ferro. Fins a quin punt 
domina la forma antiga dels mitjans de producció sobre la forma nova ho mostra, entre d'altres coses, una comparació superficial del 
teler modern amb l'antic, del bufador modern de ferro amb els primers bufadors ineficients mecànics basats en el bufador 
tradicional, i potser d'una forma encara més frapant les locomotores ideades abans de la invenció de la locomotora actual que tenien 
de fet dos peus que, com els del cavall, s'elevaven alternativament. No fou fins després d'un desenvolupament ulterior de la 
mecànica i de l'experiència pràctica acumulada que la forma es determina d'acord amb principis mecànics i s'emancipa així de la 
forma corporal heretada de l'eina que es metamorfosejà en màquina. <=

(104) El cottongin del ianqui Eli Whitney no s'havia alterat essencialment fins als temps més recents com cap altra màquina del 
segle XVIII. No és fins a la darrera dècada (del 1867) que un altre americà, el senyor Emery d'Albany, New York, ha convertit la 
màquina de Whitney en una antigalla amb una millora tan simple com efectiva. <=

(105) «The Industry of Nations», Lond. 1855, Part II, p. 239. S’hi diu allà mateix: «Per molt simple i del tot banal que semble 
aquest apèndix pels torns, no és cap exageració, creiem, afirmar que la seua influència en la millora i l’extensió de l’ús de la 
maquinària ha sigut tan gran com la produïda per les millores de Watt en la pròpia màquina de vapor. La seua introducció 
perfeccionà d’una vegada tota la maquinària, l’abaratí i n’estimulà la invenció i la millora». <=

(106) Una d’aquestes màquines a Londres per la forja de paddle-wheel shafts du el nom de «Thor». Forja un eix de 161/2 tones de 
pes amb la mateixa facilitat que un ferrer fa una ferradura. <=

(107) Les màquines que treballen la fusta i que poden emprar-se també a petita escala són la majoria invents americans. <=

(108) La ciència no li costa «res» al capitalista en general, la qual cosa no l’impedeix d’explotar-la. La ciència «aliena» s’incorpora 
al capital com el treball aliè. L’apropiació «capitalista» i l’apropiació «personal», ja siga de ciència, ja de riquesa material, són, 
però, coses del tot diferents. El propi doctor Ure plany el gran desconeixement de la mecànica per part dels seus estimats fabricants 
explotadors de màquines, i Liebig sap relatar la ignorància astoradora de la química per part dels fabricants químics anglesos. <=

(109) Ricardo insisteix tant en aquest efecte de les màquines, en les quals altrament no hi posa pas més atenció que en la distinció 
general entre el procés laboral i el procés d’ampliació del valor, que de vegades perd de vista la porció del valor que lliuren les 
màquines al producte, i les contempla del tot com si fossen forces naturals. Així, per exemple, «Adam Smith enlloc no minusvalora 
els serveis que les forces naturals i la maquinària ens presenten, però diferencia força correctament la natura del valor que afegeixen 
a les mercaderies... en la mesura que fan treball sense cap cost, l’assistència que ens presenta no hi afegeix cap valor d’intercanvi». 
(Ricardo, l.c.p. 336, 337.) La remarca de Ricardo és naturalment correcta contra J. B. Say, que s’imagina que les màquines realitzen 
el «servei» de crear valor com a part del «benefici». <=
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(109a) {Nota a la 3 ed. - Un «cavall de potència» és igual a la potència de 33.000 lliures-peu en un minut, és a dir la potència per 
elevar 33.000 lliures en un minut a un peu (anglès) o 1 lliura a 33.000 peus. Aquest és el cavall de potència abans esmentat. En el 
llenguatge professional ordinari i també ací i allà en les citacions d’aquest llibre s’hi diferencia, però, entre cavalls de potència 
«nominals» i els «comercials» o «indicats» de la mateixa màquina. L’antic cavall de potència o nominal es compta exclusivament a 
partir de la llargada de la pistonada i del diàmetre del cilindre i deixa a banda la pressió de vapor i la velocitat del pistó. És a dir, 
fàcticament diu: aquesta màquina de vapor té, per exemple, 50 cavalls de potència, si fos mantinguda a una pressió de vapor 
constantment feble i a la mateixa velocitat de pistó com en temps de Boulton i Watt. Aquests dos factors han crescut però 
enormement de llavors ençà. Per tal de mesurar la potència mecànica realment lliurada avui per una màquina, s’inventà l’indicador 
que mostra la pressió de vapor. La velocitat de pistó es constata fàcilment. Així la mesura de cavalls de potència «indicats» o 
«comercials» d’una màquina es calcula amb una fórmula matemàtica a partir del diàmetre del cilindre, de l’alçada del pistó, de la 
velocitat del pistó i de la pressió de vapor simultàniament, per mostrar quantes vegades en un minut pot fer realment la màquina 
33.000 lliures-peu. Un cavall de potència nominal pot fer per tant en realitat tres, quatre i fins i tot cinc cavalls de potència indicats o 
reals. Això és per explicar diferents citacions posteriors. - F. E.} <=

(110) El lector imbuit de nocions capitalistes cercarà ací naturalment l’«interès» que la màquina afegeix al producte pro rata del 
valor capital. És fàcil, però, de veure que la màquina no genera pas un nou valor per damunt de qualsevol altre component del 
capital constant, ni pot afegir-ne cap sota el nom d’«interès». És, a més, clar que ací, on tractam de la producció de la plus-vàlua, no 
s’hi pot assumir a priori cap part sota el nom «interès». La forma de comptar capitalista, absurda prima facie i que sembla contradir 
les lleis de la creació del valor, trobarà explicació en el tercer llibre d’aquesta obra. <=

(111) Aquesta part component de valor que afegeix la màquina cau absolutament i relativa quan desapareixen els cavalls i els 
animals en general que tan sols s’utilitzen com a forces motriu, i no com a màquines de transformació. A propòsit remarcam que 
Descartes, amb la seua definició dels animals com a simples màquines, els veia amb els ulls del període manufacturer en 
contraposició a l’edat mitjana, on els animals es tenien per ajudants dels homes, com ho foren de nou posteriorment pel senyor v. 
Haller en la seua «Restauration der Staatswissenschaften». Que Descartes, com Bacon, considerassen una forma alterada de la 
producció i el domini pràctic de la natura pels homes com a resultat de mètodes alterats de pensament ho mostra el seu «Discours de 
la Méthode», on diu, entre d’altres coses: «Si és possible» (pels mètodes que introduí en la filosofia) «d’arribar a coneixement força 
útils per la vida i que en lloc d’aquesta filosofia especulativa que hom ensenya en les escoles, hom en puga trobar una de pràctica, 
amb la qual, en conèixer la força i les accions del foc, de l’aigua, de l’aire, dels astres, i de tots els altres cossos que ens rodegen, 
amb la mateixa claredat que coneixem els diversos oficis dels nostres artesans, els podríem emprar de la mateixa forma en tots els 
usos que els hi són propis, i així ens convertiríem en amos i posseïdors de la natura» i així «contribuiríem al perfeccionament de la 
vida humana». En el prefaci als «Discoursed upon Trade» (1691) de Sir Dudley North, s’hi diu que el Methode de Descartes havia 
aprofitat a l’economia política per començar a lliurar-se de les antigues faules i nocions supersticioses sobre l’or, el comerç, etc. En 
general, però, conclou que els economistes anglesos de la primera època triaren Bacon i Hobbes com a filòsofs, mentre que Locke 
posteriorment seria «el filòsof» κατ εξοχην de l’economia política per Anglaterra, França i Itàlia. <=

(112) Segons un report anual de la cambra de comerç d’Essen (octubre del 1863) la fàbrica de ferro i acer de Krupp produí el 1862 
amb 161 forns de fundició, ignició i cementació, 32 màquines de vapor (en l’any 1800 aquest era aproximadament el nombre total 
de màquines de vapor en ús a Manchester) i 14 martells de vapor, que representen globalment 1.236 cavalls de potència, 49 forges, 
203 màquines instrumentals i vora 2.400 treballadors – 13 milions de lliures d’acer. Ací no arriben a 2 treballadors per cavall de 
potència. <= 

(113) Babbage compta que a Java el treball de filar tot sol afegeix gairebé un 117% de valor al cotó. En la mateixa època (1832) el 
valor total afegit a Anglaterra per la maquinària i el treball de les filatures fines al cotó era aproximadament un 33% respecte al 
valor de la matèria primera. («On the Economy of Machinery», p. 165, 166.) <=

(114) En l’estampació mecànica s’estalvia igualment tint. <=

(115) Vegeu «Paper read by Dr. Watson, Reporter on Products to the Government of India, before the Society of Arts», 17 d’abril 
del 1860. <=

(116) «Aquests agents muts» (les màquines) «són sempre el producte de molt menys treball que el que substitueixen, fins i tot quan 
tenen el mateix valor monetari». (Ricardo, l.c.p. 40). <=

(116a) Nota a la 2a edició. En una societat comunista la maquinària tindria per tant un objectiu del tot diferent que en la societat 
burgesa. <=

(117) «Els empresaris no retindrien necessàriament dos torns d’infants menors de tretze anys... De fet, una classe de manufacturers, 
els filadors de nyam llanós rarament empren en l’actualitat infants menors de tretze anys, és a dir de mitja jornada. Han introduït 
maquinària nova o millorada de diverses menes que supera del tot l’ocupació d’infants» (és a dir menors de 13 anys) «per exemple 
esmentaré un procés com a il·lustració d’aquesta disminució en el nombre d’infants, que, amb l’adopció d’un aparell, anomenat 
màquina despedaçadora, a màquines existents, el treball de sis o quatre treballadors de mitja jornada, d’acord amb la peculiaritat de 
cada màquines, el pot realitzar un sol jove (de més de 13 anys)... el sistema de mitjà jornada ‘estimulà’ la invenció de la màquina 
despedaçadora». («Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1858»). <=

(118) «La maquinària... sovint no pot emprar-se fins que el treball» (vol dir el salari) «no puja». (Ricardo, l.c.p. 479). <=

(119) Vegeu «Report of the Social Science Congress at Edinburgh. Octob. 1863». <=
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(120) El doctor Edward Smith fou enviat del govern anglès durant la crisi cotonera provocada per la guerra civil americana a 
Lancashire, Cheshire, etc., per reportar la situació sanitària dels treballadors cotoners. Reportava, entre d’altres: higiènicament la 
crisi, a banda de la separació del treballador de l’atmosfera fabril, té altres nombrosos avantatges. Les treballadores ara troben el 
descans necessària per donar el pit als infants, per comptes d’haver d’enverinar-los amb el Godfrey's Cordial (un opiaci). Han 
aconseguit temps per aprendre a cuinar. Malauradament aquesta habilitat culinària arriba en un instant on no tenen res per menjar. 
Però hom veu com el capital ha usurpat per la seua pròpia ampliació el consum del treball familiar necessari. Igualment la crisi s’ha 
utilitzat per ensenyar a cosir a les filles dels treballadors en escoles pròpies. Ha calgut una revolució americana i una crisi mundial, 
perquè les joves treballadores, que filen per a tot el món, aprenguessen a cosir! <=

(121) «El nombre de treballadors ha sigut força gran, tot i la substitució creixent d’homes per dones i, per damunt de tot, de treball 
adult per infantil. Tres noies de 13 anys, amb salaris que van dels 6 als 8 xílings setmanals, han substituït un home d’edat madura, 
amb un salari que variava dels 18 als 45 xílings». (Th. de Quincey, «The Logic of Politic. Econ.», Lond. 1844, nota a la p. 147). 
Com que certes funcions de la família, com ara la cura i l’alimentació dels infants, etc., no es poden suprimir completament, les 
mares de família confiscades pel capital han de tindre quelcom que més o menys les substituesca. Els treballs que fan part del 
consum familiar, com cosir, apedaçar, etc., s’han de substituir per la compra de mercaderies ja fetes. La disminució en 
l’esmerçament de treball domèstic origina per tant un augment de la despesa monetària. Els costos de producció de la família 
treballadora creixen i per tant compensen l’augment d’ingressos. A més, l’economia i la racionalització en l’ús i l’elaboració dels 
mitjans de vida es fa impossible. Sobre això, que ignora l’economia política oficial, hom troba material abundant en els «Reports» 
dels inspectors fabrils, i especialment també en els de la «Children's Employment Commission» i també en els «Reports on Public 
Health». <=

(122) En contrast amb el gran fet que la limitació del treball femení i infantil en les fàbriques angleses fou conquerida al capital pels 
treballadors masculins adults, hom troba encara en els reports més recents de la «Children's Employment Commission» indicis en 
pares de treballadors en relació amb el tràfic d’infants que són tan repugnants com el tràfic d’esclaus. El fariseu capitalista, però, 
com hem pogut veure en els mateixos «reports», denuncia la bestialitat que ell mateix crea, perpetua i explota, i que, a més, titlla de 
«llibertat de treball». «El treball de petits infants s’ha contractat... fins i tot per fer-los treballar pel propi pà diari. Sense cap força 
per suportar un treball foramida, sense cap instrucció com a guia de la vida futura, els han llençat a una situació físicament i 
moralment impura. L’historiador jueu ha remarcat de la presa de Jerusalem per Titus que no era cap meravella allò que havia 
destruït quan hi havia hagut un signe de destrucció com una mare inhumana que sacrificava la pròpia progènie per satisfer els 
patiments de la fam absoluta». («Public Economy Concentrated», Carlisle 1833, p. 66). <=

(123) A. Redgrave a «Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1858», p. 40, 41. <=

(124) «Children's Employment Commission, V. Report», London 1866, p. 81, n. 31. {A la 4a ed. - La indústria sedera de Bethnal 
Green ja gairebé ha desapareguda. - F. E.} <=

(125) «Child. Employm. Comm., III. Report», Lond. 1864, p. 53, n. 15. <=

(126) l.c., «V. Report», p.XXII, n. 137. <=

(127) «Sixth Report on Public Health», Lond. 1864, p. 34. <=

(128) (La recerca del 1861) «...mostrava, a més, que mentre morien infants en les circumstàncies descrites per la negligència i mals 
hàbits que impliquen les ocupacions de les mares, les mares esdevingueren tant desnaturalitzades envers la progènie que 
habitualment no es preocupaven gaire de les morts, i fins i tot de vegades... prenien mesures directes per garantir-les». (l.c.) <=

(129) l.c.p. 454. <=

(130) l.c.p. 454-462. «Reports by Dr. Henry Julian Hunter on the excessive mortality of infants in some rural districts of England». 
<=

(131) l.c.p. 35 u. p. 455, 456. <=

(132) l.c.p. 456. <=

(133) Tant en els districtes fabrils anglesos com en els agraris, el consum d’opi entre els treballadors i treballadores adults creix de 
dia en dia. «Impulsar la venda d’opiacis... és el gran objectiu de certs comerciants a l’engròs. Els adroguers el consideren un article 
de primer ordre». (l.c.p. 459). Els infants que prenen opiacis «s’arronseixen en petits vells» o «es panseixen com petites mones». 
(l.c.p. 460). Hom veu com Índia i Xina es vengen d’Anglaterra. <=

(134) l.c.p. 37. <=

(135) «Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1862», p. 59. Aquest inspector fabril fou abans metge. <=

(136) Leonard Horner a «Reports of Insp. of Fact. for 30th April 1857», p. 17. <=

(137) id. a «Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1855», p. 18, 19. <=
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(138) Sir John Kincaid a «Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1858», p. 31, 32. <=

(139) Leonard Horner a «Reports etc. for 30th Apr. 1857», p. 17, 18. <=

(140) Sir J. Kincaid «Rep. Insp. Fact. 31st Oct. 1856», p. 66. <=

(141) A. Redgrave a «Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1857», p. 41-43. En les branques industrials angleses on la llei fabril 
pròpiament dita (no la Print Work’s Act referida en el text) havia estat en vigor des de feia temps, els obstacles als articles educatius 
s’han superar en certa mesura en els darrers anys. En les indústries no sotmeses a la legislació fabril prevalen encara força les idees 
del fabricant de vidre J. Geddes, que alliçonà al comissari d’investigació White: «Pel que he pogut veure la més gran educació que 
una part de la classe treballadora ha gaudit des de fa uns anys és un mal. És perillosa perquè els fa independents». («Children's 
Empl. Commission, IV. Report», London 1865, p. 253). <=

(142) «El senyor E., un fabricant, em confessà que ocupava exclusivament dones en els seus telers mecànics... dóna especial 
preferències a les dones casades, particularment a les que tenen famílies a casa que depenen d’elles per mantindre’s; són atentes, 
dòcils, més que les dones solteres, i es veuen obligades a emprar tot l’esforç possible per procurar-se els mitjans de vida. Aquestes 
són les virtuts, les virtuts peculiars del caràcter femení que es perverteixen en perjudici llur—tot allò que és més fructífer i tendre en 
la llur natura es converteix en mitjans per lligar-les i fer-les patir». («Ten Hours' Factory Bill. The Speech of Lord Ashley, 15th 
March», London 1844, p. 20). <=

(143) «D’ençà de la introducció general de la maquinària, la natura humana s’ha vist forçada molt més enllà de la força mitjana». 
(Robert Owen, «Observations on the effects of the manufacturing system», 2nd ed., London 1817). <=

(144) Els anglesos que tendeixen a considerar la primera forma d’aparença empírica d’una cosa com el seu fonament, donen sovint 
al gran robatori herodià d’infants, que practica el capital en el començament del sistema fabril en cases de pobres i d’orfes, que 
encarnen un material humà del tot desprotegit, el caràcter de fonament de les llargues jornades laborals en les fàbriques. Així, per 
exemple, Fielden, ell mateix un fabricant anglès: «És evident que les llargues hores de treball foren originades per la circumstància 
d’un nombre tan gran d’infants abandonats que arribaven des de diferents parts del país, del fet que els amos fossen independents de 
les mans, i que una vegada establert el costum mitjançant els miserables materials que s’havien procurat d’aquesta forma, les podien 
imposar als veïns amb una major facilitat». (J. Fielden, «The Curse of the Factory System», Lond. 1836, p. 11). En consideració al 
treball femení, l’inspector fabril Saunders diu en el report fabril del 1844: «Entre les treballadores hi ha dones que, durant moltes 
setmanes seguides, amb l’excepció d’únicament uns dies, s’ocupen des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit, amb tan sols 2 hores 
per menjar, de forma que durant 5 dies a la setmana de les 24 hores diàries tan sols els hi resten 6 per anar i tornar de casa i reposar 
al llit». <=

(145) «Ocasió... que perjudica les delicades parts mòbils del mecanisme metàl·lic per inacció». (Ure, l.c.p. 281). <=

(146) El ja abans esmentat «Manchester Spinner» («Times», 26 de novembre del 1862) compta entre els costos de la maquinària: (és 
a dir, la «despesa per desgast de la maquinària») «també ha de cobrir la pèrdua que sorgeix constantment de la substitució de les 
màquines abans que es desgasten per d’altres de noves i de millor construcció». <=

(147) «S’ha estimat, aproximadament, que la primera unitat d’una màquina inventada recentment costarà unes cinc vegades més que 
la construcció de la segona». (Babbage, l.c.p. 211, 212). <=

(148) «Les millores que tenien lloc no fa gaire amb perspectives de patentament eren tan grans que una màquina en bon estat que 
hagués costat 1.200 lliures, es venia pocs anys després a 60... les millores se succeïen tan ràpidament, que màquines que no s’havien 
mai acabat s’abandonaven en les mans dels constructors perquè noves millores havien depassat la seua utilitat». En aquest període 
de tempesta i violència, els fabricants de maquinària aviat estengueren la jornada laboral, amb dos torns de mans, de les 8 hores 
originals a 24. (l.c.p. 233). <=

(149) «És evident que, amb les pujades i baixades dels mercats i les expansions i contraccions alternants de la demanda, es repetiran 
constantment ocasions on el manufacturer pot emprar un capital fluctuant addicional sensen emprar capital fix addicional... si 
quantitats addicionals de matèries primeres es poden elaborar sense incòrrer en una despesa addicional de locals i maquinària». (R. 
Torrens, «On Wages and Combination», Lond. 1834, p. 64). <=

(150) Aquesta circumstància s’esmenta en el text tan sols per completar el ja esmentat, ja que no tractaré fins al tercer llibre la taxa 
de benefici, és a dir la relació de la plus-vàlua amb el capital total avançat. <=

(151) «When a labourer», said Mr. Ashworth, «lays down his spade, he renders useless, for that period, a capital worth 18 d. When 
one of our people leaves the mill, he renders useless a capital that has cost 100.000 pounds». (Senior, «Letters on the Factory Act», 
Lond. 1837, p. 14). <=

(152) «La gran proporció de capital fix en relació al circulant... fa desitjables llargues hores de treball». Amb l’abast creixent de la 
maquinària, etc. «els motius per allargar les hores de treball es faran més grans, ja que és l’únic mitjà pel qual una gran proporció de 
capital fix es pot fer profitós». (l.c.p. 11-14). «Hi ha certes despeses en una fàbrica que aniran en la mateixa proporció tan si la 
fàbrica va a temps complet o parcial, com ara, per exemple, el lloguer, les contribucions, l’assegurança contra incendis, els salaris de 
diversos empleats permanents, el deteriorament de la maquinària, amb diversos altres apartats d’un establiment manufacturer, la 
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proporció dels quals en relació als beneficis augmenta si la producció disminueix». («Reports of the Insp. of Fact. for 31st Oct. 
1862», p. 19). <= 

(153) Per què aquesta contradicció immanent no arriba a la consciència dels capitalistes individuals i per tant tampoc de l’economia 
política que és imbuïda de les seues visions, hom ho veurà en la primera secció del tercer llibre. <=

(154) Un dels grans mèrits de Ricardo és haver copsat la maquinària no tan sols com a mitjà de producció de mercaderies, sinó 
també de «redundant population». <=

(155) F. Biese, «Die Philosophie des Aristoteles», Zweiter Band, Berlin 1842, p. 408. <=

(156) Donc ací la traducció stolbergiana d’aquest poema perquè caracteritza, completament d’acord amb les citacions anteriors 
sobre la divisió del treball, l’oposició de la visió antiga amb la moderna. 

«Estalviau la mà que alimenta, o molineres, i dormiu
Suau! Us anuncia debades el gall el matí!
Daeo ha ensenyat el treball de les noies a les nimfes,
i elles mouen fàcilment les ordes,
que fan girar els eixos,
i en cercle fan rodar la pedra damunt el gra.
Deixau-nos viure la vida dels pares, i deixau-nos plaure
els dons del desfeinat, que ens regala la dea».

(«Gedichte aus dem Griechischen übersetzt von Christian Graf zu Stolberg», Hamburg 1782). <=

(157) S’hi troben naturalment diferències en general en la intensitat dels treballs de diferents branques de la producció. Aquestes es 
compensen, com ja havia demostrat A. Smith, en part per cada mena de treball en circumstàncies particulars. L’aplicació del temps 
de treball com a mesura del valor no s’hi veu, però, tampoc afectat ací, tret d’en la grandària intensiva i extensiva, com a 
expressions oposades i mútuament excloents de la mateixa quantitat de treball. <=

(158) Especialment per salari a preu fet, una forma que es desenvoluparà en la sisena secció. <=

(159) Vegeu «Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1865». <=

(160) «Reports of Insp. of Fact. for 1844 and the quarter ending 30th April 1845», p. 20, 21. <=

(161) l.c.p. 19. Com que els salaris a preu fet restaven igual, el nivell dels salaris setmanals depenia de la quantitat de producte. <=

(162) l.c.p. 20. <=

(163) l.c.p. 21. L’element moral jugà un important paper en els experiments anteriorment esmentats. «Nosaltres», declaraven els 
treballadors a l’inspector fabril, «treballam més animadament, pensam contínuament en la recompensa de retornar el vespre aviat, i 
un esperit actiu i alegre omple tota la fàbrica, des del muntador més jove al treballador més gran, i poden ajudar-nos mútuament 
molt en el treball». (l.c). <=

(164) John Fielden, l.c.p. 32. <=

(165) Lord Ashley, l.c.p. 6-9 passim. <=

(166) «Reports of Insp. of Fact. to 30th April 1845», p. 20. <=

(167) l.c.p. 22. <=

(168) «Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1862», p. 62. <=

(169) Això s’alterà amb el «Parliamentary Return» del 1862. Ací apareixen els cavals de potència reals de les modernes màquines 
de vapor i de les rodes hidràuliques per comptes dels nominals (s. Note 109a). Tampoc ja no s’inclouen les filadores dobles amb les 
filadores pròpiament dites (com en els «Returns» del 1839, 1850 i 1856); a més s’afegeix per les fàbriques llaneres el nombre de 
«gigs», s’introdueix una diferència entre les fàbriques de jute i de cànem, d’una banda, i les fàbriques de lli, de l’altra, i finalment 
per primera vegada l’elaboració de mitjons entra en el report. <= 

(170) «Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1856», p. 14, 20. <=

(171) l.c.p. 14, 15. <=
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(172) l.c.p. 20. <=

(173) «Reports etc. for 31st Oct. 1858», p. 10. Vg. «Reports etc. for 30th April 1860», p. 30 sqq. <=

(174) «Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1862», p. 100, 103, 129, 130. <=

(175) Amb els telers moderns un teixidor fabrica ara en 60 hores setmanals amb 2 telers 26 peces d’una certa mena i de llargada i 
amplada determinades, mentre que amb els antics telers de vapor tan sols podia fabricar-ne 4. Els costos de teixir una d’aquestes 
peces ja havien caigut a començaments dels anys 1850 de 2 xílings i 9 penics a 51/8 penics.

Addició de la 2a edició. «Fa 30 anys» (1841) «hom requeria a un filador de cotó amb 3 ajudats tan sols la supervisió d’un parell de 
mules de 300 a 324 agulles. Amb 5 ajudants ara» (finals del 1871) «ha de supervisar mules amb un nombre d’agulles de 2.200, i 
produeix no pas menys de set vegades més fil que el 1841». (Alexander Redgrave, Fabrikinspektor, in «Journal of the Soc. of Arts», 
Jan. 5. 1872). <=

(176) «Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1861», p. 25, 26. <=

(177) L’agitació de les vuit hores ha començat ara (1867) a Lancashire entre els treballadors fabrils. <=

(178) Les poques xifres que segueixen mostren l’avenç de les «factories» pròpiament dits a U. King. d’ençà del 1848:

Exportacions: quantitat 
1848 1851 1860 1865

Cotoneries
Fil de cotó (lliures) 135.831.162 143.966.106 197.343.655 103.751.455
Fil de cosir (lliures)  4.392.176 6.297.554 4.648.611
Roba de cotó (iardes) 1.091.373.930 1.543.161.789 2.776.218.427 2.015.237.851
Cànem i llineries
Fil (lliures) 11.722.182 18.841.326 31.210.612 36.777.334
Tela (iardes) 88.901.519 129.106.753 143.996.773 247.012.329
Sederies
Fil encadenat, twist, fil (lliures) (1846) 466.825 462.513 897.402 812.589
Tela (iardes) (Pfd.) 1.181.455 (Pfd.) 1.307.293 2.869.837
Llaneries
Fil de llana i worsted (lliures) 14.670.880 27.533.968 31.669.267
Roba (iardes) 151.231.153 190.371.537 278.837.418

Exportacions: valor (en lliures esterlines) 
1848 1851 1860 1865

Cotoneries
Fil de cotó 5.927.831 6.634.026 9.870.875 10.351.049 
Roba de cotó 16753369 23.454.810 42.141.505 46.903.796 
Cànem i llineries
Fil 493.449 951.426 1.801.272 2.505.497 
Tela 1.802.789 4.107.396 4.804.803 9.155.358 
Sederies
Fil encadenat, twist, fil 77.789 196.380 826.107 768.064 
Tela 1.130.398 1.587.303 1.409.221 
Llaneries
Fil de llana i worsted 776.975 1.484.544 3.843.450 5.424.047 
Roba 5.733.828 8.377.183 12.156.998 20.102.259 

(Vegeu els llibres blaus: «Statistical Abstract for the U. Kingd.», Nr. 8 und Nr. 13, Lond. 1861 i 1866). 
A Lancashire les fàbriques augmentaren entre el 1839 i el 1850 tan sols en un 4%, entre el 1850 i el 1856 un 19%, entre el 1856 i el 
1862 un 33%, mentre que en tots dos períodes de sis anys el nombre de persones ocupades augmentà absolutament i caigué 
relativament. Cf. «Reports of Fact. for 31st Oct. 1862», p. 63. Les fàbriques de cotó dominen a Lancashire. Quin espai 
proporcionalment ocupa, però, la fabricació de fil i tela en general, hom ho veu quan es considera que de les fàbriques de totes 
menes d’Anglaterra, Gal·les, Escòcia i Irlanda li correspon un 45,2%, de totes les filatures un 83,3%, de tots els telers de vapor un 
81,4%, de tots els cavalls de potència de motors un 72,6% i del nombre total de persones ocupades un 58,2%. (l.c.p. 62, 73). <=
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CAPÍTOL TRETZÈ. PART II (SECCIONS 4 A 7)
Maquinària i gran indústria

4. La fàbrica

Consideràvem al començament d’aquest capítol el cos de la fàbrica, la composició del 
sistema mecànic.  Vam veure llavors  com la  maquinària  augmenta  el  material  humà 
d’explotació  mitjançant  l’apropiació  de treball  femení  i  infantil,  com confisca tot  el 
temps vital del treballador mitjançant una ampliació desmesurada de la jornada laboral i 
com el seu progrés, que permet d’oferir un producte inoïdament superior en un temps 
més i més breu,  serveix finalment  de mitjà  sistemàtic  per fer  fluir  en cada moment 
temporal més treball o per explotar la força de treball més i més intensivament. Ara ens 
girarem a la totalitat de la fàbrica, i de fet en la forma més perfeccionada.

Dr. Ure, el Píndar de la fàbrica automàtica, la descriu d’una banda com

«la  cooperació combinada de molts tipus de treballadors,  adults i  joves,  en atendre amb una destresa 
continuada, un sistema de màquines productives, contínuament impulsat per un poder central (el primer 
motor)», 

d’altra banda com

«un enorme autòmata, integrat  per diversos òrgans mecànics i intel·lectuals, que actuen en un concert 
ininterromput  per  la  producció  d’un  objecte  comú,  tots  ells  se  subordinen  a  una  força  motora 
autoregulada».

Aquestes  dues  expressions  no  són  de  cap  manera  idèntiques.  En una  el  treballador 
global  combinat  o  cos  laboral  social  apareix  com a  subjecte  dominant  i  l’autòmata 
mecànic com a objecte; en l’altre és el propi autòmata el subjecte, i els treballadors es 
coordinen com a òrgans conscients amb els seus òrgans inconscients i s’hi subordinen 
amb ells  a la força motora central.  La primera expressió val per qualsevol aplicació 
possible de la maquinària a l’engròs, l’altra caracteritza l’aplicació capital i per tant el 
sistema fabril modern. Ure s’estima més per tant de definir la màquina central, de la que 
sorgeix el moviment, no tan sols com autòmata, sinó com a autòcrata.

«En aquestes naus espacioses  el  poder  benigne del vapor aplega al voltant  seu miríades  de servidors 
amatents».(179) 

Al costat dels instruments de treball també passa la virtuositat en la seua conducció del 
treballador a la màquina. Les capacitats de l’instrument s’emancipen de les limitacions 
personals de la força de treball humana. Per tant s’esvaeix el fonament tècnic en el qual 
s’hi basa la divisió del treball en la manufactura. En el lloc de la jerarquia característica 
de treballadors especialitzats sorgeix per tant en la fàbrica automàtica la tendència a la 
igualació  o  anivellament  dels  treballadors,  que  han  d’exercir  d’ajudants  de  la 
maquinària (180), en el lloc de la diferenciació produïa per l’ofici del treballador parcial 
sorgeix la diferenciació natural de l’edat i el sexe.

Quan  la  divisió  del  treball  reapareix  en  la  fàbrica  automàtica  és  principalment  la 
distribució de treballadors entre les màquines especialitzades i de masses laborals, que 
no constitueixen cap grup vertebrat, entre els diferents departaments de la fàbrica, on hi 
treballen màquines instrumentals  de la mateixa mena unes al  costat  de les altres,  de 
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forma que tan sols s’hi dóna una cooperació simple. El grup vertebrat de la manufactura 
el substitueix la connexió del treballador en cap amb uns pocs ajudants. La diferenciació 
essencual és entre els treballadors que s’ocupen realment de les màquines instrumentals 
(ací entren uns treballadors per la supervisió o manteniment del motor), i els simples 
assistents  (gairebé  exclusivament  infants)  d’aquests  treballadors  mecànics.  Entre  els 
assistents  s'hi  compten  més  o  menys  tots  els  «feeders»  (els  que  simplement 
subministren  a  les  màquines  el  material  de  treball).  Al  costat  d’aquestes  classes 
principals apareix un personal numèricament poc important, que s’ocupa del control de 
la maquinària global i de la contínua reparació, com enginyers, mecànics, muntadors, 
etc.  Aquesta  és  una classe  laboral  superior,  en  part  educada  científicament,  en  part 
professionalment,  exterior  al  cercle  dels  treballadors  fabrils,  als  quals  tan  sols  s’hi 
agreguen.(181) Aquesta divisió del treball és purament tècnica.

Tot treball en la màquina demana un aprenentatge primerenc del treballador per tal que 
aprenga  a  adaptar  el  seu  propi  moviment  al  moviment  uniforme  i  continuat  d’un 
autòmata.  En el  moment  que la  pròpia  maquinària  global  constitueix  un sistema de 
múltiples màquines que actuen de forma simultània i combinada, s’hi requereix també 
en la cooperació que s’hi basa d’una distribució de grups de treballadors de diferents 
menes entre les diferents menes de màquines. Però la mecanització elimina la necessitat 
de  consolidar  aquesta  distribució  com  en  la  manufactura  mitjançant  l’apropiació 
continuada del  mateix treballador  en la  mateixa  funció.(182) Com que el  moviment 
global  de la  fàbrica  no sorgeix del  treballador,  sinó de la  màquina,  poden donar-se 
contínuament canvis de personal sense la interrupció del procés laboral. La prova més 
frapant d’això l’ofereix el  sistema de relleus posat en funcionament durant la revolta 
dels fabricants anglesos del 1848-1850. Finalment,  la velocitat  amb la qual aprén el 
jovent  el  treball  en  la  màquina  bandeja  alhora  la  necessitat  de  formar  una  classe 
particular i exclusiva de treballadors mecànics.(183) Els serveis dels simples assistents 
en la fàbrica són en part substituïbles per màquines (184), i en part permeten per la llur 
completa  simplicitat  un canvi  ràpid i  continu de les  persones  encarregades  d’aquest 
esforç.

Per bé que ara la maquinària llença per la borda tècnicament de l’antic sistema de la 
divisió  del  treball,  s’hi  recolza  inicialment  en  la  fàbrica  com  a  tradició  de  la 
manufactura,  i  després el capital  la reprodueix sistemàticament i  la consolida com a 
mitjà  d’explotació  de  la  força  de  treball  en  una  forma  encara  més  repugnant.  De 
l’especialitat vitalícia de conduir una eina particular s’hi passa a l’especialitat vitalícia 
de servir una màquina particular. La maquinària s’utilitza perversament per transformar 
el propi treballador des de la infantesa en part d’una màquina particular.(185) No tan 
sols  així  es  fan disminuir  considerablement  els  costos  necessaris  per  la  seua pròpia 
reproducció, sinó igualment s’aconsegueix la seua dependència irremeiable del conjunt 
de la  fàbrica,  i  per  tant  del  capitalista.  Ací  hom ha de  diferenciar  en  general  entre 
l’augment  de  la  productivitat  que  resulta  del  desenvolupament  del  procés  social  de 
producció, i l’augment de la productivitat degut a la seua aplicació capitalista.

En les manufactures i artesanies el treballador se serveix d’un eina, en la fàbrica serveix 
a una màquina. Allà d’ell sorgeix el moviment del mitjà de treball, ací ha de seguir-ne el 
moviment.  En la manufactura el  treballador  constitueix un membre d’un mecanisme 
viu. En la fàbrica existeix un mecanisme mort independent d’ell, i en el qual s’incorpora 
com a apèndix viu.
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«La  penosa  rutina  d’un  inacabable  esforç  laboral  en  el  qual  el  mateix  procés  mecànic  es  realitza 
repetidament, igual que el treball de Sísif; la càrrega del treball, com la de la roca, cau una vegada més 
damunt l’esgotat treballador».(186)

Alhora que el treball mecànic esgota extraordinàriament el sistema nerviós, reprimeix el 
joc múltiple de la musculatura i confisca totes la lliure activitat corporal i mental.(187) 
Fins i tot l’alleugeriment del treball esdevé un mitjà de tortura, ja que la màquina no 
allibera  el  treballador,  sinó  que  buida  de  contingut  el  seu  treball.  Tota  producció 
capitalista,  en la mesura que no és tan sols un procés laboral  sinó alhora un procés 
d’ampliació de capital, té en comú que no és el treballador qui empra les condicions de 
treball, sinó inversament les condicions de treball les qui empren el treballador, però no 
és fins a la  maquinària  que aquesta  inversió  adquireix  una realitat  tècnica  palpable. 
Mitjançant  la  transformació  en un autòmata,  el  mitjà  de treball  s’enfronta  durant  el 
procés laboral  al  propi  treballador  com a capital,  com a treball  mort,  que domina  i 
explota la força viva de treball. La diferenciació de les potències mentals del procés de 
producció del treball  manual  i  la pròpia transformació en poder del capital  sobre el 
treball, la completa, com hem demostrat abans, la gran indústria aixecada damunt els 
fonaments de la maquinària. La destresa particular del treballador mecànic individual i 
insignificant s’esvaeix com una quantitat  ínfima davant la ciència,  les inoïdes forces 
naturals i el treball social de masses, incoporats en el sistema mecànic, i que amb ell 
constitueixen  el  poder  del  «patró»  (master).  Aquest  patró,  en  el  cervell  del  qual  la 
maquinària i el seu monopoli es vinculen indestriablement, en topar amb les «mans» fa:

«Els treballadors fabrils haurien de recordar contínuament el fet que la llur és realment una espècie baixa 
de treball quant a qualificació; i que no n’hi ha cap que s’adquiresca més fàcilment, o d’una qualitat més 
àmpliament distribuïda, o que es piga elaborar amb un ensinistrament tan breu del menys expert, així com 
el més abundant... La maquinària del patró juga realment un paper molt més important en la producció 
que el treball i la destresa de l’operari que sis mesos d’educació poden inculcar, i que un treballador comú 
pot aprendre».(188)

La subordinació  tècnica  del  treballador  sota  el  moviment  uniforme  dels  mitjans  de 
treball  i  la  composició  peculiar  del  cos  laboral  en  individus  de  tots  dos  sexes  i  de 
diferents  grups d’edat generen una disciplina casernària,  que condueix a un complet 
règim  fabril  i  al  treball  de  supervisió  ja  esmentat  abans,  i  per  tant  desenvolupa 
plenament la divisió dels treballadors en treballadors manuals i supervisors del treball, 
en soldats industrials i sots-oficials industrials.

«La principal dificultat en la fàbrica automatitzada consisteix per damunt de tot en ensinistrar els éssers 
humans a renunciar  als hàbits desordenats de treball,  i  a identificar-se amb la regularitat  invariant de 
l’automàta complex. Dissenyar i administra un codi reeixit de disciplina fabril, adient a les necessitats de 
la diligència en la fàbrica, fou una empresa hercúlia, la noble conquesta d’Arkwright! Fins i tot avui dia, 
quan el  sistema s’organitza perfectament  i  el  treball  s’alleugera  al  màxim, hom troba que és  gairebé 
impossible de convertir persones, passada l’edat de la pubertat, en mans útils a la fàbrica».(189)

El codi fabril en el qual el capital formula, com un legislador privat i pel propi senyoriu, 
la seua autocràcia damunt el treballador, sense la divisió de poders, tan estimada per la 
burgesia en altres ocasions, i sense tampoc l’encara més estimat sistema representatiu, 
és tan sols la caricatura capitalista de la regulació social del procés laboral, que esdevé 
necessari en la cooperació a gran escala i en l’ús de mitjans de treball comuns, és a dir 
de maquinària. En el lloc del fuet del capataç d’esclaus apareix el llibre de faltes del 
supervisor. Totes les faltes es resolen naturalment en multes monetàries i deduccions 
salarials, i el sentit legislador del Licurg fabril fa possible que la violació de les lleis li 
siga més profitosa que el compliment.(190)
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Assenyalarem tan sols ací les condicions materials sota les quals es realitza el treball 
fabril. Tot òrgan sensorial resulta igualment perjudicat per una elevació artificial de la 
temperatura, per l’atmosfera carregada de virolles de les matèries primeres, pel soroll 
eixordidor,  etc.,  a  banda  del  perill  mortal  sota  la  maquinària  pesada,  que  amb  la 
regularitat de les estacions produeix els seus butlletins de mortandats industrials.(190a) 
L’economització dels mitjans socials de producció, impulsada per primera vegada en el 
sistema  fabril,  esdevé  en  mans  del  capital  alhora  en  un  robatori  sistemàtic  de  les 
condicions de vida del treballador durant el treball,  en espai, aire,  llum i mitjans de 
protecció personals contra els perills morals o les circumstàncies nocives per a la salut 
del procés de producció, per no parlar de les necessitats de confort del treballador.(191) 
Anomena Fourier les fàbriques sense raó «bagnos moderats»(192)? 

5. La lluita entre treballador i màquina

La  lluita  entre  capitalista  i  treballador  assalariat  comença  amb  la  pròpia  relació 
capitalista. Cremà durant tot el període manufacturer.(193) Però únicament d’ençà de la 
introducció de la maquinària el treballador lluita amb el propi mitjà de treball, la forma 
d’existència material del capital. Es revolta contra aquesta forma determinada del mitjà 
de producció com a fonament material del sistema de producció capitalista.

Gairebé tot Europa visqué durant el segle XVII revoltes obreres contra l’anomenada 
filadora de llaços (també anomenada filadora o teixidora de betes), una màquina per 
teixir bandes i betes.(194) A finals del primer terç del segle XVII un holandès erigí un 
molí  de  vent  prop  de  Londres,  destruït  en  un  aldarull  popular.  Encara  en  el 
començament del segle XVIII les asserradores mecàniques de força hidràulica superaren 
l’oposició  popular,  tot  i  el  suport  parlament,  no sense  esforç.  Quan Everet  el  1758 
construí la primera cardadora mecànica de força hidràulica, aquesta fou incendiada per 
100.000 persones que s’hi havien quedat sense feina. Contra les scribbling mills i les 
cardadores d’Arkwrigth feren una petició al Parlament 50.000 treballadors, que abans 
vivien  de  cardar  llana.  La  destrucció  massiva  de  màquines  en  els  districtes 
manufacturers  anglesos  durant  els  primers  15  anys  del  segle  XIX,  és  a  dir  com a 
conseqüència de l’explotació del teler  de vapor, coneguda sota el nom de moviment 
luddita, donaren al govern antijacobí dels Sidmouth, Castlereagh, etc., el pretext per les 
accions  de  força  més  reaccionàries.  Calgué  temps  i  experiència  abans  que  els 
treballadors  diferenciassen  la  maquinària  de  la  seua  aplicació  capitalista  i  per  tant 
d’aprendre a reconduir  els atacs dels propis mitjans materials  de producció a la llur 
forma social d’explotació.(195)

Les  lluites  pel  salari  laboral  dins  la  manufactura  presuposen  la  manufactura  i  no 
s’adrecen  de  cap  manera  contra  la  seua  existència.  Pel  que  fa  a  la  lluita  contra  la 
constitució  de  manufactures,  aquesta  procedia  dels  mestres  gremials  i  de les  ciutats 
privilegiades, no dels treballadors assalariats. Entre els autors del període manufacturer 
la divisió del treball es considera predominantment un mitjà per substituir treballadors 
virtuals, no per fer desaparèixer els treballadors reals. Aquesta diferenciació és evident. 
Quan hom diu, per exemple, que caldria 100 milions de persones a Anglaterra per filar 
amb  l’antiga  roda  el  cotó  que  ara  filen  amb  màquines  500.000,  això  no  vol  dir 
naturalment que les màquines haguessen ocupat el lloc d’aquests milions que mai no 
existiren. Vol dir tan sols que caldrien aquests milions de treballadors per substituir les 
filadores. Quan hom diu, contràriament, que el teler de vapor llençà al carrer 80.000 
teixidors,  hom no s’hi  refereix  a  la  maquinària  existent  que  hauria  de  substituir  un 
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determinat nombre de treballadors, sinó a un nombre de teixidors existents que foren 
realment substituïts o eliminats per la maquinària. Durant el període manufacturer, el 
treball manual, per molt alterat, n’era la base. Els nous mercats colonials no es podien 
satisfer  amb  el  nombre  relativament  feble  de  treballadors  urbans  heretats  de  l’edat 
mitjana, i els propis manufacturers obriren nous camps de producció entre la població 
rural, foragitada de la terra per la dissolució del feudalisme. Llavors la divisió del treball 
i la cooperació en tallers es veien més des de l’aspecte positiu que feien més productius 
els treballadors ocupats.(196) La cooperació i la concentració de mitjans de treball en 
mans d’uns pocs ja s’havia emprat, de fet, en l’agricultura en molts països ja abans del 
període de la gran indústria, i havia donat lloc a revolucions sobtades i poderoses del 
sistema de producció i per tant de les condicions de vida i dels mitjans d’ocupació de la 
població rural.  Però aquesta lluita s’hi juga originalment més entre els grans i petits 
propietaris  agraris  que  entre  el  capital  i  el  treball  assalariat;  d’altra  banda  quan els 
treballadors són substituïts  pels mitjans de treball,  per ovelles, cavalls,  etc.,  els actes 
directes de força constitueixen en primera instància el preludi de la revolució industrial. 
Els treballadors són primer foragitats de la terra, i després venen les ovelles. L’expoli de 
terres a gran escala, com a Anglaterra, crea un camp per la gran agricultura.(196a) En 
els  inicis  aquest  capgirament  de  l’agricultura  mostra  més  l’aparença  de  revolució 
política.

Com a màquina,  el  mitjà  de treball  esdevé immediatament  un competidor  del  propi 
treballador.(197) L’ampliació  del  capital  mitjançant  les  màquines  és  directament 
proporcional  al  nombre  de  treballadors  que  veuen  anorreades  les  condicions 
d’existència. Tot el sistema de producció capitalista es basa en el fet que el treballador 
ven la seua força de treball com a mercaderia. La divisió del treball especialitza aquesta 
força de treball en habilitats del tot particularitzades, reduïdes a una eina parcial. Tan 
aviat com la conducció de l’eina la fa la màquina, s’esvaeix amb el valor d’ús, el valor 
d’intercanvi de la força de treball. El treballador ja no es pot vendre, com un bitllet que 
ha sigut posat fora de curs. La part de la classe treballadora que esdevé supèrflua per la 
maquinària, és a dir es tansforma en població que ja no és immediatament necessària 
per l’ampliació de capital, o d’una banda entra en la lluita desigual de l’antiga artesania 
i manufactura contra la indústria, o bé inunda, d’altra banda, totes les branques de la 
indústria més fàcilment accessibles, col·lapsant el mercat laboral i davallant així el preu 
de la força de treball per sota del seu valor. Un gran consol pel treballador empobrit 
hauria d’ésser que els seus patiments són en part tan sols «temporals» («a temporary 
inconvenience»), i en part que la maquinària s’apodera tan sols progressivament de tot 
un  camps  de  producció,  de  forma  que  l’abast  i  la  intensitat  de  l’acció  anorreadora 
s’interromp. Un consol anihila l’altre. Quan la maquinària s’apodera progressivament 
d’un  camp  de  producció  produeix  una  misèria  crònica  en  les  capes  obreres  en 
competència.  Quan  la  transició  és  ràpida,  l’acció  és  massiva  i  aguda.  La  història 
mundial no ofereix cap tragèdia més terrible que l’extinció progressiva, de dècades de 
durada, i segellada finalment el 1838, de l’enfonsament dels teixidors manuals anglesos. 
Molts d’ells moriren de fam, molts vegetaren molt de temps amb les família amb 21/2 
penics diaris.(198) D’altra banda la maquinària cotonera anglesa actuà agudament a les 
Índies Orientals, el governador general de les quals constatava el 1834/35: 

«La misèria amb prou feines troba cap paral·lel en la història del comerç. Els ossos dels teixidors de cotó 
emblanquinen les planes d’Índia». 
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Certament  que  en  dur-los  fora  d’aquest  món  temporal,  les  màquines  tan  sols  els 
produïen una «incomoditat temporal». Per la resta l’acció «temporal» de la maquinària 
és permament,  ja  que contínuament  s’apodera de noves esferes  de la  producció.  La 
forma independent i alienada que el sistema de producció capital en general dóna a les 
condicions de treball i als productes del treball respecte el treballador, s’hi desenvolupa 
per tant amb la maquinària fins a una contradicció completa.(199) Per tant és amb ella 
que per primera vegada hi ha una revolta brutal dels treballadors contra els mitjans de 
treball.

El  mitjà  de  treball  massacra  el  treballador.  Aquest  antagonisme  directe  apareix 
certament de la forma més frapant quan maquinària recentment introduïda competeix 
amb l'artesania o la manufactura preexistents. Però dins la gran indústria actua encara de 
forma  anàloga  en  la  millora  de  la  maquinària  i  el  desenvolupament  del  sistema 
automàtic. 

«L’objectiu  constant  de  la  maquinària  millorada  és  la  disminució  del  treball  manual,  aportar  a  la 
realització d’un procés o al tancament d’un pas en la manufactura l’ajut d’un ferro per comptes d’aparell 
humà».(200) «L’adaptació  de  l’energia  a  maquinària  fins  llavors  moguda  a  mà  és  gairebé  un  fet 
quotidià...  les  millores  menors  en la  maqunària  que tenen com a objecte l’economia de l’energia,  la 
producció de millor gènere, la realització de més feina en el mateix temps, o en substituir el lloc d’un 
infant,  una dona o un home,  són constants,  i  encara que de vegades  no siguen aparentment  de gran 
importància, tenen resultats més o menys notables».(201) «Sempre que un procés requereix una destresa i 
una preparació manuals peculiars, és vehiculat, tan aviat com siga possible, del treballador expert, que és 
sempre susceptible d’irregularitats  de moltes menes,  a un mecanisme peculiar  tan autoregulat  que un 
infant  el  puga  supervisar».(202) «En  el  sistema  automàtic  el  talent  del  treballador  desapareix 
progressivament».(203) «La millora de la maquinària requereix no tan sols la disminució en el nombre 
dels treballadors adults ocupats en relació a un determinat resultat, sinó que substituir una mena de treball 
humà per un altre, el més qualificat pel menys, l’adult pel jove, el masculí pel femení, produeix una forta 
alteració en el nivell salarial»(204) «La maquinària expulsà una gran quantitat d’adults de les fàbriques».
(205) 

L’elasticitat  extraordinària del sistema mecànic com a conseqüència de l’experiència 
pràctica acumulada,  dels mitjans mecànics ja disponibles i de l’avenç constant de la 
tècnica ens la demostra  la seua marxa triomfal  sota la pressió d’una jornada laboral 
escurçada.  Però qui hauria  somniat  el  1860, l’any del  zènit  de la  indústria cotonera 
anglesa, les millores galopants de la maquinària i el subsegüent desplaçament del treball 
manual, que hauria de tindre lloc en els tres anys posteriors sota l’estímul de la guerra 
civil  americana?  En  aquest  punt  n’hi  ha  prou  ací  amb  un  parell  d’exemple  de  les 
comunicacions  oficials  dels  inspectors  fabrils  anglesos.  Un fabricant  de  Manchester 
declara:

«Per  comptes de 75 cardadores mecàniques ara en tenim tan sols 12, que fan la mateixa quantitat de 
treball... Ho fem amb menys mans per les 14, amb un estalvi en salaris de 10 lliures setmanals. El nostre 
estalvi estimat en despesa és d’un 10% de la quantitat del cotó consumit».

En una filatura fina de Manchester 

«mitjançant  un augment  de la velocitat  i  l’adopció de certs  processos  automàtics,  s’hi  havia fet  una 
reducció, en nombre, d’un quart en un departament, i de més de la meitat en un altre, i que la introducció 
de la pentinadora mecànica en lloc de la segona cardadora, havia reduït considerablement el nombre de 
mans abans emprades en la sala de cardat».
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Una altra filatura estima l’estalvi general de «mans» en un 10%. Els senyors Gilmore, 
filadors a Manchester, declaren: 

«En el nostre blowing departement consideram que la nostra despesa en salaris i mans és un terç amb la 
nova maquinària... en la jack frame i drawing frame room, aproximadament un terç menys en la despesa 
de mans i similars; en la sala de filats vora un terç menys en despeses. Però això no és tot; quan el nostre 
fil va als manufacturers és tan millor per l’aplicació de la nostra nova maquinària, que produeixen més i 
millor tela que amb el fil de les antigues màquines».(206)

L’inspector fabril A. Redgrave hi remarca: 

«La  disminució de treballadors  per  un augment  de la producció té lloc,  de fet,  contínuament;  en les 
fàbriques llaneres la reducció començà fa temps, i continua: fa uns dies, el mestre d’una escola en el 
veïnat  de Rochdale em digué que el  gran abandonament  en l’escola de noies no tan sols el causa la 
misèria, sinó els canvis de maquinària en les fàbriques llaneres, com a conseqüència del qual hi ha hagut 
una reducció de 70 treballadors de temps parcial».(207)

El resultat global de les millores mecàniques impulsades per la guerra civil americana 
en la indústria cotonera anglesa el mostra la següent taula:

Nombre de fàbriques 1856 1861 1868

Anglaterra i Gal·les 2.046 2.715 2.405
Escòcia 152 163 131
Irlanda 12 9 13

Regne Unit 2.210 2.887 2.549

 

Nombre de telers de vapor 1856 1861 1868

Anglaterra i Gal·les 275.590 367.125 344.719
Escòcia 21.624 30.110 31.864
Irlanda 1.622 1.757 2.746

Regne Unit 298.847 399.992 379.329

 

Nombre de filadores 1856 1861 1868

Anglaterra i Gal·les 25.818.576 28.352.125 30.478.228
Escòcia 2.041.129 1.915.398 13.97.546
Irlanda 150.512 119.944 124.240

Regne Unit 28.010.217 30.387.467 32.000.014

 

Nombre de persones ocupades 1856 1861 1868

Anglaterra i Gal·les 341.170 407.598 357.052
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Escòcia 34.698 41.237 39.809
Irlanda 3.345 2.734 4.203

Regne Unit 379.213 451.569 401.064 

Del  1861  al  1868  desaparegueren  així  338  fàbriques  cotoneres;  és  a  dir  que  una 
maquinària  més  productiva  i  de  més  gran  escala  s'hi  concentrava  en  les  mans  d'un 
nombre menor de capitalistes. El nombre de telers de vapor disminuí en 20.663; però el 
llur producte havia augmentat  alhora,  de forma que el teler  millorat  rendia més que 
l'antic. Finalment el nombre de filadores cresqué en 1.612.547, mentre que el nombre de 
treballadors ocupats disminuí en 50.505. La misèria «temporal» que la crisi cotonera 
provocà als treballadors fou per tant agreujada i consolidada mitjançant un avenç ràpid i 
persistent de la maquinària.

La maquinària no actua, però, tan sols com a competidor avantatjat sinó que sempre és a 
punt  per  fer  «superflu»  el  treballador  assalariat.  Per  ell  és  una  potència  enemiga, 
proclamada i utilitzada pel capital. És el mitjà bèl·lic més poderós per la derrota dels 
aixecaments  periòdics  dels  treballadors,  de  les  vagues,  etc.  contra  l’autocràcia  del 
capital.(208) Segons Gaskell la màquina de vapor era igualment un antagonista de la 
«força humana», que capacitava el capitalista per sotmetre les demandes puixants dels 
treballadors,  que amenaçaven de dur a una crisi l’incipient sistema fabril.(209) Hom 
podria escriure tota una història de les invencions d’ençà del 1830 per fornir simplement 
de mitjans bèl·lics vitals al capital contra els avalots obrers. Recordam per damunt de tot 
la selfacting mule, perquè obria una nova època del sistema automàtic.(210)

En la seua declaració davant la Trades Unions Commission Nasmyth,  l’inventor  del 
martell  de vapor,  afirma que les millores  de la  maquinària  foren introduïdes  com a 
conseqüència de les grans i llargues vagues de treballadors mecànics del 1851: 

«El  tret característic de les nostres millores mecàniques  modernes  és la introducció de la maquinària 
automàtic. Ço que tot treballador mecànic ha de fer ara, i que qualsevol noi pot fer, és no treballar per ell 
sinó supervisar el bell treball de la màquina. Tota la classe de treballadors que depenien exclusivament de 
la  destresa  desapareix  ara.  Abans  emprava  quatre  nois  per  cada  mecànic.  Gràcies  a  aquestes  noves 
combinacions mecàniques he reduït el nombre d’homes adults de 1.500 a 750. El resultat fou un augment 
considerable dels meus beneficis».

Ure diu d’una màquina per la tinció en l’estampat: 

«Finalment  els  capitalistes  cercaran  de  lliurar-se  d’aquesta  servitud  intolerable»  (és  a  dir  de  les 
condicions,  per  ells  feixugues,  dels  contractes  laborals)  «en  les  fonts  de  la  ciència,  i  ràpidament  es 
reinstal·laren en el domini legítim, el del cap per damunt dels membres inferiors».

Diu d’una invenció per ordir que fou el fre immediat d’una vaga: 

«Llavors el mancontents mancomunats, que semblaven impenetrablement atrinxerats darrera les antigues 
línies de la divisió del treball, veieren el capgirament dels flancs i com les defenses se’ls hi feien inútils 
amb la nova tàctica mecànica, i foren obligats a rendir-se a discreció».

De la invenció de la selfacting mule diu: 

«Era una creació destinada a restaurar l’ordre entre les classes industrioses... Aquesta invenció confirma 
la gran doctrina ja propugnada, que quan el capital allista la ciència al seu servei, la mà refractària del 
treball sempre aprén docilitat».(211)
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Per bé que l’obra d’Ure aparegué el 1835, per tant en una època on el desenvolupament 
del sistema fabril era encara relativament feble, resta l’expressió clàssica de l’esperit 
fabril, no tan sols pel cinisme indissimulat, sinó també per la innocència amb la qual 
descobreix les contradiccions irreflexives del cervell capitalista. Per exemple, segons la 
«doctrina» desenvolupada, el capital que amb l’ajut de la ciència que lloga per un sou 

«sempre redueix la mà rebel del treball a la docilitat», s’indigna perquè «hom, des de certs sectors de la 
ciència mecànica-física, l’acusa d’haver-se plegat al despotisme del ric capitalista com a mitjà d’opressió 
de les classes pobres».

Després de predicar llarg i ample de com d’avantatjós és un ràpid desenvolupament de 
la maquinària pels treballadors, els adverteix que per les llurs oposicions, vagues, etc., 
el desenvolupament de la maquinària s’accelera.

«Revoltes violentes d’aquesta mena», diu, «mostren l’home curt de mires en el paper menyspreable de 
tormentador de si mateix».

Unes poques pàgines abans afirma contràriament: 

«Si no hagués sigut per les violentes col·lisions i interrupcions originades per les idees errònies entre els 
operaris fabrils, el sistema fabril s’hauria desenvolupat encara més ràpidament i de forma beneficiosa per 
tots els implicats».

Després exclama de nou: 

«Afortunadament  per  la  situació social  en  el  districtes  cotoners  de Gran  Bretanya  les  millores  en la 
maquinària són graduals». «Es diu» (que la millora de la maquinària) «disminueix la taxa d’ingressos dels 
adults  en  desplaçar-ne  una  porció  i  en  fer-los  sobreabundants  en  relació  a  la  demanda  de  treball. 
Certament augmenta la demanda de treball d’infants i augmenta la taxa dels llurs salaris». 

El mateix distribuidor de consol defensa d’altra banda el baix nivell dels salaris infantils 
ja que «evita que els pares envien a les fàbriques els infants massa d’hora». Tot el seu 
llibre és una apologia de la jornada laboral sense límits, i a la seua ànima liberal que la 
legislació prohibesca que infants de 13 anys s’esgoten durant més de 12 hores diàries li 
recorda  els  temps  fosquíssims  de  l’edat  mitjana.  Això no  l’atura  per  recomanar  als 
treballadors fabrils que regracien la providència, que mitjançant la maquinària «els hi ha 
creat lleure per reflexionar en els llurs interessos immortals».(212)

6. La teoria de la compensació
en referència a la substitució del treballador per la maquinària

Tota una sèrie d’economistes burgesos, com James Mill, MacCulloch, Torrens, Senior, 
J.  St.  Mill,  etc.  sostenen,  que  tota  maquinària  que  substitueix  treballadors,  allibera 
alhora i necessàriament el capital adient per l’ocupació dels mateixos treballadors.(213)

Suposam que un capitalista empra 100 treballadors, per exemple en una manufactura de 
catifes, a 30 lliures esterlines per home i any. El capital variable que hi posa anualment 
s’endu per tant 3.000 lliures esterlines. Acomiada 50 treballadors i ocupa els 50 restants 
amb una maquinària que li costa 1.500 lliures esterlines. Per simplificació deixam de 
banda  l’edifici,  el  carbó,  etc.  Assumim  a  més  que  la  matèria  primera  consumida 
anualment costa, tant abans com després, 3.000 lliures esterlines.(214) S’«allibera» amb 
aquesta metamorfosi cap mena de capital? En l’antic sistema la suma total posada de 
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6.000 lliures esterlines es composa la meitat de capital constant i la meitat de variable. 
Ara consisteix en 4.500 lliures esterlines (3.000 lliures esterlines per la matèria primera 
i 1.500 lliures esterlines per la maquinària) de capital constant i 1.500 lliures esterlines 
de variable. Per comptes de constituir la meitat, la porció de capital aplicada a la força 
de  treball  viva  o  capital  variable  és  tan  sols  ara  1/4 del  capital  total.  Per  comptes 
d’alliberament trobam la vinculació del capital en una forma que deixa de bescanviar-se 
per força de treball, és a dir la transformació de capital variable en constant. El capital 
de 6.000 lliures esterlines, sota unes circumstàncies constants, pot ara ocupar no pas 
més  de  50  treballadors.  Amb  cada  millora  de  la  maquinària  ocupa  menys.  Si  la 
maquinària recentment introduïda costa menys que la suma de la força de treball i les 
eines laborals  desplaçades,  de forma que,  per exemple,  per comptes de costar 1.500 
lliures esterlines, tan sols en coste 1.000, un capital variable de 1.000 lliures esterlines 
es  transforma  en  constant  o  lligat,  mentre  que  s’allibera  un  capital  de  500  lliures 
esterlines. Aquest darrer, suposant el mateix salari anual, constitueix un fons d’ocupació 
per gairebé 16 treballadors, mentre que són 50 els acomiadats, o per força menys de 16 
treballadors, ja que les 500 lliures esterlines una part de capital s’ha de transformar en 
constant perquè tan sols una part es puga invertir en força de treball.

Suposam, però, a més, que la construcció de nova maquinària ocupa un nombre més 
gran de mecànics; és això una compensació pels catifers que han anat al carrer? En el 
millor dels casos la construcció ocupa menys treballadors que els que desplaça. La suma 
de 1.500 lliures esterlines que abans tan sols expressava el salari laboral dels catifers 
acomiadats,  expressa  ara,  en  la  forma  de  maquinària:  1.  el  valor  dels  mitjans  de 
producció requerits per la seua fabricació, 2. el salari laboral dels mecànics constructors, 
3. la plus-vàlua corresponent al llur «patró». A més: una vegada construïda, la màquina 
no es renova fins a la mort. Així, per ocupar un nombre creixent de mecànics de forma 
duradora, una fabricant de catifes rere l’altre ha de desplaçar altres treballadors amb 
màquines.

De fet cap dels apòlegs no s’hi referia tampoc a aquesta mena d’alliberament de capital. 
S’hi  referien  als  mitjans  de  vida  dels  treballadors  alliberats.  No s’hi  pot  negar,  en 
l’exemple anterior, que la maquinària no tan sols allibera 50 treballadors i els fa així 
«disponibles», sinó que alhora els hi retira el consum de mitjans de vida per valor de 
1.500 lliures esterlines i d’aquesta manera els «allibera». El fet simple i de cap manera 
nou  que  la  maquinària  allibere  mitjans  de  vida  dels  treballadors  significa  així, 
econòmicament,  que  la  maquinària  allibera  mitjans  de  vida  pels  treballadors  o  els 
transforma en capital  per la seua ocupació.  Hom veu que tot  consisteix en la forma 
d’expressar-ho. Nominibus mollire licet mala.

Segons aquesta teoria els mitjans de vida per valor de 1.500 lliures esterlines són capital 
a ampliar pel treball dels cinquanta treballadors acomiadats. Aquest treball es perd com 
a conseqüència de la seua ocupació tan aviat com els cinquanta comencen les vacances, 
i no té repòs fins que ha trobat una nova «sortida», on pot consumir productivament de 
nou els dits cinquanta. Tard o d’hora, per tant, capital i treballadors han de retrobar-se, i 
això és la compensació. Els patiments dels treballadors desplaçats per la maquinària són 
així tan transitoris com les riqueses d’aquest món.

Els mitjans de vida per quantitat de 1.500 lliures esterlines no foren mai capital pels 
treballadors  acomiadats.  Ço  que  se’ls  hi  oposa  com a  capital  són  les  1.500  lliures 
esterlines transformades ara en maquinària. Considerat de més a prop, aquestes 1.500 



lliures esterlines representen tan sols una part de les catifes produïdes anualment pels 50 
treballadors acomiadats, la que obtenien en forma monetària del llur empresari com a 
salari  per  comptes  de  la  natural.  Amb  les  catifes  transformades  en  1.500  lliures 
esterlines compraven mitjans de vida de la mateixa quantia. Existien per ells, així, no 
com a capital, sinó com a mercaderies, i ells existien per aquestes mercaderies no com a 
treballadors assalariats, sinó com a compradors. La circumstància que la maquinària els 
«alliberàs» de mitjans de compra, els transformà de compradors en no-compradors. Per 
tant disminuí la demanda d’aquestes mercaderies. Voilà tout. Si aquesta disminució de 
la demanda no es compensa per un augment de la demanda d’una altra banda el preu de 
mercat de les mercaderies caurà. Si això perdura més temps i ho fa a més gran escala, 
se’n  segueix  un  desplaçament  dels  treballadors  ocupats  en  la  producció  de  tota 
mercaderia.  Una  part  del  capital  que  abans  produïa  mitjans  de  vida  necessaris  es 
reprodueix  en  una  altra  forma.  Mentre  la  caiguda  dels  preus  de  mercat  i  els 
desplaçaments  de  capital  continuen,  els  treballadors  ocupats  en  la  producció  dels 
mitjans de vida es veu «alliberats» d’una part del salari. Per comptes de demostrar així 
que la  maquinària,  amb l’alliberament  del  treballador  de mitjans  de vida,  alhora els 
transforma  en  capital  per  ocupar  els  primers,  els  senyors  apòlegs  demostren 
contràriament, amb la llei provada de la demanda i de l’oferta, que la maquinària no tan 
sols llença al carrer treballadors de les branques de producció on se la introdueix, sinó 
també de les branques de producció on no se la introdueix.

Els fets reals, que travesteixen d'optimisme els economistes, són aquest: els treballadors 
eliminats per la maquinària són foragitats del taller i del mercat laboral i augmenten el 
nombre  de  forces  de  treball  ja  disponibles  per  l'explotació  capitalista.  En la  setena 
secció s'hi mostrarà que aquesta acció de la maquinària, que ací se'ns presenta com una 
compensació per a la classe treballadora, és contràriament la fuetada més terrorífica pel 
treballador.  Per  ara  tan  sols  això:  els  treballadors  que  són  foragitats  d'una  branca 
industrial poden certament cercar qualsevol altra ocupació. Si en troben, i renoven així 
el  lligam  entre  ells  i  els  mitjans  de  vida  que  alliberaren  amb  ells,  això  s'esdevé 
mitjançant  un capital  nou i  addicional  que vol  una sortida,  i  de cap manera,  doncs, 
mitjançant capital que ja funcionàs abans i que ara s'hagués transformat en maquinària. I 
fins i tot llavors, quina mala fila fan! Empetitits per la divisió del treball, aquests pobres 
diables valen tan poc fora de l'antic sector laboral que tan sols poden trobar entrada en 
unes poques i baixes branques laboral i per tant contínuament saturades i mal pagades.
(215) A més cada branca industrial atreu anualment un nou torrent humà, que forneix un 
contingent per la substitució i creixement regulars. Tan aviat com la maquinària allibera 
una part dels treballadors ocupats fins aleshores en una branca industrial determinada, 
els reservistes són també distribuïts de nou i absorbits en altres branques industrials, 
mentre  que gran part  de les víctimes originàries es moren de gana en el  període de 
transició.

És un fet indubtable que la maquinària en si no és responsable d’«alliberar» treballadors 
dels  mitjans  de  vida.  Abarateix  i  augmenta  el  producte  de  la  branca  que  pren,  i 
inicialment no provoca alteracions en la quantitat  de mitjans de vida produïts en les 
altres branques industrials. Després de la seua introducció, doncs, la societat posseeix la 
mateixa quantitat o superior de mitjans de vida pels treballadors desplaçats, deixant de 
banda completament la part enorme del producte anual que empren els no-treballadors. I 
aquest  és  el  punt  dels  apologetes  economistes!  Les  contradiccions  i  antagonismes 
indestriables de l’aplicació capitalista de la maquinària no existeixen perquè no deriven 
de la  pròpia  maquinària  sinó de la  seua aplicació  capitalista!  Com que,  per  tant,  la 
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maquinària, considerada tota sola, escurça el temps de treball, mentre que emprada de 
forma capitalista allarga la jornada laboral, com que en si alleugera el treball, i emprada 
de forma capitalista n’eleva la intensitat, com que en si és una victòria humana damunt 
les  forces  naturals,  i  emprada  de  forma  capitalista  subjuga els  humans  a  les  forces 
naturals,  com  que  en  si  augmenta  la  riquesa  dels  productors,  i  emprada  de  forma 
capitalista  els  empobreix,  etc.,  els  economistes burgesos declaren simplement  que la 
consideració de la maquinària en si mostra que totes les contradiccions presentades són 
pura aparença de la realitat  corrent,  i  que en si no són res ni  de fet  ni en la teoria. 
S’estalvien  així  d’un  plegat  més  trencaclosques  i  a  més  evidencien  l’estupidesa 
d’oponent prou estúpid com per no combatre l’aplicació capitalista de la maquinària, 
sinó la pròpia maquinària.

De cap manera l’economia burgès nega la inconveniència temporal que se’n resulta; 
però  on  hi  una  medalla  sense  revers!  Una  altra  utilització  que  la  capitalista  de  la 
maquinària és per ell impossible. L’explotació del treballador per la màquina és així per 
ell idèntica a l’explotació de la màquina pel treballador. Per tant qualsevol que expresse 
l’ús capitalista de la maquinària en termes reals és contrari al seu ús en general,  un 
enemic  del  progrés  social!(216) Justament  el  raonament  del  famós  degollador  Bill 
Sikes:

«Senyors del jurat, sens dubte han tallat el coll d’aquest viatjant de comerç. Però no és culpa meua, és 
culpa del ganivet. Hauríem d’abolir, per aquesta inconveniència temporal, l’ús del ganivet? Considerau-
ho tan sols! Què seria de l’agricultura i del comerç sense ganivets? No és un sanador en la cirúrgia, i un 
esclaridor en l’anatomia? I, a més, una ajuda volenterosa en la taula festiva? Si aboliu el ganivet – ens 
faríeu caure en les profunditats de la barbàries».(216a)

Per bé que la maquinària elimina necessàriament treballadors en les branques laborals 
on s’introdueix,  pot,  amb tot,  produir  un augment  de  l’ocupació  en  altres  branques 
laborals.  Aquesta  efecte  no  té,  però,  res  en  comú  amb  la  denominada  teoria  de  la 
compensació. Com que tot producte de la maquinària, com ara un colze d’una peça de 
roba, és més barat que el producte manual de la mateixa mena que elimina, s’hi segueix 
com a llei absoluta: si la quantitat total de l’article produït industrialment fos igual a la 
quantitat  total  de  l’article  substituït  que  es  produïa  artesanalment  o  manufacturera, 
disminueix així la suma total de treball emprat. L’augment del treball requerit per la 
producció dels propis mitjans de treball, la maquinària, el carbó, etc., ha d’ésser inferior 
a  la  disminució  del  treball  efectuada  per  l’ús  de  la  maquinària.  El  producte  de  la 
maquinària seria altrament igual de car o més car que el producte manual. Per comptes 
d’això, però, creix de fet la quantitat total d’articles produïts per la maquinària amb un 
nombre  disminuït  de  treballadors  en  relació  a  la  quantitat  total  d’articles  artesanals 
eliminats. Suposam que, amb la maquinària es produeixen 400.000 colzes de tela amb 
menys  treballadors  que els  que produïen manualment  100.000 colzes  de tela.  En el 
producte quadriplicat s’hi contenen quatre vegades més matèria primera. La producció 
de  la  matèria  primera,  per  tant,  s’ha  de  quadriplicar.  Però  altrament  pel  que  fa  als 
mitjans de treball consumits, com instal·lacions, carbó, maquinària, etc., els límits dins 
els quals pot crèixer el treball addicional requerit per la llur producció varien amb la 
diferència entre la quantitat del producte de la maquinària i la quantitat del producte 
manual que s’hi podia generar pel mateix treball.

Amb  l’extensió  de  la  mecanització  en  una  branca  industrial  augmenta,  per  tant, 
inicialment la producció en les altres branques que li forneixen mitjans de producció. 
Com de gran siga el  creixement  de la quantitat  de treballadors ocupats depèn de la 
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durada de la jornada laboral i de la intensitat del treball, de la composició del capital 
emprat, és a dir de la relació entre les parts constant i variable que el composen. Aquesta 
relació varia força per la seua banda amb l’abast de l’avenç de la maquinària que s’haja 
produït o es produesca en aquests oficis. El nombre d’homes destinats a les mines de 
carbó i  de metalls  ha  augmentat  de  forma  inoïda  amb l’avenç  del  sistema mecànic 
anglesa, per bé que aquest augment ha disminuït  en les darreres dècades per l’ús de 
nova maquinària en la mineria.(217) Una nova mena de treball surt a la vida amb la 
màquina,  la  seua  producció.  Ja  sabem que la  maquinària  crea  aquesta  branca de la 
pròpia producció a una escala sempre creixent.(218) Pel que fa a la matèria primera 
(219), no hi ha pas dubte que, per exemple, la marxa triomfal de les filtatures de cotó no 
tan sols impulsà els cultius dels Estats Units i amb ells el comerç d’esclaus d’africans, 
sinó que igualment feren de la cerca de negres el negoci principal dels denominats estats 
esclavistes fronterers. Quan el 1790 es realitzà el primer cens d’esclaus en els Estats 
Units el nombre era de 697.000, mentre que vers el 1861 era de gairebé quatre milions. 
D’altra  banda  no  és  pas  menys  sabut  que  el  floreixement  de  les  fàbriques  llaneres 
mecanitzades,  juntament  amb  la  transformació  progressiva  de  terres  agrícoles  en 
pastures  ovines,  comportaren  la  migració  massiva  i  l’«excedentarització»  de 
treballadors agrícoles. Irlanda, que ja en aquest moment del procés, ha reduït a la meitat, 
d’ençà del 1845, la seua població, encara la continua amb una mesura que es correspon 
exactament  als  requeriments  dels  seus  landlords  i  dels  senyors  fabricants  llaners 
anglesos.

Si la maquinària s’apodera dels estadis preliminars i intermedis pels quals ha de passar 
un objecte de treball fins a assolir la seua darrera forma, augmenta amb el material de 
treball la demanda de treball en els oficis encara artesanals o manufacturers que reben 
productes fabricats. La filatura mecànica fornia, per exemple, fil tan barat i abundant 
que,  inicialment,  els  teixidors  manuals  podien  treballar  a  temps  complet  sense  cap 
augment de despesa. Els llurs ingressos augmentaren així.(220) Per tant hi hagué un 
flux humà en el  teixit  de cotó com a conseqüència,  per exemple,  de la jenny,  de la 
throstle i de la mule a Anglaterra, que arribà a la xifra de 800.000 teixidors de cotó fins 
que no foren superats pels telers de vapor. Així creix amb l’abundància de peces de roba 
produïdes industrialment el nombre de sastres, modistes, cosidores, etc., fins l’aparició 
de la màquina de cosir.

En  correspondència  a  l'augment  de  la  quantitat  de  matèries  primeres,  productes 
intermedis,  instruments  de treball,  etc.,  que ofereix la  mecanització amb un nombre 
relativament menor de treballadors, es clivella l'elaboració d'aquestes matèries primeres 
i productes intermedis en innombrables subdivisions, i creix per tant la diversitat  de 
branques socials  de producció.  La mecanització  impulsa  la  divisió  social  del  treball 
d'una  forma  incomparablement  més  ampla  que  la  manufactura  perquè  augmenta  la 
productivitat dels oficis dels quals s'apodera en un grau incomparablement superior.

El  resultat  immediat  de  la  maquinària  és  l'augment  de  la  plus-vàlua  i  alhora  de  la 
quantitat de producte on s'hi expressa, i per tant amb les substàncies consumides per la 
classe capitalista i els qui en depenen s’engreixen aquests mateixos estrats socials. La 
llur riquesa creixent i el nombre relativament davallat de treballadors requerits per la 
producció dels primers mitjans de vida generen amb noves necessitats luxoses alhora 
nous mitjans per satisfer-les. Una part més gran del producte social es transforma així 
en producte excedentari i una part més gran del producte excedentari es reprodueix i 
consumeix en formes més refinades i diversificades. En altres mots: creix la producció 
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de luxe.(221) El refinament i la diversificació del producte s’originen igualment de les 
noves  condicions  del  mercat  mundial  que  genera  la  gran  indústria.  No  tan  sols  es 
bescanvien més mitjans d’ús de l’exterior per productes nacionals, sinó que s’hi passa a 
emprar  també  una  quantitat  més  gran  de  matèries  primeres,  ingredients,  productes 
intermediaris, etc.,  aliens, com a mitjans de producció en la indústria nacional.  Amb 
aquestes  condicions  del  mercat  mundial  augmenta  la  demanda  de  treball  en  les 
indústries de transport, que es divideixen en nombroses noves subdivisions.(222)

L’augment  dels  mitjans  de  producció  i  de  vida  amb  un  nombre  de  treballadors 
relativament  disminuït  impulsa  l’extensió  del  treball  en  branques  industrials  els 
productes de les quals, com ara canals, drassanes, túnels, ponts, etc., que tan sols porten 
fruit en un futur llunyà. S’hi constitueixen, com a resultat directe de la maquinària o de 
les  transformacions  industrials  que  provoca  en  general,  branques  de  producció 
completament noves i per tant noves àrees de treball. La llur proporció en la producció 
total no és de cap manera important, però, ni tan sols en els països més desenvolupats. 
El nombre de treballadors que ocupen augmenta en relació directa a la necessitat que 
reprodueixen del treball manual més cru. Com a principals indústries d’aquesta mena 
hom pot considerar actualment les instal·lacions de gas, els telègrafs, la fotografia, la 
navegació a vapor i el ferrocarril. El cens del 1861 (per Anglaterra i Gal·les) donà en la 
indústria del gas (instal·lacions  de gas, producció d’aparells  mecànics,  agents de les 
companyies de gas, etc.) 16.211 persones, els telègrafs 2.399, la fotografia 2.366, el 
servei de navegació a vapor 3.570 i de ferrocarrils 70.599, entre els quals hi ha més o 
menys 28.000 treballadors «no-qualificats» permanentment ocupats al costat de tot el 
personal administratiu i comercial. Per tant el nombre total d’individus en aquestes cinc 
noves indústries és de 94.145.

Finalment l’extraordinari augment de la productivitat en els sectors de la gran indústria, 
que s’acompanya  d’una explotació més elevada intensivament  i  extensivament  de la 
força  de  treball  en  tota  la  resta  de  sectors  productius,  permet  d’emprar  una  porció 
sempre creixent de la classe treballadora de forma improductiva i així especialment la 
reproducció massiva dels antics esclaus domèstics sota els noms de «classes servils», 
com  sirvents,  donzelles,  lacais,  etc..  Segons  el  cens  del  1861  la  població  total 
d’Anglaterra i Gal·les sumava 20.066.224 persones, de les quals 9.776.259 eren homes i 
10.289.965 dones.  Si  hom hi  substrau  els  que  són  massa  grans  o  massa  joves  per 
treballar,  totes les dones, joves i infants «improductius»,  els estaments  «ideològics», 
com governants, capellans, juristes, militars, etc.,  i  a més tots aquelles que s’ocupen 
exclusivament del consum de treball aliè en forma de rendes agràries, interessos, etc., i 
finalment  els  pobres,  vagabunds,  criminals,  etc.,  hi  resta  en  nombres  aproximats  8 
milions de tots dos sexes i de les diferents classes d’edat, inclòs qualsevol capitalista 
que actue en la producció, el comerç, les finances, etc. D’aquests 8 milions hi ha: 

Treballadors agrícoles (inclosos pastors i els servidors i 
donzelles que viuen en granges) 1.098.261 persones 

Tots els ocupats en les fabriques de cotó, llana, worsted, 
lli, cànem, seda i jute i en la confecció mecànica de 
mitjons i la fabricació de llaços

642.607 persones (223) 

Tots els ocupats en mines de carbó i de metalls 565.835 persones 
Els ocupats en tota la metal·lúrgia (alts forns, rodaments, 
etc.) i fabricacions metàl·liques de tota mena 396.998 persones (224)
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Classes servils 1.208.648 persones (225)

Si comptam tots els ocupats en fàbriques tèxtils juntament amb el personal de les mines 
de carbó i de metall, n’obtenim 1.208.442; si els comptam juntament amb el personal de 
tota la metal·lúrgia, el nombre total és de 1.039.605, en tots dos casos inferior al nombre 
dels esclaus domèstics moderns. Quin resultat formidable de la maquinària explotada 
capitalísticament!

7. Repulsió i atracció de treballadors amb el desenvolupament
de la mecanització. Crisi de la indústria cotonera

Tots els representants reconeguts de l’economia política admeten que la introducció de 
nova  maquinària  actua  de  forma  nociva  sobre  els  treballadors  de  les  artesanies  i 
manufactures que supera, amb les quals competeix primerament. Gairebé tots deploren 
l’esclavatge del treballador fabril. I quin és el gran triomf amb el qual fan tot el joc? 
Que la maquinària, després dels horrors del període d’introducció i desenvolupament, 
que augmenten el nombre d’esclaus laborals en darrera instància, finalment els reduiran! 
Sí,  l’economia  política  revela  en aquest repugnant  teorema,  repugnant per  qualsevol 
«filàntrop»  que  crega  en  una  necessitat  natural  eterna  del  sistema  de  producció 
capitalista,  que  fins  i  tot  en  la  fàbrica  ja  basada  en  la  mecanització,  després  d’un 
determinat  període de creixement,  després d’una «transició» més breu o més llarga, 
tritura més treballadors que els que havia llençat al carrer originalment!(226)

Certament ja s’hi ha mostrat amb un exemple com les fàbriques de worsted i de seda, en 
un cert grau de desenvolupament, després d’una extensió extraordinària de les branques 
fabrils,  pot  no haver-hi  únicament  una disminució  relativa,  sinó també absoluta,  del 
nombre de treballadors emprats conjuntament. L’any 1860, quan es va realitzar un cens 
especial de totes les fàbriques del Regne Unit per ordre del Parlament, les fàbriques del 
districte de l’inspector fabril  R. Baker de Lancashire,  Cheshire i Yorkshire sumaven 
652; 570 d’aquestes contenien: telers de vapor 85.622, filadores (excloses les filadores 
dobles) 6.819.156, cavalls de potència en màquines de vapor 27.439, en molins d’aigua 
1.390, persones ocupades 94.119. L’any 1865, per contra, aquestes mateixes fàbriques 
contenien: telers 95.163, filadores 7.025.031, cavalls de potència en màquines de vapor 
28.925, en molins d’aigua 1.445, persones ocupades 88.913. Del 1860 al 1865 hi hagué 
per tant en aquesta fàbriques un augment d’un 11% de telers de vapor, d’un 3% de 
filadores, d’un 5% de cavalls de potència de vapor, mentre que alhora el nombre de 
persones ocupades es reduïa un 5,5%.(227) Entre el 1852 i el 1862 té lloc un creixement 
considerable  de la  fabricació  llanera  anglesa,  mentre  que  el  nombre  de  treballadors 
emprats hi restava estacionari.

«Això mostra com en gran mesura la maquinària recentment introduïda ha eliminar el treball de períodes 
precedents».(228) 

En certs  casos  empírics  l’augment  de treballadors  fabrils  ocupats  és  sovint  tan  sols 
aparent, és a dir no degut a l’extensió de fàbriques ja mecanitzades, sinó de l’anexió 
progressiva de branques col·laterals. Per exemple, l’augment de telers mecànics i en els 
treballadors fabrils que hi eren ocupats entre el 1838 i el 1858 en les fàbriques cotoneres 
(britàniques) era simplement degut a l’extensió d’aquest negoci; en les altres fàbriques, 
per contra, on s’aplicava de nou la força de vapor a la confecció de catifes,  llaços i 
llineries, etc., que abans funcionaven amb la força muscular humana.(229) L’augment 
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d’aquests  treballadors  fabrils  era  per  tant  tan  sols  l’expressió  d’una  reducció  en  el 
nombre total de treballadors ocupats. Finalment ací hem passat completament per alt 
que, arreu, amb l’excepció de les fàbriques de metall, els treballadors joves (de menys 
de 18 anys), les dones i els infants constitueix l’element predominant del personal fabril.

Hom copsa, però, que malgrat la massa de treball desplaçada fàcticament i substituïda 
virtualment per la mecanització, com, amb el seu propi creixement, manifestat en un 
nombre més gran de fàbriques de la mateixa mena o d’unes dimensions ampliades de 
les fàbriques disponibles, els treballadors fabrils poden acabar per ésser més nombrosos 
que  els  treballadors  manufacturers  o  artesanals  desplaçats.  Si  el  capital  emprat 
setmanalment de 500 lliures esterlines consisteix, per exemple, en l’antic sistema de 2/5 
parts de porció constant i 3/5 de variable, és a dir que 200 lliures esterlines s’empren en 
els mitjans de producció, 300 en la força de treball, posam 1 lliura per treballador. Amb 
la mecanització es transforma la composició del capital total. Es descomposa ara, per 
exemple, en 4/5 parts de porció constant i 1/5 de variable, o siga que tan sols 100 lliures 
esterlines  s’empren  en  la  força  de  treball.  Dues  terceres  parts  dels  treballadors 
anteriorment  ocupats  són per  tant  acomiadats.  Si  s’amplia  aquesta  fàbrica i  creix  el 
capital global emprat en les mateixes condicions de producció de 500 a 1500, s’ocupen 
ara 300 treballadors, és a dir els mateixos que abans de la revolució industrial.  Si el 
capital emprat creix addicionalment fins a 2.000, s’ocupen 400 treballadors, per tant 1/3 
més que amb l’antic sistema. Absolutament el nombre de treballadors emprats ha pujat 
en 100, però relativament, és a dir en proporció al capital global avançat, ha caigut en 
800, ja que un capital de 2.000 lliures esterlines hauria ocupat en l’antic sistema 1200 
treballadors  per  comptes  de  400.  La disminució  relativa  del  nombre  de  treballadors 
ocupats  s’adiu  per  tant  amb  un  augment  absolut.  S’ha  assumit  abans  que  amb  el 
creixement del capital total en resta constant la composició, d’acord amb les condicions 
de producció. Hom sap ja, però, que amb tot avenç del sistema mecànic, la porció de 
capital constant que consisteix en maquinària, matèries primeres, etc., creix, mentre que 
la variable, emprada en la força de treball, cau, i hom sap igualment que en cap altre 
sistema  les  millores  no  són  tan  contínues  ni  la  composició  del  capital  global  tan 
variable.  Aquests  canvis  constants,  però,  s’interrompen  constantment  per  períodes 
estantissos, de mera extensió quantitativa a partir dels fonaments tècnics existents. Per 
tant hi creix el nombre de treballadors ocupats. Així, el nombre de tots els treballadors 
de les fàbriques cotoneres, llaneres, de worsted, de lli i de seda del Regne Unit arribava 
el 1835 tan sols a 354.684, mentre que el 1861 únicament el nombre de teixidors de 
vapor (de tots dos sexes i de les diferents classes d’edat de 8 anys en endavant) arribava 
a 230.654. Certament que aquest creixement sembla d’una grandària menor quan hom 
considera que els teixidors manuals de cotó britànics, juntament amb les llurs famílies el 
1838 encara  sumaven  800.000  (230),  deixant  completament  de  banda  els  qui  foren 
substituïts a Àsia i al continent europeu.

En les poques remarques que encara s'han de fer sobre aquest punt, ens referirem a part 
de les relacions purament factuals que la nostra exposició teòrica encara no ha presentat.

En la mesura que la mecanització s'estén en una branca industrial a costa de l'artesania o 
de la manufactura superades, la conseqüència n’és tan segura com ho és la d’un combat 
entre un exèrcit armat de rifles contra un exèrcit d’arquers. Aquest primer període, en el 
qual la màquina conquereix per primera vegada el seu radi d’acció és d’una importància 
decisiva pels beneficis extraordinaris que contribueix a produir. Aquests constitueix no 
tan sols  una font d’acumulació  accelerada,  sinó que atreuen a l’esfera  de producció 
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afavorida una gran part del capital social addicional que es reprodueix contínuament i 
cerca noves inversions. Els avantatges particulars d’aquest primer període de tempesta i 
violència es repeteixen contínuament en les branques de producció on s’introdueix de 
nou la maquinària. Tan aviat com, però, el sistema fabril ha guanyat una certa amplitud 
de presència i un determinat grau de maduresa, tan aviat com, especialment, el seu propi 
fonament tècnic, la maquinària, es produeix a través d’unes altres màquines, tan aviat 
com la mineria de carbó i de ferro, així com la metal·lúrgia i els sistemes de transport es 
revolucionen, en general quan la gran indústria ha adquirit les condicions de producció 
que se li  corresponen de forma global,  aquest  sistema adquireix  una elasticitat,  una 
capacitat  sobtada  d'extensió  a  estirabots,  que  tan  sols  troba  límit  en  les  matèries 
primeres i en la quota de mercat. La maquinària realitza d'una banda un augment directe 
de les matèries primeres, com ara la cotton gin augmentà la producció de cotó.(231) 
D'altra banda l'abaratiment dels productes industrials i la transformació en els mitjans de 
transport i de comunicació són armes de conquesta de mercats exteriors. Mitjançant la 
ruina dels productes artesanals la mecanització els transforma forçosament en camps de 
producció de matèries primeres. Així l'Índia oriental fou forçada a la producció de cotó, 
llana, cànem, jute, índigo per a Gran Bretanya.(232) La contínua «excedentarització» de 
treballadors  en els  països de gran indústria  provoca l’emigració  i  la  colonització de 
països  forasters,  que  es  converteixen  en  plantacions  de  matèries  primeres  per  la 
metròpoli, com Austràlia, per exemple, en una plantació de llana.(233) S’hi genera una 
nova divisió internacional del treball, corresponent a la mecanització, on una part del 
globus terrestre es transforma predominantment en un camp de producció agrícola per 
l’altra, que es transforma predominantment en un camp de producció industrial. Aquesta 
revolució depèn conjuntament de transformacions en l’agricultura, en les quals encara 
no ens endinsarem més.(234) 

A partir de la moció del senyor Gladstone la Cambra dels Comuns ordenà el 18 de 
febrer  del  1867  una  estatística  sobre  les  importacions  i  exportacions  globals  del 
1831-1866 en el Regne Unit de panís, blat i farines de tota mena. Donc a continuació el 
resultat resumit. La farina s’expressa en quarteres de gra. (Vg. Taula a la pàgina 419)

La inoïda  expansibilitat  a  salts  del  sistema  fabril  i  la  seua  dependència  del  mercat 
mundial generen necessàriament una producció enfebrida i com a conseqüència d’això 
una saturació de mercats, la contracció dels quals provoca una paràlisi. La vida de la 
indústria  es  transforma  en  una  sèrie  consecutiva  de  períodes  d’activitat  moderada, 
prosperitat, sobreproducció, crisi i estagnació. La inseguretat i la inestabilitat a les quals 
la mecanització sotmet l’ocupació i per tant les condicions de vida dels treballadors, 
esdevenen normals en aquests canvis periòdics del cicle industrial. Tret dels períodes de 
prosperitat, hi ha una lluita ferotge entre els capitalistes per una quota individual en el 
mercat.  Aquesta  porció  es  relaciona  directament  amb l’abaratiment  del  producte.  A 
banda de la rivalitat que això genera per l’ús d’una maquinària millorada i substituïdora 
de força de treball i de nous mètodes de producció, s’hi arriba sempre a un punt on es 
cerca l’abaratiment de la mercaderia mitjançant una pressió forçada dels salaris laborals 
per sota del valor de la força de treball.(235)

El  creixement  en  el  nombre  de  treballadors  fabrils  es  condiciona  per  tant  a  un 
creixement proporcionalment igual de ràpid del capital global invertit en les fàbriques. 
Aquest procés s’acompleix, però, únicament dins els períodes de flux i reflux del cicle 
industrial. S’interromp constantment per l’avenç tècnic que ara col·loca virtualment el 
treballador,  ara  l’elimina  fàcticament.  Aquest  canvi  qualitatiu  en  la  mecanització 
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expulsa constantment treballadors de la fàbrica o tanca les portes a les noves riuades de 
recrutes, mentre que la mera extensió quantitativa de fàbriques absorbeix al costat dels 
acomiadats  contingents  frescos.  Els  treballadors  són  així  successivament  repel·lits  i 
atrets, moguts ací i allà, i això en un canvi constant en el sexe, edat i qualificació dels 
contractats.

El destí del treballador fabril es descriu millor amb una ullada ràpida del destí de la 
indústria cotonera anglesa.

Del  1770 al  1815 la  indústria  cotonera  es deprimí  o estagnà  5 anys.  Durant  aquest 
primer  període  de  45  anys  els  fabricants  anglesos  detingueren  el  monopoli  de  la 
maquinària  i  del  mercat  mundial.  Del  1815 al  1821 es  deprimí,  el  1822 i  el  1823 
prosperà, el 1824 l’abolició de les lleis de sindicació, gran extensió generalitzada de 
fàbriques,  el  1825  crisi;  el  1826  gran  misèria  i  aixecaments  entre  els  treballadors 
cotoners; el 1827 lleugera millora, el 1828 gran creixement dels telers de vapor i de les 
exportacions;  el  1829 les exportacions  superaren,  particularment  les d’Índia,  tots  els 
anys  anteriors;  el  1830  mercats  saturats,  grandíssim  malestar,  del  1831  al  1833 
depressió continuada; es retira a la Companyia de les Índies Orientals el monopoli del 
comerç  a  l’Àsia  Oriental  (Índia  i  Xina).  1834  gran  creixement  de  fàbriques  i 
maquinària,  manca  de mans.  Les noves lleis  de la  pobresa impulsen la  migració de 
treballadors  agrícoles  als  districtes  fabrils.  Absorció  d’infants  dels  comtats  rurals. 
Comerç d’esclaus blancs. 1835 gran prosperitat. Fam simultània dels teixidors manuals 
de cotó, 1836 gran prosperitat. 1837 i 1838 situació de depressió i crisi. 1839 revifalla. 
1840 gran depressió, aixecaments, intervenció militar. 1841 i 1842 patiment paorós dels 
treballadors fabrils. 1842 els fabricants tanquen les fàbriques a les mans per aconseguir 
l’abolició  de les lleis  del  gra. Els  treballadors  marxen a milers  cap a Yorkshire,  els 
militars els fan retrocedir i els dirigents són duts davant del tribunal de Lancaster. 1843 
gran misèria. 1844 revifalla. 1845 gran prosperitat. 1846 floreixement continu primer, 
després símptomes de reacció. Abolició de les lleis del gra. 1847 crisi. Reducció general 
de  salaris  en  un  10% i  més  per  celebrar  el  «big  loaf».  1848 depressió  continuada. 
Manchester sota protecció militar.  1849 revifalla.  1850 prosperitat.  1851 caiguda del 
preu de les mercaderies, salaris baixos, freqüents strikes. 1852 comença una millora. 
Continuació de les strikes, els fabricants amenacen amb la importació de treballadors 
forasters. 1853 pugen les exportacions. Strike de vuit mesos i gran misèria a Preston. 
1854  prosperitat,  saturació  de  mercats.  1855  reports  de  bacarrotes  arriben  des  dels 
Estats Units, Canadà i dels mercats de l’Àsia Oriental. 1856 gran prosperitat. 1857 crisi. 
1858 millora. 1859 gran prosperitat, augment de fàbriques. 1860 zènit de la indústria 
cotonera anglesa. Els mercats indians, australians i d’altres són tan plens que el 1863 
encara  no  havien  absorbit  tot  el  pastís.  Tractat  de  comerç  amb  França.  Enorme 
creixement  de fàbriques  i  maquinària.  1861 el  floreixement  dura un temps,  reacció, 
guerra civil americana, manca de cotó. Del 1862 al 1863 enfonsament complet.

Períodes quinquennals i any 1866

1831-1835 1836-1840 1841-1845 1846-1850 1851-1855 1856-1860 1861-1865 1866

Mitjana anual 
Importacions 
quarteres 1.096.373 2.389.729 2.843.865 8.776.552 8.345.237 10.913.61

2 
15.009.87

1 16.457.340 

Mitjana anual



Exportacions 
quarteres 225.263 251.770 139.056 155.461 307.491 341.150 302.754 216.218 

Excés 
d’importacions 
per damunt 
d’exportacions 
Mitjana anual 871.110 2.137.959 2.704.809 8.621.091 8.037.746 

10.572.46
2 

14.707.11
7 216.218 

Població
Nombre mitjà 
anual en cada 
període 

24.621.10
7 

25.929.50
7 

27.262.56
9 

27.797.59
8 

27.572.92
3 

28.391.54
4 

29.381.76
0 29.935.404 

Quantitat 
mitjana de gra, 
etc., en 
quarteres, 
consumit 
anualment per 
individu, 
dividit 
equitativament 
entre la 
població, en 
excés per 
damunt de la 
producció 
nacional 0,036 0,082 0,099 0,310 0,291 0,372 0,501 0,543 

La història de la manca de cotó és massa característica com per no aturar-s’hi un instant. 
De les indicacions de la situació del mercat mundial del 1860 al 1861 hom veu que la 
fam de cotó arribava pels fabricants en el moment just, un fet que es reconeix en els 
reports de la Cambra de Comerç de Manchester, llegits en el Parlament per Palmerston i 
Derby,  i  ratificats  pels  esdeveniments.(236) Certament  que,  el  1861, entre  les 2.887 
fàbriques cotoneres del Regne Unit n’hi havia moltes de petites. Segons el report de 
l’inspector fabrils  A. Redgrave,  la jurisdicció del qual incloïa  2109 d’aquestes 2887 
fàbriques, de les primeres hi havia 392 o un 19% amb menys de 10 cavalls de vapor de 
potència, 345 o un 16% de 10 a 20, 1.372, per contra, de 20 i més cavalls de potència.
(237) La majoria de les petites fàbriques feien teixits i s’havia erigit durant el període de 
prosperitat iniciat el 1858, la majoria per especuladors, dels quals un fornia el fil, l’altre 
la maquinària, un tercer l’edifici, sota l’impuls d’antics overlookers o d’altres individus 
de pocs mitjans. La majoria d’aquestes petites fàbriques caigueren. El mateix destí els hi 
esperava  en  la  crisi  comercial  que  la  carestia  de  cotó  havia  impedit.  Per  bé  que 
constituïen  1/3 del  nombre  de  fabricants,  les  llurs  fàbriques  absorbien  una  part 
desproporcionadament petita del capital invertit en la indústria cotonera. Pel que fa a 
l’abast de la paràlisi, segons autèntiques estimacions sembla que l’octubre del 1862 un 
60,3% de les filadores i un 58% dels telers eren aturats. Això es refereix a tota la branca 
industrial  i  naturalment  es  modifica  força  pels  districtes  individuals.  Tan  sols  ben 
poques  fàbriques  treballen  a  temps  complert  (60  hores  per  setmana),  la  resta  amb 
interrupcions. Fins i tot pels pocs treballadors que s’ocupaven a temps complert i per 
salari a preu fet, el salari setmanal s’encongia necessàriament com a conseqüència de la 
substitució del millor cotó pel més deficient, el Sea Island per l’egipci (en les filatures 
fines) i l’americà i l’egipci pel Surat (de les Índies Orientals) i del cotó més pur per 
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barreges de residus de cotó amb Surat. La fibra més curta de cotó de Surat, de qualitat 
més  bruta,  la  més  gran  fragilitat  del  fli,  la  substitució  de  la  farina  per  tota  mena 
d’ingredients més pesants en l’espesament de les filades, etc. disminuïen la velocitat de 
la maquinària o el nombre de telers que un teixidor podia supervisar, augmentava el 
treball amb els errors de la màquina i limitava amb la quantitat de producció el salari a 
preu fet. En l’ús de Surat i amb plena ocupació les pèrdues dels treballadors arribaven a 
un 20, 30% o més. La majoria de fabricants reduiren a més, però, el preu del salari a 
preu fet en un 5, 71/2 i 10%. Hom copsa per tant la situació dels qui eren ocupats tan sols 
3, 31/2, 4 dies setmanals o tan sols 6 hores diàries. Després ja d’una relativa millora 
introduïda el 1863, els salaris setmanals per teixidors, filadors, etc, eren de 3 xílings i 4 
penics, 3 xílings i 10 penics, 4 xílings i 6 penics, 5 xílings i 1 penic, etc.(238) Fins i tot 
sota aquestes situacions desesperades l’esperit inventiu dels fabricants en la reducció 
salarial no s’aturava. Això depenia en part de les multes per tares en l’obra degudes al 
seu propi cotó roí, a una maquinària inadequada,  etc. On els fabricants eren, a més, 
propietaris dels cottages dels treballadors, treien directament els lloguers de la reducció 
de salaris laborals nominals. L’inspector fabril Redgrade relata de selfacting minders 
(els que supervisaven un parell de Paar selfacting mules), que

«guanyen a la fi del treball de tota una quinzena 8 xílings i 11 penics, i d’aquesta suma els hi dedueixen el 
lloguer de la casa, si bé el manufacturer els hi retorna la meitat com a donatiu. Els supervisors se’n duen 
la suma de 6 xílings i 11 penics. En molts llocs els supervisors de les selfactines en tregueren de 5 a 9 
xílings setmanals, i els teixidors de 2 a 6 xílings setmanals, durant les darreries del 1862».(239) 

Fins i tot es deduïa el lloguer dels salaris de les mans que tan sols treballaven a temps 
parcial.(240) No és cap meravella  que en certes  parts de Lancashire  hi  esclatàs una 
mena  de  pesta  de  la  fam!  El  més  que  característic  de  tot  plegat,  però,  fou  la 
revolucionarització  del  procés  de  producció  a  costat  dels  treballadors.  Es  feren 
formalment experimenta in corpore vili, com els anatomistes amb les granotes.

«Tot  i  que»,  diu l’inspector  fabril  Redgrave,  «he  donat  els  guanys  reals  dels  treballadors  en  moltes 
fàbriques, hom no ha de concloure que reben el mateix pagament setmana rera setmana. Els operaris són 
somesos  a  grans  fluctuacions  per  la  constant  experimentació  dels  manufacturers...  els  ingressos  dels 
operaris pugen i baixen amb la qualitat de les barreges de cotó; de vegades s’han mantingut en un 15% 
menys respecte els ingressos anteriors, i després, en una setmana o dos, cauen un 50 o un 60%».(241)

Aquests experiments no es feren tan sols a costa dels mitjans de vida dels treballadors. 
Havien de pagar amb tots els cinc sentits. 

«La gent ocupada en l’elaboració del cotó de Surat es queixen molt. M’informen que, a l’obrir les bales 
de cotó hi ha una pudor intolerable, que emmalalteix... En les sales de barreja, esgarrapat i cardat, la pols i 
la brutícia que s’hi desprenen, irriten les vies aèries, i donen lloc a tos i a dificultats respiratòries. Una 
malaltia de la pell, sens dubte per la irritació de la brutícia continguda en el cotó, també preval... En ésser 
la fibra tan curta,  s’usa una gran  quantitat  d’additiu,  tan animal com vegetal...  La  bronquitis  és més 
prevalent  degut  a  la  pols.  La  inflamació  ulcerosa  de  la  gola  és  comuna per  aquesta  mateixa  causa. 
L’aspiració freqüent de polsim produeix malestar i dispèpsia, i quan el teixidor mulla el fil amb saliva per 
passar-lo pel forat de la llançadora».

D’altra b anda els substituts de la farina eren una butxaca de Fortunatus pels senyors 
fabricants  per  augmentar  el  pes  del  fil.  Feien  que  «15 lliures  de  matèria  primera», 
teixides, pesassen 20 lliures».(242) En el report dels inspectors fabrils del 30 d’abril del 
1864 hom llig: 
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«La indústria fa un ús d’aquest recurs en l’actualitat que és fins i tot increïble. He sentit de bona font 
d’una roba que pesa 8 lliures que era feta de 5 ¼ lliures de cotó i de 2 ¾ lliures d’additiu; i d’una altra que 
pesava 5 ¼ lliures, de les quals 2 lliures eren d’additiu. Eren camises ordinàries per exportació. En roba 
d’altres descripcions, s’hi afegeix de vegades fins a un 50% d’additiu; de forma que un manufacturer pot 
jurar, i de fet ho fa amb raó, que es fa ric en vendre roba per menys diners la lliura que els que pagà pel fil  
pur que contenen».(243) 

Els treballadora havien de patir, però, no tan sols sota els experiments dels fabricants a 
les fàbriques, i de les autoritats municipals a fora, no tan sols de la reducció salarial i de 
la manca de feina, de la misèria i de l’almoïna, dels discursos elogiosos dels lords i dels 
comuns. 

«Les malaurades dones que, com a conseqüència de la fam de cotó, es quedaren sense feina ja des del 
començament, han esdevingut de llavors ençà marginades socials; i ara, tot i que la indústria ha revifat i 
n’hi ha molta feina, resten com a membres d’aquella malaurada classe, i molt probablement hi restaran. 
Hi ha també al barri més prostitutes joves que les que haja conegut en els darrers 25 anys».(244) 

Hom troba per tant en els primers 45 anys de la indústria cotonera anglesa, del 1770 al 
1815, tan sols 5 a anys de crisi i estagnació, però aquest era el període del seu monopoli 
mundial. El segon període, de 47 anys, del 1816 al 1863 compta tan sols 20 anys de 
revifalla i prosperitat vers 28 anys de depressió i estagnació. A partir del 1815-1830 
comença la competència amb l’Europa continental  i els Estats Units. Del 1833 ençà 
l’extensió dels mercats aisàtics es força amb la «destrucció de la raça humana». D’ençà 
de  l’abolició  de  les  lleis  del  gra,  del  1846  al  1863,  hi  hagué  vuit  anys  d’activitat 
moderada  i  de  prosperitat  vers  9  anys  de  depressió  i  estagnació.  La  situació  dels 
treballadors cotoners masculins adults, fins i tot durant les èpoques de prosperitat, es pot 
entreveure a través de la nota adjunta.(245)
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Notes

(179) Ure, l.c.p. 18. <=

(180) l.c.p. 20. Vg. Karl Marx, «Misère etc.», p.140, 141. <=

(181) És característicament confús dels reports estatístics, i també s’hi provarà com de confusos ho són també en altres casos, el fet 
que mentre que la legislació fabril anglesa exclou explícitament del seu àmbit d’acció els treballadors esmentats en darrer terme en 
el text, com a treballadors no-fabrils, d’altra banda els «returns» públics del parlament incloguen explícitament en la categoria de 
treballadors fabrils no tan sols els enginyers, mecànics, etc., sinó també els gerents fabrils, els delegats, els empleats de magatzem, 
els empacadors, etc., en breu tots els individus, amb l’exclusió única del propietari fabril. <=

(182) Ure ho admet. Diu que el treballador «en cas de necessitat pot ésser traslladat segons la voluntat del gerent d’una màquina a 
l’altra»,  i  exclama triomfant:  «Aital  canvi  es contradiu obertament  amb l’antiga  rutina que  dividia  el  treball  i  assignava  a un 
treballador la tasca de donar forma al cap d’una agulla, i a l’altre la d’afilar-ne la punta». Més aviat s’hauria hagut de demanar per  
què aquesta «antiga rutina» tan sols s’abandona en la fàbrica automàtica en «cas de necessitat». <=

(183) Quan hom és en destret, com per exemple durant la guerra civil  americana, el treballador fabril és regularment posat pel 
burgès en els treballs més esforçats, com a la construcció de carreteres, etc. Els «ateliers nationaux» anglesos de l’any 1862 i  
següents, establerts pels treballadors cotoners desocupats es diferencien dels francesos del 1848, en el fet que ací els treballadors 
havien de fer un treball improductiu a costa de l’estat, i allà havien de fer un treball públic productiu en benefici dels burgesos, i de 
fet ho havien de fer més barat que els treballadors regulars, contra els quals eren llençats així en competència. «L’aspecte físic del 
treballador cotoner ha millorat sens dubte. Això ho atribuesc... pel que fa als homes, al treball a l’aire lliure en obres públiques». 
(S’hi tracta ací dels treballadors fabrils de Preston, ocupats en la «Preston Moor»). («Rep. of Insp. of Fact. Oct. 1863», p. 59.) <=

(184) Exemple: els diferents aparells mecànics introduïts en la fàbriques llaneres en substitució del treball infantil d’ençà de la llei 
del 1844. Tan aviat com els infants dels senyors fabricants haguessen d’anar a «escola» com a ajudants de fàbrica, aquesta esfera 
gairebé inexplorada de la mecànica faria aviat progressos remarcables. «De la maquinària, potser les selfactines són tan perilloses 
com qualsevol  altra. La majoria d’accident amb elles els pateixen infants petits,  en arrossegar-se sota les filadores per agranar 
mentre segueixen en marxa. Diversos ‘responsables’ han sigut multats per aquesta infracció, però sense gaire profit general. Si els 
qui fan màquines inventassen tan sols una granera automàtica, amb l’ús de la qual la necessitat d’aquests petits infants agranant sota 
la maquinària fos evitada, això constituïria un oportú afegit a les nostres mesures protectores». («Reports of Insp. of Factories for 
31st October 1866», p. 63.) <=

(185) Hom es meravella per tant de la pensada fabulosa de Proudhon, que la maquinària no s’hi «construeix» com a síntesi dels 
mitjans de treball, sinó com a síntesi dels treballs parcials pel propi treballador. <=

(186) F. Engels, «Lage etc.», p.217. Fins i tot un llurecanvista del tot corrent i optimista com el senyor Molinari, remarca: «Un 
home es gasta més ràpid en vigilar quinze hores diàries l’evolució uniforme d’un mecanisme, que en exercir, en el mateix espai de 
temps, la seua força física. Aquest treball de supervisió que potser serviria de gimnàstica a la intel·ligència, si se’l prolongués massa, 
destruiria a la llarga, pel seu excés, la intel·ligència i el propi cos». (G. de Molinari, «Études Économiques», Paris 1846). <=

(187) F. Engels, l.c.p. 216 <=

(188) «The factory operatives should keep in wholesome remembrance the fact that theirs is really a low species of skilled labour;  
and that there is none which is more easily acquired or of its quality more amply remunerated, or which, by a short training of the  
least expert can be more quickly as well as abundantly acquired ... The master's machinery really plays a far more important part in 
the business of production than the labour and the skill of the operative, which six months' education can teach, and a common 
labourer can learn». («The Master Spinners' and Manufacturers' Defence Fund. Report of the Committee», Manchester 1854, p. 17). 
Hom veurà més tard que el «patró» pot cantar una altra tonada tan bon punt se l’amenaça amb la pèrdua del seu autòmata «vivent». 
<=

(189) Ure, l.c.p. 15. Qualsevol que conega la història vital d'Arkwright mai no utilitzarà el mot «noble» per aquest genial barber. De 
tots els grans inventors del segle XVIII fou sense rival el més gran lladre d’invencions alienes i el col·lega més mediocre. <=

(190) «L’esclavatge en el qual la burgesia ha encadenat el proletariat, no es fa més meridianament clar enlloc com en el sistema 
fabril. Ací tota llibertat s’esvaeix de dret i de fet. El treballador ha d’ésser al matí a dos quarts de sis a la fàbrica; si arriba un parell 
de minuts tard el multen, si hi arriba 10 minuts tard no el deixen entrar fins després de la pausa, i llavors perd una quarta part del 
jornal. Ha de menjar, beure i dormir quan se li ordena... La campana despòtica el crida des del llit, el crida des de les pauses per 
esmorzar i dinar. I com li va ara que ja és a la fàbrica? Ací el fabricant és el legislador més absolut. Promulga les regulacions fabrils 
que li plauen; altera i complementa el seu codi quan li ve de gust; i si hi afegeix l’absurd més complet, els tribunals li diuen al 
treballador: com que heu entrat lliurament sota aquest contracte, ara l’heu de continuar també... Aquests treballadors són condemnat 
a viure, des del novè any fins a la mort sota aquesta tortura mental i física». (F. Engels, l.c.p. 217 sqq.). Què «diuen els tribunals» ho  
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mostraré amb dos exemples. Un cas va passar a Shefflied, a finals del 1866. Allà un treballador havia estat durant 2 anys en una 
fàbrica metal·lúrgica. Com a conseqüència d’una baralla amb el seu fabricant deixà la fàbrica i declarà que sota cap circumstància hi 
treballaria mai més. El perseguiren per trencament de contracte i el condemnaren a dos mesos de presó. (Si el fabricant trenca el 
contracte, tan sols s'hi pot recòrrer civiliter i no arrisca més que una pèrdua monetària). Després de complerts els dos mesos el 
mateix fabricant el convida a tornar a la feina, d'acord amb l’antic contracte. El treballador diu: no. La violació de contracte ja havia 
quedat pagada. El fabricant el denuncia de nou, el tribunal el condemna de nou, per bé que un dels jutges, Mr. Shee, ho denuncia 
públicament com una monstruositat jurídica, per la qual un home pot ésser periòdicament castigat tota la vida per una mateixa 
ofensa o crim.  Aquesta sentència no la  donà  el  «Great Unpaid», als provincials  Dogberries,  sinó a Londres,  un dels més alts 
tribunals de justícia. {A la 4a ed. - Això ja ha desaparegut. Amb ben pocs casos –com ara en les obres públiques de gas–, ara a 
Anglaterra el treballador es troba en peu d’igualtat amb l’empresari i tan sols se’l pot perseguir pel dret civil.. - F. E.} - El segon cas 
s’esdevingué a Wiltshire, a finals de novembre del 1863. Al voltant de 30 teixidores de vapor, contractades per un tal Harrupp, un 
fabricant tèxtil de Leower's Mill, Westbury Leigh, feren vaga perquè aquest mateix Harrupp havia pres l’agradable costum fer-les 
deduccions salarials per arribar tard els matins, concretament 6 penics per 2 minuts, 1 xíling per 3 minuts i 1 xíling i 6 penics per 10 
minuts. Això a uns 9 xílings per hora, i 4 lliures i 10 xílings per dia, mentre que el salari mitjà anual no depassa els 10-12 xílings 
setmanals. Harrupp havia encarregat a més un jove que xiulàs l’hora de la fàbrica, i moltes vegades ho feia abans de 6 del matí, i si  
les mans no eren totes en el moment que el xiulet cessava, les portes eren tancades i les mans que hi havia fora eren multades; i com 
que no hi havia cap rellotge en l’edifici, les malaurades mans eren sota el poder del jove controlador del temps inspirat per Harrupp. 
Les mans en «strike», mares de família i noies, declararen que tornarien a la feia si el controlador del temps era substituït per un 
rellotge i s’hi introduïa una escala de multes més racional.  Harrupp cità 19 dones i noies davant els magistrats per trencament de 
contracte.  Foren multades amb 6 penics i amb les costes de 2 xílings i 6 penics, davant la indignació més extrema de l’auditori. 
Harrupp fou seguit en sortir del tribunal per una massa popular que l’escridassava. - Una de les operacions més volgudes dels 
fabricants és castigar el treballador amb deduccions salarials per manques en el material que li lliura. Aquest mètode donà lloc el 
1866 a una vaga general en els districtes tauleters anglesos. El tribunal del «Ch. Employm. Commiss.» (1863-1866) referí casos on 
el treballador no tan sols no rebia salaris sinó que esdevenia, mitjançant el seu treball i els reglaments disciplinaris deutor fins a les 
celles del seu valuós «patró». Mostres edificants de l’agudesa en deduccions salarials dels autòcrates fabrils les oferí també la crisi 
cotonera més recent.  «Jo mateix he hagut  d’emprendre accions legals»,  deia l’inspector  fabril  R.  Baker,  «contra  un frabricant 
cotoner per haver deduït en aquests paorosos i dolorosos temps 10 penics la peça a qualcuns dels joves obrers (menys de tretze anys) 
que emprava, per un certificat mèdic (pel qual ell mateix havia pagat tan sols 6 penics), i quan la llei tan sols permet deduir 3 penics,  
i no res mai per costum... I se m’ha informat que un altre, per tal d’actuar legalment, per aconseguir el mateix resultat, carrega un 
xíling a cadascun dels pobres infants que treballen per ell com a dret per deixar-los aprendre l’art i el misteri de filar cotó, tan bon 
punt el sanitari els declara adients per aquesta ocupació. Hi ha per tant causes soterrades per aquestes manifestacions i vagues 
extraordinàries, no tan sols allà on apareixen, sinó en general en temps com els presents on se les deixa inexplicades a l’opinió 
pública» (s’hi refereix a una vaga de teixidors mecànics en la fàbrica de Darwen, el juny del 1863) («Reports of Insp. of Fact. for 
30th April 1863», p. 50, 51.) (El report fabril sempra va més enllà de les dades oficials). <=

(190a) Les lleis per la protecció davant la maquinària perillosa han actuat beneficiosament. «Però... hi ha d’altres causes d’accident 
que no existien fa vint anys; una especialment, per exemple, és l’augment de la velocitat de la maquinàries. Rodes, rodaments, eixos  
i llençadores són propulsats a uns ritmes augmentats i en augment; les dits han d’ésser ràpids i destres en els moviments per agafar 
el fil trencat ja que, si els posen amb vacil·lacions o despreocupació, els sacrifiquen... Un gran nombre d’accidents el causa l’afany 
dels treballadors per fer la feina de forma expèdita. Cal recordar que és de la més gran importància pels fabricants que la maquinària 
siga en moviment, és a dir, que produesca materials i mercaderies. Cada aturada d’un minut no és tan sols una pèrdua de potència, 
sinó de producció,  i  els treballadors  són pressionats  pels  supervisors,  als quals  els  interessa la  quantitat  de feina lliurada,  per 
mantindre la maquonària en moviment, i no és pas menys important pels operaris que cobren a preu fet que les màquines continuen 
en moviment. En conseqüència, per bé que és estrictament prohibit, en moltes o, millor dit, en la majoria de les fàbriques, que la 
maquinària es netege en moviment, amb tot la pràctica constant en la majoria, sinó en totes, és que els treballadors retiren residus, 
agranen els rodaments i les rodes, etc., mentre són en moviment, sense que ningú no els ho retrega. Així per aquesta causa tan sols, 
en els darrers sis mesos hi ha hagut 906 accidents... Per bé que bona part de la neteja es fa diàriament, amb tot és el dissabte el dia 
establert per la neteja profunda de la maquinària, i bona part d’això es fa amb la maquinària en moviment Com que la neteja no es 
paga, els treballadors proven de fer-la tan ràpidament com siga possible. D’ací el nombre d’accidents que tenen lloc els divendres i 
especialment els dissabtes siga molt més gran que els de qualsevol altre dia. Del divendres l’excés és de gairebé un 12% per damunt 
del nombre mitjà dels quatre dies anteriors de la setmana, i del dissabte un 25% més de la mitjana dels cinc dies anteriors; o, si es  
tenen presents el nombre d’hores de feina del dissabte –7 hores i mitja, en relació a les 10 i mitja dels altres dies– hi ha un excés 
d’un 65% els dissabtes per damunt de la mitjana dels altres cinc dies». («Reports of Insp. of Factories for etc. 31st October 1866», 
London 1867, p. 9, 15, 16, 17.) <=

(191) En la primera secció del tercer llibre reportaré una campanya realitzada fa poc temps pels fabricants anglesos contra els 
articles de la llei fabril que protegeixen els membres de les «mans» de la maquinària mortalment perillosa. Ací n’hi ha prou amb una 
citació d’un report oficial de l’inspector fabril Leonard Horner: «He sentit que hi ha fabricants que parlen amb una lleugeresa 
inexcusable de certs accidents; així, per exemple, tracten la pèrdua d’un dit com una qüestió anecdòtica. La vida i les perspectives 
d’un treballador depenen tant dels seus dits que qualsevol pèrdua d’ells li és quelcom molt seriós. Quan sent aquests comentaris 
desconsiderats,  pos  habitualment  aquesta  qüestió:  suposau  que  us  calgués  un  treballador  addicional,  i  dos  s’hi  presentassen, 
igualment ben qualificats en altres respectes, però que un hagués perdut un polze o un índex, a qui contractaríeu? Mai no hi hagué 
cap  vacil·lació  en  la  resposta...»  Els  fabricants  tenen  «prejudicis  erronis  contra  el  que  senten  com  una  legislació  pseudo-
filantròpica».  («Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1855»). Aquests senyors són «paios espabilats» i no és insòlit que fossen 
entusiasmats amb la rebel·lió dels esclavistes! <=

(192)  En les  fàbriques  que  fa més  temps  que  són sota  la  llei  fabril,  amb la  restricció  forçosa  del  temps  de  treball  i  d’altres 
regulacions, han desaparegut molts dels antics abusos. La pròpia millora de la maquinària demanan fins a un cert punt una «millor 
construcció dels edificis», i això beneficia els treballadors. (cf. «Reports etc. for 31st Oct. 1863», p. 109.) <=

(193) Vegeu entre d’altres John Houghton, «Husbandry and Trade improved», Lond. 1727. «The Advantages of the East India 
Trade», 1720. John Bellers, l.c. «El patró i els treballadors es troben, malauradament, en una guerra perpètua entre ells. L’objectiu 
invariable del primer és aconseguir que la feina es faça tan barata com siga possible; i no s’està d’emprar qualsevol artifici per 
assolir-ho, mentre que els darrers són igualment atents a qualsevol ocasió de arrencar als patrons que atorguen demandes superiors». 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z192
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z191
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z190a
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z190
http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_245.htm#M157


«An Inquiry into the causes of the Present High Prices of Provisions», 1767. p. 61, 62. (Autor Rev. Nathaniel Forster, completament 
al costat dels treballadors). <=

(194) La teixidora de draps s’inventà a Alemanya. L’italià Abbé Lancellotti en la seua obra, apareguda a Venècia el 1636, relata: 
«Anton Müller de Danzig va veure fa uns 50 anys» (L. escriu el 1629) «una màquina força ingeniosa a Danzig, que completa de 4 a  
6 peces d’una vegada; el consell municipal, però, en tèmer que aquest invent podia deixar al càrrer una gran massa de treballadors, 
silencià la invenció i van fer escanyar o anegar l’inventor secretament». A Leyden aquesta màquina no fou emprada fins el 1629. Els 
avalots dels teixidors forçaren el magistrat inicialment de prohibir-la; mitjançant diferents ordres del 1623, 1639, etc., de part dels 
estats generals el seu ús fou limitat; filament, fou permès, sota certes condicions, mitjançant l’ordre del 15 de desembre del 1661. 
«En aquesta ciutat»,  diu Boxhorn («Inst.  Pol.»,  1663) sobre la introducció de la teixidora de draps a Leyden, «hom inventà un 
instrument per teixir, amb el qual un individu podia manufacturar més peces i més fàcilment que altrament haurien fet uns quants 
abans en aproximadament  vint  anys.  Això comportà  agitacions  i  queixes dels  teixidors,  fins  que l’ús  d’aquest  instrument  fou 
prohibit  per les autoritats municipals». Aquesta mateixa màquina fou prohibida a Colònia el 1676, mentre que la introducció a 
Anglaterra en la mateixa època provocà agitació entre els treballadors. Mitjançant un edicte imperial del 19 de febrer del 1685 se’n 
prohibia l’ús a tot Alemanya. A Hamburg fou cremada públicament per ordre dels magistrats. Karl VI renovà el 9 de febrer del 1719 
l’edicte del 1685, i l’ús no fou permès a l’Electorat de Saxònia obertament fins el 1765. Aquesta màquina, que havia atemorit el 
món, fou de fet la precursora de les filadores i telers mecànics, i per tant de la revolució industrial del segle XVIII. Capacitava com a 
teixidor un jove completament inexpert, amb el simple moviment cap endavant i cap endarrere d’una palanca, que accionava tot el 
teler, i oferia, en la forma millorada, de 40 a 50 peces cada vegada. <=

(195) En les manufactures més endarrerides es repeteixen fins avui mateix en la forma més crua les protestes obreres contra la 
maquinària. Així, per exemple, entre els adobadors de Sheffield el 1865. <=

(196) Sir James Steuart concep també l’acció de la maquinària encara completament en aquest sentit. «Consider doncs les màquines 
com a mitjans d’augmentar (virtualment) el nombre de gents industrials que hom no és pas obligat de nodrir... En què difereix 
l’efecte d’una màquina  del  de nous habitants?» (Trad. francesa,  t.  I,  I.  I,  ch.  XIX). Més innocentment  és Petty,  que diu,  que 
substitueix la «poligàmia». Aquest punt de mira val com a molt per certes zones dels EUA. Contràriament: «la maquinària rarament 
es pot emprar amb èxit per abreujar el treball d’un individu; més temps es perdria en la seua construcció que l’estalviat per aplicar-
la. Tan sols és realment útil quan actua en grans masses, quan una sola màquina pot ajudar en la feina de milers. És per tant en els 
països més poblats, on hi ha més ociosos, que és més abundant... S’hi recorre per una escassedat d’homes, però per la facilitat amb 
la qual pot dur-los en massa a la feina». (Piercy Ravenstone, «Thoughts on the Funding System and its Effects», Lond. 1824, p. 45.) 
<=

(196a) {A la 4. ed. - Això val també per Alemanya. Allà on entre nosaltres s’hi dóna la gran agricultura, especialment a l’est, tan 
sols ha sigut possible per l’eliminació de possessions («Bauernlegen»), una pràctica generalitzada en el segle XVI i particularment a 
partir del 1648. - F. E.}<=

(197) «Maquinària i treball són en contínua competència». (Ricardo, l.c.p. 479.) <=

(198) La competència entre els telers manuals i els mecànics a Anglaterra, abans de la introducció de la llei de pobres del 1834, fou 
perllongada amb la suplementació dels salaris, que havien caigut considerablement per sota del mínim, amb ajut parroquial. «El 
reverend  senyor  Turner  era,  el  1827,  record  de  Wilmslow  in  Cheshire,  un  districte  manufacturer.  Les  qüestions  del  Comitè 
d’Emigració, i les respostes del senyor Turner, mostren com la competència del treball humà es mantenia contra la maquinària. 
‘Qüestió: no ha superar l’ús del teler mecànic el del manual? Resposta: sens dubte l’hauria superat molt més que no ha fet si els 
teixidors manuals no haguessen pogut assumir una reducció de salaris’. ‘Qüestió: però en sotmetre-s’hi haurien acceptat salaris que 
són insuficients per mantindre’ls, i cerca en la contribució parroquial un complement necessari? Resposta: Sí, i de fet la competència 
entre el teler manual i el teler mecànic es manté per la beneficiència’. Així un pauperisme degradant o l’expatriació és el benefici 
que l’industriós rep de la introducció de la maquinària, ésser reduït de mecànic respectable i en certa mesura independent, a un 
desgraciat  abatut  que  viu del  pa  embrutidor  de  la  caritat.  D’això en diuen inconveniència  temporal».  («A Prize  Essay on the 
comparative merits of Competition and Co-operation», Lond. 1834, p. 29.) <=

(199) «La mateixa  causa que pot  augmentar  els ingressos  del país» (és a dir,  com Ricardo declara en el mateix passatge,  els 
ingressos de landlords i capitalists,  la riquesa dels quals, considerada econòmicament,  equival a la Wealth of the Nation), «pot 
alhora provocar un excedent de població i deteriorar les condicions dels treballadors». (Ricardo, l.c.p. 469). «L’objectiu constant i la 
tendència de tota millora  en la maquinària és,  de fet,  desfer-se completament  del treball  humà, o disminuir-ne el preu amb la 
substitució del treball d’homes adults pel de dones i infants, la dels treballadors qualificats pels no-qualificats». (Ure). <=

(200) «Reports of Insp. of Fact. 31st Oct. 1858», p. 43. <=

(201) «Reports etc. 31st Oct. 1856», p. 15. <=

(202) Ure, l.c.p. 19. «El gran avantatge de la maquinària emprada en l’elaboració de maons consisteix en el fet que qui l’empra 
esdevé completament independent de treballadors qualificats». («Ch. Empl. Comm., V. Report», Lond. 1866, p. 130, n. 46).

Afegit a la 2 ed. El senyor Sturrock, superintendent del departament de maquinària del Great Northern Railway diu en relació a la 
construcció de màquines (locomotores, etc.): «Els costosos (expensive) treballadors anglesos són menys utilitzats de dia en dia. La 
producció augmenta mitjançant l’aplicació d’instruments millorats, i aquests instruments se serveixen d’una mena inferior de treball 
(a low class of labour)... Abans el treball qualificat produïa obligatòriament totes les parts de la màquina de vapor. Les mateixes 
parts són ara produïdes per un treball amb menys qualificació, però amb millors instruments... Per instruments entenc les màquines 
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emprades en la construcció de maquinària». («Royal Commission on Railways. Minutes of Evidence», n. 17862 und 17863, London 
1867). <=

(203) Ure, l.c.p. 20. <=

(204) l.c.p. 321. <=

(205) l.c.p. 23. <=

(206) «Reports of Insp. of Fact., 31st Oct. 1863», p. 108 sqq. <=

(207) l.c.p. 109. La ràpida millora de la maquinària durant la crisi cotonera permeté que els fabricants anglesos, just després de la 
conclusió de la guerra civil americana, d’inundar seguidament de nou el mercat mundial. Durant els darrers 6 mesos del 1866 la tela 
ja gairebé no es podia vendre. D’ací arrencà la consignació de mercaderies a Xina i Índia, de forma que el «glut» s’hi va fer 
naturalment encara més intensiu. A començaments del 1867 els fabricants van recòrrer al mitjà habitual per superar les dificultats, la 
reducció del salari laboral en un 5%. Els treballadors s’hi resistiren i declararen, amb tota correcció teòrica, que l’únic remei era 
escurçar la setmana laboral a 4 dies per setamana. Després d’un llarg estira-i-arronsa els capitans industrials van haver de fer-se a la 
idea d’escurçar el temps de treball, amb salaris reduïts un 5% en certs casos, i en d’altres sense aquesta reducció. <=

(208) «La relació entre patró i home en els bufadors d’ampolles és una lluita crònica». D’ací l’impuls de la manufactura del vidre 
premut, on les principals operacions les realitza la maquinària. Una firma de Newcastle, que abans feia 350.000 lliures anuals de 
vidre flint bufat, ara produeix per comptes d’això 3.000.500 lliures de vidre premut. («Ch. Empl. Comm. IV. Rep.», 1865, p. 272, 
263). <=

(209) Gaskell, «The Manufacturing Population of England», Lond. 1833, p. 11, 12. <=

(210)  Diverses  aplicacions  força  importants  de  màquines  en la  construcció de  maquinària  les  ideà  el  senyor  Fairbairn com a 
conseqüència de strikes en la seua pròpia fàbrica de màquines. <=

(211) Ure, l.c.p. 367-370. <=

(212) Ure, l.c.p. 368, 7, 370, 280, 321, 281, 475. <=

(213) Ricardo compartia originàriament aquesta visió, però després la contradigué explícitament amb la imparcialitat científica i 
l’amor per la veritat que el caracteritzen. Vegeu l.c., ch. XXXI «On Machinery». <=

(214) NB, donc la il·lustració completament a la manera dels economistes abans esmentats. <=

(215) Un ricardià remarca ací contra les fatuïtats de J. B. Say: «Allà on la divisió del treball és ben desenvolupada, la destresa del 
treballador és disponible únicament en la branca particular on l’ha adquirida; és una mena de màquina. No contribueix ni una jota en 
la matèria, doncs, repetir com els lloros que les coses tenen tendència a trobar un nivell propi. Si miram al voltant nostre no podem 
deixar de veure que fa temps que són incapaces de trobar un nivell propi; i que quan el troben, el nivell és sempre inferior al del 
començament del procés». («An Inquiry into those Principles respecting the Nature of Demand etc.», Lond. 1821, p. 72). <=

(216)  Un virtuós  d’aquest  cretinisme pretenciós és,  entre d’altres,  MacCulloch.  «Si  fos  avantatjós»,  diu,  per exemple,  amb la 
innocència afectada d’una infant de 8 anys, «que s’hi desenvolupàs del treballador més i més, de forma que fos capaç de produir, 
amb la mateixa o amb menys quantitat de treball, una quantitat constantment creixent de mercaderies, també seria avantatjós que 
disposàs de l’ajut d’una maquinària que l’assistís de la forma més efectiva en l’assoliment d’aquest resultat». (MacCulloch, «Princ. 
of Pol. Econ.», Lond. 1830, p. 182). <=

(216a) «L’inventor de la filadora mecànica ha arruïnat Índia, ço que ens afecta poc». (A. Thiers, «De la Propriété»). El senyor 
Thiers confon ací la filadora mecànica amb el teler mecànic, «ço que ens afecta poc». <=

(217) Segons el cens del 1861 (Vol. II, Lond. 1863) el nombre de treballadors de les mines de carbó d’Anglaterra i Gales arribava a 
246.613 treballadors ocupats, dels quals 73.546 eren per sota i 173.067 per damunt dels 20 anys. De la primera categoria hi havia  
835 entre els cinc i els deu anys, 30.701 entre els deu i els quinze, 42.010 entre els quinze i els dinou. El nombre dels ocupats en les  
mines de ferro, coure, plom, zinc i tots els altres metalls era de 319.222. <=

(218) A Anglaterra i Gales el 1861 hi havia ocupats en la producció de maquinària 60.807 persones, inclosos fabricants, empleats, 
etc., i així doncs tots els agents i comercials d’aquest ram. Se n’excloïen per contra els productors de la petita maquinària, com 
serradores  mecàniques,  etc.,  així  com els  productors  d’eines  per  les  màquines  de  treball,  com filadores,  etc.  El  nombre  total 
d’enginyers civils arribava als 3.329. <=

(219) Com que el ferro és una de les matèries primeres més importants, remarcam ací que el 1861 a Anglaterra i a Gal·les hi havia 
125.771 fundidors de ferro, dels quals 123.430 homes i 2.341 dones. Dels primers 30.810 eren de menys de 20 anys, i 92.620 més 
grans. <=
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(220) «Una família de quatre persones adultes (teixidors de cotó) amb dos infants com a winders guanyava a finals del segle passat i 
començaments del present 4 lliures esterlines per setmana amb una jornada laboral de 10 hores; si el treball premia força podien 
treure’n més... Anteriorment havien patit sempre d’un subministrament deficitari de fil». (Gaskell, l.c.p. 34, 35). <=

(221) F. Engels a «Lage...» deplora la situació miserable d’una gran part d’aquests treballadors del luxe. Hi ha nombrosos casos 
d’això en els reports de la «Child. Empl. Comm.» <=

(222) El 1861 a Anglaterra i Gal·les hi havia 94.665 mariners ocupats en la marina mercant. <=

(223) Dels quals tan sols 177.596 són de sexe masculí més grans de 13 anys. <=

(224) Dels quals 30.501 són de sexe femení. <=

(225) Dels quals són de sexe masculí 137.441. S’exclouen 1.208.648 de tot el personal que no serveix en cases privades.

Afegit a la 2. ed. Del 1861 al 1870 el nombre de sirvents masculins gairebé s’ha duplicat. Augmentà fins a 267.671. L’any 1847 hi 
havia 2.694 guàrdies de caça (pels vedats aristocràtics), i el 1869 arribaven a 4.921. - Les noies joves que serveixen en la petita  
burgesia comercial de Londres es denominen en llenguatge popular «little slaveys», petites esclaves. <=

(226) Ganilh considera contràriament com a resultat final de la mecanització una disminució absoluta del nombre d’esclaus laborals, 
a costa per tant d’un nombre augmentat de les «gens honnêtes», que desenvolupen la llur coneguda «perfectibilité perfectible». Si bé 
entén poc  el  moviment  de  la  producció, si  més  no sent  que la  maquinària  és  una institució força fatal si  la  seua  introducció 
transforma treballadors ocupats en pobres, i el desenvolupament du a la vida més esclaus laborals que els que elimina. El cretinisme 
del seu propi  punt de mira hom el pot copsar ja amb els seus propis mots:  «Les classes condemnades a produir  i  a consumir 
disminueixen, i les classes que dirigeixen el treball, que alleugereixen, consolen i instrueixen tota la població, es multipliquen... i 
s’apropien  de  tots  els  beneficis  que  resulten de  la  disminució  de  les  despeses  del  treball,  de  l’abundància  de  productes,  i  de 
l’abaratiment del consum. En aquesta direcció l’espècie humana s’eleva a concepcions més altes de geni, penetra en les profunditats 
misterioses  de  la  religió,  estableix  els  principis  saludables  de  la  moral»  (que  per  tant  consisteix  en  «apropiar-se  de  tots  els 
beneficis», etc.), «les lleis de protecció de la llibertat» (de la llibertat de «les classes condemnades a produir»?) «i del poder, de 
l’obediència i de la justícia, del deure i de la humanitat». Aquesta xerrameca és a «Des Systèmes d'Économie Politique etc.» Par M. 
Ch. Ganilh, 2ème éd., Paris 1821, t. I, p. 224, cf. ib p. 212. <=

(227) «Reports of Insp. of Fact., 31st Oct. 1865», p. 58 sq. Al mateix temps, però, els fonaments materials per l’ocupació d’un 
nombre creixent de treballadors ja eren presents en 110 noves fàbriques amb 11.625 telers de vapor, 628.576 filadores, 2.695 cavalls 
de potència de vapor i d’aigua. (l.c.) <=

(228) «Reports etc. for 31st Oct. 1862», p. 79.

Afegit a la 2 ed. A finals de desembre del 1871 l’inspector fabril A. Redgrave deia en una conferència celebrada a Braford en la 
«New Mechanics' Institution»: «Ço que m’ha colpit de fa un temps és el canvi d’aparença de les fàbriques llaneres. Abans eren 
plenes de dones i infants, i ara la maquinària sembla fer tota la feina. En demanar-ne una explicació a un fabricant, em va donar la 
següent: ‘Sota l’antic sistema emprava 63 persones; després de la introducció de la maquinària millorada vaig reduir-ne les mans a 
33 i, darrerament, com a conseqüència de nous i amplis canvis, m’he trobat en la situació de reduir aquells 33 en 13». <=

(229) «Reports etc. for 31st Oct. 1856», p. 16. <=

(230) «Els patiments dels telers manuals» (de cotó i de substàncies barrejades amb cotó) «foren objecte d’una investigació d’una 
comissió reial, però si bé la llur estretor era reconeguda i lamentada, la millora de les condicions es deixaven, i probablement no hi 
havia més remei, a l’atzar i als canvis de temps, que potser ara podem esperar» (20 anys després!) «que gairebé s’han resolt amb la 
gran extensió actual dels telers mecànics». («Rep. Insp. Fact., 31st Oct. 1856», p. 15.) <=

(231) Altres vies per les quals la maquinària afecta la producció de matèries primeres s’esmentaran en el tercer llibre. <=

(232) Exportació de cotó de les Índies Orientals a la Gran Bretanya <=
1846 34.540.143 lliures 1860 204.141.168 lliures 1865 445.947.600 lliures
 Exportació de llana de les Índies Orientals a la Gran Bretanya  
1846 4.570.581 lliures 1860 20.214.173 lliures 1865 20.679.111 lliures
(233) Exportació de llana del Cap de Bona Esperança a Gran Bretanya <=
1846 2.958.457 lliures 1860 16.574.345 lliures 1865 28.820.623 lliures
 Exportació de llana d’Austràlia a Gran Bretanya
1846 21.789.346 lliures 1860 59.166.616 lliures 1865 109.734.261 lliures

(234) El desenvolupament econòmic dels Estats Units és pròpiament un producte de la gran indústria europea, principalment de 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z233
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z232
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z231
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z230
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z229
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z228
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z227
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z226
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z225
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z224
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z223
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z222
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z221
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z220


l’anglesa. En la forma actual (1866) cal considerar-los encara com un país colonial d’Europa. {A la 4. ed. - De llavors ençà s’han 
desenvolupat en el segon país industrial del món, sense perdre per això del tot el llur caràcter colonial. - F. E.}

Exportació de cotó dels Estats Units a Gran Bretanya (en lliures)

1846 401.949.393 1852 765.630.544
1859 961.707.264 1860 1.115.890.608

Exportació de gra, etc., dels Estats Units a Gran Bretanya (1850 i 1862) 

Blat cwts. 1850 16.202.312 1862 41.033.503
Ordi cwts. 1850 3.669.653 1862 6.624.800
Avena cwts. 1850 3.174.801 1862 4.426.994
Sègol cwts. 1850 388.749 1862 7.108
Farina de blat cwts. 1850 3.819.440 1862 7.207.113
Forratge cwts. 1850 1.054 1862 19.571
Blat de moro cwts. 1850 5.473.161 1862 11.694.818
Bere o Bigg (una mena d’ordi) cwts. 1850 2.039 1862 7.675
Pèsols cwts. 1850 811.620 1862 1.024.722
Faves cwts. 1850 1.822.972 1862 2.037.137
Exportacions totals cwts. 1850 35.365.801 1862 74.083.441

<=

(235) En un comunicat a les «Trade Societies of England» del juliol del 1866 dels treballadors contractats pels fabricants de sabates 
de Leicester que s’havien vist al carrer per un «lock out», s’hi deia entre d’altres coses: «Fa vint anys la sabateria a Leicester es va 
veure revolucionada amb la introducció del ribeteig per comptes del cosit. En aquella època s’hi podien guanyar bons salaris. Hi 
havia una gran competència entre les diferents companyies per treure l’article més polit. Poc després, però, sorgí una mena pitjor de 
competència,  és a dir  la de vendre més barat que ningú en el mercat.  Les conseqüències perjudicials aviat es manifestaren en 
reduccions  de  salaris,  i  tan aclaparadorament  ràpida  fou  la  caiguda  en el  preu del  treball  que  moltes  companyies  paguen  ara 
únicament la meitat dels salaris originals. I, amb tot, per bé que els salaris es redueixen més i més, els beneficis semblen augmentar 
amb cada alteració en l’escala salarial». - Fins i tot els períodes desfavorables són utilitzats pels fabricants per treure beneficis 
excepcionals d’una davallada excessiva dels salaris, és a dir per un expoli directe dels mitjans de vida necessaris pels treballadors. 
Un exemple. Tracta de la crisi dels telers de seda de Coventry: «D’informació que he rebut tant de fabricants com de treballadors, 
sembla que no hi ha dubte que els salaris s’han reduït en una mesura superior al que la competència dels productors forasters o 
d’altres circumstàncies han fet necessari... la majoria dels teixidors treballen amb una reducció del 30 o 40%. Un tros de veta pel 
qual el teixidor aconseguia 6 o 7 xílings fa cinc anys, ara li dóna de 3 xílings i 3 penics a 3 xílings i 6 penics; altres gèneres es 
paguen ara entre 2 xílings i 2 xílings i 3 penics, quan abans es pagaven entre 4 xílings i 4 xílings i 3 penics. La reducció salarial 
sembla haver-se dut a un extrem superior al necessari per augmentar la demanda. De fet, la reducció en el cost del teixit, en el cas de 
moltes menes de vetes, no s’ha acompanyat de cap reducció corresponent en el preu de venda de l’article manufacturat». (Report del 
comissari F. D. Longe a «Ch. Emp. Comm., V. Rep. 1866», p. 114, n.1.) <=

(236) Vegeu «Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1862», p. 30 <=

(237) l.c.p. 18, 19. <=

(238) «Reports of Fact. for 31st. Oct. 1863», p. 41-45, 51. <=

(239) «Reports etc. 31st Oct. 1863», p. 41, 42. <=

(240) l.c.p. 57. <=

(241) l.c.p. 50, 51. <=

(242) l.c.p. 62, 63. <=

(243) «Reports etc. 30th April 1864», p. 27. <=

(244) D’una lletra del chief constable Harris von Bolton a «Reports of Insp. of Fact., 31st Oct. 1865», p. 61, 62. <=

(245) En una crida dels treballadors del cotó de la primavera del 1863 per la constitució d’una societat d’emigració es diu entre 
d’altres  coses:  «Que  una  gran emigració de  treballadors  fabrils  és  ara absolutament  essencial  per  elevar-los  de  la  situació  de 
prostració present, pocs ho negaran; però per mostrar que tothora exigeix una corrent contínua d’emigració i que, sense ella, és 
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impossible que mantinguen la llur posició en temps ordinaris, demanam que hom pose l’atenció en els fets que citam a continuació: 
- El 1814 el valor oficial de les cotoneries exportades era de 17.665.378 lliures esterlines, mentre que el valor real de mercat era de 
20.070.824 lliures esterlines. El 1858 el valor oficial de les cotoneries exportades era de 182.221.681 lliures esterlines, però el valor 
real o de mercat era de tan sols 43.001.322, en vendre’s una quantitat decuplicada per poc més que el doble del preu anterior. En la 
producció de resultats tant desavantatjosos pel país en general, i pels treballadors fabrils en particular, hi han cooperat diverses 
causes que, si les circumstàncies ho haguessen permès, ens haurien d’haver sigut molt més evidents; n’hi ha prou per ara amb dit  
que la més òbvia és l’excés constant de treball, sense el qual no podria haver continuat un sector d’efectes tan ruinosos, i que 
requereix un mercat en constant expansió per salvar-se de l’anihilació. Les nostres fàbriques de cotó poden veure’s arrossegades a 
un marasme per les estagnacions periòdiques del comerç que, sota l’actuat estat de coses, són tan inevitables com la mort; però la 
ment humana treballa constantment i, tot i que creiem que som en el cert si afirmam que sis milions de persones han deixat aquestes 
costes  durant  els  darrers  25 anys,  amb tot,  per  l’augment  natural  de  la  població,  i  el  desplaçament  de  treball  per  abaratir  la 
producció, un gran percentatge d’homes adults fins i tot en els temps més pròspers troben impossible aconseguir feina en fàbriques 
amb qualsevol condició». («Reports of Insp. of Fact., 30th April 1863», p. 51, 52.) Hom veurà en un capítol posterior com els 
senyors fabricants s’esforçaren durant la catàstrofe del cotó per impedir l’emigració del treballadors fabrils per tots els mitjans, 
inclosos els estatals. <=

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_441.htm#Z245


CAPÍTOL TRETZÈ. PART III (SECCIONS 8 A 10)
Maquinària i gran indústria

8. La revolució de la manufactura, dels oficis i del treball domèstic amb la gran 
indústria

a) Abandonament de la cooperació basada en els oficis i de la divisió del treball 

Hom ha vist com la maquinària fa abandonar la cooperació basada en els oficis i la 
manufactura basada en la divisió del treball artesanal. Un exemple de la primera mena 
és  la  segadora  mecànica  que  substitueix  la  cooperació  dels  segadors.  Un  exemple 
frapant  de la  segona mena és  la  màquina  per  la  fabricació  d’agulles.  Segons Adam 
Smith en el seu temps 10 homes mitjançant la divisió del treball feien diàriament 48.000 
agulles. Una única màquina ofereix per contra 145.000 en una jornada laboral de 11 
hores. Una dona o una noia supervisa de mitjana 4 d’aquestes màquines i produeix per 
tant amb la maquinària diàriament unes 600.000, i en una setmana més de 3.000.000 
d’agulles.(246) Una única màquina de treball, quan ocupa el lloc de la cooperació o de 
la  manufactura,  pot  servir  de  fonament  d’una  activitat  artesanal.  Amb  tot,  aquesta 
reproducció de l’artesania  que comporta la maquinària  és tan sols una transició a la 
mecanització,  que com a  regla  s’introdueix  tan  bon punt  que  la  força  motriu  de la 
màquina s’obté del vapor o de l’aigua, per comptes de fer que els músculs humans la 
posen en moviment.  Esporàdicament  i  en tot  cas  tan sols  transitòriament  una petita 
activitat pot vincular-se a una força motriu mecànica, mitjançant el lloguer del vapor, 
com en  algunes  manufactures  de  Birmingham,  mitjançant  l’ús  de  petites  màquines 
calòriques, com en certes branques del tèxtil, etc.(247) En els telers de seda de Convetry 
s’hi desenvolupà espontàniament l’experiment de les «fàbriques-cottage». En mig d’un 
plaça rodejada per fileres de cottages s’hi construïa una anomenada engine house per la 
màquina de vapor, que es conectava amb eixos amb els telers dels cottages. En tots els 
casos el vapor es llogava, per exemple a 21/2 xílings per teler. Aquesta renda de vapor es 
pagava setmanalment, tant si els telers funcionaven com no. Cada cottage posseïa de 2 a 
6 telers, propietat del treballador, o comprats a crèdit, o llogats. La lluita entre la fàbrica 
de cottages i la fàbrica pròpiament dita durà més de 12 anys. Finalitzà amb la completa 
ruina de 300 cottages fabrils.(248) Quan la natura del procés no implicava la producció 
a una escala superior,  per regla general  les noves indústries sorgides en les darreres 
dècades, com la fabricació d’envelops, de plomes d’acer, etc., han passat primer per una 
activitat artesanal i després per una de manufacturera com a fases efímeres de transició 
cap  a  l’activitat  fabril.  Aquesta  metamorfosi  resta  molt  difícil  quan  la  producció 
manufacturera de l’article no consisteix en etapes d’un procés de desenvolupament, sinó 
en un gran nombre de processos dispars. Això constituí, per exemple, un gran obstacle 
per  a les  fàbriques  de plomes  d’acer.  Tot  i  així  fa una dècada  i  mitja  s’inventà  un 
autòmata  que  realitzava  6  processos  diferents  en  un  colp.  L’artesania  lliurava  les 
primeres plomes d’acer el 1820 a 7 lliures i 4 xílings, la manufactura les lliurava el 1830 
a 8 xílings, i la fàbrica les lliura avui a l’engròs a entre 2 i 6 penics.(249)

b) Reacció del sistema fabril basat en la manufactura i el treball domèstic

Amb  el  desenvolupament  del  sistema  fabril  i  la  revolució  que  li  acompanya  en 
l’agricultura,  no tan sols s’amplia el nivell  de producció en totes les altres branques 
industrials sinó que s’altera el llur caràcter. El principi de la mecanització d’analitzar el 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_483.htm#M249
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_483.htm#M248
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_483.htm#M247
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_483.htm#M246


procés  de  producció  en  les  fases  que  el  constitueixen  i  de  resoldre  els  problemes 
plantejats  mitjançant  l’aplicació  de  la  mecànica,  de la  química,  etc.,  en breu  de les 
ciències  naturals,  esdevé  determinant  a  tot  arreu.  La  maquinària  s’escola  en  les 
manufactures en un procés parcial rere un altre. La sòlida cristal·lització que les integra, 
fonamentada en l’antiga divisió del treball, es dissol i deixa pas a continus canvis. A 
banda d’això es transforma radicalment la composició del treballador col·lectiu o del 
personal laboral combinat. En oposició al període manufacturer el pla de la divisió del 
treball es fonamenta en l’ús del treball femení, del treball d’infants de totes les edats, de 
treballadors no qualificats, en breu de «cheap labour», treball barat, com els anglesos el 
denominen característicament. Això no val únicament per tota la producció combinada a 
gran escala, empre maquinària o no, sinó també per la denominada indústria domèstica, 
ja  tinga  lloc  en  les  cases  privades  dels  treballadors  o  en  petits  tallers.  Aquesta 
denominada  indústria  domèstica  moderna  no  té  res  en  comú,  llevat  del  nom,  amb 
l’antiga  indústria  domèstica,  l’existència  de  la  qual  presuposa  oficis  urbans 
independents  de  la  pagesia  i,  per  damunt  de  tot,  una  cada  pel  treballador  i  la  seua 
família.  Aquesta s’ha transformat ara en un departament exterior de la fàbrica, de la 
manufactura  o  del  magatzem.  A  banda  dels  treballadors  fabrils,  els  treballadors 
manufacturers  i  els  artesans,  que  es  concentren  espaialment  en grans  masses  i  sota 
comandament directe, el capital també posa en moviment, per fils invisibles, un altre 
exèrcit, el dels treballadors de les indústries domèstiques, que viuen en les grans ciutats 
i que també són escampats pel país. Exemple: la fàbrica de camises dels senyors Tillie 
de  Londonderry,  Irlanda,  que  empren  1.000 treballadors  fabrils  i  9.000 treballadors 
domèstics dispersos pel camp.(250)

L’explotació de la força de treball barata i immadura esdevé en la manufactura moderna 
més lamentable que en la fàbrica pròpiament dita, ja que ací hi ha els fonaments tènics 
per  la  substitució  de  la  força  muscular  amb  màquines  i  l’alleugeriment  del  treball, 
mentre  que  allà  hu  manquen  en  gran  mesura,  i  alhora  cossos  femenins  o  encara 
immadurs  són  sotmesos  a  la  influència  de  substàncies  perjudicials,  etc.,  amb  tota 
despreocupació.  Esdevé  en  l’anomenat  treball  domèstic  més  lamentable  que  el 
manufactura,  perquè la resistència del treballador  s’esvaeix amb la dispersió,  perquè 
tota una sèrie de paràsits expoliadors s’escolen entre el comanador de treball pròpiament 
dit i el treballador, perquè el treball domèstic ha de lliutar arreu amb la mecanització o, 
si  més  no,  amb  la  manufactura,  en  les  mateixes  branques  de  producció,  perquè  la 
misèria arrabassa al treballador les condicions laborals més necessàries, l’espai, la llum, 
la  ventilació,  etc.,  perquè  la  irregularitat  de  l’ocupació  creix,  i  perquè  finalment  en 
aquests  darrers  refugis  de  les  masses  que  la  gran  indústria  i  l’agricultura  fan 
«supèrflues»,  la  competència  pel  treball  assoleix  necessàriament  un  màxim. 
L’economització dels mitjans de producció, inicialment duta a terme sistemàticament en 
el sistema fabril, coincideix, des del principi, amb l’expoli més desvergonyit de força de 
treball, i de l’arrabassament de les condicions que són un requisit normal del treball, i 
com més aquesta economització mostra ara el seu costat antagònic i homicida en una 
branca de la indústria, menys es desenvolupen el potencial productiu social del treball i 
la base tècnica d’una combinació de processos en aquesta mateixa branca.

c) La manufactura moderna

Ara presentaré uns exemple dels principis abans esmentats. El lector coneix de fet ja el 
munt  de  dades  donades  en  la  secció  de  la  jornada  laboral.  Les  manufactures 
metal·lúrgiques de Birmingham i voltants empren en gran part per treballs força durs 
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30.000 infants i joves al costat de 10.000 dones. Hom els troba en insanes fundicions, 
fàbriques de botons, vidreries, galvanitzadores i bernisadores.(251) L’excés de treball 
per adults i no-adults ha distingit impremptes de diaris i de llibres de Londres amb el 
famós  nom  de  «escorxadors».(251a) Els  mateixos  excessos  es  cometen  en 
l’enquadernació,  les  víctimes  dels  quals  són  principalment  dones,  noies  i  infants. 
Treball feixuc per a menors en les cordades i en el treball nocturn de les mines de sal, 
les manufactures d’espelmes i d’altres de químiques; ús homicida de joves en els telers 
de seda, quan el mecanisme de girar els telers no es fa mecànicament.(252) Un dels 
treballs  més  infames,  bruts  i  pitjor  pagats,  on  joves  i  dones  són  emprats  amb 
preferència, és en el destriatge de residus. Hom sap que Gran Bretanya, a banda dels 
seus propis residus impagats, constitueix l’empori del comerç de retalls de tot el món. 
Hi aflueixen per tant  del  Japó, dels  estats  més remots  de Sud-amèrica i  de les Illes 
Canàries.  Les  fonts  principals  són,  però,  Alemanya,  França,  Rússia,  Itàlia,  Egipte, 
Turquia,  Bèlgica  i  Holanda.  Serveixen  d’adob,  per  la  fabricació  de  borrissol  (per 
matalassos),  de  shoddy  (llana  artificial)  i  com  a  matèria  primera  de  paper.  Les 
destriadores  de  residus  serveixen  com a  mitjà  per  la  difusió  de  la  verola  i  d’altres 
malalties infeccioses, de les quals en són les primeres víctimes.(253) Com a exemple 
clàssic  d’excés  de  treball,  de  treball  feixuc  i  insuportable,  i  per  tant  d’efectes 
brutalitzadors en el treballadors des de la infantesa, no el donen únicament les mines de 
carbó i les mineres en general, sinó també l’elaboració de maons i teules, en la indústria 
dels  quals  la  maquinària  recentment  inventada  tan  sols  s’ha  introduït  a  Anglaterra 
esporàdicament (1866). Entre el maig i el setembre el treball dura de 5 del matí fins a 
les 8 del vespre, i, allà on l’assecat té lloc a l’aire lliure, sovint dura de 4 del matí fins a 
les 9 del vespre. La jornada laboral de 5 del matí fins a les 7 del vespre es titlla de 
«reduïda»,  «moderada».  S’empren infants de tots dos sexes, de 6 i  de fins a 4 anys 
d’edat. Treballen les mateixes hores i sovint més que els adults. El treball és dur i la 
calor  estival  augmenta  encara  més  l’esgotament.  En  una  maonera  de  Mosley,  per 
exemple, una noia de 24 anys feia 2.000 maons diaris, amb l’ajut de dues noies menors 
com a assistents, que li diuen l’argila i que apilaven els maons. Aquestes noies alçaven 
diàriament  10 tones de les fosses laterals  d’argila,  des d’una fondària de 30 peus,  i 
després d’una distància de 210 peus. 

«És impossible per un infant de passar pel purgatori d’una maonera sense una gran degradació moral... El 
llenguatge ordinari, que s’acostumen a sentir des de la més tendra edat, els costums bruts, indecents i 
desvergonyits, en el mig dels quals, inconscients i mig salvatges,  creixen, els fan en la vida posterior 
deslleials, abandonats, dissoluts... Una font paorosa de desmoralització és la forma de vida. Cada maoner, 
que  és  sempre  un  treballador  especialitzat,  i  el  cap  d’un  grup,  forneix  als  seus  7  subordinats  amb 
allotjament en les cabanes. Siguen membres de la seua família, els homes, nois i noies dormen tots en la 
cabana,  que  conté  generalment  dues  i,  excepcionalment,  3  cambres,  totes  en  el  pis  de  sota,  i  mal 
ventilades. Aquesta gent es troba tan esgotada després d’una jornada de dura feina que ni les normes de 
salut, de neteja ni de decència són observades. Moltes d’aquestes cabanes són model de desordre, brutícia 
i pols... El pitjor del sistema que empra noies joves en aquesta mena de feina consisteix en el fet que, com 
a  norma  general,  les  encadena  des  de  la  infantesa  fins  a  tot  la  resta  de  la  vida  al  més  gran  dels 
abandonaments. Es transformen en nois rudes i malparlats (rough, foulmouthed boys) abans que la natura 
els haja ensenyat que són dones. Vestides amb escassos i bruts draps, les cames nues des de ben amunt els 
genolls,  el  cabell  i  la  cara  tenyits  de brutícia,  aprenen  a tractar  tots  els sentiments  de decència  i  de 
vergonya amb menyspreu. Durant els àpats jeuen tot el llargues que són en el camp, o miren els nois que 
es banyen en un canal proper. En completar la feixuga jornada laboral es posen millor roba i acompanyen 
els homes a les tavernes».

Que una manca de modera siga prevalent des de la infantesa en tota aquesta classe de 
persones és ben natural 
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«El pitjor de tot és que els fabricants es desesperen. Bé podríeu, deia un de la millor mena a un capellà de 
Southallfield, provar d’aixecar i millor el dimoni com a maoner, senyor!» («You might as well try to raise 
and improve the devil as a brickie, Sir!»)(254)

De l’economització capitalista de les condicions de treball en la manufactura moderna 
(en la qual incloc tots els tallers de gran escala, tret de les fàbriques pròpiament dites) 
hom troba material  oficial  i  abundant en els «Public Health Report» IV (1861) i VI 
(1864).  La descripció dels  workshops (locals  de treball),  especialment  d’impressos i 
sastres  de  Londres,  supea  les  fantasies  més  repulsives  dels  nostres  novel·listes.  La 
influència en la salut del treball és evident. El doctor Simon, càrrec mèdic superior del 
Privy Council i editor oficial dels «Public Health Reports», diu entre d’altres coses:

«En  el  meu  quart  report»  (1861)  «mostri  com  és  pràcticament  impossible  pels 
treballadors d’insistir en allò que és el seu primer dret sanitari, és a dir, el dret que, amb 
independència del treball pel qual el patró els aplega, la feina, en la mesura que d’ell 
depenga, siga lliure de qualsevol condició feixuga evitable. He assenyalat que, si bé els 
treballadors són pràcticament incapaços d’assolir aquesta justícia sanitària, tampoc no 
poden  aconseguir  cap  suport  efectiu  de  les  administracions  a  sou  de  la  política 
sanitària... La vida de miríades de treballadors i treballadores és ara inútilment torturada 
i  abreujada per un patiment  físic inacabable que comporta  la  llur  simple ocupació».
(255)

Per il·lustrar  la  influència  que els  locals  de treball  tenen en l’estat  de salut  donc la 
següent llista de mortalitat del Dr. Simon: 

Nombre de persones de 
totes les edats emprades 
en les resp. indústries

Indústries comparades en 
relació a la salut

Taxa de mortalitat per 100.000 homes 
en les resp. Indústries en les classes 
d’edat assenyalades

25-35 anys. 35-45 anys 45-55 anys

958.265 Agricult. a Anglaterra i Gal·les 743 805 1.145

22.301 homes

12.377 dones } Sastreire de Londres 958 1.262 2.093

13.803 Impremptes de Londres 894 1.747 2.367

(256)

d) El treball domèstic modern

Passi ara a l’anomenat treball domèstic. Per tal de fer-se una idea dels horrors d’aquesta 
esfera, on el capital realitza la seua explotació en el rerafons de la indústria mecànica 
moderna, hom ha d’anar al negoci aparentment idílic de la confecció de claus, que té 
lloc  en  uns  pocs  i  remots  pobles  d’Anglaterra.(257) N’hi  haurà  prou  ara  amb  uns 
exemples de branques com la fabricació de cintes o el trenatge de palla, que encara no 
es  duen a  terme amb l’ajut  de maquinària,  i  que per  tant  no han de competir  amb 
manufactures ni màquines.

De les 150.000 persones ocupades en la producció anglesa de cintes, uns 10.000 cauen 
sota la jurisdicció de la llei  fabril  del 1861. La majoria aclaparadora de les 140.000 
persones restants són dones, joves i infants de dos sexes, per bé que el sexe masculí tan 
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sols hi apareix de forma feble. L’estat de salut d’aquests «barats» materials d’explotació 
la dóna la següent declaració del doctor Trueman, metge en el General Dispensary de 
Nottingham. De 686 pacients que feien llaços, la majoria entre els 17 i els 24 anys, el 
nombre que patien consumpció eren:

1852 1 de 45, 1857 1 de 13, 
1853 1 de 28, 1858 1 de 15, 
1854 1 de 17, 1859 1 de 9, 
1855 1 de 18, 1860 1 de 8, 
1856 1 de 15, 1861 1 de 8.(258)

Amb aquest progrés en la taxa de consumpció n’haurien de tindre prou els progressistes 
més optimistes i els adinerats lliurecanvistes alemanys més perpetradors de mentides.

La llei fabril del 1861 regula pròpiament l’elaboració de cintes, en la mesura que es faça 
amb  maquinària,  i  aquesta  és  la  norma  general  a  Anglaterra.  Les  branques  que 
examinarem breument ara, únicament en relació als treballadors que fan feina a casa, i 
no  els  qui  treballen  en  manufactures,  tallers,  etc.,  es  divideixen  en  dos,  1.  els  de 
finishing (darrers tocs finals a cintes confeccionades mecànicament, una categoria que 
inclou a més nombroses subdivisions), 2. cintes de coixí.

El finishing de cintes  es fan com a treball  domèstic  en les anomenades  «mistresses 
houses» o en les llars les pròpies dones, individualment amb l’ajut dels llurs infants. Les 
dones que mantenen les  «mistresses  houses» són elles  mateixes  pobres.  El  local  de 
treball  constitueix  una part  de la  llar.  Reben comandes  de fabricants,  propietaris  de 
magatzems,  etc.,  i  empren  tantes  dones,  noies  i  infants  com caben en l’espai  de  la 
cambra  i  ho permeten  la  demanda fluctuant  d’ocupació.  El  nombre  de treballadores 
ocupades varia de 20 a 40 en uns casos, de 10 a 20 d’altres d’aquests locals. L’edat 
mitjana a la qual comencen els infants és de 6 anys, però moltes vegades ja ho fan abans 
dels 5. El temps de treball habitual dura de les 8 del matí a les 8 del vespre, amb 11/2 
hores per l’àpat, que es prenen en intervals irregulars i sovint en les atapaïdes sales de 
treball. Quan hi ha molta feina el treball dura sovint des de les 8 (i moltes vegades des 
de les 6) del matí fins a les 10, 11 o 12 de la nit. En les casernes angleses l’espai regulat 
per cada soldat es considera de 500-600 peus cúbics, en els hospitals militars de 1.200. 
En aquestes sales de treball s’arriba a 67-100 peus cúbics per persona. Al mateix temps 
la llum de gas consum l’oxigen de l’aire. Per mantindre netes les cintes, i encara que el 
terra siga nu, els infants són sovint obligats a descalçar-se, fins i tot en hivern.

«No és del tot estrany a Nottingham de troba de 14 a 20 infants amuntegats en una petita cambra de, 
potser, no pas més de 12 peus quadrats, i emprats 15 de les 24 hores en una feina que per si sola és 
esgotadora, per feixuga i monòtona, i que a banda es du a terme en les pitjors condicions possibles... Fins 
i tot els infants més petits treballen amb una atenció i una rapidesa que és astoradora, i amb prou feines 
deixen descansar els dits. Si se’ls fa una qüestió, mai no alcen els ulls de la feina per por de perdre ni que 
siga un moment».

El «pal llarg» el  fan servir  les «mistresses» com a mitjà d’estimulació en relació al 
perllongament del temps de treball.

«Els infants es cansen gradualment i s’intranquilitzen com ocells quan arriba la fi de la llarga detenció en 
una ocupació que és monòtona, esgotadora per la vista i cansada per la immobilitat en la posició del cos. 
És un treball d’esclaus». («Their work is like slavery».)(259)
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Quan dones amb els llurs propis infants treballen a casa, és a dir en el sentit modern 
d’una cambra llogada, sovint en un passadís, la situació és, si cap, encara pitjor. Aquesta 
mena de feina es reparteix  a un radi de 80 milles  de Nottingham.  Quan els  infants 
ocupats en els magatzems surten a les 9 o 10 del vespre, sovint els donen un munt de 
llaços perquè se’ls duguen a casa i els acaben. El fariseu del capitalista representat per 
un dels seus sirvents assalariats  l’acompanya en aquesta acció,  és clar, amb la frase 
consabuda: «això per la mare», però sap molt bé que els pobres infants hauran de seure i 
ajudar.(260)

La indústria de cintes de coixí es realitza a Anglaterra principalment en dos districtes 
agrícoles, el districte de cintes de Honiton, que s’estén de 20 a 30 milles en la costa 
meridional de Devonshire, amb la inclusió d’uns pocs llocs de Nord-Devon, i un altre 
districte, la major part dels comtats de Buckingham, Bedford, Northampton i les parts 
adjacents  d’Oxfordshire  i  Huntingdonshire.  Els  cottages  dels  jornalers  agrícoles 
constitueixen  habitualment  els  locals  de treball.  Molts  senyors  manufacturer  empren 
més  de  3.000  d’aquests  treballadors  domèstrics,  principalment  infants  i  joves, 
exclusivament  de  sexe  femení.  Les  situacions  referides  en  el  finishing  de  cintes  es 
repeteixen.  Tan  sols  que  en  el  lloc  de  les  «mistresses  houses»  apareixen  les  «lace 
schools», mantingudes per dones pobres en les llurs cabanes. Des dels 5 anys, i moltes 
vegades abans, i fins als 12 o 15, els infants treballen en aquestes escoles, durant el 
primer any els més petits fan de 4 a 8 hores, i més tard ja treballen des de les 6 del matí 
fins a les 8 o 10 del vespre.

«Les cambres són generalment les sales d’estar ordinàries de petites cabanes, amb la ximeneia tancada 
per evitar corrents d’aire, els ocupants s’escalfen únicament amb la pròpia calor animal, i això fins i tot a 
l’hivern. En d’altres casos, aquestes denominades sales escolars són com petits magatzem sense llar de 
foc... L’atapeïment en aquestes densitats i el consegüent viciament de l’aire són sovint extrems. Afegim a 
això l’efecte perjudicial d’aigueres, excusats, substàncies en descomposició i d’altres brutícies habituals 
en l’interior de les petites cabanes».

En relació a l’espai: 

«En una escola de cintes 18 noies i una mestre, amb 33 peus cúbics per persona; en una altra, on la pudor 
era insuportable, 18 persones i 24 1/2 peus cúbics per cap. Hom troba en aquesta indústria infants de 2 i 2 
1/2 anys».(261)

On les cintes de coixí desapareixen en els comtats agraris de Buckingham i Bedford, 
comença  el  trenatge  de  palla.  S’estén  per  gran  part  de  Hertfordshire  i  per  la  part 
occidental i septentrional d’Essex. El 1861 en el trenatge de palla i en la confecció de 
barrets de palla hi eren ocupades 48.043 persones, de les quals 3.815 del sexe masculí 
de totes les edats, les altres de sexe femení, i de fet 14.913 menors de 20 anys, dels 
quals 7.000 infants. En el lloc de les escoles de cintes apareixen ací les «straw plait 
schools» (escoles  de trenatge  de palla).  Els  infants  hi  comencen la  instrucció  en el 
trenatge de palla als 4 anys, i molts entre els 3 i 4 anys. D’educació naturalment no en 
reben cap.  Els  mateixos  infants  denominen les  escoles  elementals  «natural  schools» 
(escoles naturals) per diferenciar-les d’aquestes institucions que els xuclen la sang, on 
simplement els tenen treballant a canvi d’unes 30 iardes diàries, que reben unes mares 
mig famolenques. Aquestes mares els fan sovint treballar a casa fins les 10, 11, 12 de la 
nit. La palla els talla dits i boca, amb la qual l’humitegen constantment. Segons l’opinió 
general,  assumida pel doctor Ballard, dels funcionaris sanitaris  de Londres 300 peus 
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cúbics constitueixen l’espai mínim per cada persona en una cambra de descans o de 
treball. En les escoles de trenatge de palla l’espai es reparteix encara més gasivament 
que en les escoles de cintes, a 122/3, 17, 181/2 i per sota de 22 peus cúbics per persona.

«Els  nombres  més  petits»,  diu  el  comissari  White,  «representen  menys  espai  que  la  meitat  del  que 
ocuparia un infant tancat en una capsa que mesuràs 3 peus en totes direccions».

Aquesta és la vida de la qual gaudeixen infants fins als  12 o 14 anys.  Els pobres i 
desesperats pares no pensen en res més que en treure el màxim possible dels infants. Els 
infants,  tan  bon  punt  crèixer,  no  es  preocupen  naturalment  gens  dels  pares  i  els 
abandonen.

«No és cap meravella que la ignorància i el vici abunden en una població així crescuda... La llur moralitat 
és en el punt més baix, ... un gran nombre de dones tenen fills il·legítims, i això a una edat tan immadura 
que fins i tot els més familiaritzats amb les estatístiques criminals s’astoren».(262) 

I la terra pàtria d’aquestes famílies models és, segons diu el certament competent en 
cristianisme comte Montalembert, el país model de cristianisme d’Europa!

El salari laboral en les branques industrials abans esmentades, ja prou lamentable (el 
salari  màxim,  excepcional,  dels  infants  en  les  escoles  de  trenatge  de  palla  és  de  3 
xílings), es redueixen encara molt més per sota del valor nominal per la prevalença del 
sistema del pagament en espècie, sobretot en els districtes de cintes.(263) 

e) La transició de la manufactura i el treball domèstic moderns cap a la gran indústria. 
Acceleració d’aquesta revolució mitjançant l’ús de les lleis fabrils en totes les empreses

L’abaratiment de la força de treball  mitjançant  el  groller abús de la força de treball 
femenina i immadura, el groller expoli de totes les condicions normals de treball i de 
vida i la grollera brutalitat del treball excessiu i nocturn, topa finalment amb limitacions 
naturals  insuperables,  com també  ho  fa  l’abaratiment  de  mercaderies  i  l’explotació 
capitalista en general sota aquests principis. Tan aviat s’arriba finalment a aquest punt, i 
això  triga  força,  sona  l’hora  de  la  introducció  de  la  maquinària  i  l’ara  ràpida 
transformació del treball domèstic dispersat (o també de la manufactura) en un sistema 
fabril.

L’exemple  més  colossal  d’aquest  moviment  l’ofereix  la  producció  del  «wearing 
apparel» (dels articles de vestir). Segons la classificació de la «Child. Empl. Comm.» 
inclou aquesta indústria la confecció de barrets de palla i de senyora, la confecció de 
gorres,  els  sastres,  les  milliners  i  dressmakers  (264),  la  confecció  de  camises  i  les 
cosidores, la confecció de corsets, guants, sabates, al costat de moltes branques menors, 
com la fabricació de corbates, de colls, etc. El personal femení ocupat a Anglaterra i 
Gal·les en aquestes indústries arribava el 1861 a 586.298, de les quals 115.242 eren 
menors  de 20 anys,  16.560 menors de 15.  El nombre d’aquestes treballadores  en el 
Regne Unit (1861): 750.334. El nombre de treballadors masculins ocupats en la mateixa 
època en la confecció de barrets, sabates, guants i vestits era de 437.969, dels quals 
14.964 eren menors de 15 anys, 89.285 de quinze a vint anys, 333.117 més grans de 20 
anys.  Manquen en  aquestes  dades  nombroses  branques  menors.  Assumim,  però,  els 
nombres  com se’ns  presenten,  de  forma  que  per  a  Anglaterra  i  Gal·les  únicament, 
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segons el cens del 1861, hi havia una suma de 1.024.267 persones, gairebé tantes com 
les que absorbeix l’agricultura i la ramaderia. Hom comença a entendre que s’esdevé de 
les  immenses  quantitats  de producte  auxiliades  per  la  maquinària,  i  de les  enormes 
masses treballadores que la maquinària «allibera».

La producció de «wearing apparel» es realitza en manufactures en l’interior de les quals 
tan  sols  es  reprodueix  la  divisió  del  treball  dels  membra  disjecta  prèviament 
disponibles;  mitjançant  petits  mestres  artesans,  que  ja  no  treballen  com  abans  per 
consumidors  individuals,  sinó  per  manufactures  i  magatzems,  de  forma  que  sovint 
ciutats  i  comarques  senceres  s’especialitzen  en una branca,  com la  sabateria,  etc.;  i 
també  en  gran  mesura  mitjançant  els  anomenats  treballadors  domèstics,  que 
constitueixen un departament  exterioritzat  de manufactures,  magatzems i  dels  propis 
petits mestres.(265) Les masses de material de treball, matèries primeres, productes mig 
acabats, etc., l’ofereix la gran indústria a la massa de material humà barat (taillable à 
merci et miséricorde), que consisteix en «alliberats» per la gran indústria i l’agricultura. 
Les manufactures d’aquestes esferes deuen l’origen principalment  a la necessitat  del 
capitalista  de  disposar  d’un  exèrcit  ja  equipat  per  fer  front  als  moviments  de  la 
demanda.(266) Aquestes  manufactures  permeten,  però,  la  coexistència  de  tallers 
artesanals i domèstics escampats com a ampli fonament.  La gran producció de plus-
vàlua en aquestes  branques  laborals,  simultània  a  l’abaratiment  progressiu dels  llurs 
articles, es deu principalment al fet que els salaris laborals s’ajusten al mínim necessari 
per  una  vegetació  miserable,  unit  a  uns  temps  de  treball  ajustats  al  màxim de  les 
possibilitats  humanes.  Fou fins  i  tot  l’abaratiment  de  la  suor  i  de  la  sang humanes 
transformades en mercaderies qui va fer que els mercats s’ampliassen contínuament i 
diària,  i  especialment  per Anglaterra  també el  mercat  colonial,  on els  costums i  els 
gustos  anglesos  predominen.  Finalment  apareix  un  punt  d’inflexió.  El  fonament  de 
l’antic  mètode,  amb  la  simple  explotació  brutal  del  material  laboral,  més  o  menys 
acompanyada del desenvolupament  sistemàtic de la divisió del treball,  ja no n’hi ha 
prou  per  un  mercat  creixent  i  per  la  més  ràpidament  creixent  competència  dels 
capitalistes. L’hora de la maquinària sona. La màquina decisivament revolucionària, que 
ataca igualment innombrables branques d’aquestes esferes de producció, com el tall, la 
confecció,  la sabateria,  la costureria,  la fabricació de barrets,  etc.,  és  la màquina de 
cosir.

L’efecte immediat en el treballador és similar al de tota la maquinària que en el període 
de la gran indústria ha conquerit noves branques d’ocupació. Els infants d’edats més 
tendres són allunyats. El salari dels treballadors mecànics puja relativament respecte el 
dels treballadors domèstics, molts dels quals pertanyen als «més pobres dels pobres» 
(«the poorest of the poor»). El salari dels treballadors manuals més ben situats, amb els 
quals  competeix  la  maquinària,  s’arronsa.  Les  noves  treballadores  mecàniques  són 
exclusivament  noies  i  dones  joves.  Amb  l’ajut  de  la  força  mecànica  s’anorrea  el 
monopoli del treballador masculí en les feines feixuges i foragiten en les més lleugeres 
les  dones  grans  i  els  infants  més  petits.  La  competència  aclaparadora  esclafa  els 
treballados manuals més febles. El creixement paorós de les morts per inanició (death 
from starvation) en Londres durant la darrera dècada corre en paral·lel amb l’extensió de 
les cosidores mecàniques.(267) Les noves treballadores de les màquines de cosir mouen 
les màquines amb mans i peus o únicament amb les mans, assegudes o dempeus, segons 
el pes, la grandària i l’especificitat de la màquina, esmercen gran força de treball. La llur 
ocupació és nociva per la salut durant tot el procés, per bé que la jornada és més breu 
que en l’antic sistema. En general, quan les màquines de cosir, ja siga sabates, corsets, 
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barrets, etc., s’amunteguen en tallers atapeïts, augmenten les influències nocives en la 
salut.

«L’efecte»,  diu el  comissari  Lord,  «en  entrar  en locals  laborals  de  baix  sostre  on de  30 a 40 mans 
treballen en les màquines és insuportable... La calor, en part deguda a les estufes de gas emprades per 
escalfar els ferros, és horrible... Fins i tot quan les hores de treball són moderades, és a dir des de les 8 del 
matí fins les 6 del vespre, hi ha regularment 3 o 4 persones que es desmaien cada dia».(268) 

La  transformació  dels  sistemes  socials,  producte  necessari  de  la  transformació  dels 
mitjans de producció, es realitza en una barreja grollera de formes de transició. Varien 
d’acord  amb  l’abast  o  el  període  que  la  màquina  de  cosir  ha  pres  tal  o  tal  branca 
industrial;  amb  la  situació  prèvia  del  treballador,  a  la  preponderància  del  sistema 
manufacturer, artesanal o domèstic, amb el preu de lloguer dels locals de treball  (269) 
etc.  En  la  confecció,  per  exemple,  on  el  treball  ja  era  majoritàriament  organitzat 
principalment mitjançant la cooperació simple, la màquina de cosir constituí inicialment 
tan sols un nou factor de manufactura. En el tall, la confecció de camises, de sabates, 
etc., totes les formes s’encreuen. Ací el sistema fabril pròpiament dit. Allà mitjancers 
reben la matèria primera del capitalista en chef i s’agrupen en «cambres» o «llotges», de 
10 a 50 i encara més treballadors assalariats i màquines de cosir. Finalment, com en tota 
maquinària que no constitueix cap sistema organitzat, i que es pot emprar en un format 
reduït,  artesans  o  treballadors  domèstics,  juntament  amb  la  pròpia  família  o  la 
contractació de treballadors aliens, empren també màquines de cosir de propietat llur.
(270) De fet, el sistema que ara domina a Anglaterra és que el capitalista concentre un 
gran  nombre  de  màquines  en  les  seues  instal·lacions  i  que  després  distribuesca  el 
producte de les màquines per l’elaboració posterior entre els exèrcits  de treballadors 
domèstics.(271) La diversitat de formes de transició no amaga, però, la tendència a la 
transformació en sistema fabril pròpiament dit. Aquesta tendència es nodreix del propi 
caràcter  de  la  màquina  de  cosir,  les  aplicacions  múltiples  de  la  qual  conviden a  la 
concentració,  sota  un sostre  i  sota  el  comandament  del  mateix  capital,  de  branques 
d’ocupació abans separades; per la circumstància que la feina de preparació de l’agulla i 
algunes  altres  operacions  es  realitzen  de  forma  més  adient  davant  de  la  màquina; 
finalment mitjançant l’expropiació irremeiable del treballador manual i domèstic, que 
produeixen les pròpies màquines.  Aquest destí  ja s’ha realitzat  en part.  La quantitat 
contínuament  creixent  de  capital  invertit  en  màquines  de  cosir  (272) impulsa  la 
producció  i  provoca  la  saturació  de  mercats,  que  constitueixen  la  senyal  pels 
treballadors domèstics per vendre les màquines de cosir. La superproducció d’aquestes 
màquines força també a uns productors necessitats de sortida, d’oferir-les per un lloguer 
setmanal, la qual cosa provoca una competència mortal amb els petits propietaris de 
màquines.(273) Els canvis constants en la construcció i l’abaratiment de les màquines 
deprecien  a  més  constantment  els  antics  exemplars  i  permeten  que  siguen venudes 
massivament  a  preus  absurds  als  grans  capitalistes,  que  les  empren  profitosament. 
Finalment la substitució de la força humana per la màquina de vapor, ací com en tots els 
processos de transformació similars, suposa el colp definitiu. L’aplicació de la força de 
vapor topa al començament amb obstacles purament tècnics, com la inestabilitat de les 
màquines, les dificultats per dominar-ne la velocitat, el ràpid desgast de les màquines 
lleugeres,  etc.,  obstacles  que són superats  per  l’experiència.(274) Si  d’una banda la 
concentració  de  moltes  màquines  de  treball  en  grans  manufactures  condueix  a 
l’aplicació de la força de treball,  la competència del vapor amb els músculs humans 
anima a la concentració de treballadors i màquines de treball en grans fàbriques. Així 
Anglaterra viu actualment en l’esfera colossal de producció del «wearing apparel», així 
com en la majoria de la resta de sectors, la transformació de la manufactura, del treball 
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manual  i  del  treball  domèstic  en sistema  fabril,  d’acord  amb el  qual  totes  aquestes 
formes, completament alterades, fragmentades i desorganitzades sota la influència de la 
gran  indústria,  fa  temps  que  reprodueixen,  i  fins  i  tot  superen,  tots  els  horrors  del 
sistema fabril, sense participar en cap dels elements de progrés social que conté.(275)

Aquesta revolució industrial que té lloc espontàniament es veu impulsada artificialment 
per l’extensió de les lleis fabrils a totes les branques industrials on treballen dones, joves 
i infants. La regulació obligatòria de la jornada laboral segons durada, pauses, inici i 
final,  el  sistema  de  torns  pels  infants,  l’exclusió  de  tots  els  infants  per  sota  d’una 
determinada edat, etc., fa necessària d’una banda l’augment de maquinària  (276) i la 
substitució dels músculs pel vapor com a força motriu.(277) D’altra banda, per tal de 
guanyar  espai  i  recuperar  la  pèrdua  de temps,  té  lloc  una expansió  dels  mitjans  de 
producció emprats comunament, forns, edificis, etc., i per tant en un mot s’esdevé una 
concentració superior de mitjans de producció i la corresponent conglomeració superior 
de treballadors. La principal objecció repetida apassionadament per cada manufactura 
amenaçada amb la llei  fabril  és la necessitat  d’una més gran inversió de capital  per 
proseguir el negoci a l’antiga escala. Però pel que fa a les formes intermèdies entre la 
manufactura i el treball domèstic i a aquest darrera, tan aviat es posen limitacions a la 
jornada laboral i  al treball  infantil,  s’entra en un atzucac.  L’explotació il·limitada de 
força de treball barata constitueix l’únic fonament de la llur capacitat de competir.

Condició essecial del sistema fabril,  especialment tan aviat intervé la regulació de la 
jornada  laboral,  és  una garantia  raonable  dels  resultats,  és  a  dir  la  producció d’una 
determinada  quantitat  de mercaderia  o  d’un cert  efecte  útil  en  un període  donat  de 
temps.  Les  pauses  legislades  de  la  jornada  laboral  regulada  suposen  que  l’aturada 
sobtada i periòdica del treball no genera cap perjudici a l’article que es troba en procés 
de producció. Aquesta garantia de resultats i de la possibilitat d’interrompre el treball 
són naturalment més fàcil d’assolir en les obres mecàniques que no allà on juguen un 
paper processos químics i físics, com en la ceràmica, el blanqueig, els forns i la majoria 
de  manufactures  metal·lúrgiques.  Allà  on  la  jornada  laboral  és  il·limitada,  on  hi  ha 
treball nocturn i es desgast humà és lliure, qualsevol obstacle espontani es presenta com 
una «limitació natural» eterna de la producció. Cap verí no mata amb més seguretat les 
plagues com fa la lleia fabril amb aquestes «limitacions naturals». Ningú no va deplorar 
més les «impossibilitats» com els senyors de la ceràmica. El 1864 caigueren sota la llei 
fabril, i totes les impossibilitats s’esvairen en 16 mesos. La llei fabril provocà

«un mètode millorat de ceràmicai (slip) mitjançant pressió per comptes d’evaporació, la nova construcció 
de forns per assecar el gènere quan encara es tou, etc., són esdeveniments de grans importància en la 
tècnica de la cer`camica i constitueixen un avenç sense precedents en el darrer segle...  La temperatura 
dels forns ha disminuït considerablement, amb un estalvi considerable del consum de carbó i un efecte 
més ràpid en el producte».(278)

Malgrat totes les profecies el preu de cost de la ceràmica no pujà, però si la quantitat de 
producte, de forma que les exportacions dels 12 mesos del desembre del 1864 fins el 
desembre del 1865 assoliren un benefici de 138.628 lliures esterlines, per damunt de la 
mitjana dels tres anys previs. En la fabricació de mistos es considerava llei natural que 
els joves, fins i tot mentre tenien a les mans el dinar, continuassen a sucar mistos en la 
barreja de fòsfor, el vapor verinós del qual els pujava fins a la vista. Amb la necessitat 
d’economitzar  temps,  la  llei  fabril  (1864)  imposà  una  «dipping  machine»  (màquina 
d’immersió), el vapor de la qual no podia arribar als treballadors.(279) Igualment en les 
branques de la manufactura de cintes que encara no es troben sota la jurisdicció de la 
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llei fabril, se sosté que els temps dels àpats no es poden regular, degut als diferents 
períodes que els diferents materials requereixen en l’assecat, els quals van des dels 3 
minuts fins a l’hora.  A això responien els comissaris  de la «Children's Employment 
Comm.»: 

«Les  circumstàncies en aquest cas són com en la impressió de paper pintat. Qualcuns dels principals 
fabricants del ram sostenien que, com a conseqüència de la natura dels materials emprats, i dels diversos 
processos, serien incapaços, si no era amb pèrdues serioses, de fer aturades pels àpats en cap moment. 
Però es veia com a evident que, amb un arranjament acurat i previ, la dificultat sostinguda s’esvairia: i 
d’acord amb l’article 6 de la secció 6 de la llei d’ampliació de la llei fabril aprovada en aquesta sessió del 
parlament,  s’hi  dóna  un  període  de  divuit  mesos  des  de  l’aprovació  de  la  llei  perquè  esdevinguen 
obligatòries les hores dels àpats assenyalades per la llei fabril».(280) 

Amb prou feines la llei havia rebut la sanció parlamentària, que els senyors fabricants 
descobrien:

«Els inconvenients que esperàvem de la introducció de la llei fabril, afortunadament, no s’han produït. No 
trobem que la producció s’haja vist interferida i, en breu, produïm més en el mateix temps».(281) 

Hom copsa que el parlament anglès, al qual segurament ningú no li retreurà un excés de 
genialitat, s’ha vist dut per experiència a la conclusió que una simple llei obligatòria que 
restringesca  i  regule  la  jornada  laboral  és  suficient  per  esvair  tots  els  anomenats 
impediments que la natura oposa al procés. Amb la introducció de la llei fabril en una 
branca industrial s’hi dóna per tant un termini de 6 a 18 mesos, dins els quals correspon 
als fabricants eliminar tots els obstacles tècnics a la seua aplicació. L’«impossible» de 
Mirabeau, «ne me dites jamais ce bête de mot!», val particularment per la tecnologia 
moderna.  Si,  però,  la  llei  fabril  madurava  artificialment  els  elements  materials 
necessaris per la transformació del sistema manufacturer en fabril, accelera al mateix 
temps, en imposar la necessitat d’unes inversions de capital més grans, el declivi dels 
petits mestres i la concentració de capital.(282)

A banda dels obstacles purament tècnics i bandejables tècnicament, la regulació de la 
jornada de treball topa amb els costums irregulars del propi treballador, especialment on 
domina el pagament a preu fet i on la pèrdua de temps d’un dia o de part de la setmana 
es  pot  recuperar  mitjançant  un  excés  posterior  de  treball  o  amb treball  nocturn,  un 
mètode que brutalitza el treballador adult, i que arruina els seus companys immadurs i 
femenins.(283) Tot i que aquesta irregularitat en l’esmerçament de la força de treball és 
una crua reacció espontànua contra el tedi de la monotonia de l’esforç laboral, s’origina, 
amb tot, en un grau molt més gran de la pròpia anarquia de la producció, que per la seua 
banda presuposa l’explotació incontrolada de la força de treball pel capital. Al costat 
dels  periòdics  sotracs  generals  del  cicle  industrial  i  les  fluctuacions  particulars  del 
mercat  en  cada  branca  de  la  producció,  també  apareix  particularment  l’anomenada 
saison, que depèn de la periodicitat de l’èpoques de l’any favorables a la navegació o de 
la  moda,  i  del  contractament  sobtat  de  grans  comandes  que  cal  fer  en  un  temps 
brevíssim. El costum d’aquestes comandes s’ha ampliat amb l’extensió del ferrocarril i 
de la telegrafia.

«L’extensió de la xarxa ferroviària», deia per exemple un fabricant londinenc, «per tot el país ha afavorit 
força el costum de les comandes urgents. Els compradors venen ara de Glasgow, Manchester i Edinburg 
una vegada cada 14 dies per anar a la venda a l’engròs dels magatzems de la City, als quals subministram 
les mercaderies. Fan comandes que s’han de satisfer immediatament, per comptes de comprar dels estocs, 
com era costum. Fa anys sempre treballàvem en la temporada baixa per tal de satisfer la demanda de la 
temporada següent, però ara hom no pot dir abans d’hora quinà serà després la demanda».(284)
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En les fàbriques i manufactures que encara no són sota la jurisdicció de la llei fabril hi 
domina periòdicament el més temible sobretreball durant la denominada saison, com a 
conseqüències  de  comandes  sobtades.  En  el  departament  exterior  de  la  fàbrica,  la 
manufactura i els magatzems, en l’esfera del treball domèstic, l’ocupació dels quals és 
en el millor dels casos irregular, on hom depèn completament en les matèries primeres i 
en les comandes dels capricis dels capitalistes,  que en aquesta indústria no es veuen 
amenaçats en cap sentit per la depreciació d’edificis i maquinària, i no arrisquen res 
amb  una  aturada  de  la  feina  sinó  és  la  pell  del  propi  treballador,  hom  els  posa 
sistemàticament  a  treballar  per  fer-ne  un  exèrcit  industrial  de  reserva,  que  delmarà 
durant una part de l’any amb una pressió de treball  inhumana,  mentre  que l’altra  la 
deixarà caure en la manca de treball.

«Els patrons», diu la «Child.  Empl. Comm.», «exploten la irregularitat habitual del treball domèstic, on 
sempre que cal un treball extra s’hi fa feina fins a les 11, les 12 o les 2 de la matinada, o com diu la frase 
habitual, tothora», i en locals on la fortor us faria caure (the stench is enough to knock you down), potser 
com a molt hom va a la porta, però es curà molt de no sortir-hi» (285) «Són homes curiosos», diu un dels 
testimonis, un sabater, «els qui creuen que a un noi no li fa cap mal treballa dur part de l’any si gairebé no 
fa res la resta». (286) 

Així  com  els  obstacles  tècnics,  aquests  denomitats  «costums  comercials»  («usages 
which have grown with the growth of trade») són proclamat per capitalistes interessats 
com a «limitacions naturals» de la producció en general, un lament preferit pels senyors 
cotoners de l’època que la llei fabril els amenaçava per primera vegada. Per bé que la 
llur indústria més que cap altra depèn del mercat mundial i per tant de la navegació, 
l’experiència n’ha revelat la mentida. D’ençà, tot pretès «obstacle comercial» ha sigut 
tractat  pels inspectors fabrils com una buida farsa.(287) Les recerques profundament 
estudiades de la «Child. Empl. Comm.» demostren de fet que la regulació de la jornada 
laboral  en  determinades  indústries  ha  dut  a  la  dispersió  de  la  quantitat  de  treball 
prèviament emprat d’una forma més uniforme al llarg de tot l’any  (288), que aquesta 
regulació fou la primera brida racionals als capricis homicides i absurds de la moda 
(289), que el desenvolupament de la navegació oceànica i dels mitjans de comunicació 
en general, han agranat la base tècnica on recolzava el treball estacional (290), que totes 
les  altres  circumstàncies  pretesament  incontrolables  s’esvaeixen  davant  edificis  més 
amplis,  maquinària  addicional,  augment  del  nombre  de  treballadors  ocupats 
simultàniament  (291) i  davant  els  canvis  que  tot  plegat  produeix  en  el  sistema  del 
comerç  a  l’engròs.(292) El  capital,  però,  no  es  reconcilia  mai  del  tot  amb  aquests 
canvis, i  això ho admeten els seus representants,  «si no és sota la pressió d’una llei 
general del parlament» (293), que regule per força de llei la jornada laboral.

9. La legislació fabril (articles sanitaris i educatius)
La seua generalització a Anglaterra

La legislació fabril, aquesta primera reacció conscient i planificada de la societat davant 
la forma espontània del seu procés de producció és, com hom ha vist, un producte de la 
gran indústria tan necessari com el fil de cotó, les selfactines i el telègraf elèctric. Abans 
de passar a la seua generalització a Anglaterra,  encara examinaren certs articles que 
contenen no relacionats amb la durada horària de la jornada laboral.
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A banda de la redacció, que facilita als capitalistes l’evasió, els articles sanitaris són 
extraordinàriament magres i, de fet, es limiten a la neteja de parets i d’altres mesures 
d’higiene, a la ventilació i a la protecció contra la maquinària perillosa. Ens ocuparem 
de nou en el tercer llibre de la lluita fanàtica dels fabricants contra aquests articles, que 
els imposen una lleugera despesa en dispositius de protecció dels membres de les llurs 
«mans». Això evidencia i il·lumina clarament el dogma del lliure comerç, segons el qual 
en  una  societat  d’interessos  antagònica  cada  individu  propicia  necessàriament  el  bé 
comú en cercar únicament el propi avantatge personal. Amb un exemple n’hi ha prou. 
Hom sap que durant els darrers vint anys, la indústria del lli s’ha estès, i amb ella les 
scutching mills (fàbriques batre el lli) a Irlanda han augmentat força. Allà hi havia el 
1864 1.800 d’aquestes mills. Periòdicament en autumni i en hivern, joves i dones, els 
fills,  filles  i  dones  dels  petits  pagesos  veïns,  individus  del  tot  desacostumats  a  la 
maquinària,  són  apartats  del  treball  al  camp  per  alimentar  de  lli  les  rodes  de  les 
scutching mills.  Els accidents són per nombre i gravetat  completament insòlits en la 
història de la maquinària. Una única scutching mill de Kildinan (prop de Cork) comptà 
del 1852 al 1856 sis accidents mortals i 60 mutilacions greus, que es podrien haver 
evitat  simplement  amb dispositius pel preu d’uns pocs xílings.  El doctor W. White, 
certifying surgeon de les fàbriques de Downpatrick, declara en un report oficial del 16 
de desembre del 1865:

«Els accidents de les scutching mills són d’una natura paorosa. En molts casos una quarta part del cos és 
arrossegat. La mort o un futur d’incapacitat i de patiment miserables són el resultat habitual de les ferides. 
L’augment  de  les  fàbriques  en  aquestes  terres  ampliarà  naturalment  aquests  terribles  resultats.  Sóc 
convençut que amb una supervisió adient de les scutching mills es previndrien un gran nombre de pèrdues 
en membres i vides».(294)

Què podria caracteritzar millor el sistema de producció de capitalista que la necessitat 
que hi ha de forçar-lo, mitjançant la legislació estatal, a l’adopció dels dispositius més 
simples per mantindre la netedat i la salut?

«La llei fabril del 1864 ha rentat i netejat en les plantes de ceràmica més de 200 tallers, després d’un 
període d’abstinència d’aquestes operacions que en molts casos durava 20 anys,  i de vegades,  des de 
sempre» (això és, d’«abstinència» de capital!), «en llocs on eren ocupats 27.878 treballadors, que fins ara 
respiraven durant llargs dies i sovint nits una atmosfera mefítica, i que prenyava una ocupació, d’altra 
manera relativament inòcua, de malaltia i mort».(295)

Alhora  aquesta  secció  de  la  llei  fabril  mostra  de  forma  frapant  que  el  sistema  de 
producció capitalista per la seua pròpia essència exclou tota millora racional més enllà 
d’un cert punt. S’ha remarcat repetidament que els metges anglesos declaren amb una 
sola boca que 500 peus cúbics d’espai d’aire per persona són el mínim necessari per dur 
a terme un treball continuat. I aral! Si la llei fabril indirectament mitjançant les seues 
regulacions obligatòries accelera la transformació de tallers petits en fàbriques, i per tant 
indirectament ataca el dret de propietat dels petits capitalistes i assegura el monopoli als 
més grans, si garantís legalment l’espai d’aire necessari per cada obrer en el lloc de 
treball  milers  de petits  capitalistes  serien expropiats  directament  d’un colp! Atacaria 
l’arrel del sistema de producció capitalista, és a dir la pròpia expansió del capital, gran o 
petit, mitjançant la compra i consum «lliures» de força de treball. Davant d’aquests 500 
peus cúbics d’aire la legislació fabril arriba a un atzucac. Els responsables sanitaris, els 
comissaris d’inspecció industrial, els inspectors fabrils repeteixen una vegada i una altra 
la necessitat dels 500 peus cúbics i la impossibilitat d’arrencar-los al capital. Declaren 
així de fet que la consumpció i d’altres malalties pulmonars del treball són condició 
vital pel capital.(296)
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Per pobres que semblen els articles educatius de la llei fabril en general, proclamant 
l’educació elemental com a condició obligatòria del treball.(297) L’èxit es demostrà per 
primera vegada amb la possibilitat  de lligar l’educació i la gimnàstica  (298) amb el 
treball  manual,  i  igualment  el  treball  manual  amb  l’educació  i  la  gimnàstica.  Els 
inspectors fabrils  descobriren aviat  amb converses amb els  mestres  d’escola  que els 
infants de les fàbriques, per bé que tan sols rebien la meitat d’educació que els escolars 
que assistien regulament de forma diària, aprenien el mateix i sovint més.

«La qüestió és simple. En restar a l’escola tan sols la meitat del dia, sempre són frescs, i gairebé sempre 
disposats i  volenterosos a rebre instrucció.  El sistema en el qual treballen,  meitat de treball manual i 
meitat d’escola, fa de cadascuna descans i relleu de l’altra; en conseqüència, totes dues s’adiuen més a 
l’infant que no pas si es dedicàs constantment a una. És ben clar que un infant que ha estat a l’escola tot el 
matí, no pot competir (especialment quan fa calor) amb el qui ve fresc i lluent de la feina».(299)

Més  informació  hom  troba  en  el  discurs  de  Senior  en  el  Congrés  de  Sociologia 
d’Edinburgh del 1863. Mosta ací també, entre d’altres coses, com de monòtones i inútils 
són  les  llargues  hores  d’escola  pels  infants  de les  classes  altes  i  mitjanes,  afegides 
inútilment  a  la  feina  del  mestre,  «mentre  no  tan  sols  malbarata  infructuosament  el 
temps,  la  salut  i  l’energia  dels  infants,  sinó  també  d’una  forma  absolutament 
perjudicial» (300). Del sistema fabril, com hom pot deduir amb detall en Robert Owen, 
sorgeix la llavor de l’educació del futur, que per infants de totes les edats combinarà el 
treball productiu amb l’educació i la gimnàstica, no tan sols com un dels mètodes per 
guanyar eficiència en la producció, sinó com l’únic mètode per produir éssers humans 
plenament desenvolupats.

Hom ha vist que la gran indústria agrana tècnica la divisió manufacturera del treball 
amb la seua annexió vitalícia de tot un ésser humà a una operació concreta, mentre que 
alhora la forma capitalista de la gran indústrai  reprodueix aquesta divisió del treball 
d’una  forma  encara  més  monstruosa  en  la  fàbrica  pròpiament  dita,  mitjançant  la 
transformació del treballadora en un membre conscient d’una màquina especialitzada, i 
igualment fa a fora, en part mitjançant l’ús esporàdic de màquines i de treball mecànic 
(301), en part mitjançant la introducció de treball femení, infantil i no-especialitzat com 
a nous fonaments de la divisió del treball. La contradicció entre la divisió manufacturera 
del treball i l’essència de la gran indústria es fa sentir poderosament. Es manifesta, entre 
d’altres coses, en el fet paorós que una gran part dels infants ocupats en les fàbriques i 
manufactures modernes, des de la més tendra edat són lligats a les manipulacions més 
simples, i són explotats durant anys sense aprendre cap treball que els puga fer útils més 
tard ni tan sols en la mateixa manufactura o fàbrica. En les impremptes angleses de 
llibres,  per  exemple,  s’hi  donava  abans  un  sistema  que  es  corresponia  a  l’antiga 
manufactura i a l’artesania de transició dels aprenents dels treballs més simples als més 
complexos.  Feien  un  aprenentatge  a  la  fi  del  qual  eren  impressors  ferms.  Llegir  i 
escriure eren per tothom un requeriment de l’ofici. Tot això canvià amb la impressora 
mecànica. Empra dues menes de treballadors, un treballador adult, el supervisor de la 
màquina,  i  uns  joves,  la  majoria  d’11  a  17  anys,  l’ofici  dels  quals  consisteix 
exclusivament  en  col·locar  fulls  de  paper  damunt  la  màquina  o  retirar  els  fulls 
impressos.  Realitzen,  principalment  a  Londres,  aquesta  monotonia  14,  15,  16  hores 
ininterrompudament durant cada dia de la setmana i sovint 36 hores seguides amb tan 
sols dues hores de descans per menjar i dormir!(302) Una gran part no sap llegir i, com 
a norma general, són complets salvatges i criatures anòmales.
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«Per ésser capaços de la feina no els hi val preparació intel·lectual de cap mena; hi ha poca oportunitat 
d’adquirir  destresa  i  encara  menys  judici;  els  salaris,  per  bé  que relativament  alts  per  uns  joves,  no 
augmenten proporcionalment a mesura que creixen i la gran majoria no té cap oportunitat d’entrar en els 
llocs  més ben pagats  i  de més responsabilitat  de supervisió  de la  maquinària,  perquè  cada  màquina 
requereix tan sols un supervisor i sovint 4 joves».(303)

Tan aviat com es fan grans pel llur treball infantil, com a més tard als 17 anys, hom els 
acomiada de la imprempta.  Esdevenen reclutes del crim.  Intents  de proporcionar-los 
unes  altres  ocupacions  fracassen,  per  la  llur  ignorància  o  brutalitat,  o  per  la  llur 
degradació corporal i mental.

Ço que val per la divisió manufacturera del treball dins el taller, val per la divisió del 
treball dins la societat.  Mentre l’artesania i la manufactura constitueixen el fonament 
general de la producció social, la subjecció del productor a una branca exclusiva de la 
producció, l’esquinçament de la multiplicitat originària de la seua ocupació  (304), són 
un moment  necessari  en el  desenvolupament.  Damunt  aquest  fonament  cada  branca 
particular  de  la  producció  pren  empíricament  la  forma  tècnica  que  li  correspon,  la 
perfecciona lentament i tan aviat com arriba a un cert grau de maduresa hi cristal·litza. 
Ço que ací i allà provoca canvis és, a banda de nous materials de treball que ofereix el 
comerç,  l’alteració  gradual  dels  instruments  de  treball.  La  forma  corresponent  que 
adquireixen per l’experiència es petrifica també, com demostra el fet que sovint s’hi 
dóna  una  transmissió  mil·lenària  de  les  mans  d’una  generació  a  la  següent.  És 
característic que fins i tot entrat el segle XVIII els oficis particulars fossen denominats 
mysteries (mystères)(305), en els secrets dels quals tan sols els iniciats empíricament i 
professional  hi  podien  penetrar.  La  gran  indústria  esquinçà  el  vel  que  amagava  als 
humans  el  propi  procés  social  de  producció  i  convertia  les  diverses  branques  de  la 
producció, espontàniament dividides, en tants altres enigmes, no tan sols pels llecs, sinó 
fins i tot pels iniciats. El seu principi de resoldre tot procés de producció en els seus 
elements constitutius, sense cap consideració de la possibilitat d’executar-los a través de 
mans humanes, creà la completament moderna ciència de la tecnologia. Les variades, 
aparentment  desconnectades,  i  petrificades  formes del  procés social  de producció es 
resolien en aplicacions conscients i sistemàtiques de la ciència natural a l’assoliment de 
determinats efectes útils. La tecnologia descobria així per tant les poques grans formes 
fonamentals  del  moviment  que  pren  tota  acció  productiva  del  cos  humà malgrat  la 
multiplicitat dels instruments emprats, de la mateixa forma que la mecànica veu en la 
més  gran  complexitat  de  la  maquinària  no  res  més  que  repetició  contínua  de  les 
potències mecàniques simples. La indústria moderna mai no considera ni tracta la forma 
present d’un procés com a definitiva. La seua base tècnica és per tant revolucionària, 
mentre que tots els sistemes de producció anteriors eren essencialment conservadors.
(306) Mitjançant  la  maquinària,  processos  químics  i  d’altres  mètodes  modifica 
contínuament,  juntament  amb els  fonaments  tènics de la producció,  les funcions del 
treballador  i  les  combinacions  socials  del  procés  laboral.  Revoluciona  per  tant 
igualment  de  forma  continuada  la  divisió  del  treball  dins  la  societat  i  mou  sense 
aturador  masses  de capital  i  masses  de treballadors  d’una branca de la  producció a 
l’altra. La natura de la gran indústria condiciona així els canvis de treball, el flux de 
funcions, la mobilitat generalitzada de treballadors. D’altra banda reprodueix en la seua 
forma capitalista l’antiga divisió del treball  amb les seues particularitats petrificades. 
Hom ha vist com aquesta contradicció absoluta entre les necessitats tècniques de la gran 
indústria  i  el  caràcter  social  inherent  a  la  seua  forma  capitalista,  esvaeix  tota 
immobilitat,  solidesa  i  seguretat  de  les  condicions  de  vida  del  treballador,  com 
constament l’amenaça, en prendre-li els mitjans de treball, de treure-li de les mans els 
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mitjans de vida (307) i amb la supressió de la seua funció concreta de fer-lo superflu; 
hem vist, també, com aquest antagonisme condueix a la creació d’aquella monstruositat 
que és l’exèrcit  industrial  de reserva,  mantingut  en la  misèria  per ésser sempre a la 
disposició del capital; com aquesta contradicció condueix al sacrifici ininterromput de la 
classe treballadora, l’expoliació més desmesurada de la força de treball i la desvastació 
de l’anarquia social. Aquest és l’aspecte negatiu. Però si bé ara el canvi en el treball es 
manifesta a la manera d’una llei  natural  aclaparadora,  i  amb l’acció destructivament 
cega d’una llei natural que topa amb obstacles per totes bandes (308), la gran indústria 
amb les seues catàstrofes imposa la necessitat de reconèixer com a llei fonamental de la 
producció el canvi en el treball, i en conseqüència la capacitat del treballador per una 
feina variada,  i  en conseqüència  el desenvolupament  més gran possible de les seues 
variades aptituds. Fa una qüestió de vida o mort l’adaptació del sistema de producció al 
funcionament normal d’aquesta llei. La gran indústria de fet obliga la societat sota pena 
de mort a substituir el treballador especialitzat d’avui, marcat per una repetició vitalícia 
d’una única operació trivial, i reduït així a un simple fragment humà, per un individu 
completament  desenvolupat,  apte  per  una  diversitat  de  feines,  disposat  a  encarar 
qualsevol canvi de producció, i pel qual les diferents funcions socials que realitza no 
són més que formes diverses d’expressar les seues capacitats naturals i adquirides. Un 
pas espontàniament desenvolupat pel fonament de la gran indústria cap a aquest procés 
revolucionat són les escoles politècniques i agronòmiques, i un altre ho són les «écoles 
d’enseignement  professionnel»,  on  els  infants  dels  treballadors  reben  una  certa 
instrucció  en  la  tecnologia  i  la  manipulació  pràctica  de  diferents  instruments  de 
producció.  Per  bé  que,  amb  la  legislació  fabril,  aquesta  primera  i  magra  concessió 
arrabassada al capital es limita a la combinació d’educació elemental amb el treball a la 
fàbrica,  no  hi  ha  dubte  que  quan  la  classe  obrera  arribe  al  poder  polític,  com 
s’esdevindrà inevitablement, la instrucció tècnica, tan teòrica com pràctica, prendrà el 
lloc que li  pertoca en les  escoles  obreres.  No hi ha tampoc pas dubte que aquestes 
iniciatives revolucionàries, el resultat final de les quals és l’abolició de l’antiga divisió 
del  treball,  s’oposen  diametralment  a  la  forma  capitalista  de  producció,  i  a  la 
corresponent situació econòmica del treballador. El desenvolupament de la contradicció 
d’una forma de producció social és, però, l’únic camí raonable de resoldre-la i donar-li 
nova forma. «Ne sutor ultra crepidam!», el nec plus ultra de la saviesa artesanal esdevé 
una niciesa evident des del moment que el rellotger Watt inventà la màquina de vapor, 
el barber Arkwright la llençadora i el tallador de joies, Fulton el vaixell de vapor.(309)

Mentre  la  legislació  fabril  regula  treball  en  fàbriques,  manufactures,  etc.,  apareix 
inicialment  tan  sols  com una  interferència  en  el  dret  d’explotació  del  capital.  Tota 
regulació de l’anomenat treball domèstic  (310) es presenta contràriament com un atac 
directe a la patria potestas, és a dir a com s’interpreta modernament l’autoritat paterna, 
davant de la qual el sensible parlament anglès va dubtar de fer cap passa. La força dels 
fets el forçà, però, finalment a reconèixer que la gran indústria, en capgirar el fonament 
econòmic de l’antic sistema familiar, i el treball famíliar que li correspon, havia dissolt 
alhora les relacions familiars. Calia proclamar el dret dels infants.

«Malauradament», deia en el report de conclusió del 1866 la «Child. Empl. Comm.», «tota l’evidència 
mostra que contra cap altres persones requereixen més protecció els infants de tots dos sexes com contra 
els  llurs  pares».  El  sistema  de  l’explotació  desmesurada  del  treball  infantil  en  general  i  del  treball 
domèstic en particular «es manté únicament perquè els pares són capaços, sense cap control, d’exercir 
aquest poder arbitrari i nociu damunt la jove i tendra descendència... Els pares no haurien de posseir un 
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poder absolut per convertir els infants en màquines de guanyar tant salari setmanal...  Els infants i els 
joves, per tant, en tots els casos, exigeixen justificadament de la legislació, com a dret natural, que se’ls 
garantesa una exempció per evitar una destrucció prematura de la força física i una degeració en l’escala 
d’ésser intel·lectuals i morals».(311) 

No era però l’abús del poder patern qui creà directament o indirectament l’explotació 
pel capital  de força de treball  immadura,  sinó contràriament  el  sistema d’explotació 
capitalista que, en agranar la base econòmica del poder patern, va fer que el seu exercici 
degeneràs  en  un  abús  nociu  de  poder.  Per  terrible  i  repugnant  que  ara  semble  la 
dissolució de l’antic sistema familiar dins el sistema capitalista, la gran indústria, amb 
tot, en assignar una part important del procés de producció fora de l’esfera domèstica a 
dones, a joves i a infants de tots dos sexes, crea un nou fonament econòmic per una 
forma  superior  de  família  i  de  relacions  entre  els  dos  sexes.  És  naturalment  igual 
d’absur sostindre que la forma cristiano-germànica de família és absoluta com fer-ho de 
l’antiga  forma  romana,  o  de l’antiga  forma  grega,  o  de  l’oriental,  les  quals  a  més, 
considerades plegades, constitueixen una sèrie històrica de desenvolupament. A més és 
patent que el fet que el col·lectiu laboral es compose d’individus de tots dos sexes i de 
diferents edats és una font de desenvolupament humà, per bé que s’haja originat d’una 
forma  brutalment  espontània  i  capitalista,  on  el  treballador  existeix  pel  procés  de 
producció, i no el procés de producció pel treballador, i que això el faça ara una font 
pestilent de corrupció i esclavatge.(312)

La  necessitat  d’una  generalització  de  la  llei  fabril,  de  transformar-les  d’una  llei 
excepcional de filadores i telers, aquestes primeres creacions de la mecanització, en una 
llei  de  tota  la  producció  social,  sorgeix,  com  hom  ha  vist,  del  camí  històric  de 
desenvolupament  de  la  gran  indústria,  al  darrera  de  la  qual  la  forma  tradicional  de 
manufactura,  d’artesania  i  de  treball  domèstic  es  capgirava  completament,  la 
manufactura  esdevenia  fàbrica,  l’artesania  manufactura  i  finalment  l’esfera  de 
l’artesania i del treball domèstic esdevenien en un espai de temps sorprenentment breu 
un àmbit deplorable, on l’explotació capitalista té via lliure per cometre els excessos 
més salvatges.  Són dues les  circumstàncies  que giren finalment  l’escala,  de primera 
l’experiència  contínuament  repetida  que el  capital  tan  aviat  com es  troba  sotmès  al 
control legal ho compensa de forma implacable en altres punts (313), en segon lloc el 
lament  dels  capitalistes  vers  la  igualtat  en  les  condicions  de  competència,  és  a  dir 
limitacions iguals en l’explotació laboral.(314) Sentirem ara dos laments que trenquen 
el  cor.  Els  senyors  W.  Cooksley  (fabricants  de  claus,  cadenes,  etc.,  de  Bristol) 
introduiren voluntàriament la regulació fabril en el llur negoci.

«Com que l’antic sistema desregulat perdura en els tallers veïns, es veuen sotmesos al desavantatge de no 
poder  fer  que  els  llurs  nois  continuen  la  feina  a  un  altre  lloc després  de  6 del  matí.  ‘Això’,  diuen 
naturalment, ‘és una injustícia i una pèrdua per nosaltres, ja que esgota una part de la força dels nois de la 
qual podríem tindre ple benefici».(315)

El  senyor  J.  Simpson  (paper-box  bag  maker,  Londres)  declara  als  comissaris  del 
«Children Empl. Comm.»: 

«Signaria qualsevol petició per introduir la llei fabril. Sempre s’havia sentit inquiet de nit (he always felt 
restless at night), després de tancar el seu taller, pel pensament que d’altres continuaven a treballar i li 
arrabassarien comandes».(316) «Seria injust», diu la «Child. Empl. Comm.» com a resum, «pels grans 
empresaris que les llurs fàbriques fossen sotmeses a regulació mentre en la pròpia branca les empreses 
més petites quedassen fora de tota limitació legal del temps de treball. A la injustícia d’unes condicions 
desiguals de competència pel que fa a les hores de treball que hom crearia si els tallers més petits fossen 
fora de la  legislació,  caldria  afegir  el  desavantatge  pels grans  fabricants  de trobar  l’oferta  de treball 
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juvenil i femení arrossegada cap a tallers exempts de la legislació. Finalment s’hi donaria un impuls a 
l’augment de petits tallers, que gairebé sempre són els més desfavorables per la salut, confort, educació i 
benestar del poble».(317) 

En el report de conclusió la «Children's Employment Commission» demana de posar 
sota la llei fabril 1.400.000 infants, joves i dones, dels quals la meitat són explotats en 
petites empreses i treball domèstic.(318)

«Si,», diu, «el parlament adoptàs la nostra proposta en tot l’abast, és indubtable que posar tot aquest gran 
nombre d’infants, joves i dones sota la legislació protectiva... això tindria l’efecte més beneficiós, no tan 
sols entre els joves i les febles, que són els seus objectes més immediats, sinó damunt el cos encara més 
gran dels treballadors adults, que en totes aquestes ocupacions, tan directament o indirecta, començarien a 
notar-ne la influència. Se’ls aplicaria un horari regular i moderat; faria que els llocs de treball es trobassen 
en un estat saludable i net; curaria i milloraria aquesta reserva de força física de la qual tan depén el propi 
benestar i el del país; estalviaria a la generació que puja aquell sobreesforç a una edat primerenca que 
mina constitucions i que condueix a una decadència prematura; finalment, els asseguraria –si més no fins 
a  l’edat  de  13  anys–  l’oportunitat  de  rebre  els  elements  d’educació  i  posaria  fi  a  aquesta  extrema 
ignorància...  tan  fidelment  exposada  en  els  reports  dels  nostres  comissaris  auxiliars,  i  que  es  pot 
considerar sense el dolor més profund, i un sentit profund de degradació nacional».(319)

El ministeri  tory anuncià  en el  discurs del tron del 5 de febrer del  1867 que havia 
formutat les propostes (319a) de la comissió d’inspecció industrial en «bills». Per això 
havien calgut uns altres vint anys d’experimentum in corpore vili. Ja l’any 1840 s’havia 
nomenat una comissió parlamentària d’inspecció del treball infantil. El seu report del 
1842 desplegava segons els mots de N. W. Senior

«el quadre més paorós d’avarícia, egoisme i crueltat dels capitalistes i dels pares, i de misèria, degradació 
i corrupció dels infants i dels joves mai presentat...  Hom podria suposar que descriu els horrors d’un 
temps passat. Però hi ha la trista prova que aquests horrors continuen tan intensos com abans. Un pamflet 
publicat per Hardwicke fa 2 anys afirma que els abusos denunciats el 1842, són en plena vigència en 
l’actualitat. És una demostració estranya de la negligència general de la moral i la salut dels infants de la 
classe treballadora que aquest report restàs ignorat durant 20 anys, durant els quals els infants ‘elevats 
sense el  signe més remot de comprensió del significat  del terme moral, no tenien ni coneixement, ni 
religió ni afecte natural, se’ls permetia ésser pares de la present generació’».(320)

Mentres la situació social havia canviat. El parlament no podia arriscar-se a soterrar les 
demandes de la comissió del 1862 com ho havia fet amb la comissió del 1842. Per tant, 
el 1864, quan la comissió encara no havia publicat més que una part dels reports, les 
indústries de terra cuita (inclosa la ceràmica), la fabricació de paper pintat, de mistos, de 
cartutxos,  barrets  i fulles de tallar  foren posats sota les lleis  vigents per la indústria 
tèxtil. En el discurs del tron del 5 de febrer del 1867 el govern tory de llavors anunciava 
noves  bills  basades  en  les  propostes  finals  de  la  comissió,  que  havia  completat  els 
treballs pel 1866.

El 15 d’agost del 1867 la Factory Acts Extension Act i el 21 d’agost la Workshops' 
Regulation Act rebien sanció reial;  la primera llei  regulava les grans instal·lació i la 
segona les petites.

La Factory Acts Extension Act regulava els alts forns, els tallers de ferro i de coure, les 
fundicions, les fàbriques de màquines, les fàbriques de guttapercha, de paper, de vidre, 
de tabac, les impremptes i les enquadernadores i en general tots els tallers industrials 
d’aquestes menes, on 50 o més persones fossen ocupades simultàniament durant si més 
no 100 dies a l’any.
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Per fer-se una idea de l’extensió de l’esfera abastada per aquestes lleis, citam ací unes 
de les definicions emprades:

«Treball manual significarà» (en aquesta llei) «qualsevol treball manual exercit per ofici amb objectius de 
guany, o en relació a la confecció de cap article o part d’article, o a l’alteració, reparació, ornamentació, 
acabat o d’altres adaptació per la venda de cap article».

«Taller significarà qualsevol instal·lació o local, a l’aire lliure o a cobert, on qualsevol treball manual siga 
dut a terme per un infant, jove o dona, i en el qual la persona que emprar aquest infant, jove o dona, hi té 
dret d’accés i de control».

«Ocupat significarà ocupat en un ‘treball manual’, per salari o no, sota un patró o sota el pare tal com s’ha 
determinat abans».

«Pare significarà  pare,  mare,  tutor  o  qualsevol  altra  persona  que  tinga  la  custòdia  o  el  control  de 
qualsevol... infant o treballador juvenil».

L’article 7 de penalització de l’ocupació d’infants, treballadors juvenils i dones contra 
les disposicions d’aquesta llei, estableixen penes pecuniàries no tan sols al titular del 
taller, siga el pare o no, sinó també a

«el pare o altra persona que en trega cap benefici directe del treball, o que en tinga el control, de l’infant, 
jove o dona».

La Factory Acts Extension Act, que afecta els grans establiments, deroga de la llei fabril 
un munt de disposicions excepcionals i de covards compromisos amb els capitalistes.

La Workshops' Regulation Act, ruinosa en totes les seues particularitats, restava lletra 
morta en mans de les autoritats municipals i locals encarregades d’introduir-la. Quan el 
parlament els retirà el 1871 aquest poder, per tal de traspassar-lo als inspectors fabrils, 
en l’àrea de supervisió dels quals s’afegien d’un sol colp més de 100.000 tallers i 300 
bòbiles,  s’hi  tingué  cura  de  no  afegir  més  de  vuit  assistents  al  seu  personal,  ja 
prèviament insuficient.(321) 

Ço que ens sobta, per tant,  d’aquesta legislació anglesa del 1867, és d’una banda la 
necessitat  que  imposaven  les  classes  dirigents  al  parlament  d’adoptar  mesures  en 
principi tan extraordinària, i a una escala tan gran, contra els excessos de l’explotació 
capitalista; d’altra banda el dubte, la resistència i la mala fides amb la qual es dedicava a 
la tasca d’aplicar en la vida real aquestes mesures.

La  comissió  d’inspecció  del  1862  defensava  igualment  una  nova  regulació  de  la 
indústria  minera,  una  indústria  que  es  diferencia  de  les  altres  per  la  característica 
excepcional que els interessos dels terratinents i dels capitalistes industrials van de la 
mà. L’antagonisme d’aquestes dos interessos havia sigut favorable a la legislació fabril, 
mentre que amb l’absència d’aquesta antagonisme n’hi ha prou per explicar els retards i 
la cicateria de la legislació minera.

La comissió d’inspecció del 1840 havia fet revelacions tan terribles, tan indignants, i 
creat tal escàndol per tot Europa que per salvar la consciència el parlament aprovà la llei 
minera del 1842, que es limitava a prohibir l’ocupació subterrània en les mines d’infants 
menors de 10 anys d’edat i de dones.
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Després  arribava  el  1860 la  Mines’  Inspection  Act,  segons la  qual  les  mines  serien 
inspeccionades per funcionaris públics especialment designats, i que els nois entre 10 i 
12 anys no serien ocupats si és que no tenien un certificat escolar, o assistien a escola un 
cert  nombre  d’hores.  Aquesta  llei  restà  completament  lletra  morta  degut  al  nombre 
ridículament  petit  d’inspectors,  l’escassedat  de  poders,  i  d’altres  causes  que 
s’evidenciaran mentre avançam.

Un dels llibres blaus més recents sobre mines és el «Report from the Select Committee 
on Mines, together with ... Evidence, 23 July 1866». És l’obra d’un comitè de membres 
de la cambra baixa amb plens poders per aplegar i escoltar testimonis; és un dens llibre 
en folio, del qual el «Report» tan sols ocupa a aquests efectes cinc línies: que el comitè 
no té res a dir i que cal escoltar més testimonis!

La  forma  d’examinar  els  testimonis  recorda  la  cross  examination  dels  tribunals 
anglesos, on l’advocat prova mitjançant qüestions impúdiques, inesperades, equívoques 
i complexes de confondre, intimidar, sorprendre i embolicar els testimonis, i de donar 
un  significat  forçat  a  les  respostes  que  en  treu.  Els  advocats  ací  són  els  propis 
examinadors  parlamentaris,  i  entre  ells  cal  trobar  tant  propietaris  de  mines  com 
explotadors; els testimonis són treballadors miners, la majoria de mines de carbó. Tota 
la  farsa  és  massa  característica  de  l’esperit  del  capital  com  per  no  citar  uns  pocs 
extractes  d’aquest  report.  Per  concisió  els  he  resumit.  També  he  d’afegir  que  cada 
qüestió i resposta es numeren d’acord amb els blue books anglesos.

1. Ocupació de joves de 10 anys en endavant a les mines. El treball en les mines, inclòs 
el camí obligat d’anada i tornada, dura com a norma de 14 a 15 hores, de vegades fins i 
tot més, des de les 3, 4, 5 del matí fins a les 4 i 5 del vespre. (n. 6, 452, 83). Els obrers 
adults treballen en dos torns o 8 hores, però no hi ha cap alternança entre els nois, degut 
a la despesa; els més grans s’ocupen de feines més dures, de transportar el carbó, etc. (n. 
80, 203, 204). Els nois més joves s’ocupen principalment d’obrir i tancar les portes de 
ventilació  de les diferents  parts  de la mina.  (n.  122,  739,  740).  Treballen  sota  terra 
aquestes llargues hores fins als 18 o 22 anys, quan entren pròpiament en la feina de 
miners.  (n. 161). Els  infants i  joves són en l’actualitat  pitjor tractats  i  treballen més 
durament  que en cap  període  anterior.  (n.  1663-1667).  Els  miners  demanen  gairebé 
unànimament una llei del parlament que prohibesca l’ocupació en les mines d’infants de 
menys de 14 anys. I ara demana Hussey Vivian (explotador de miners): 

«No dependria l’opinió del treballador de la misèria de la seua família?» - I el senyor Bruce: «No creieu 
que seria un cas ben dut que allà on un progenitor ha resultat ferit, o jeu malalt, o on el pare ha mort, i hi 
ha únicament una mare, d’impedir que un infant entre 12 i 14 anys guanye 1 xíling i 7 penics diaris pel bé 
de  la  família?...  Heu  d’establir  una  norma general?...  Sou  disposats  a  recomanar  una  legislació  que 
impediria  l’ocupació  d’infants  de  menys  de  12  o  14  anys,  siga  quina  siga  la  situació  dels  pares?» 
Resposta:  «Sí».  (n.  107-110.)  Vivian:  «Si  suposam  que  s’ha  aprovat  una  disposició  que  impedeix 
l’ocupació  d’infants  de  menys  de  14  anys,  no  seria  probable  que...  els  pares  dels  infants  cercassen 
ocupació per ells en altres instàncies, per exemple, en la manufacura». «Com a norma general, no». (n. 
174).  Treballador:  «Part  dels  nois són porters?».  «Sí».  «No  sembla una tasca massa esgotadora cada 
vegada que s’obre o es tanca una porta?» «Sí que ho és». «Sembla una cosa molt senzilla, però de fet és 
ben feixuga». «S’hi veu empresonat com si fos en una cel·la o una masmorra». El burgès Vivian: «Si el 
jove rep una llanterna no pot llegir?» «Sí  que pot,  si  troba llum...  Supòs que li  tindrien a mal si  el 
trobassen llegint; hi és per posar atenció a la feina, té un deure a realitzar, i ha d’atendre’l en primer lloc, i 
no crec que li permetessen de baixar més a la mina». (n. 139, 141-160). 



2. Educació. Els miners volen una llei per l’educació obligatòria dels llurs infants, com 
en les fàbriques. Declaren els articles de la llei del 1860, que requereixen un certificat 
escolar abans d’emprar nois de 10 a 12 anys d’edat, com força il·lusoris. L’exam dels 
testimonis en aquesta qüestió és certament penós.

(n. 115.) «És la llei més requerida contra els patrons o contra els pares?» «Es requereix contra els dos, 
crec» «No podeu dir que es requereix més contra els uns que contra els altres?» «No; no puc respondre 
aquesta qüestió» (ns. 115, 116). «Sembla haver-hi cap desig per aprt dels patrons que els nois tinguen més 
hores per  poder anar  a escola?» «No;  les hores mai no es redueixen amb aquest  objectiu».  (n.  137). 
Senyor Kinnaird: «Diríeu que els nois milloren per norma general l’educació; teniu exemples d’homes 
que, d’ençà que començaren a treballar, hagen millorat enormement l’educació, o no és cert que tornen 
enrera,  i  perden tot avantatge que puguen haver aconseguit?» «Generalment  empitjoren:  no milloren; 
adquireixen mals hàbits; comencen a beure i a jugar i coses similars, i s’arruinen completament».  (n. 
21.1). «Han fet cap intent (de proporcionar instrucció) com ara tindre escoles nocturnes?» «Hi ha pocs 
llocs on hi haja escoles nocturnes, i potser hi van pocs nois; però es troben tan físicament esgotats que no 
té cap sentit que hi vagen». (n. 454). «Sou, per tant», conclou el burgès, «contra l’educació?» Certament, 
no,  però»,  etc.  (n.  442).  «Però  a  nosaltres  (els  patrons)  no  ens  obliguen  a  demanar-los  (certificats 
escolars)?» «Per llei, sí, però no sóc conscient que els patrons els demanen». «Llavors sou de l’opinió que 
aquesta disposició de la llei de requerir certificats no es du generalment a terme en les mines?». «No és 
dur a terme» (ns. 443, 444). «Tenen els homes gran interès en aquesta qüestió (educativa)?» «La majoria 
no» (n. 717). «Es preocupen gaire de veure la llei aplicada?» «La majoria sí» (n. 718). «Creieu que en 
aquest país qualsevol llei que s’aprove...  pot realment dur-se a terme si la pròpia població no ajuda a 
posar-la en funcionament?  «Molts  homes voldrien protestar  de la contracció de nois,  però  potser  en 
resultarien marcats» (n. 720). «Marcats per qui?» «Pels seus patrons». (n. 721). «Creieu que els patrons 
trobarien cap falta en un home que obeís la llei...?» «Crec que sí» (n. 722). «Heu sentit mai de cap obrer  
que protestàs de la contractació d’un noi de 10 a 12 anys que no sàpigues llegir i escriure?». «No els hi  
queda més opció» (n. 123). «Demanaríeu la intervenció del parlament?» «Crec que si s’ha de fer res 
efectiu en l’educació dels infants miners s’hauria de fer amb una obligatorietat legal del parlament» (n. 
1634). «Deixaríeu aquesta obligació en mans dels miners tan sols, o de tots els treballadors de Gran 
Bretanya».  «Parl en nom dels miners» (n. 1636). «Per què els diferenciaríeu dels altres nois» «Perquè 
crec que són l’excepció de la regla». (n. 1638). «En quin sentit?». «En un sentit físic». (n. 1639). «Per què 
seria més valuosa per ells l’educació que per altres classes de nois?» «No sé si és més valuosa, però amb 
el sobresforç de les mines hi ha menys oportunitats pels nois per rebre educació, bé siga a les escoles 
dominicals  o  a  les  escoles  diàries».  (n.  1640).  «És  impossible  de  mirar  una  qüestió  d’aquesta  mena 
completamen deslligada?» (n. 1644). «Hi ha prou escoles?» - «No»... (n. 1646). «Si l’estat fos obligat a 
que cada infant hi anàs a escola, hi hauria prou escoles perquè hi anassen?» «No; però crec que si les 
circumstàncies fossen propícies, hi arribarien les escoles». «n. 1647). «Alguns d’ells (els nois) no saben 
llegir ni escriure gens, supòs?». «La majoria no en sap. La majoria dels homes tampoc». (ns. 705, 725).

3. Treball femení. Les treballadores, d’ençà del 1842, ja no treballen sota terra, però 
s’ocupen en la superfície de carregar el carbó, etc., en conduir la càrrega als canals i als 
vagons ferroviaris, en destriar, etc. L’ús ha augmentat força en els darrers 3-4 anys. (n. 
1727). Són majoritàriament les dones, filles i vídues dels miners, des de 12 fins a 50 i 
60 anys d’edat. (n. 647, 1779, 1781). 

(n.  648.)  «Què  pensen  els  miners  de  l’ocupació  de  dones  en  les  mines?» «Crec  que  en  general  ho 
condemnen» (n. 648). «Quina objecció hi veieu?» «Crec que és degradant pel sexe» (n. 649). «Hi  ha 
peculiaritat de roba» «Sí... és més aviat un vestit masculí, i crec que en certs casos abandona tot sentit de 
decència». «Fumen les dones?» «N’hi ha que sí». «I suposau que és una feina molt bruta?». «Molt bruta». 
«S’ennegreixen?». «Tan com els que baixen a les mines... Crec que una dona que té infants (i n’hi ha un 
munt que en tenen) no pot complir el deure envers ells». (ns. 650-654, 701). «Creieu que aquestes vídues 
podrien  aconseguir  feina  enlloc  més,  on  aconseguissen  els  mateixos  salaris  (de  8  a  10  xílings 
setmanals)?» «No puc dir-ne res». (n. 709). «Seríeu disposats» (quin cor de pedra, nano!) «a impedir que 
es guanyassen la vida amb aquests mitjans?» «Sí» (n. 710). «Quin és el sentiment general en el districte... 
pel que fa a l’ocupació de dones?» «El sentiment és que és degradant; i voldríem com a miners tindre més 
respecte pel sexe dèbil com per no veure-les al costat de la mina... Part de la feina que fan és molt dura;  
algunes d’aquestes noies eleven fins a 10 tones de material diàriament». (ns. 1715, 1717). «Creieu que les 
dones  ocupades  en  les  mines  són  menys  morals  que  les  dones  ocupades  en  les  fàbriques?»  «...el 



percentatge de dolentes potser és una mica més alt... que entre les noies de les fàbriques».  «n. 1237). 
«Però en sou satisfets de l’estat moral de les fàbriques?». «No». (n. 1733). «Prohibiríeu l’ocupació de les 
dones en les fàbriques també?» «No, no ho faria». (n. 1734). «Per què no?» «Crec que és una ocupació 
més honorable per elles». (n. 1735). «No és encara perjudicial per la llur moral?». «No tant com treballar 
al costat de la mina; però és més una qüestió de posició social; no posaria això únicament en qüestions 
morals.  La  degradació,  pel  que  fa  a  l’estat  social  de  les  noies,  és  extremadament  deplorable.  Quan 
aquestes  400  o  500  noies  esdevinguen  dones  de  miners,  els  homes  patiran  enormement  de  la  llur 
degradació, i fa que abandonen la llar i beguen». (n. 1736). «Us veuríeu obligat a aturar l’ocupació de 
dones en la siderúrgia també, o no, si ho aturasseu en les mines?» «No puc parlar per altres rams». (n. 
1737). «Podeu veure cap diferència en les circumstàncies de les dones ocupades en la siderúrgia, i les 
circumstàncies  de les  dones ocupades en superfície  a  les mines?» «No  ho he pogut comprovar».  (n. 
1740). «Podeu veure res que distingesca una classe de l’altra?» «No he pogut comprovar-ho, però sé de 
visites a cases que hi ha una situació deplorable en el nostres districte...» (n. 1741). «Interferiríeu en tot 
cas on l’ocupació de dones fos degradant» «Seria una injúria no fer-ho, perquè els millors sentiments dels 
anglesos s’han aconseguit amb la instrucció materna... (n.1750). «Això val igualment a les ocupacions 
agrícoles,  no?» «Sí,  però  aquestes  tan sols  ocupen  dues  estacions,  i  nosaltres  hem de treballar  totes 
quatre». (n.1751). «Sovint treballen dia i nit, ben xopes, amb una constitució que és minada i una salut 
arruinada».  «Potser  no  heu  investigat  prou  la  qüestió?  «Certament  he  pres  nota  del  que  he  vist,  i 
certament no he vist res comparable als efectes de l’ocupació de les dones al costat de les mines... És el 
treball d’un home... d’un home fort». (ns. 1753, 1793, 1794). «El vostre sentiment en tota aquesta qüestió 
és que la mllor classe de miners que volen elevar-se i humanitzar-se, per comptes de rebre l’ajut de les 
dones, les fan fora?» «Sí» (n. 1808). 

Després que el burgès fes encara més qüestions de cap i per avall, arriba finalment al 
secret de la seua «compassió» per les vídues, les famílies pobres, etc.:

«El propietari del carbó nomena certs cavallers per la supervisió i la llur política és situar-ho tot en la base 
més econòmica possible, i aquests noies són ocupades a 1 xíling o a 1 xílings i 6 penics diaris, mentre un 
home en rebira 2 xílings i 6 penics». (n. 1816.) 

4. Exam forense. 

(n.  360.) «En relació a les investigacions forenses  del nostre districte,  confien els treballadors en els 
exams judicials  d’accidents?  -  No,  no gens».  (n.  361-375.)  «Per  què no?» «Especialment  perquè  els 
homes que habitualment són escollits són gent que no sap res de mines ni de res semblant». «No són 
convocats treballadors en tots els jurats». «Mai si no és com a testimonis que jo sàpiga». «Quina és la 
gent  que  convoquen  en  aquests  jurats?»  «Habitualment  viatjants  del  veïnat...  que  per  les  llurs 
circumstàncies de vegades són sotmesos a la influència dels patrons... els propietaris de les mines. Són 
habitualment  gent  sense  coneixement,  i  amb prou  feines  poden  entendre  els  testimonis  que  se’ls  hi 
presenten ni els termes que s’utilitzen». «Faríeu que els jurats fossen integrats per persones ocupades en 
la mineria?» «Sí, en part sí... ells (els treballadors) creuen que el veredicte no s’adiu en general amb les 
proves presentades». (ns. 361, 364, 366, 368, 371, 375). «Una gran problema seria convocar un jurat que 
no fos imparcial, no?» «Sí, així ho crec». «Creieu que els jurats serien imparcials si els integrassen en un 
nombre  considerable  obrers?»  «No  puc  veure  cap  motiu  pel  qual  els  obrers  haguessen  d’actuar 
parcialment... necessàriament tenen un coneixement millor de les operacions relacionades amb la mina». 
«Creieu que hi hauria una tendència per part dels obrers de pronunciar veredictes injustament severs». 
«No, no ho crec». (ns. 378, 379, 380).

5. Falsificació de mesures i pesos, etc. Els treballadors demanen pagues setmanals per 
comptes de quinzenals, i avaluades per pes per comptes de per volum de càrrega, així 
com protecció contra l’ús de pesos falsificats, etc.

(n. 1071.) «Si les càrregues fossen fraudulentament augmentades, deixaríeu de treballar amb un avís previ 
de 14 dies?». «Però si s’hi va a un altre lloc, passa el mateix». (n.1071). «Però pot abandonar el lloc on 
s’ha comés el tort?». «En general, vaja on vaja, cal sotmetre-s’hi». (n.1072). «Podria un home abandonar 
la feina amb un avís previ de 14 dies». (n.1073) «Sí».



I no queden satisfets!

6.  Inspecció  de  mines.  Els  treballadors  no  pateixen  tan  sols  d’accidents  deguts  a 
l’explosió de gasos.

(n. 234 sqq.) «Els nostres homes s’han queixat molt de la lamentació de les galeries... la ventilació és tan 
dolenta  en  general  que  els  homes  amb  prou  feines  poden  respirar-hi;  són  del  tot  inadequades  per 
qualsevol ocupació una vegada s’hi ha treballat; de fet, just en la part de la mina on treball, els homes 
s’han vist obligats a deixar la feina i a tornar a casa coma conseqüència d’això... alguns han quedat fora 
de la feina durant setmanes precisament com a conseqüència del mal estat de la ventilació allà on no hi ha 
gasos explosius... hi ha un munt d’aire habitualment en els passadissos principals, però no s’hi fa cap 
esforç per fer arribar l’aire a les zones on treballen els homes». «Per què no protestau davant l’inspector». 
«Per dir la veritat hi ha molts homes que són porucs en aquest punt; hi ha hagut casos d’homes que s’han 
sacrificat  i  perdut la feina per haver  protestat davant l’inspector».  «Per  què se l’ha marcat  per haver 
protesta?» «Sí...  i  troba difícil  aconseguir feina en cap altra mina?».  «Sí».  «Creieu que les mines del 
vostre veïnat s’inspeccionen prou com per assegurar el compliment de les disposicions de la llei?». «No, 
no se les inspecciona gens... l’inspector tan sols ha baixat a una galeria, i d’això fa set anys... En el meu 
districte no hi ha prou inspectors. Tenim un home gran de més de 70 anys per inspeccionar més de 130 
galeries». «Voldríeu tindre una classe de sots-inspectors?». «Sí» (ns. 234, 241, 251, 254, 274, 275, 554, 
276,  293).  «Però  creieu  que  seria  possible  pel  govern  mantindre  un  exèrcit  així,  amb  un  nombre 
d’inspectors suficients per fer tot el que voleu, sense poder obtindre informació dels homes?». «No, crec 
que seria gairebé impossible...».  «Seria desitjable que els inspectors fessen visites més sovint?». «Sí, i 
sense haver de demanar-los». (n. 280, 277). «Creieu que l’efecte de tindre aquests inspectors examinant 
les  galeries  tan  sovint  seria  traslladar  la  responsabilitat  (!)  de  garantir  una  ventilació  adient  dels 
propietaris de les galeries als oficials governamentals?». «No, no ho crec, crec que la llur feina seria fer 
aplicar les lleis  ja existents».  (n. 285).  «Quan parlau de sots-inspectors,  voleu dir homes amb menys 
salari, i de menor vàlua que els inspectors actuals?». «No els tindria per inferiors, si es pogués evitar». (n. 
294). «Voleu simplement més inspectors, o voleu una classe inferior d’homes com a inspectors?». «Un 
home que hi toque, i que faça que les coses siguen correctes; un home que no tinga por d’ell mateix». (n. 
295). «Si aconseguissiu el vostre desig de tindre una classe inferior d’inspectors, creieu que no hi hauria 
un perill en la manca de destresa, etc?». «No ho crec, crec que el govern procuraria de posar-hi els homes 
adients» (n. 297).

Aquesta mena d’exam esgota finalment al propi president del comitè d’investigació.

«N’hi ha prou», l’interromp, «voleu una classe d’homes que estiga per tots els detalls de la mina, i que 
vaja per tots els forats i racons, i aprofundesca en els fets reals... que ho reporte a l’inspector en cap, que 
posaria  el  seu  coneixement  científic  a  l’anàlisi  dels  fes  exposats».  (n.  531.)  «No  comportaria  grans 
despeses que totes aquestes àrees fossen ventilades» «Sí,  hi hauria despeses,  però també hi hauria un 
estalvi de temps».

(n. 581.) Un miner del carbó protesta contra la secció 17 de la llei del 1860:

«En l’actualitat, si l’inspector de mines troba que una part de la mina no és adient per treballar-hi, ha de 
reportar-ho al propietari de mines i al secretari d’interior. Després de fer-ho, s’hi dóna al propietari 20 
dies per examinar la qüestió; al final dels 20 dies té el poder de refusar fer cap obra en la mina; però, quan 
ho  refusa,  el  propietari  de  mines  escriu  al  secretari  d’interior,  alhora  que  nomena  cinc  enginyers,  i 
d’aquests cinc enginyers que nomena el mateix propietari, el secretari d’interior designa un, crec, com a 
arbitrador, o nomena arbitradors entre ells; ara pensau que en aquest cas el propietari de mines nomena el 
seu propi arbitrador». (n. 581).

(n.586). L’examinador burgès, ell mateix propietari de mines:

«Aquesta  és  una  pura  objecció  especulativa».  (n.  588.)  «Teniu  doncs  una  opinió  molt  pobre  de  la 
integritat dels enginyers de mines?». «És ben certament injusta». (n. 588). «No posseeixen els enginyers 
de mines una mena de caràcter públic, i no creieu que són per damunt de fer les decisions parcials que 
sosteniu?». «No vull respondre una qüestió quant al caràcter personal d’aquests homes. Crec que en molts 



casos actuarien ben parcialment, i que no hauria d’ésser en mans llurs decisions que juguen amb la vida 
humana». (n. 589).

El mateix burgès no té vergonya de demanar:

«Que potser pensau que el propietari de mines no pateix les pèrdues d’una explosió?».

Finalment (n. 1042.):

«No sou capaços els treballadors de Lancashire de curar dels vostres propis interessos sense demanar 
l’ajut del govern?» «No». (n. 1042).

L’any  1865  hi  havia  3.217  mines  de  carbó  en  Gran  Bretanya  i  12  inspectors.  Un 
propietari de mines de Yorkshire («Times», 26 de gener del 1867) calcula per ell mateix 
que, a banda de les tasques merament burocràtiques que l’absorbeixen tot el temps, no 
podria visitar cada mina més que una sola vegada en 10 anys. No és cap meravella que 
les catàstrofes hagen augmentat  en els darrers anys (particularment el 1866 el 1867) 
progressivament  en  nombre  i  abast  (moltes  vegades  amb  el  sacrifici  de  200-300 
treballadors). Aquestes són les belleses de la «lliure» producció capitalista!

En qualsevol cas la llei del 1872, per deficient que siga, és la primera que regula les 
hores  de  treball  dels  infants  ocupats  en  les  mines  i  fa  responsables  en  cert  grau 
explotadors i propietaris de mines dels denominats accidents.

La  comissió  reial  del  1867  per  investigar  l’ocupació  d’infants,  joves  i  dones  en 
l’agricultura ha publicat reports força importants. S’han fet diversos intents per aplicar 
els principis de les lleis fabrils, en una forma modificada, en l’agricultura, però fins ara 
han fracassat completament. Ací vull remarcar l’existència d’una tendència irresistible 
vers l’aplicació general d’aquests principis.

Si la generalització de la legislació fabril com a mitjà de protecció física i mental de la 
classe  obrera  és  inevitable,  això  generalitza  i  accelerada,  d’altra  banda,  com  s’ha 
assenyalat  abans,  la  transformació  dels  processos  laborals  dispersats  en  un  procés 
laboral  combinat  a  una escala  socialment  més  gran,  i  per  tant  a  la  concentració  de 
capital i al predomini del règim fabril. Esmicola totes les formes antigues i de transició 
darrera de les quals el domini del capital encara s’amaga en part, i les substitueix pel 
control directe  i  obert  del  capital.  Generalitza  per tant també la lluita  directa  contra 
aquest domini. Mentre que en cada taller individual imposa la uniformitat, la regularitat, 
l’ordre i l’economització, augmenta per l’impuls inoït que la limitació i regulació de la 
jornada laboral dóna a la tècnica, l’anarquia i les catàstrofes de les producció capitalista 
en  general,  la  intensificació  del  treball  i  la  competència  de  la  maquinària  amb  el 
treballador.  Amb les  esferes  de  la  petita  empresa  i  del  treball  domèstic  anorreades, 
també cauen els darrers refugis dels «excedentaris» i per tant la darrera vàlvula de la 
seguretat  de tot  el  mecanisme social.  Amb les  condicions  materials  i  la combinació 
social del procés de producció maduren les contradiccions i antagonismes de la seua 
forma capitalista, i per tant simultàniament els elements constitutius de nous moments 
que capgiren l’antiga societat.(322)

10. Gran indústria i agricultura
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La revolució provocada per la gran indústria en l’agricultura i en les relacions socials 
dels  seus  agents  productors  es  presentarà  més  tard.  Ací  n’hi  ha prou amb anticipar 
breument uns pocs resultats. Si l’ús de la maquinària en l’agricultura és en gran mesura 
lliure d’inconvenients físics, tal com s’esdevé en el treballador fabril (323), hi actua de 
forma més intensiva i amb menys resistència com a «excedentaritzador» de treballadors, 
com hom veurà després amb més detall. En els comtats de Cambridge i Suffolk, per 
exemple, l’àrea de terra cultivada s’ha estès molt en els darrers vint anys, mentre que en 
el mateix període la població rural no tan sols no ha augmentat relativament, sinó que 
ha  disminuït  de  forma  absoluta.  En els  Estats  Units  de Nord-amèrica  les  màquines 
agrícoles tan sols han substituït virtualment els treballadors, és a dir, que permeten als 
productors  el  cultiu  d’una  superfície  més  gran,  però  sense  foragitar  realment  els 
treballadors ocupats. A Anglaterra i Gal·les el nombre de persones ocupades el 1861 en 
la  fabricació  de  màquines  agrícoles  arribava  a  1.034,  mentre  que  el  nombre  de 
treballadors agrícoles ocupats en les màquines de vapor i de treball tan sols arribava a 
1.205.

En  l’esfera  de  l’agricultura  la  gran  indústria  ha  actuat  fins  ara  d’una  forma  més 
revolucionària, en anorrear el «pagès», aquell baluart de l’antiga societat, i substituir-lo 
pel treballador assalariat.  La necessitat  de canvi i els antagonismes socials del camp 
s’igualen amb els de la ciutat. En el lloc del sistema consuetudinari i irracional impulsa 
l’aplicació conscient  i  tecnològica de la  ciència.  Mitjançant  el  sistema de producció 
capitalista completa l’esquinçament dels lligams familiars originaris de l’agricultura i la 
manufactura, que en la forma infantil i subdesenvolupada les mantenia unides. Genera, 
però,  igualment  les  precondicions  materials  d’una  nova  síntesi  superior,  la  unió  de 
l’agricultura i la indústria, amb un fonament superior a les formes elaborades durant la 
separació.  Amb la preponderància  contínuament  creixent  de la població urbana,  que 
s’aplega en grans centres, la producció capitalista d’una banda concentra la força motriu 
social de la societat, i de l’altra banda pertorba la circulació de matèria entre els humans 
i la terra, és a dir el retorn dels mitjans de nutrició i d’indumentària dels humans als 
components del sòl, i per tant trenca una condició natural eterna per la perdurabilitat de 
la fertilitat de la terra. Destrueix per tant alhora la salut física del treballador urbà i la 
vida intel·lectual del treballador rural.(324) Però en provocar alhora la destrucció de les 
circumstàncies  originades  espontàniament  d’aquesta  circulació  material,  demana 
imperiosament que se’l restaure com a sistema, com a llei reguladora de la producció 
social, i sota una forma adient al ple desenvolupament humà. En l’agricultura, com en la 
manufactura, la transformació capitalista del procés de producció apareix alhora com a 
martirologi de productors, els mitjans de treball com a mitjans de subjugació, mitjans 
d’explotació i mitjans d’empobriment del treball,  la combinació social  del procés de 
producció com a submissió organitzada de les seues activitat, llibertat i independència 
individuals.  La dispersió dels  treballadors  rurals  per grans àrees els  trenca alhora la 
força de resistència, mentre que la concentració dels treballadors urbans l’augmenta. De 
la mateixa forma que en les indústries urbanes, en l’agricultura moderna l’augment de la 
productivitat i de la quantitat de treball que es posen en moviment es compren segons el 
desgast i el consum de la pròpia força de treball. I cada avenç de l’agricultura capitalista 
és una avenç no tan sols en l’art d’espoliar el treballador, sinó també d’espoliar el sòl; 
tot  progrés  en  augmentar  la  fertilitat  del  sòl  a  curt  termini,  és  un  progrés  vers 
l’anorreament de les fonts darreres d’aquesta fertilitat. Com més aviat comença un país 
a basar el desenvolupament en la gran indústria, com els Estats Units, per exemple, més 
ràpid és aquest procés de destrucció.(325) Per tant, la producció capitalista desenvolupa 
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tan sols la tècnica i la combinació del procés social de producció per sabotejar alhora les 
fonts de tota riquesa: la terra i el treballador.



Notes

(246) «Ch. Empl. Comm., III. Report», 1864, p. 108, n. 447. <=

(247) En els Estats Units aquesta mena de reproducció d’obradors basada en la maquinària és freqüent. La concentració, camí 
inevitable del sistema fabril, marxa, en comparació amb Europa i amb la pròpia Anglaterra, amb les botes de set llegües. <=

(248) Vegeu «Reports of Insp. of Fact., 31st Oct. 1865», p. 64. <=

(249) El senyor Gillott aixecà a Birmingham la primera manufactura de plomes d’acer a gran escala. Lliurava ja el 1851 més de 180 
milions de plomes i  consumia anualment  120 tones d’acer. Birmingham, que monopolitza aquesta indústria  en el Regne Unit, 
produeix ara anualment milers de milions de plomes d’acer. El nombre de persones ocupades d’acord amb el cens del 1861: 1.428, 
dels quals 1.268 són treballadores de 5 anys en endavant. <=

(250) «Ch. Empl. Comm., II. Rep.», 1864, p. LXVIII, n. 415. <=

(251) I ara força infants van a les talladores de Sheffield! <=

(251a) «Ch. Empl. Comm., V. Rep.», 1866, p. 3, n. 24; p. 6, n. 55, 56; p. 7, n. 59, 60. <=

(252) l.c.p.  114, 115, n.  6-7. El comissari  remarca justament  que tan aviat  les màquines ocupen el lloc  dels homes,  els joves 
substitueixen literalment les màquines. <=

(253) Vegeu el report sobre comerç de residus i nombrosos detalls a «Public Health, VIII.  Report»,  Lond.  1866. Appendix, p. 
196-208. <=

(254) «Child. Empl. Comm., V. Report», 1866, p. XVI-XVIII, n. 86-97 i p. 130 bis 133, n. 39-71. Vegeu també ib., III Report,  
1864, p. 48, 56. <=

(255) «Public Health, VI. Rep.», Lond. 1864, p. 29, 31. <=

(256) l.c.p. 30. El doctor Simon remarca que la mortalitat entre els sastres i impressors londinencs entre els 25 i 35 anys d’edat és de 
fet molt més gran perquè els empresaris de Londres contracten al camp un gran nombre de joves de fins a 30 anys d’edat com a 
«aprenents» i «improvers» (que van a l’obrador per perfeccionar-se). Aquests figuren en el cens com a londinencs i inflen els 
nombres amb els quals els calcules les taxes de mortalitat londinenques, sense adir-se proporcionalmet al nombre de morts. La gran 
part d’ells retornen al camp, i especialment en cas de malalties greus. (l.c.) <=

(257) Es tracta ací dels claus martellats en oposició als claus fabricats i tallats mecànicament.  Vegeu «Child. Empl. Comm., III. 
Report», p. XI, p. XIX, n. 125-130; p. 52. n. 11; p. 113-114, n. 487; p. 137, n. 674. <=

(258) «Child. Empl. Comm., II. Report», p. XXII, n. 166. <=

(259) «Child. Empl. Comm., II. Report», 1864, p. XIX, XX, XXI. <=

(260) l.c.p. XXI, XXII. <=

(261) l.c.p. XXIX, XXX. <=

(262) l.c.p. XL, XLI. <=

(263) «Child. Empl. Comm., I. Rep.», 1863, p. 185. <=

(264) La millinery consisteix pròpiament únicament en l’elaboració de complements, com ara mantells de dona i mantilles, mentre 
que les dressmakers s’identifiquen amb les nostres modistes. <=

(265) La millinery i el dressmaking anglès es realitzen majoritàriament en les instal·lacions de l’empresari, en part per treballadores 
que hi viuen, en part per treballadores assalariades que viuen fora. <=
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(266) El comissari White visità una manufactura de roba militar que ocupava de 1.000 a 1.200 persones, gairebé totes del sexe 
femení, una manufactura de sabates amb 1.300 persones, dels quals gairebéla meitat eren infants i joves, etc. («Child. Empl. Comm., 
II. Rep.», p. XLVII, n. 319.) <=

(267) Un exemple.  El 26 de febrer del 1864 el report setmanal de mortalitat  del Register General contenia 5 casos de mort per 
inanició. El mateix dia el «Times» reportava un nou cas de mort per inanició. Sis víctimes de la fam en una setmana! <=

(268) «Child. Empl. Comm.», II. Rep., 1864, p. LXVII, n. 406-409; p. 84, n. 124; p. LXXIII, n. 441; p. 68, n. 6; p. 84, n. 126; p. 78,  
n. 85; p. 76, n. 69; p. LXXII, n. 438. <=

(269) «El preu de lloguer dels locals de treball sembla l’element que en darrer terme determina la decisió; i en conseqüència és en la 
metròpoli que l’antic sistema de donar feina a petits empresaris i família s’ha mantingut per més temps, i el primer on s’ha fomentat 
de nou». (l.c.p. 83, n. 123). La conclusió esmentada es refereix exclusivament a la sabateria. <=

(270) En la confecció de guants, etc., on la situació del treballador amb prou feines es diferencia de la dels pobres, això no té lloc. 
<=

(271) l.c.p. 83, n. 122. <=

(272)  Únicament  en  la  confecció  de  botes  i  sabates  a  l’engròs  de  Leicester  hi  havia  el  1864  ja  800  màquines  de  cosir  en 
funcionament. <=

(273) l.c.p. 84, n. 124. <=

(274) Així en el dipòsit de roba de l’exèrcit de Pimlico, Londres, en la fàbrica de camises de Tillie i Henderson de Londonderry, i la 
fàbrica de roba de la companyia Tait de Limerick, que empra 1.200 «mans». <=

(275) «La tendència del sistema fabril». (l.c.p. LXVII.) «Tota l’ocupació es troba en l’actualitat en una situació de transició i passa 
pel mateix canvi viscut en el ram de les cintes, del tèxtil, etc.». (l.c., n. 405). «Una completa revolució». (l.c.p. XLVI, n. 318). En 
l’època de la «Child. Empl. Comm.» del 1840 la confecció de mitjons era encara un treball manual. D’ençà del 1846 s’han introduït 
diferents menes de maquinària, ara impulsades per vapor. El nombre total de persones, de tots dos sexes i totes les edats des dels 3 
anys, ocupades en les mitjoneries angleses el 1862 arribava a les 120.000 persones. D’aquestes tan sols 4.063, segons la resposta 
parlamentària de l’11 de febrer del 1862, es trobaven sota la jurisdicció de la llei fabril. <=

(276) Així, per exemple, en la ceràmica la companyia Cochran de la «Britannia Pottery, Glasgow» reporta: «Per mantindre les 
nostres quantitats hem introduït extensivament màquines manegades pel treball no-qualificat, i cada dia que passa ens convenç que 
podem produir una quantitat més gran que amb el mètode antic». («Reports of Insp. of Fact., 31st Oct. 1865», p. 13). «L’efecte de 
les lleis fabrils és l’impuls de noves introduccions de maquinària». (l.c.p. 13, 14). <=

(277) Així després de la introducció de la llei fabril en les ceràmiques hi ha hagut un gran augment de power jiggers per comptes  
dels handmoved jiggers.

(278) «Rep. Insp. Fact., 31st Oct. 1865», p. 96 i 127. <=

(279) La introducció d’aquestes i d’altres maquinàries en la fabricació de mistos va fer que en un departament substituissen 230 
joves amb 32 nois i noies de 14 a 17 anys. Aquest estalvi de treballadors fou superat el 1865 amb l’aplicació de la força de vapor.  
<=

(280) «Child. Empl. Comm., II. Rep.», 1864, p. IX, n. 50. <=

(281) «Reports of Insp. of Fact., 31st Oct. 1865», p. 22. <=

(282) «Cal tindre en ment que aquestes millores, per bé que aplicades completament en alguns establiments, no són de cap manera 
general, i que no es poden introduir en moltes de les antigues manufactures sense una despesa de capital que va més enllà dels 
mitjans de molts dels actuals empresaris. No puc deixar de gaudir del fet que malgrat la desorganització temporal que segueix 
inevitablement a la introducció de les lleis fabrils, en darrer terme pose remei als mals que pretenia sanar». (l.c.p. 96, 97.) <=

(283) En els alts forns, per exemple, «la feina al final de la setmana augmenta molt general en durada com a conseqüència dels 
homes de fer festa el dilluns i habitualment durant part o tot el dimarts».  («Child. Empl.  Comm., III. Rep.», p. VI). «Els petits 
patrons fan habitualment horaris molt irregulars.  Perden dos o tres dies, i després treballen tota la nit per recuperar-ho... Sempre 
empren els propis fills, si és que en tenen». (l.c.p. VII). «La manca de regularitat en l’assistència a la feina és encoratjada per la 
possibilitat i la pràctica de recuperar les hores després». (l.c.p. XVIII). «A Birmingham... s’hi perd una enorme quantitat de temps... 
en restar sense fer res part dels temps, i sobresforçar-se la resta». (l.c.p. XI). <=
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(284) «Child. Empl. Comm., IV. Rep.», p. XXXII. «L’extensió del sistema ferroviari sembla haver contribuït enormement a aquest 
costum de fer comandes sobtades, i la presa consegüent, l’eliminació de les pauses per menjar, i que s’hi treballe fins a altes hores». 
(l.c.p. XXXI.) <=

(285) «Child. Empl. Comm., IV. Rep.», p. XXXV, n. 235 i 237. <=

(286) l.c.p. 127, n.56. <=

(287) «Pel que fa a les pèrdues de negoci per no completar les comandes a temps, record que aquest era l’argument favorit dels 
patrons fabrils el 1832 i el 1833. Res que es puga presentar ara en aquesta qüestió podria tindre la força que tenia llavors, abans que 
el  vapor  hagués  escurçat  totes  les  distàncies  i  establert  noves  normes  de  trànsit.  Feia  aigües  llavors  com  a  prova  quan  se 
l’examinava, i de nou certament farà aigües si se l’examina ara». («Reports of Insp. of Fact., 31st Oct. 1862», p. 54, 44.) <=

(288) «Chil. Empl. Comm., III. Rep.», p. XVIII, n. 118. <=

(289) John Bellers remarcava ja el 1699: «La incertesa de la moda augmenta el nombre de pobres de solemnitat. Comporta dos  
grans torts: 1. els jornalers pateixen l’hivern per manca de treball, els comerciants i els mestres tèxtils no gosen d’oferir els estocs 
als jornalers que empren abans de l’arribada de la primavera i sàpiguen quina serà la moda; 2. en la primavera no n’hi ha prou 
jornalers i els mestres tèxtils han d’aconseguir prou aprenents com per cobrir la demanda del regne en tres mesos, la qual cosa priva  
l’arada de mans, drena el camp de treballadors, i en una gran part omple la ciutat de pidolaires, i mata gana uns quants a l’hivern 
amb massa vergonya com per pidolar». («Essays about the Poor, Manufactures etc.», p. 9). <=

(290) «Child. Empl. Comm., V. Rep.», p. 171, n.34. <=

(291) Així s’expressen, per exemple, les evidències d’exportadores de Bradford: «Sota aquestes circumstàncies sembla clar que no 
hi ha cap necessitat que els nois treballen més enllà de 8 del matí fins a 7 o 7.30 del vespre en la confecció. És simplement una 
qüestió de mans i de producció extra. Si alguns patrons no fossen tan avariciosos, els nois no haurien de treballar fins tard; una 
màquina extra costa tan sols 16 o 18 lliures esterlines; gran part del temps extra es fa per una manca d’instruments i una manca 
d’espai». (l.c.p. 171, n.35, 36 i 38.) <=

(292) l.c.[p. 81, n.32.] Un fabricant londinenc, que per la resta respecta la regulació forçosa de la jornada laboral, que considera un 
mitjà de protecció dels treballadors contra els fabricants i dels propis fabricants contra el comerç a l’engròs, diu: «La pressió en el 
nostre ram la provoquen els fletadors, que volen vendre les mercaderies per mar per tal que arriben al destí en una determinada 
època, i alhora volen cobrir la diferència en rapidesa entre un veler i un vapor, o triar el primer de dos vapors per tal d’arribar al 
mercat exterior abans que els competidors». <=

(293)  «Això  es  podria  evitar»,  diu  un  fabricant,  «a  costa  d’una  ampliació  dels  tallers  sota  la  pressió  d’una  llei  general  del 
parlament». (l.c.p. X, n. 38.) <=

(294) l.c.p. XV, n .72 sqq. <=

(295) «Reports of Insp. of Fact., 31st Oct. 1865», p. 127. <=

(296)  Hom  ha  trobat  experimentalment  que  en  cada  respiració  d’intensitat  mitjana  d’un  individu  sa  mitjà  es  consumeixen 
aproximadament  25 polsades cúbiques d’aire,  i  que es fan aproximadament  20 respiracions per minut.  El consum d’aire d’un 
individu en 24 hores dóna per tant 720.00 polsades cúbiques o 416 peus cúbics. Hom sap, però, que una vegada l’aire ha sigut 
respirat ja no pot servir  pel mateix procés sinó és purificat en el gran taller de la natura. Segons els experiments de Valentin i 
Brunner  sembla  que  un  home  sa  lliura  aproximadament  1.300  polsades  cúbiques  d’àcid  carbònic  per  hora;  això  dóna 
aproximadament 8 onzes de carbó sòlid que són expulsades pels pulmons en 24 hores. «Tothom hauria de tindre si més no 800 peus 
cúbics». (Huxley).

(297) Segons la llei fabril anglesa els pares no poden enviar els infants de menys de 14 anys en les fàbriques «controlades» sense 
permetre que reben alhora una instrucció elemental. El fabricant és responsable del compliment de la llei. «L’educació fabril és 
obligatòria i és una condició de treball». («Reports of Insp. of Fact., 31st Oct. 1865», p. 111.) <=

(298) Pels avantatjosos resultats de lligar la gimnàstica (amb exercicis militars pels nois) amb l’educació obligatòria d’infants fabrils 
i escolars pobres vegeu el discurs de N. W. Senior en el 7è Congrés anual de la «National Association for the Promotion of Social 
Science» en el «Report of Proceedings etc.», Lond. 1863, p. 63, 64, i també el report dels inspectors fabrils del 31 d’octubre del 
1865, p.118, 119, 120, 126 sqq. <=

(299) «Reports of Insp. of Fact.», l.c. p.118, 119. Un innocent fabricant de seda declara als comissaris d’investigació de la «Child. 
Empl. Comm.»: «Sóc del tot convençut que el veritable secret de produir treballadors eficaços es troba en unir educació i treball des 
de la infantesa. És clar que l’ocupació no ha d’ésser massa severa, ni arriscada ni insana. Però de l’avantatge de la unió no en tinc 
dubte. Tant de bo els meus propis fills poguessen tindre feina així com jocs per variar el llur ensenyament». («Child. Empl. Comm., 
V. Rep.», p. 82, n.36). <=
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(300) Senior, l.c.p. 66. Com la gran indústria, en arribar a un cert grau, provoca la transformació del sistema de producció material i  
les relacions socials de producció, i capgira a més les ments, ho mostra de forma frapant una comparació entre el discurs de N. W. 
Senior i la seua filípica contra la llei fabril del 1833 o una comparació de les idees del congrés esmentat amb el fet que en certes 
àrees agràries d’Anglaterra els pares pobres veuen prohibida l’educació dels fills sota la pena de morir de gana. Així, per exemple,  
el senyor Snell reporta com a pràctica habitual a Somersetshire que, quan un pobre demana ajut parroquial, el forcen a treure els 
infants de l’escola. També explica el senyor Wollaston, pastor de Feltham, casos on es nega el subsidi a certes famílies «perquè 
envien els fills a l’escola!» <=

(301) Allà on les màquines artesanals, accionades per la força humana, competeixen directament o indirecta amb maquinària més 
desenvolupada i accionada mecànicament, s’esdevé un gran canvi en relació al treballador que acciona la màquina. Inicialment la 
màquina de vapor substitueix aquest treballador, i després ha de substituir la màquina de vapor. L’esforç i l’esmerçament de força 
de treball esdevé per tant monstruós, i encara més pel fet que són menors els que participen d’aquesta tortura! Així el comissari  
Longe troba a Coventry i rodalies nois de 10 a 15 anys ocupats en girar les files de telers, deixant de banda els nois més joves que 
han de girar els telers de més petites dimensions. «És una feina extraordinàriament fatigant. El noi és un simple substitut de la força 
de vapor». («Child. Empl. Comm., V. Rep. 1866», p.114, n.6). De les conseqüències homicides d’«aquest sistema d’esclavatge», 
com l’anomena el report oficial, l.c. sq. <=

(302) l.c.p. 3, n. 24. <=

(303) l.c.p. 7, n. 60. <=

(304) «En certes àrees de les Terres Altes d’Escòcia, no fa gaires anys, qualsevol pagès, segons el Report Estatístic, es feia les 
pròpies sabates de cuiro adobat per ell mateix. Molts pastors i caçadors també, amb dones i fills, apareixen a l’església en robes que 
no havien tocat cap mà que les pròpies, ja que eren xollades de les ovelles i collides del camp de lli. En la preparació s’hi afegia amb 
prou feines cap article comprat, tret del punxó, l’agulla, el didal i algunes poques peces de ferro emprades per teixir. Els tints, toci, 
els extreien principalment les dones dels arbres, arbuts i herbes». (Dugald Stewart, «Works», ed. Hamilton, vol. VIII, p. 327-328). 
<=

(305) En el famós «Livre des métiers» d’Etienne Boileau s’hi troben entre d’altres prescripcions que un oficial per tal d’ésser admès 
entre els mestres havia de jurar «estimar fraternalment els germans, ajudar-los en l’ofici, no trair-ne voluntàriament els secrets i, a 
més, en interès de tots, no recomanar la pròpia mercaderia cridant l’atenció del comprador als defectes dels articles fets per uns 
altres». <=

(306) «La burgesia no pot existir  sense revolucionar ininterrompudament  els instruments de producció i, per tant, les relacions 
socials. Ben al contrari, la conservació intacta de les velles formes de producció havia estat la primera condició d'existència de totes 
les classes industrials precedents. La transformació constant de la producció, la ininterrompuda commoció de totes les condicions 
socials , la inseguretat i el moviment eterns distingeixen l'època burgesa de totes les altres. Totes les condicions de vida encarnades, 
rovellades, amb els seus ròssecs de punts de vista i opinions esdevingudes venerables per l'edat, són dissoltes, totes les creades de 
nou envelleixen abans que puguin consolidar-se. Tot allò relacionat amb els estaments i l'estabilitat socials s'evapora, és profanat tot 
allò que era sagrat, i els homes es creuen obligats finalment a considerar amb sang freda la seva posició en la vida, les seves  
relacions recíproques». (F. Engels und Karl Marx, «Manifest der Kommunistischen Partei», Lond. 1848, p. 5) <=

(307)  «Em  treieu  la  vida,
si em treieu els mitjans, amb els quals visc». (Shakespeare) <=

(308) Un treballador francès escriu al seu retorn de San Francisco: «Mai no hauria pogut creure que era capaç de treballar en les 
diverses ocupacions que vaig realitzar a Califòrnia. Era fermament convençut que no valia per res més que per impressor... Una 
vegada en mig d’aquest món d’aventurers, que canvien d’ocupació com de camisa, vaig fer com els altres. Com la mineria no era 
prou remunerada, la vaig deixar per la ciutat, on en successió vaig ser tipògraf, pissarrer, lampista, etc. Com a conseqüència de 
trobar  que  sóc  capaç  de  qualsevol  feina,  em  sent  menys  un  mol·lusc  i  més  un  home».  (A.  Corbon,  «De  l'enseignement 
professionnel», 2ème éd. p. 50.) <=

(309) John Bellers, un veritable fenomen en la història de l’economia política, sostenia ja a la fi del segle XVII amb plena claredat la 
necessitat d’abolir l’educació actual i la divisió del treball, que generen hipertròfia i atròfia en tots dos extrems de la societat, en 
presentar-se en direccions oposades.  Diu, entre d’altres coses: «Un aprenentatge ociós no és gaire millor que l’aprenentatge de 
l’ociositat... El treball físic és una institució primitiva de Déu... El treball és tan adient per la salut corporal com menjar per viure; els 
mals que l’home s’estalvie amb el descans, els trobarà en la malaltia... El treball afegeix oli a la lampada de la vida, mentre que el 
pensament la inflama...  Una ocupació infantilment ximple» (una premonició contra els Basedow i els llurs moderns imitadors) 
«torna ximples les ments dels infants». («Proposals for raising a Colledge of Industry of all useful Trades and Husbandry», Lond. 
1696, p. 12, 14, 16, 18). <=

(310) Això té lloc principalment en petit tallers, com hem vist en la manufactura de cintes i la confecció d’articles de palla, i com 
especialment es podria veure també en les manufactures del metall de Sheffield, Birmingham, etc. <=

(311) «Child. Empl. Comm., V. Rep.», p. XXV, n.162 und II. Rep., p. XXXVIII, n. 285, 289, p. XXV, XXVI, n. 191. <=

(312) «El treball fabril pot ésser tan pur i excel·lent com el treball domèstic, i potser encara més». («Reports of Insp. of Fact., 31st 
Oct. 1865», p. 129.) <=
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(313) l.c.p. 27, 32. <=

(314) Una massiva mostra d’això en «Rep. of Insp. of Fact». <=

(315) «Child. Empl. Comm., V. Rep.», p. X, n. 35. <=

(316) l.c.p. IX, n. 28. <=

(317) l.c.p. XXV, n. 165-167. Vegeu pels avantatges de les grans empreses en relació amb les petites «Child.  Empl. Comm., III. 
Rep.», p. 13, n. 144; p. 25, n. 121; p. 26, n. 125; p. 27, n. 140 etc. <=

(318) Les branques industrials a regular són: manufactura de cintes, confecció de mitjons, manufactura de wearing apparel amb les 
llurs  nombroses  menes,  confecció  de  flors  artificials,  fabricació  de  sabates,  barrets  i  guants,  sastreria,  totes  les  fàbriques 
metal·lúrgiques, des dels alts forns fins a les fàbriques d’agulles, etc., fàbriques papereres, manufactura de vidre, manufactura de 
tabac, fabricació d’india-rubber, de trenats (per teixir), teixit manual de catifes, manufactura de paraigües i parasols, fabricació de 
filadores i carrets, impressió de llibres, enquadernament de llibres, manufactura d’objectes d’oficina (stationery, i per tant envelops, 
cartes, paper de colors, etc.), confecció de cordes, manufactura d’ornaments d’aixeta, confecció de maons, manufactura manual de 
seda, teixits de Coventry, la producció de sal, seu i ciment, la refineria de sucre, diferents treballs de fusta i d’altres de mixtos. <=

(319) l.c.p. XXV, n. 169. <=

(319a) La Factory Acts Extension Act fou aprovada el 12 d’agost del 1867. Regula totes les fundicions, forges i manufactures del 
metall, amb la inclusió de les fàbriques de maquinària, a més de les manufactures de vidre, paper, guttapercha, cautxú i tabac, les 
impremptes  i  enquadernadores  de  llibres,  i  finalment  qualsevol  taller  que  ocupe  més  de  50 persones.  -  La  Hours  of  Labour 
Regulation Act, adoptada el 17 d’agost del 1867, regula els tallers més petits i l’anomenat treball domèstic. - Tornaré a aquestes lleis 
i de la nova Mining Act del 1872 en el segon llibre. <=

(320) Senior, «Social Science Congress», p. 55-58. <=

(321) El personal de la inspecció fabril consisteix en 2 inspectors, 2 inspectors ajudants i 41 sots-inspectors. Vuit sots-inspectors 
addicionals foren nomenats el 1871. El cost global de l’aplicació de les lleis fabrils a Anglaterra, Escòcia i Irlanda suposà el 1871/72 
no pas més de 25.347 lliures esterlines, incloent-hi els costos judicials dels processos contra els infractors. <=

(322) Robert Owen, el pare de les fàbriques i  botigues cooperatives,  però que, com hem remarcat abans, no compartia de cap 
manera les il·lusions dels seus seguidors sobre la importància d’aquests elements aïllats de transformació, no tan sols basà els seus 
intents de fet en el sistema fabril, sinó que el declarà també teòricament com el punt de partida de la revolució social. El senyor 
Vissering, professor d’economia política en la Universitat de Leyden, sembla sospitar-ho quan en el seu «Handboek van Praktische 
Staathuishoudkunde»,  1860-1862,  que  conté  en  la  forma  corresponent  els  tòpics  de  l’economia  vulgar,  defensa  fermament 
l’artesania contra la gran indústria. - {A la 4 ed. - La «nova complicació jurídica», que la legislació anglesa ha provocat mitjançant 
unes Factory Acts, Factory Acts Extension Act i Workshops’ Act mútuament contradictòries, esdevingué finalment insuportable, i 
així arribà amb la Factory and Workshop Act del 1878 una codificació de tota la legislació aplicable. No es pot presentar ací una 
crítica detallada del codi industrial vigent a Anglaterra.  N’hi haurà prou per tant amb els següents comentaris:  la llei inclou 1. 
Fàbriques tèxtils. Ací resta tot com abans: jornada laboral permesa pels infants de més de 10 anys: 51/2 hores diàries, o bé 6 hores, i 
llavors el dissabte lliure; joves i dones: 10 hores en els cinc dies, i com a màxim 61/2 el dissabte. - 2. Fàbriques no-tèxtils. Ací les 
provisions s’apropen més a les del n. 1 que no pas abans, per bé que encara hi ha nombroses excepcions favorables als capitalites, 
que en molts casos es poden ampliar mitjançant permisos especials del ministeri d’interior. - 3. Tallers, definits aproximadament 
com en la llei anterior; pel que fa als infants, treballadors joves o dones que hi són ocupats, els tallers equivalen en general a les 
fàbriques no-tèxtils,  i  de nou hi ha més permissivitat.  - 4.  Tallers,  en els quals no hi ha cap infant o treballador juvenil,  sinó 
únicament persones dels dos sexes més grans de 16 anys; per aquesta categoria la permissivitat és encara més gran. - 5. Domestic 
Workshops, on tan sols s’ocupen membres de la família en la llar familiar; provisions encara més elàstics i alhora la restricció per la 
qual l’inspector tan sols pot entrar en les sales no emprades també com a habitatge si és que no té un permís especial del ministeri o 
d’un tribunal, i finalment llibertat sense restriccions per la confecció de barrets de palla, de cintes i de guants dins la família. Amb 
totes les mancances aquesta llei, al costat de la llei fabril federal suïssa del 23 de març del 1877, és de les millors en aquesta àrea. 
Una  comparació  amb  l’esmentada  llei  federal  suïssa  és  de  particular  interès  perquè  demostra  clarament  els  avantatges  i 
inconvenients de tots dos mètodes legislatius – l’ànglès,  «històric», de cas a cas, i el continental,  basat en les tradicions de la  
revolució francesa, amb un mètode més generalitzador. Malauradament el codi anglès en la seua aplicació en els workshops és en 
gran mesura encara lletra morta – degut a una insuficiència en el personal d’inspecció. - F. E.} <=

(323) Hom troba una exposició detallada de la maquinària emprada en el camp anglès a «Die landwirthschaftliche Geräthe und 
Maschinen Englands» del doctor W. Hamm. 2. ed., 1856. En el seu esquema del curs de desenvolupament de l’agricultura anglesa el 
senyor Hamm segueix acríticament el senyor Leonce de Lavergne. {A la 4 ed. - Ara naturalment superat. - F. E.} <=

(324) «Dividiu el poble en dos camps hostils de calets abufonats i nans emasculats. Bon cel! Una nació dividida en interessos 
agrícoles  i  comercials,  que  es  fa  dir  sana,  que  es  té  per  il·lustrada  i  civilitzada,  no  tan  sols  malgrat,  sinó  justament  com a 
conseqüència d’aquesta divisió monstruosa i antinatural». (David Urquhart, l.c.p. 119). Aquest fragment mostra alhora la força i la 
feblesa d’una mena de crítica que sap jutjar i condemnar el present, però sense saber copsar-lo. <=

(325) Vegeu Liebig. «Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie», 7. ed, 1862, especialment en el primer 
volum l’«Einleitung in die Naturgesetze des Feldbaus». El desenvolupament de l’aspecte negatiu de l’agricultura moderna, des del 
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punt de mira de la ciència natural, és un de les contribucions immortals de Liebig. També el seu aperçu històric sobre la història de 
l’agricultura, per bé que no sense grans errades, conté moments il·luminadors. Cal lamentar que s’encamine en posicions arriscades 
com la següent:  «Mitjançant  una  pulverització més acabada i  una  roturació més  freqüent  es  promou la  crculació de l’aire  en 
l’interior del sòl porós, i la superfície de sòl exposada a l’acció de l’aire augmenta i es renova, per bé que és fàcil comprendre que la  
més gran productivitat del camp no es proporcional al treball que s’hi empra, sinó que puja en una relació inferior». «Aquesta llei», 
hi afegeix Liebig, «és original de J. St. Mill al seus ‘Princ. of Pol. Econ.’, v. I, p. 17, expressada de la següent forma: ‘Que el 
producte  de  la  terra augmente  caeteris  paribus en una  relació inferior  a  l’augment  dels treballadors  emprats’» (el  senyor  Mill 
repeteix ací en una fórmula incorrecta la llei de la escola de Ricardo segons la qual «the decrease of the labourers employes», la 
disminució de treballadors emprats, mantingué a Anglaterra un ritme coincident amb el de l’avenç de l’agricultura, una llei que 
trobada i dissenyada per a Anglaterra, si més no, allà no té cap aplicació), «‘és una llei universal de la indústria agrícola’, i és prou 
remarcable que en desconegués el fonament».  (Liebig,  l.c., Bd. I,  p. 143 i notes).  A banda de la  interpretació errònia del mot 
«treball», pel qual Liebig entén quelcom de diferent al significat de l’economia política, és en tot cas «prou remarcable» que el 
senyor J. St.  Mill  pogués ésser el primer autor d’una teoria que publicà originalment James Anderson en l’època d’A. Smith i 
repetida en diferents obres fins a començaments del segle XIX, que Malthus, destacat mestre de plagis (tota la seua teoria de la 
població és  un plagi  desvergonyit),  s’annexionà  el  1815,  que  West  desenvolupà  en la  mateixa  època  i  de  forma  independent 
d’Anderson, que Ricardo el 1817 posà en contacte amb la teoria general del valor per després fer la volta al món sota el nom de 
Ricardo, que el 1820 fou vulgaritzada per James Mill (pare de J. St. Mill) i finalment fou repetida, entre d’altres, pel senyor J. St. 
Mill com un dogma acadèmic força universalitzat. És innegable que J. St. Mill deu en tot cas la seua autoritat «remarcable» gairebé 
tan sols a quidproquo similars. <=
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Cinquena secció
La producció de plus-vàlua absoluta i relativa

__________





Capítol catorzè
Plus-vàlua absoluta i relativa

El procés laboral es considerà inicialment de forma abstracta (vegeu el cinquè capítol), 
amb independència de les seues formes històriques, com a procés entre humà i natura. 
Hi dèiem: «si hom considera tot el procés laboral des del punt de mira del seu resultat, 
tant  els  mitjans  de  treball  com  l’objecte  de  treball,  apareixen  com  a  mitjans  de 
producció i  el  propi treball  com a treball  productiu».  I  en la nota  7 es completava: 
«Aquesta determinació del treball productiu des del punt de mira del simple procés de 
treball,  no  val  de  cap  manera  pel  procés  de  producció  capitalista».  Ara  això  es 
desenvoluparà més.

Mentre el procés laboral és purament individual, el mateix treballador reuneix totes les 
funcions, que més tard se separen. En l’apropiació individual d’objectes naturals pels 
objectius vitals ningú no el controla tret d’ell. Més tard el controlen. L’humà individual 
no pot actuar en la natura sense exercir  els propis muscles  sota el control del  propi 
cervell. Així com en el sistema natural cap i mà són interdependents, el procés laboral 
reuneix treball intel·lectual i treball manual. Més tard es diferencien en oposats hostils. 
El producte es transforma en general de producte immediat del productor individual en 
producte  comú d’un treballador  comú,  és  a  dir  d’un  personal  laboral  combinat,  els 
membres del qual contacten més o menys íntimament amb la manipulació d’objectes de 
treball.  Amb  el  caràcter  cooperatiu  del  procés  laboral  es  generalitza,  ho  fa  també 
necessàriament  la  percepció  treball  productiu  i  dels  seus  agents,  els  treballadors 
productius.  Per  treballar  productivament  ja  no  és  ara  necessari  posar-hi  les  pròpies 
mans; n’hi ha prou amb ésser un òrgan del treballador global, i realizar qualsevol de les 
seues sots-funcions. La definició original abans esmentada de treball productiu, deduïda 
de la natura de la pròpia producció material, resta encara certa pel treballador col·lectiu, 
considerat com a col·lectivitat. Però ja no val per cadascun dels seus membres, presos 
individualment.

D’altra  banda  s’ha  restringit,  però,  el  concepte  de  treball  productiu.  La  producció 
capitalista  no és  tan sols  la  producció de mercaderies,  sinó que és essencialment  la 
producció de plus-vàlua. El treballador no produeix per a ell mateix, sinó per al capital. 
Per tant ja no n’hi ha prou amb què produesca en general. Ha de produir plus-vàlua. Tan 
sols és productiu el treballador que produeix plus-vàlua per al capitalista o que serveix 
per l’ampliació de valor del capital.  Si se’ns permet de prendre un exemple fora de 
l’esfera de la producció material, un mestre d’escola és un treballador productiu quan no 
tan sols treballa les ments infantils, sinó que ell mateix s’esforça per l’enriquiment del 
propietari del centre. Que el darrer haja esmerçat el seu capital en una fàbrica docent per 
comptes  d’una  fàbrica  de  salsitxes  no  altera  gens  la  relació.  El  concepte  de  treball 
productiu no inclou per tant de cap manera una mera relació entre activitat i utilitat, 
entre  treballador  i  producte  de  treball,  sinó  una  relació  de  producció  socialment 
específica, elaborada històricament,  que segella el treballador com a mitjà directe de 
revalorització del capital. Ésser un treballador productiu no és per tant cap sort, sinó una 
desgràcia. En el quart llibre d’aquesta obra, que tracta de la història de la teoria, hom 
veurà més clarament que l’economia política clàssica ha fet de la producció de plus-
vàlua la característica diferenciadora del treballador productiu. Amb la seua visió de la 
natura de la plus-vàlua canvia per tant la seua definició de treballador productiu. Per 
això els fisiòcrates declaren que tan sols el treball agrícola és productiu, perquè és l’únic 
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que ofereix plus-vàlua. Pels fisiòcrates, justament, la plus-vàlua existeix exclusivament 
en la forma de renda agrària.

L’allargament  de  la  jornada laboral  més  enllà  del  punt  on el  treballador  ha produït 
únicament un equivalent del valor de la seua força de treball,  i l’apropiació d’aquest 
treball  excedentari  pel  capitalista,  això  és  la  producció  de  plus-vàlua  absoluta. 
Consistueix  el  fonament  general  del  sistema  capitalista  i  el  punt  de  partida  de  la 
producció  de  la  plus-vàlua  relativa.  En  aquesta  la  jornada  laboral  ja  és  prèviament 
dividida  en dues  parts:  treball  necessari  i  treball  excedentari.  Per  allargar  el  treball 
excedentari,  el treball necessari és abreujat mitjançant mètodes a través dels quals es 
produeix l’equivalent del salari laboral en un temps més breu. La producció de plus-
vàlua  absoluta  gira  així  únicament  al  voltant  de la  durada de la  jornada  laboral;  la 
producció de plus-vàlua revoluciona i és revolucionada pels processos tècnics de treball 
i per les agrupacions socials.

Pressuposa per tant un sistema específic de producció capitalista, els mètodes, mitjans i 
condicions dels quals es fonamenten, sorgeixen espontàniament i es consoliden a partir 
de la submissió formal del treball sota el capital. Per comptes de la submissió formal 
apareix eventualment una submissió real del treball sota el capital.

N’hi ha prou amb una simple referència a les formes intermitges on no s’extreu treball 
excedentari per una força directa del productor, ni tampoc s’hi dóna una subordinació 
formal sota el capital. El capital ací no s’ha apoderat completament del procés laboral. 
Al  costat  dels  productors  independents  que  menen  oficis  o  camps  de  la  forma 
tradicional i patriarcal, apareix l’usurer o el mercader, capital usurer o capital comercial, 
que se n’alimenten parasitàriament. El predomini d’aquesta forma d’explotació en una 
societat exclou el sistema de producció capitalista, al qual, d’altra banda, pot servir com 
a transició, com en la Baixa Edat Mitjana. Finalment, com mostra l’exemple del treball 
domèstic modern, certes formes intermitges es reprodueixen en el rerafons de la gran 
indústria, per bé que amb una fisionomia completament alterada.

Si bé per la producció de plus-vàlua absoluta n’hi ha prou amb la submissió formal del 
treball  sota  el  capital,  com ara  quan l’artesà,  que  abans  treballava  per  ell  o  com a 
jornaler d’un mestre  gremial,  i  ara ho fa com a treballador  assalariat  sota el control 
directa del capitalista, s’hi veu d’altra banda que els mètodes per la producció de plus-
vàlua relativa són alhora mètodes per la producció de plus-vàlua absoluta.  O encara 
més,  l’allargament  desmesurat  de  la  jornada  laboral  es  presenta  com  a  producte 
particular  de  la  gran  indústria.  En  general,  el  sistema  de  producció  específicament 
capitalista deixa d’ésser un simple mitjà de producció de pls-vàlua relativa tan aviat 
com s’ha apoderat d’una branca sencera de la producció, i encara més quan ho fa de 
totes  les  diferents  branques  de producció.  Esdevé ara  la  forma general  i  socialment 
predominant del procés de producció.  Com a mètode peculiar  de producció de plus-
vàlua relativa actua tan sols en la mesura que pren indústries abans tan sols formalment 
subordinades al capital, per tant únicament en la propaganda. En segon lloc, ho fa en la 
mesura que les indústries ja annexionades continuen a revolucionar-se mitjançant canvis 
en els mètodes de producció.

Des d’un cert punt de mira la diferència entre plus-vàlua absoluta i relativa sembla en 
general il·lusòria. La plus-vàlua relativa és absoluta, ja que condiciona un allargament 
absolut  de la  jornada laboral  més  enllà  del  temps de treball  necessari  per  la  pròpia 



existència  del  treballador.  La  plus-vàlua  absoluta  és  relativa,  ja  que  condiciona  un 
desenvolupament de la productivitat laboral, el qual permet restringir el temps de treball 
necessari a una porció de la jornada laboral. Hom però no ha de deixar de veure que el 
moviment  de  la  plus-vàlua  esvaeix  aquesta  aparença  d’identitat.  Tan  aviat  com 
s’estableix d’una vegada el sistema de producció capitalista i esdevé el sistema general 
de producció, la diferència entre plus-vàlua absoluta i relativa es fa sentir sempre que 
s’hi augmenta la taxa de plus-vàlua. Assumit que la força de treball es paga pel seu 
valor,  se’ns  presenta  per  tant  aquesta  alternativa:  donades  una  força  productiva  del 
treball i un grau normal d’intensitat, la taxa de plus-vàlua tan sols es pot elevar amb un 
allargament absolut de la jornada laboral; d’altra banda, donats uns límits de la jornada 
laboral, la taxa de plus-vàlua tan sols es pot elevar mitjançant una transformació relativa 
de les parts que la integren, el treball necessari i el treball excedentari, la qual cosa, per 
la seua banda, si els salaris no han de caure per sota del valor de la força de treball, 
impliquen canvis en la productivitat o intensitat del treball.

Si el treballador empra tot el seu temps en produir els mitjans de vida necessaris pel 
propi manteniment i el de la seua raça, no li resta cap temps per treballar debades per 
terceres persones. Sense un cert grau de productivitat del treball no hi ha cap temps 
disponible pel treballador, i sense aquest temps excedentari no hi pot haver cap treball 
excedentari  i  per tant cap capitalista,  però tampoc cap propietari  d’esclaus, cap baró 
feudal, en un mot cap classe de grans propietaris.(1)

Així  s’hi  pot  parlar  d’una  base  natural  de  la  plus-vàlua,  però tan  sols  en un  sentit 
completament general, ja que no hi ha cap obstacle natural absolut que impedesca ningú 
a descarregar-se del treball necessari per la pròpia existència i carregar-lo a algú a altre, 
de  la  mateixa  forma  que,  per  exemple,  no  hi  ha  cap  obstacle  natural  absolut  que 
impedesca ningú a aprofitar com a aliment la carn d’un altre.(1a) De cap manera cal 
lligar,  com  es  veu  ací  a  allà,  concepcions  místiques  amb  aquesta  productivitat 
espontània del treball.  Tan sols quan els humans s’han elevat per damunt de l’estadi 
animal  original,  quan el  propi  treball  fins  a  un cert  grau  s’ha socialitzat,  apareixen 
relacions on el treball excedentari d’un esdevé condició d’existència d’un altre. En els 
inicis de la civilització la força productiva adquirida pel treball és petita, però també ho 
són les necessitats i els mitjans per satisfer-les que amb ella es desenvolupen. A més, en 
aquests inicis la proporció de societat que viu del treball aliè és tremendament petita 
respecte la massa de productors directes. Amb l’avenç de la força socialment productiva 
del treball creix aquesta proporció absolutament i relativa.(2) Les relacions de capital 
sorgeixen  d’un  terreny  econòmic  que  és  producte  d’un  llarg  procés  de 
desenvolupament. La productivitat donada del treball, que hi fa de fonament, no és cap 
do de la natura, sinó d’una història que abasta milers de segles.

A banda de la forma més o menys desenvolupada de la producció social, la productivitat 
del treball resta lligada a uns condicionaments naturals. Tots es poden remuntar a la 
pròpia natura humana, com la raça, etc., i a la natura que l’envolta. Els condicionaments 
naturals externs es divideixen econòmicament en dues grans classes, la riquesa natural 
en mitjans de vida, i per tant la fertilitat de la terra, la riquesa en peixos de les aigües, 
etc.,  i  la  riquesa  natura  en  mitjans  de  treball,  com  fortes  caigudes  d’aigua,  rius 
navegables,  fusta,  metalls,  carbó,  etc.  En  els  inicis  de  la  civilització  la  primera  és 
determinant,  i  en els estadis superiors de desenvolupament ho és la segona mena de 
riquesa natural.  Que hom compare,  per exemple, Anglaterra amb Índia o, en el món 
antic, Atenes i Corint amb el litoral de la Mar Negra.
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Com menor és el nombre de necessitats absolutes a satisfer i més gran és la fertilitat 
natural  de la terra  i la  bondat del clima,  menor  és el  temps de treball  necessari  pel 
manteniment  i  la  reproducció  dels  productors.  Per  tant  més  gran  també  pot  ésser 
l’excedent  del  seu treball  per  d’altres  més enllà  del  treball  per  ells  mateixos.  Ja ho 
remarcava Diodor en relació a l’antic Egipte:

«És del tot increïble la poca quantitat de maldecaps i de despeses que els generen la cria dels infants. 
Cuinen per ells els aliments més simples que tenen a l’abast; també els hi donen la part subterrània de 
planta del papir per menjar, tan aviat com hom la pot rostir en el foc, i les arrels i tubercles dels marjals, 
en part bullits, en part cuits. La majoria d’infants van sense sabates i desvestits, ja que l’aire és molt suau. 
Per tant un infant costa als seus pares, fins que arriba a l’edat adulta, en total, no pas més de vint dracmes. 
Això  explica  principalment  que  en  Egipte  la  població  siga  tan  nombrosa  i  que  per  tant  es  puguen 
emprendre tantes grans obres».(3)

Amb tot les grans edificacions de l’antic Egipte no es deuen tant a les dimensions de la 
seua  població  com  a  la  gran  proporció  que  n’era  disponible.  Com  el  treballador 
individual  pot  lliurar  més treball  excedentari  com menor  és el  seu temps  de treball 
necessari, també és inferior el temps per la producció dels mitjans de vida necessaris per 
la porció de població treballadora, i per tant més gran és la part disponible per d’altres 
feines.

Una  vegada  assolida  la  producció  capitalista,  sota  unes  circumstàncies  constants  i 
donada una durada de la jornada laboral, la quantitat de treball excedentari varia amb els 
condicionaments naturals del treball, i particularment amb la fertilitat de la terra. No se 
segueix, però, de cap manera, que la terra més fèrtil siga la més adient pel creixement 
del sistema de producció capitalista. Aquesta depèn del domini humà damunt la natura. 
Una  natura  massa  estantissa  «la  té  de  la  mà  com un  infant  amb  caminadors».  No 
l’imposa  cap necessitat  natural  en el  seu propi  desenvolupament.(4) No és el  clima 
tropical amb la seua vegetació abundant, sinó la zona temperada la pàtria del capital. No 
és la fertilitat absoluta de la terra, sinó la seua diferenciació, la multiplicitat de productes 
naturals, els qui constitueixen el fonament natural de la divisió social del treball i els qui 
animen els humans, a través dels canvis de les circumstàncies naturals, dins els quals 
viuen, a multiplicar les seues pròpies necessitats, activitats, mitjans i formes de treball. 
La  necessitat  de  controlar  socialment  una  força  natural,  i  per  tant  de  sotmetre-la 
mitjançant l’obra de mans humanes a una gran escala, és la que juga un paper decisiu en 
la història de la indústria. Així, per exemple, les irrigacions d’Egipte  (5), Lombardia, 
Holanda, etc. O en Índia, Pèrsia, etc., on la irrigació mitjançant canals artificials no tan 
sols forneix la terra de l’aigua indispensable, sinó que transporta alhora amb el sediment 
de  les  muntanyes  adobs  minerals.  El  secret  del  floreixement  industrial  d’Espanya  i 
Sicília sota el domini àrab fou la canalització.(6)

La bondat de les condicions naturals ofereixen únicament la possibilitat, mai la realitat, 
del treball excedentari, i per tant de la plus-vàlua o producte excedentari. Els diferents 
condicionaments natural  del  treball  fan que la mateixa quantitat  de treball  en països 
diferents  satisfaga  una  quantitat  diferent  de  necessitats  (7),  i  per  tant  que,  sota 
circumstàncies  anàlogues,  el  temps  necessari  de treball  siga diferent.  Això afecta  el 
treball  excedentari  únicament  com  a  limitació  natural,  és  a  dir  mitjançant  la 
determinació  del  punt  a  partir  del  qual  pot  començar  el  treball  per  un  altre.  En la 
mateixa  mesura  que  la  indústria  tira  endavant,  aquestes  limitacions  naturals 
retrocedeixen. En mig de la nostra societat europea occidental, on el treballador compra 
el  permís  per  treballar  per  la  seua  pròpia  existència  únicament  a  través  del  treball 
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excedentari, esdevé fàcil que prengue la idea que una qualitat innata del treball humà és 
oferir  un  producte  excedentari.(8) Que  hom  tinga  present,  però,  per  exemple,  un 
habitant  de les illes  orientals  de l’arxipèlag  asiàtic,  on el  sago creix salvatge en els 
boscos.

«Quan els habitant, en fer un forat en l’arbre, s’han convençut que la medula és madura, tallen el tronc i 
el fan a trossos, en treuen la medula, la barregen amb aigua i la filtren: llavors ja és adient per emprar-la 
com a sago. Un arbre dóna habitualment 300 lliures i pot arribar a donar-ne 500 a 600. Hom ací va per 
tant al bosc i talla el seu pa com entre nosaltres hom cull llenya».(9)

Suposam que un d’aquests talladors de pa de l’Àsia Oriental empra 12 hores de treball a 
la setmana per satisfer  totes les seues necessitats.  Ço que li  dóna immediatament  el 
favor de la natural és força temps lliure. Per tal que el puga aplicar productivament per a 
ell mateix cal tota una sèrie de circumstàncies històriques, i per tal que l’esmerce en 
treball excedentari per a pesones alienes cal una compulsió exterior. Si s’introduís la 
producció  capitalista,  el  valent  hauria  de  treballar  potser  6  dies  a  la  setmana  per 
apropiar-se del producte d’una jornada laboral. El favor de la natura no aclareix per què 
treballa ara 6 dies a la setmana o per què lliura 5 dies de treball excedentari. Explica tan 
sols per què el seu temps necessari de treball es limita a un dia a la setmana. En cap cas, 
però, el seu producte excedentari sorgeix d’una qualitat innata i oculta del treball humà.

De la mateixa forma que la productivitat social històricament desenvolupada, també la 
productivitat en condicions naturals del treball apareix com la productivitat del capital 
en el qual s’incorpora. -

Ricardo  no  es  preocupa  mai  de  l’origen  de  la  plus-vàlua.  La  tracta  com  quelcom 
inherent al sistema de producció capitalista, que als seus ulls és la forma natural de la 
producció social. Quan parla de la productivitat del treball, hi cerca no la causa de la 
presència de plus-vàlua, sinó com la causa que en determina la quantitat. Contràriament 
la seua escola proclamà fortament la força productiva del treball com la causa originària 
del  profit  (llegiu-hi:  plus-vàlua).  En  qualsevol  cas  això  és  avenç  respecte  dels 
mercantilistes que, per la llur banda, deriven el preu del producte per damunt dels costos 
de producció del bescanvi, de vendre’l per damunt del seu valor. Malgrat això l’escola 
de  Ricardo  merament  eludí  el  problema  i  tampoc  no  el  resolgué.  De  fet  aquests 
economistes burgesos tenen l’encertat instint de veure com massa perillós aprofundir en 
la qüestió candent de l’origen de la plus-vàlua. Què cal dir, però, de John Stuart Mill 
que, mig segle després de Ricardo, constata solemnement la seua superioritat respecte 
els mercantilista en repetir estrafetament les falses evasions dels primers divulgadors de 
Ricardo?

Mill diu: 

«La causa del benefici és que el treball produeix més del que li cal per mantindre’s».

Fins ara res més que l’antiga cantarella; però Mill vol també afegir collita pròpia:

«Per variar la forma del teorema; la raó per la qual el capital genera un benefici és perquè els aliments, la 
roba, els materials i les eines duren més que el temps requerit per produir-los».

Mill  confon  ací  la  durada  del  temps  de  treball  amb la  durada  dels  seus  productes. 
Segons aquesta  visió  un forner el  producte  del  qual  dura tan sols  un dia  no podria 
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extreure mai dels seus assalariats el mateix profit que un constructor de maquinària el 
producte del qual dura vint o més anys. Certament, si el niu dels ocells no perdurés més 
temps que el requerit per construir-lo, els ocells haurien de passar sense nius.

Una  vegada  establerta  aquesta  veritat  fonamental,  Mill  aferma  la  seua  superioritat 
damunt dels mercantilistes:

«Veiem per tant que el benefici sorgeix no de l’accident del bescanvi, sinó de la capacitat productiva del 
treball; i el benefici general del país és sempre allò que la capacitat productiva del treball fa, tinga o no 
lloc cap bescanvi. Si no hi hagués cap divisió d’ocupacions, no hi hauria cap compra-venda, però encara 
hi hauria benefici».

Així, per tant, el bescanvi, la compra i la vendra, condicions generals de la producció 
capitalista, són purs accidents, i s’hi donaria encara benefici sense compra i venda de 
força de treball!

Continua:

«Si  els treballadors del país produeixen col·lectivament un vint per cent més que els llurs salaris, els 
beneficis seran del vint per cent, siguen quins siguen els preus».

Això és per una banda una completa tautologia, ja que si el treballador produeix una 
plus-vàlua d’un 20% pel seu capitalista, el benefici esdevindrà en relació al salari global 
del treballador d’un 20:100. D’altra banda és absolutament fals que els beneficis «seran 
d’un 20%». Hauran d’ésser sempre inferiors perquè el benefici es calcula a partir de la 
suma total  del  capital  esmerçat.  Si  el  capitalista  ha esmerçat  per exemple  unes  500 
lliures esterlines, de les quals 400 en mitjans de producció, 100 en salaris laborals, la 
taxa de plus-vàlua, com hem dit, serà d’un 20%, de forma que la taxa de benefici serà 
d’un 20:500, és a dir d’un 4% i no d’un 20%.

Segueix una mostra brillant de com Mill tracta les diferents formes històriques de la 
producció social: 

«Assum, per tot, que l’estat de coses on treballadors i capitalistes són classes separades domina, amb 
poques excepcions, de forma universal; és a dir que el capitalista avança totes les despeses, inclosa tota la 
remuneració del treballador».

Curiosa il·lusió òptica veure una situació que fins i tot ara domina únicament de forma 
excepcional en la superfície de la Terra! Encara més. Mill és prou bo per concedir «que 
fer-ho no és una qüestió de necessitat inherent». Al contrari.

«El treballador pot esperar fins que la producció es complete per aquella part del salari que depassa la 
marea necessitat: i fins i tot per tot el salari, si disposa de prou fons per mantindre’s temporalment. Però 
en aquest darrer cas el treballador és fins a cert punt un veritable capitalista pel que fa al subministrament 
d’una porció dels fons necessaris per tirar endavant».

Mill podria haver dit igualment que el treballador que avança no tan sols els seus propis 
mitjans de vida, sinó també els mitjans de treball, és realment el seu propi treballador 
assalariat.  O que el  camperol  americà  és el  seu propi esclau,  ja que treballa  per ell 
mateix per comptes de per un senyor aliè.



Després d’haver-nos demostrat clarament que la producció capitalista, fins i tot si no 
existís,  existiria  en  qualsevol  cas,  Mill  és  ara  prou  conseqüent  per  mostrar  que  no 
existeix quan existeix:

«I fins i tot en el cas anterior» (quan el capitalista és un treballador assalariat que s’avança els seus propis 
mitjans de subsistència) «el treballador pot considerar-se sota el mateix punt de mira» (és a dir, com un 
capitalista). «Ja que en lliurar el seu treball per sota del preu de mercat (!), es pot considerar que cedeix la 
diferència (?) al seu empresari, etc».(9a)

En la realitat factual el treballador cedeix al capitalista el seu treball durant una setmana 
o similar, per tal de rebre’n a la fi de la setmana, etc., el preu de mercat; això el fa, 
segons Mill, un capitalista! En el terreny pla les ondulacions semblen muntanyes; hom 
mesura la planitud de la nostra actual burgesia pel calibre dels seus «grans intel·lectes».
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Notes

(1) «La pròpia existència dels patrons-capitalistes com a classe diferenciada depèn de la productivitat de la indústria». (Ramsay, 
l.c.p. 206). «Si el treballador de cada home no fos més que suficient per produir el propi aliment, no podria haver-hi propietat». 
(Ravenstone, l.c.p. 14.) <=

(1a) Segons un recompte realitzat recentment viuen encara en les terres ja explorades si més no quatre milions de caníbals. <=

(2) «Entre els indis salvatges d’Amèrica gairebé tot és del treballador, un 99% s’assigna d’acord amb el treball.  A Anglaterra, 
potser, el treballador no té ni 2/3». («The Advantages of the East India etc.», p. 72, 73). <=

(3) Diodor, l.c., 1. I, c. 80. <=

(4) «La primera» (riquesa natural) «per bé que molt noble i beneficiosa, fa la gent descurada, orgullosa i lliurada a tot excés; mentre 
que la segona empeny al control, a la literatura, a l’art i a la política». («England's Treasure by Foreign Trade. Or the Balance of our 
Foreign Trade is the Rule of our Treasure. Written by Thomas Mun, of London, Merchant, and now published for the common good  
by his son John Mun», Lond. 1669, p. 181, 182). «Tampoc no puc concebre una maledicció més gran damunt un cos del poble que 
la d’ésser llençats a una terra on els béns de subsistència i de nutrició fossen, en gran mesura, espontanis, i el clima requerís o 
admetés poca cura en la indumentària i en l’habitatge... pot haver-hi un extrem en l’altra banda. Una terra incapaç de produir amb el 
treball  és  tan  roïna  com  una  que  produesca  abundantment  sense  cap  treball».  («An  Inquiry  into  the  Present  High  Price  of 
Provisions», Lond. 1767, p. 10). <=

(5) La necessitat de calcular els períodes de les fluctuacions del Nil creà l’astronomia egípcia i amb ella el domini de la casta 
sacerdotal com a directors de l’agricultura. «El solstici és el moment de l’any on comença la crescuda del Nil, i el que els egipcis  
hagueren d’observar amb més atenció... Era aquest any tròpic el que els importava de marcar per dirigir les operacions agrícoles. 
Hagueren doncs de cercar en el cel un signe aparent del seu retorn». (Cuvier, «Discours sur les révolutions du globe», éd. Hoefer, 
Paris 1863, p. 141). <=

(6) Un dels fonaments materials del poder estatal damunt els petits i desconnectats organismes de producció indians era la regulació 
del  subministrament  d’aigua.  Els  governants  mahometans  d’Índia  ho  entengueren  millor  que  els  llurs  successors  anglesos. 
Recordam tan sols la fam del 1866 que costà la vida de més d’un milió d’hindús del districte d’Orissa, en la presidència de Bengala. 
<=

(7) «No hia ha dos països que fornesquen un nombre igual de béns de primera necessitat amb la mateixa abundància i amb la  
mateixa quantitat de treball. Les necessitats dels humans augmenten o disminueixen amb la severitat o moderació del clima on 
viuen; en conseqüència, l’abast del comerç que els habitants de diferents països es veuen obligats a realitzar per necessitat no pot 
ésser el mateix, ni és pot esbrinar el grau de variació més enllà de fer-ho per graus de calor i de fred; de la qual cosa hom pot treure  
aquesta conclusió general, que la quantitat de treball requerit per un cert nombre de persones és més gran en els climes freds, i 
menor en els càlids; ja que en els primers els homes no tan sols necessiten més roba, sinó que la terra també exigeix més cultiu que  
en els darrers». (An Essay on the Governing Causes of the Natural Rate of Interest, Lond. 1750, p. 59). L’autor d’aquesta històrica 
obra anònima és J. Massy. Hume en prengué la seua teoria de l’interès. <=

(8) «Cada treball ha d’oferir» (sembla que això també pertany als droits i devoirs du citoyen) «un excedent». (Proudhon) <=

(9) F. Schouw, «Die Erde, die Pflanze und der Mensch», 2. Aufl., Leipzig 1854, p. 148. <=

(9a) J. St. Mill, «Principles of Political Economy», Lond. 1868, p. 252-253, passim. - {El passatge anterior s’ha traduït de l’edició 
francesa del «Capital». - F. E.}<=
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CAPÍTOL QUINZÈ
Canvis quantitatius del preu de la força de treball i de 

la plus-vàlua
El valor de la força de treball el determina el valor dels mitjans de vida habitualment 
necessaris pel treballador mitjà. La quantitat d’aquests mitjans de vida, per bé que puga 
canviar de forma, ve donada per a una societat i una època determinades i per tant se la 
pot considerar com una quantitat constant. Ço que canvia és el valor d’aquesta quantitat. 
Dos altres factors entren en la determinació del valor de la força de treball. D’una banda 
els seus costos de desenvolupament, que varien amb el sistema de producció, de l’altra 
banda la seua diversitat natural, bé masculina bé femenina, bé madura bé immadura. 
L’ús d’aquestes diferents forces de treball, condicionat a més pel sistema de producció, 
provoca grans diferències en els costos de reproducció de la família treballadora i en el 
valor del treballador adult masculí. Tots dos factors resten, però, exclosos de la següent 
recerca.(9b)

Assumim, 1. que les mercaderies es venen pel llur valor, 2. que el preu de la força de 
treball puja ocasionalment per damunt del seu valor, però mai cau per sota.

Una vegada aclarit això, s’hi troba que les quantitats relatives del preu de la força de 
treball  i  de la  plus-vàlua  es condicionen per  tres  circumstàncies:  1.  la  durada de la 
jornada laboral o la grandària extensiva del treball; 2. la intensitat normal del treball o la 
seua grandària intensiva, és a dir l’esmerçament d’una determinada quantitat de treball 
en un temps determinat; 3. finalment la productivitat del treball, és a dir que segons el 
grau de desenvolupament de les condicions de producció la mateixa quantitat de treball 
ofereix  en  el  mateix  temps  una  quantitat  més  gran  de  producte.  Són  evidentment 
possibles combinacions força diferents, segons si un dels tres factors resta constant i els 
altres  dos  variables,  o  dos  factors  constants  i  un  variable,  o  finalment  tots  ells 
simultàniament  variables.  Aquestes combinacions es multipliquen encara més pel fet 
que davant la variació simultània de diferents factors la quantitat i direcció de variació 
pot ésser diferent. En el que segueix s’expressen únicament les combinacions principals.

I. Durada de la jornada laboral i intensitat del treball constants (donades),  
productivitat del treball variable

Sota aquestes presuposicions el valor de la força de treball i la plus-vàlua es determinen 
per tres lleis.

Primera: una jornada laboral d’una durada determinada suposa sempre un producte del 
mateix valor, amb independència que varie la productivitat del treball i,  amb ella, la 
quantitat de producte i per tant el preu de la mercaderia individual.

Si el  valor del producte d’una jornada laboral  de dotze hores és, per exemple,  de 6 
xílings, per bé que varie la quantitat de valors d’ús produïts amb la productivitat del 
treball, el valor de 6 xílings es repartirà entre més o menys mercaderies.

Segon: el valor de la força de treball i la plus-vàlua varien en direccions mútuament 
oposades. Un canvi en la productivitat del treball, augment o disminució, provoca una 
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variació en sentit oposat del valor de la força de treball i en el mateix sentit pel que fa a 
la plus-vàlua.

El valor del producte d’una jornada laboral de dotze hores és una quantitat constant, 
posam, 6 xílings. Aquesta quantitat constant és igual a la suma de la plus-vàlua més el 
valor de la força de treball, que el treballador substitueix per un equivalent. És evident 
que  de  les  dues  parts  d’una  quantitat  constant  cap  no  pot  augmentar  si  l’altra  no 
disminueix. El valor de la força de treball no pot pujar de 3 xílings a 4 sense que la plus-
vàlua caiga de 3 a 2, i la plus-vàlua no pot pujar de 3 a 4 xílings, sense que el valor de la 
força de treball caiga de 3 a 2. Sota aquestes circumstàncies, per tant, no hi pot haver 
cap canvi en la quantitat absoluta, ja del valor de la força de treball, ja de la plus-vàlua, 
sense un canvi simultani de les quantitats relatives o proporcionals. És impossible que 
caiguen o pugen simultàniament.

El valor de la força de treball no pot caure, a més, i per tant no pot pujar la plus-vàlua, 
sense que la productivitat del treball no puge. Per exemple, en el cas anterior el valor de 
la força de treball no pot disminuir de 3 a 2 xílings si una elevació de la productivitat 
del  treball  no permet  produir  en 4 hores la  mateixa  quantitat  de mitjans  de vida  la 
producció de les quals requeria abans 6 hores. Contràriament el valor de la força de 
treball no pot pujar de 3 a 4 xílings sense la caiguda de la productivitat del treball, de 
forma que es requeresquen 8 hores per la producció de la mateixa quantitat de mitjans 
de vida per la qual abans n’hi havia prou amb 6 hores. Se’n segueix que l’augment en la 
productivitat del treball disminueix el valor de la força de treball i per tant augmenta la 
plus-vàlua, mentre que inversament la disminució de la productivitat augmenta el valor 
de la força de treball i disminueix la plus-vàlua.

En formular aquesta llei Ricardo passava per damunt d’una circumstància: per bé que 
un canvi  en la  quantitat  de plus-vàlua o de treball  excedentari  condiciona un canvi 
invers en la quantitat de valor de la força de treball o del treball necessari, no se segueix 
de cap manera que canvien en la mateixa proporció. Varien cap amunt o cap abaix en la 
mateixa quantitat. La relació en la qual cada part del valor del producte o de la jornada 
laboral varien cap amunt o cap abaix, depèn de la divisió originària que s’hi donava 
abans del canvi en la productivitat del treball. Si el valor de la força de treball fos de 4 
xílings o el temps necessari de treball de 8 hores, la plus-vàlua de 2 xílings o el treball 
excedentari de 4 hores, i caigués, com a conseqüència d’una elevació de la productivitat 
del treball, el valor de la força de treball a 3 xílings o el treball necessari a 6 hores, la 
plus-vàlua pujaria a 3 xílings o el treball excedentari a 6 hores. La mateixa quantitat de 
2  hores  o  1  xíling  que  s’afegeix  ací,  se  substrau  allà.  Però  el  canvi  quantitatiu 
proporcional és diferent en tots dos casos. Mentre que el valor de la força de treball va 
de 4 xílings a 3, per tant disminueix 1/4 o 25%, la plus-vàlua puja de 2 xílings a 3, i per 
tant 1/2 o 50%. Se segueix per tant que la variació proporcional de la plus-vàlua com a 
conseqüència d’un determinat canvi en la productivitat del treball, és més gran si és més 
petita la porció original de jornada laboral representada en la plus-vàlua, i més petita si 
aquesta és més gran.

Tercera:  la  variació  de la  plus-vàlua és  sempre  consequència  i  mai  fonament  d’una 
variació corresponent del valor de la força de treball.(10)

Com que la jornada laboral és d’una quantitat constant, representada en una quantitat 
constant  de  valor,  tot  canvi  quantitatiu  de  la  plus-vàlua  es  correspon  a  un  canvi 
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quantitatiu invers en el valor de la força de treball, i el valor de la força de treball tan 
sols pot canviar amb un canvi en la productivitat del treball,  se segueix evidentment 
d’aquestes condicions que tot canvi quantitatiu de la plus-vàlua es corresponga a un 
canvi quantitatiu invers en el valor de la força de treball. Si hom veu per tant que no és 
possible cap canvi quantitatiu absolut en el valor de la força de trebal i en la plus-vàlua 
sense un canvi en les quantitats relatives, se segueix ara que no és possible cap canvi en 
les quantitats relatives de valor sense un canvi en la quantitat absoluta de valor de la 
força de treball.

Segons la tercera llei un canvi quantitatiu de la plus-vàlua suposa una variació de valor 
de la força de treball comportada per un canvi en la productivitat del treball. El límit de 
tot canvi el  posa el nou límit  de valor de la força de treball.  Poden donar-se també 
moviments secundaris, però, si les circumstàncies permeten l’actuació de la llei. Si cau, 
per exemple, com a conseqüència d’una productivitat més elevada del treball el valor de 
la força de treball de 4 xílings a 3 o el temps de treball necessari de 8 hores a 6, el preu 
de la força de treball pot caure tan sols a 3 xílings i 8 penics, 3 xílings i 6 penics, 3 
xílings i 2 penics, etc. i per tant la plus-vàlua augmentaria tan sols a 3 xílings i 4 penics, 
3 xílings i 6 penics, 3 xíligs i 10 penics, etc. El grau de la caiguda, el límit inferior de la 
qual és de 3 xílings, depèn del pes relatiu en la balança de la pressió del capital d’una 
banda, i de la resistència del treballador de l’altra.

El valor  de la  força de treball  el  determina el  valor  d’una determinada  quantitat  de 
mitjans de vida. Ço que canvia amb la productivitat  del treball  és el valor d’aquests 
mitjans de vida, no la llur quantitat. La pròpia quantitat pot fer-la crèixer, davant d’una 
augmentada  productivitat  del  treball,  tant  pel  treballador  com  pel  capitalista, 
simultàniament i en la mateixa proporció, sense cap canvi quantitatiu entre el preu de la 
força de treball i la plus-vàlua. Si el valor originari de la força de treball és de 3 xílings i 
el  temps de treball  necessari  comporta  6 hores,  si  la  plus-vàlua suposa uns altres 3 
xílings  o  el  treball  excedentari  comporta  també  6  hores,  una  duplicació  en  la 
productivitat  del  treball,  amb  el  mateniment  de  la  proporció  de  la  jornada  laboral, 
deixaria inalterats el preu de la força de treball i la plus-vàlua. Tan sols s’esdevindia que 
cadascú disposa del doble de quantitat de valors d’ús, proporcionalment abaratits. Per 
bé que el preu de la força de treball resta inalterat, hauria pujat de valor. Si cau el preu 
de la  força de treball,  però fins al  nou valor que determina el  límit  inferior de 11/2 
xílings, sinó a 2 xílings i 10 penics, 2 xíligs i 6 penics, etc., encara representari aquesta 
caiguda de preu una quantitat crescuda de mitjans de vida. El preu de la força de treball 
pot així caure contíniament davant d’una productivitat més elevada del treball amb un 
creixement simultani de la quantitat de mitjans de vida del treballador. Relativament, 
però, és a dir en relació amb la plus-vàlua, disminueix el valor de la força de treball i 
s’amplia per tant el clivellament entre les condicions de vida del treballador i les del 
capitalista.(11)

Ricardo  fou  el  primer  en  formular  clarament  les  tres  lleis  abans  esmentades.  Les 
mancances de la seua formulació són, 1. que entén les condicions peculiars dins les 
quals aquestes lleis són vàlides com les condicions generals i exclusives de la producció 
capitalista. No coneix cap canvi, ni en la durada de la jornada laboral ni en la intensitat 
del treball, de forma que per ell la productivitat del treball esdevé l’únic factor variable; 
- 2. però, i això falseja la seua anàlisi en un grau més elevat, no investiga de cap manera 
millor que els altres economistes la plus-vàlua, és a dir amb independència de les seues 
formes particulars, com ara el benefici, la renda agrària, etc. Barreja per tant les lleis de 
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la taxa de plus-vàlua directament amb les lleis de la taxa de benefici. Com ja hem dit, la 
taxa de benefici és la relació de la plus-vàlua amb el capital total avançat, mentre que la 
taxa de plus-vàlua és la relació de la plus-vàlua amb la part merament variable d’aquest 
capital. Prenguem un capital de 500 lliures esterlines (C) que es divideix en matèries 
primeres, mitjans de treball, etc. que pugen a 400 lliures esterlines (c) i en 100 lliures 
esterlines de salaris (v); que a més la plus-vàlua = 100 lliures esterlines (p). Per tant la 
taxa de plus-vàlua p/v = 100 £/100 £ = 100%. Però la taxa de benefici p/C = 100 £/500 £ = 20%. 
És evident d’altra banda que la taxa de benefici pot dependre de circumstàncies que de 
cap  manera  actuen  en  la  taxa  de  plus-vàlua.  Mostraré  després  en  el  tercer  llibre 
d’aquesta obra que la mateixa taxa de plus-vàlua es pot expressar en les diferents taxes 
de benefici  i  que diferents  taxes de plus-vàlua,  sota determinades circumstàncies,  es 
poden expressar en la mateixa taxa de benefici.

II. Jornada laboral constant, productivitat del treball constant, intensitat de treball  
variable

Una intensitat creixent del treball suposa un augment de l’esmerçament de treball en el 
mateix interval de temps. Una jornada laboral més intensiva s’incorpora per tant en més 
productes  que  una  de  menys  intensiva  amb  el  mateix  nombre  d’hores.  Amb  una 
productivitat més elevada ofereix de fet també la mateixa jornada laboral més producte. 
Però en el darrer cas disminueix el valor del producte individual, perquè costa menys 
treball que abans, mentre que en el primer cas resta inalterat perquè el producte costa el 
mateix treball que abans. El nombre de productes puja ací sense una caiguda del preu. 
Amb el  nombre  creix  la  suma de preus,  mentre  que allà  la  mateixa  suma de valor 
s’expressa en una quantitat més gran de productes. Amb un nombre d’hores constant, 
una jornada laboral més intensa s’incorpora per tant en un producte de valor més elevat, 
i per tant, amb el mateix valor monetari, en més diners. El valor del seu producte varia 
amb la desviació de la seua intensitat respecte del grau socialment normal. La mateixa 
jornada laboral ja no suposa per tant com abans un valor constant de producte sinó un 
de  variable,  de  forma  que  una  jornada  laboral  de  dotze  hores  més  intensiva,  per 
exemple, crea 7 o 8 xílings per comptes dels 6 xílings d’una jornada laboral de dotze 
hores  d’intensitat  corrent.  És  clar  que  si  varia  el  valor  del  producte  d’una  jornada 
laboral,  com ara  de  6  a  8  xílings,  bé  poden  crèixer  simultàniament  les  dues  parts 
d’aquest valor del producte, el preu de la força de treball i la plus-vàlua, bé siga en un 
grau igual o diferent. El preu de la força de treball i la plus-vàlua poden crèixer en el 
mateix temps de 3 xílings a 4, si el valor del producte puja de 6 a 8. L’elevació del preu 
de la força de treball no implica ací necessàriament una pujada del preu per damunt del 
seu valor. Pot acompanyar-se inversament d’una caiguda del seu valor. Això s’esdevé 
quan l’elevació del preu de la força de treball no compensa el desgast associat.

Hom sap que amb excepcions transitòries un canvi en la productivitat del treball tan sols 
provoca un canvi en la quantitat de valor de la força de treball i per tant en la quantitat 
de  plus-vàlua,  quan  el  producte  de  les  branques  industrials  afectades  entren  en  el 
consum habitual dels treballadors. Aquesta limitació no val ací. Bé canvie la quantitat 
de treball extensivament o intensivament, el canvi quantitatiu corresponent suposa un 
canvi en la quantitat del valor del producte, amb independència de la natura de l’article 
que expresse aquest valor.

Si  la  intensitat  en  totes  les  branques  industrials  augmentàs  simultàniament  i  en  la 
mateixa  mesura,  el  nou  i  superior  grau  d’intensitat  esdevindria  el  grau  normal 



socialment habitual i per tant deixaria de comptar com a quantitat extensiva. Fins i tot 
llavors restaria diferent del grau mitjà d’intensitat del treball de les diferents nacions i 
modificaria  per  tant  l’aplicació  de  la  llei  del  valor  a  les  diferents  jornades  laborals 
nacionals.  La  jornada  laboral  més  intensiva  d’una  nació  suposaria  una  expressió 
monetària superior a la menys intensiva d’una altra.(12)

III. Productivitat i intensitat del treball constants, jornada laboral variable

La jornada laboral pot variar en dues direccions. Pot escurçar-se o allargar-se.

1.  L’escurçament  de  la  jornada  labora  sota  les  condicions  esmentades,  és  a  dir 
productivitat i intensitat constants del treball, deixa el valor de la força de treball i per 
tant el temps de treball necessari inalterats. Escurça el treball excedentari i la plus-vàlua. 
Amb la quantitat absoluta del darrer cau també la seua quantitat relativa, és a dir la seua 
quantitat en relació a una quantitat constant del valor de la força de treball. Tan sols 
mitjançant una reducció del preu per sota del seu valor pot deixar indemne el capitalista.

Tots els arguments gastats contra l’escurçament de la jornada laboral assumeixen que el 
fenomen  s’esdevé  sota  les  circumstàncies  ací  suposades,  mentre  que  en  la  realitat 
contràriament un canvi en la productivitat i intensitat del treball precedeix o segueix 
immediatament l’escurçament de la jornada laboral.(13)

2. Allargament de la jornada laboral: si el temps de treball necessari és de 6 hores o el 
valor de la força de treball de 3 xílings, i alhora el treball excedentari és de 6 hores i la 
plus-vàlua  de  3  xílings.  La  jornada  laboral  completa  comporta  per  tant  12  hores  i 
s’expressa en un valor de producte de 6 xílings. Si la jornada laboral s’allarga 2 hores i 
resta inalterat el preu de la força de treball, creix juntament amb la quantitat absoluta de 
plus-vàlua  la  relativa.  Per  bé  que  la  quantitat  de  valor  de  la  força  de  treball  resta 
absolutament inalterada, cau relativament. Sota les condicions d’I. la quantitat relativa 
de valor de la força de treball no podia canviar sense un canvi en la quantitat absoluta. 
Ací, al contrari, el canvi quantitatiu en valor de la força de treball és el resultat d’un 
canvi quantitatiu de la plus-vàlua.

Com que el valor del producte que s’expressa en una jornada laboral creix amb el propi 
allargament, el preu de la força de treball i la plus-vàlua poden crèixer simultàniament, 
siga l’increment igual o desigual. Aquest creixement simultani és per tant possible en 
dos casos, amb l’allargament absolut de la jornada laboral i amb el creixement de la 
intensitat del treball sense cap allargament.

Amb la jornada laboral allargada el preu de la força de treball pot caure per sota del seu 
valor, per bé que reste nominalment alterat o fins i tot puge. El valor diari de la força de 
treball  és  de  fet  avaluat,  com hom ho recorda,  per  la  durada  mitjana  normal  o  pel 
període normal de vida del treballador i per les transformació normal, corresponent a la 
natura humana, de la substància vital en moviment.(14) Fins a cert punt de l’allargament 
de la jornada laboral el desgast més gran de la força de treball es pot compensar per una 
retribució més gran. Per damunt d’aquest punt el desgast creix en progressió geomètrica 
i esmicola igualment totes les condicions normals de reproducció i funcionament de la 
força de treball. El preu de la força de treball i el seu grau d’explotació deixen d’ésser 
quantitats mútuament commensurables.
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IV. Variacions simultànies en durada, productivitat i intensitat del treball 

És evident que ací hi ha un gran nombre de combinacions possibles. Dos factors poden 
variar  i  un restar  constant,  o tots  tres poden variar  simultàniament.  Poden variar  en 
graus  iguals  o  desiguals,  en  la  mateixa  direcció  o  en  oposades,  de  forma  que  les 
variacions poden contrarestar-se en part o completament.  Amb tot l’anàlisi de tots els 
casos possibles segons els resultats donats sota I, II i III és fàcil. Hom troba el resultat 
de tota combinació possible si hom tracta seriadament un factor com a variable i els 
altres com a constants. Dedicarem ací per tant un breu espai a dos casos importants.

1. Reducció en la productivitat del treball amb un allargament simultani de la jornada 
laboral:

Quan parlam ací de reducció de la productivitat del treball, es tracta de les branques 
laborals els productes de les quals determinen el valor de la força de treball, com per 
exemple  una  reducció  de  la  productivitat  del  treball  com  a  conseqüència  d’una 
infructuositat  augmentada  de  la  terra  i  el  corresponent  encariment  dels  productes 
agraris. Si la jornada laboral és de dotze hores i el valor del seu producte de 6 xílings, 
dels quals la meitat substitueix el valor de la força de treball, l’altra meitat constitueix 
plus-vàlua. La jornada laboral es divideix per tant en 6 hores de treball necessari i 6 
hores  de  treball  excedentari.  Com  a  conseqüència  d’un  encariment  dels  productes 
agraris puja el valor de la força de treball de 3 xílings a 4, i per tant el temps de treball 
necessari de 6 a 8 hores. Si la jornada laboral resta inalterada, el treball excedentari cau 
de 6 a 4 hores, la plus-vàlua de 3 a 2 xílings. Si la jornada laboral s’allarga 2 hores, i per 
tant de 12 a 14 hores, el treball excedentari resta en 6 hores, la plus-vàlua en 3 xílings, 
però la seua grandària cau en relació amb el valor de la força de treball, mesurada amb 
el treball  necessari.  Si la jornada laboral  s’allarga 4 hores, de 12 a 16 hores, resten 
inalterades les quantitats proporcionals de plus-vàlua i de valor de la força de treball, de 
treball excedentari i de treball necessari, però la quantitat absoluta de plus-vàlua creix 
de 3 a 4 xílings, el treball excedentari de 6 a 8 hores de treball, i per tant en un  1/3 o 
331/3%. Amb una productivitat del treball disminuïda i un allargament simultani de la 
jornada laboral pot restar inalterada la quantitat absoluta de plus-vàlua, mentre cau la 
quantitat  proporcional;  la seua quantitat  proporcional pot restar  inalterada mentre  en 
creix la quantitat absoluta i, segons el grau d’allargament, poden crèixer les dues.

En el període del 1799 al 1815 la pujada de preus dels mitjans de vida a Anglaterra 
conduiren a una pujada nominal dels salaris, per bé que els salaris reals, expressats en 
mitjans de vida, caigueren. D’això conclogueren West i Ricardo que la disminució de la 
productivitat del treball agrícola havia originat una caiguda de la taxa de plus-vàlua, i 
feren d’aquesta assumpció únicament vàlida en les llurs fantasies un punt de partida 
d’importants  anàlisis  de  la  relació  quantitativa  proporcional  de  salaris,  beneficis  i 
rendes. Gràcies a una intensitat més elevada del treball i a un allargament forçós del 
temps  de  treball  la  plus-vàlua  creixia  llavors  absolutament  i  relativa.  Fou aquest  el 
període on l’allargament desmesurat de la jornada laboral esdevenia dret burgès (15), el 
període caracteritzat especialment per un augment accelerat ací del capital, i allà de la 
pobresa.(16)

2.  Augment  d’intensitat  i  productivitat  del  treball  amb  escurçament  simultani  de  la 
jornada laboral: 
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L’elevació de la productivitat  del treball  i  el  creixement  de la seua intensitat  actuen 
d’una banda equiparablement. Tots dos augmenten la massa de productes oferida en un 
interval de temps. Totes dues escurcen per tant la porció de la jornada laboral que el 
treballador  emprar  en la producció dels seus mitjans de vida o equivalents.  El  límit 
inferior  absolut  de  la  jornada  laboral  el  constitueix  en  general  aquesta  proporció 
necessària,  però contràctil.  Si tota la jornada laboral  s’hi  encongís,  desapareixeria  el 
treball excedentari, la qual cosa és impossible sota el règim del capital. El bandejament 
de  la  forma  capitalista  de  producció  permet  restringir  la  jornada  laboral  al  treball 
necessari. Tot i així aquest, encara en circumstàncies constants, estendria el seu àmbit. 
D’una  banda perquè  les  condicions  de  vida  del  treballador  s’enriquirien  i  les  seues 
aspiracions  vitals  s’engrandirien.  D’altra  banda  perquè  una  part  de  l’actual  treball 
excedentari  comptaria  com  a  treball  necessari,  és  a  dir  el  treball  necessari  per  la 
construcció d’un fons social de reserva i d’acumulació.

Com més creix la productivitat del treball, més pot escurçar-se la jornada laboral, i com 
més  s’escurça  la  jornada  laboral,  més  pot  crèixer  també  la  intensitat  del  treball. 
Socialment considerada, la productivitat del treball creix amb la seua economització. 
Això inclou no tan sols l’economització dels mitjans de producció, sinó l’eliminació de 
tot treball inútil. Mentre el sistema de producció capitalista imposa l’economització en 
cada negoci individual, el seu sistema anàrquic de competència genera el malbaratament 
més desmesurat dels mitjans de producció i de la força de treball social, al costat d’un 
nombre de funcions ara indispensables però per elles mateixes supèrflues.

Donades una intensitat  i  una productivitat  del  treball,  com més breu és la porció de 
jornada laboral social necessària per a la producció material, i per tant és més gran la 
porció de temps conquerida per l’actuació lliure, intel·lectual i social de l’individu, més 
es reparteix equitativament el treball entre tots els membres capacitats de la societat, i 
menys  un  estrat  social  pot  traspassar  la  necessitat  natural  de  treballar  dels  propis 
muscles als d’uns altres. La limitació absoluta per l’escurçament de la jornada laboral 
topa en aquesta banda amb la  generalització  del treball.  En la  societat  capitalista  el 
temps lliure d’una classe es produeix per la transformació de tot el temps vital de les 
masses en temps de treball.



Notes

(9b) El cas tractat en la pàgina 281 naturalment s’ha exclòs ací. {Nota a la 3a ed. - F. E.} <=

(10) A aquesta tercera llei MacCulloch i d’altres han fet l’absurd afegit que la plus-vàlua pot pujar sense una caiguda en el valor de 
la  força  de  treball  mitjançant  l’abolició  de contribucions  que hagués de  pagar  prèviament  el  capitalista.  L’abolició  d’aquestes 
contribucions no altera gens la quantitat de plus-vàlua que el capitalista industrial bombeja de primera de mà del treballador. Altera 
tan sols la proporció en la qual la plus-vàlua li va a pròpia butxaca o l’ha de compartir amb terceres persones. No altera per tant gens 
la relació entre el valor de la força de treball i la plus-vàlua. L’excepció de MacCulloch demostra per tant únicament el seu malentès 
de la regla, una malheur que tan sovint li passa en la vulgarització de Ricardo, com a J. B. Say en la vulgarització d’A. Smith. <=

(11) «Quan té lloc una alteració en la productivitat de la indústria, que o bé més o bé menys es produeix amb una determinada  
quantitat de treball i de capital, la proporció salarial òbviament pot variar, mentre que la quantitat, que aquesta proporció representa, 
resta igual, o la quantitat pot variar mentre que la proporció resta igual». («Outlines of Political Economy etc.», p. 67.) <=

(12) «Si la resta segueix igual, el manufacturer anglès pot llurar en un determinat temps una quantitat de treball considerablement 
més gran que un manufacturer foraster, fins al punt de contrarestar la diferència de dies laborals, entre 60 hores a la setmana ací, i 72 
o 80 arreu». («Reports  of Insp. of Fact.  for 31st Oct. 1855», p. 65). Una reducció legal més gran de la jornada laboral en les  
fàbriques continentals seria el mitjà més infal·lible per disminuir aquestes diferències entre les hores de treball continentals i les 
angleses. <=

(13) «Hi ha circumstàncies compensadores... que el funcionament de la Llei de les Deu Hores ha dut a la llum». («Reports of Insp. 
of Fact. for 31st October 1848», p. 7). <=

(14) «La quantitat de treball que un home havia patit en el curs de 24 hores es podria determinar aproximadament amb un exam dels 
canvis químics que haurien tingut lloc en el seu cos, on el canvi de formes de la matèria indica l’exercitació anterior de força 
dinàmica». (Grove, «On the Correlation of Physical Forces») <=

(15) «Gra i treball rarament marxen gaire plegats; però hi ha un límit obvi més enllà del qual no es poden separar. En relació als 
esforços inusuals fets per les classes treballadores en períodes d’escassedat, que produeixen la caiguda de salaris assenyalada en la 
documentació» (és a dir, davant del Comitè Parlamentari d’Investigació 1814/15) «són molt meritoris pels individus, i certament 
afavoreixen el creixement del capital. Però ningú amb humanitat podria desitjar de veure’ls constantment i sense remissió. Són molt 
admirables com a solució temporal;  però si  fossen constantment  en acció, en resultarien efectes d’una mena similar  a quan la 
població d’un país es veu impulsada als límits més extrems d’alimentació».  (Malthus, «Inquiry into the Nature and Progress of 
Rent», Lond. 1815, p. 48, Note). Recau en Malthus tot l’honor d’haver insistit en l’allargament de la jornada laboral del qual parla 
en un altre punt d’aquest pamflet, mentre que Ricardo i d’altres, davant dels fets més cridaners, fan invariablement de la durada 
constant de la jornada laboral fonament de totes les llurs investigacions. Però els interessos conservadors, dels quals Malthus era 
servidor,  l’impedeixen  de  veure  que  un  allargament  desmesurat  de  la  jornada  laboral,  acompanyat  d’un  desenvolupament 
extraordinari de la maquinària i de l’explotació del treball femení infantil,  ha de fer «excedentària» una gran part de la classe  
treballadora,  especialment  quan  el  bel·licisme  i  el  monopoli  anglès  del  mercat  mundial  s’esgoten.  Era  naturalment  molt  més 
convenient i es corresponia més als interessos de les classes dirigents, que Malthus idolatritzava sacerdotalment, explicar aquesta 
«superpoblació» a partir de lleis eternes de la natura més que no pas de lleis naturals històriques de la producció capitalista. <=

(16) «Una causa principal de l’augment del capital durant la guerra derivava d’un esforç més gran, i potser d’unes privacions més 
grans de les classe treballadores, les més nombroses en tota societat.  Més dones i  infants es veien obligats  per circumstàncies 
imperioses a entrar en ocupacions laborals, i antics treballadors, per la mateixa causa, es veien forçats a dedicar una porció més gran 
del  temps  a augmentar  la  producció».  («Essays on Political  Econ. in  which are illustrated the Principal  Causes of  the Present 
National Distress», London 1830, p. 248.) <=
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CAPÍTOL SETZÈ
Diferents fórmules per la taxa de plus-vàlua

Hom ha vist que la taxa de plus-vàlua s’expressa en les fórmules: 

I.

plus-vàlua/capital variable (p/v)
= plus-vàlua/valor de la força de treball
= treball excedentari/treball necessari

Les dues primeres fórmules expressen com a relació de valor allò que la tercera fa com 
a  relació  de  temps  en  el  qual  es  produeixen  aquests  valors.  Aquestes  fórmules 
mútuament substituibles són conceptualment correctes. Hom troba per tant la qüestió, 
per  bé  que  no  conscientment  elaborada,  en  l’economia  política  clàssica.  Ací  se’ns 
apareixen contràriament les següents fórmules derivades:

II.

treball excedentari /jornada laboral
= plus-vàlua/valor del producte
= producte excedentari/producte conjunt

Una i la mateixa proporció s’expressen successivament en la forma de temps de treball, 
dels  valors en els  quals  s’incorporen,  i  de productes  en els  quals  existeixen  aquests 
valors. S’assumeix naturalment que sota el valor del producte s’entén tan sols el valor 
del  producte  de  la  jornada  laboral,  excloent-hi,  però,  la  part  constant  del  valor  del 
producte.

En totes aquestes fórmules el grau real d’explotació del treball  o taxa de plus-vàlua 
s’expressa falsament. Suposam que la jornada laboral fos de 12 hores. Amb les altres 
assumpcions  el  nostre  exemple  anterior  representaria  en  aquest  cas  el  grau  real 
d’explotació del treball en les proporcions:

6 hores de treball excedentari/6 hores de treball necessari
= plus-vàlua de 3 xílings/capital variable de 3 xílings
= 100%. 

Segons les fórmules II obtenim per contra:

6 hores de treball excedentari/jornada laboral de 12 hores
= plus-vàlua de 3 xílings/valor de producte de 6 xílings
= 50%.

Aquestes fórmules derivades expressen de fet la proporció en la qual la jornada laboral 
o el seu producte es divideixen entre capitalista i treballador. Tingudes per tant com a 
expressió immediata del grau de reproducció del valor del capital validarien la falsa llei: 
el  treball  excedentari  o  la  plus-vàlua no poden arribar  a  un 100%.(17) Com que el 
treball excedentari tan sols pot constituir una part alíquota de la jornada laboral o la 
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plus-vàlua tan sols una part alíquota del valor del producte, el treball  excedentari  és 
necessàriament  inferior  a  la  jornada  laboral  o  la  plus-vàlua  inferior  al  valor  del 
producte.  Per  tal  d’arribar  a  un  100/100,  han  d’ésser,  però,  iguals.  Per  tant  el  treball 
excedentari  ha d’absorbir  tota  la  jornada laboral  (encara que es tracte  de la jornada 
mitjana  de  la  setmana  laboral,  de  l’any  laboral,  etc.),  i  el  treball  necessari  s’ha 
d’encongir fins a la nul·litat. Si s’esvaeix però el treball necessari, també s’esvaeix el 
treball excedentari, ja que el darrer és tan sols una funció del primer. La proporció treball 

excedentari/jornada laboral = plus-vàlua/valor del producte no pot per tant mai assolir el límit de 100/100 i 
encara menys pujar de 100+x/100. Diferentment, però, de la taxa de plus-vàlua o del grau 
real  d’explotació  del  treball.  Assumim  per  exemple  l’estimació  del  senyor  L.  de 
Lavergne, segons la qual el treballador agrícola anglès tan sols rep  1/4, mentre que el 
capitalista  (pagès)  rep  per  contra  3/4 del  producte  (18) o  del  seu  valor,  amb 
independència de com es divideix ulteriorment entre el capitalista i el terratinent, etc. El 
treball  excedentari  del  treballador  rural  anglès  es  relaciona  així  amb  el  seu  treball 
necessari 3 : 1, un percentatge d’explotació d’un 300%.

El mètode escolar per tractar la jornada laboral com a quantitat constant es consolidà 
mitjançant l’aplicació de les fórmules II perquè hom hi compara el treball excedentari 
amb  una  jornada  laboral  d’una  certa  durada.  Igualment  s’esdevé  quan  es  té 
exclusivament els ulls en la divisió del valor del producte. La jornada laboral, que ja 
s’ha materialitzat en el valor d’un producte, és sempre una jornada laboral amb certs 
límits.

La representació de la plus-vàlua i del valor de la força de treball com a fraccions del 
valor del producte –una forma de representació que creix d’altra banda del propi sistema 
de producció capitalista, la importància de la qual es descobrirà posteriorment– amaga 
el caràcter específic de la relació capitalista, és a dir el bescanvi de capital variable per 
força de treball  viva i  la  corresponent  exclusió  del  treballador  del  producte.  Com a 
substitut apareix la falsa aparença d’una relació d’associació, en la qual treballador i 
capitalista es divideixen el producte en relació a diferents factors constitutius.(19)

D’altra banda les fórmules II sempre són reconvertibles a les fórmules I. Si tenim com a 
exemple  treball  excedentari  de  6  hores/jornada laboral  de 12 hores, així el temps de treball necessari = 
jornada laboral de dotze hores menys el treball excedentari de sis hores, i per tant s’hi 
dóna:

treball excedentari de 6 hores/treball necessari de 6 hores = 100/100. 

Una tercera fórmula, que ja he anticipat ocasionalment, és:

III.

plus-vàlua/valor de la força de treball
= treball excedentari/treball necessari
= treball impagat/treball pagat

El malentès al qual pot dur la fórmula treball impagat/treball pagat, segons els qual el capitalista 
paga el treball i no la força de treball, s’elimina després de les investigacions 
anteriorment donades. Treball impagat/treball pagat és tan sols l’expressió popular de treball 

excedentari/treball necessari. El capitalista paga el valor, és a dir el preu oscil·lant de la força de 
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treball i rep a canvi la disposició de la pròpia força de treball viva. L’usdefruit d’aquesta 
força de treball es divideix en dos períodes. Durant un període el treballador tan sols 
produeix un valor = valor de la seua força de treball, i per tant tan sols un equivalent. 
Pel preu avançat de la força de treball el capitalista rep un producte del seu mateix preu. 
Ha comprat un producte ja consolidat en el mercat. En el període del treball excedentari, 
per contra, l’usdefruit de la força de treball constitueix valor pel capitalista, sense que li 
coste cap substitució de valor.(20) Aquest consum de la força de treball li arriba 
debades. En aquest sentit el treball excedentari pot anomenar-se treball impagat.

El capital no és per tant tan sols el comandament del treball, com deia A. Smith. És 
essencialment  comandament  de treball  impagat.  Tota plus-vàlua,  en qualsevol forma 
particular de benefici, interès, renda, etc., cristal·litza després, la seua substància és la 
materialització de temps de treball impagat. El secret de la reproducció del capital es 
resol en la disposició d’una determinada quantitat de treball aliè impagat.
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Notes

(17) Així,  per exemple, en la «Dritter  Brief an v.  Kirchmann von Rodbertus.  Widerlegung der Ricardo’schen Theorie von der 
Grundrente und Begründung einer neuen Rententheorie», Berlin 1851. Retornaré després a aquesta obra, malgrat la seua falsa teoria 
de la renda com a essència de la producció capitalista. - {Afegit a la 3. ed. - Hom veu ací com de favorablement Marx jutjava els  
seus predecessors,  sempre  que hi trobava  un avenç real,  uns nous pensaments  correctes.  Mentres la  publicació de la  lletra de 
Rodbertus a Rud. Meyer limita el reconeixement anteriorment atorgat. S’hi diu: «Hom no ha de rescatar tan sols el capital del 
treball,  sinó  també  de  si  mateix,  i  això s’aconseguirà  de  fet  el  millor  possible  quan hom tracte  les  activitats  dels  empresaris 
capitalistes com a funcions econòmiques del poble i de l’estat, mitjançants les quals se’ls delegarà la propietat del capital, i el seu 
guany serà la forma de pagar-los, ja que encara no coneixem cap altra organització social. Les pagues s’hauran, però, de regular i 
fins i tot mesurar si prenem massa dels salaris. Així també la irrupció de Marx en la societat –així puc anomenar el seu llibre– s’ha 
de vigilar... En general el llibre de Marx no és tant una investigació del capital com una polèmica contra la forma actual del capital, 
que confon amb el propi concepte de capital, d’on deriven els seus errors». («Briefe etc. von Dr. Rodbertus-Jagetzow», editada pel 
Dr. Rud. Meyer, Berlin 1881, I. Bd., p.111, 48. Brief von Rodbertus). –En aquests tòpics ideològics es reduïa de fet el sòlid atac de 
les «lletres socials» de R. -F. E.}<=

(18) La part del producte que tan sols substitueix el capital constant avançat es deixa evidentment fora d’aquest càlcul. - El senyor 
L. de Lavergne, admirador cec d’Anglaterra, considera la relació més baixa que no pas alta. <=

(19) Com que totes les formes desenvolupades del procés de producció capitalista són formes de cooperació res no és naturalment 
més fàcil que abstreure’n el caràcter específicament antagonista i transformar-les així en formes de lliure associació, com en el 
comte A. de Laborde, «De l'Esprit de l'Association dans tours les intérêts de la Communauté, Paris 1818». El ianqui H. Carey 
pràctica aquest joc amb un èxit similar ocasionalment, fins i tot de les relacions del sistema esclavista. <=

(20) Per bé que els fisiòcrates no podien penetrar en el secret de la  plus-vàlua, els hi era amb tot  ben clar  que «una  riquesa 
independent  i  disponible  que»  (el  propietari)  «no  ha  comprat  mai  i  que  ven».  (Turgot,  «Réflexions  sur  la  Formation  et  la 
Distribution des Richesses», p. 11.) <=
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CAPÍTOL DISSETÈ
Transformació del valor de la força de treball i del 

preu respectiu en salari
En la superfícia de la societat burgesa el salari del treballador apareix com a preu del 
treball, una quantitat determinada de diners que es paga per una determinada quantitat 
de treball. Hom parla així del valor del treball i en considera l’expressió monetària el 
preu necessari o natural. Hom parla d’altra banda del preu de mercat del treball, és a dir 
els preus que oscil·len per damunt o per sota del preu necessari.

Però quin és el valor d’una mercaderia? La forma objectiva del treball social esmerçat 
en la seua producció. I com mesuram la quantitat del seu valor? Mitjançant la quantitat 
del  treball  que  s’hi  conté.  Com es  determina  per  tant  el  valor,  per  exemple,  d’una 
jornada laboral de dotze hores? Dir que mitjançant les 12 hores de treball contingudes 
en una jornada laboral de 12 hores seria una tautologia absurda.(21) 

Per tal de vendre’l com a mercaderia en el mercat, el treball ha d’existir en tot cas abans 
de vendre’l. Si el treballador pogués, però, donar-li una existència independent, vendria 
la mercaderia i no el treball.(22)

A banda d’aquestes contradiccions,  un bescanvi directe de diners, és a dir de treball 
materialitzat  amb  treball  viu,  o  bé  aboliria  la  llei  del  valor  que  just  comença  a 
desenvolupar-se  lliurament  damunt  els  fonaments  de  la  producció  capitalista,  o  bé 
aboliria la pròpia producció capitalista, que es basa justament en el treball assalariat. La 
jornada laboral de 12 hores s’expressa per exemple en un valor monetari de 6 xilings. Si 
s’intercanvien equivalents, el treballador rep 6 xílings per un treball de dotze hores. El 
preu del seu treball seria igual al preu del seu producte. En aquest cas no produiria cap 
plus-vàlua pel comprador del seu treball, ni els 6 xílings es transformarien en capital, i 
s’esvairien els fonaments de la producció capitalista, però justament és damunt aquests 
fonaments  que ven el  seu treball  i  que el  seu treball  és  treball  assalariat.  Altrament 
rebria per 12 hores de treball  menys de 6 xílings, és a dir menys d’un treball  de 12 
hores.  Dotze  hores  de  treball  es  canvien  per  10,  6,  etc.,  hores  de  treball.  Aquesta 
igualació de quantitats desiguals no aboleix simplement la determinació del valor. Una 
contradicció tan autodestructiva no es pot pronunciar ni formular en cap llei.(23)

No serveix de res deduir el bescanvi de més treball per menys de la diferència formal, 
que l’un sigui materialitzat i l’altre viu.(24) Això és del tot absurd quan el valor d’una 
mercaderia no es determina per la quantitat que realment s’hi materialitza sinó per la 
quantitat  de treball  viu necessari  per  produir-la.  Una mercaderia  representa,  posa,  6 
hores de treball. Si s’hi fa una invenció mitjançant la qual es pot produir en 3 hores, el 
valor fins i tot d’una mercaderia ja produïda es redueix a la meitat. Representa ara 3 
hores  de  treball  socialment  necessari  per  comptes  de  les  6  d’abans.  És  per  tant  la 
quantitat de treball requerida per la seua producció, i no la forma materialitzada, la que 
determina la quantitat de valor.

Ço que apareix directament en el mercat al propietari de diners no és de fet el treball 
sinó el  treballador.  Ço que el  darrer ven és la seua força de treball.  Quan comença 
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realment el seu treball, ja ha deixat de pertànyer-li, i no el pot vendre més. El treball és 
la substància i la mesura immanent del valor, però en ell mateix no té cap valor.(25)

En l’expressió «valor del treball» la concepció del valor no es perd complementament 
sinó que s’inverteix en el seu contrari. És un expressió tan imaginària com el valor de la 
terra. Aquestes expressions imaginàries sorgeixen amb tot de les pròpies relacions de 
producció.  Són  categories  per  les  formes  aparents  de  relacions  essencials.  Que  en 
aparença les coses sovint es presenten invertides és força conegut en totes les ciències, 
llevat de l’economia política.(26)

L’economia  política  clàssica  manllevà  de  la  vida  quotidiana  sense  més  crítica  la 
categoria de «preu del treball», i llavors es qüestionà senzillament com es determinava 
aquest preu? Reconegué aviat que els canvis en relació amb la demanda i l’oferta no 
explicaven pel preu del treball, com pel de qualsevol altra mercaderia, res més que els 
seus canvis, és a dir les oscil·lacions del preu de mercat per damunt o per sota d’una 
certa quantitat. Si la demanda i l’oferta s’equilibren, desapareixen, sota unes condicions 
constants,  les  oscil·lacions de preu.  Però llavors  també la demanda i  l’oferta deixen 
d’explicar quelcom. El preu del treball, quan la demanda i l’oferta s’equilibren, que es 
determina amb independència de l’oferta i de la demanda, és el seu preu natural, i s’hi 
troba en ell l’objecte que pròpiament cal analitzar. O bé hom pot prendre un període 
més llarg d’oscil·lacions del preu de mercat, per exemple un any, i trobar llavors que les 
pujades i les baixades s’anul·len en una quantitat mitjana, una quantitat constant. Això 
s’ha de determinar naturalment com els moviments compensadors d’ell mateix. Aquest 
preu, que predomina i regula els preus de mercat accidentals del treball,  és el «preu 
necessari» (fisiòcrates) o «preu natural» del treball (Adam Smith), pot, com en les altres 
mercaderies,  no  ésser  res  més  que  valor  expressat  en  diners.  D’aquesta  forma 
l’economia política creia que podia deduir dels preus accidentals del treball el seu valor. 
Com en les altres mercaderies aquest valor es determinaria llavors mitjançant els costos 
de producció. Però quins són els costos de producció del treballador, és a dir els costos 
per  produir  o  reproduir  el  mateix  treballador?  Aquesta  qüestió  apareixia 
inconscientment en l’economia política per sota de l’originària, ja que la dels costos de 
producció del treball com a tal girava en cercle i no es movia de lloc. Per tant ço que 
denominaren valor del treball (value of labour) és de fet el valor de la força de treball, 
tal com existeix en la personalitat  del treballador i que es diferencia tant de la seua 
funció,  el  treball,  com ho  fa  una  màquina  de  les  seues  operacions.  Ocupats  en  la 
diferència entre el  preu de mercat  del treball  i  el  seu denominat valor,  en la relació 
d’aquest valor amb la taxa de benefici i amb els valors de les mercaderies produïdes 
mitjançant el treball, etc., hom no descobrí mai que el curs de l’anàlisi no tan sols els 
havia dut dels preus de mercat del treball al seu presumible valor, sinó que els havia 
conduït a resoldre aquest propi valor del treball en el valor de la força de treball. La 
inconsciència  dels  resultats  de  la  seua  pròpia  anàlisi,  l’assumpció  acrítica  de  les 
categories «valor del treball», «preu natural del treball», etc., com a expressions finals i 
adients  de  les  relacions  de  valor  considerades,  es  desenvolupà,  com  hom  veié 
posteriorment, l’economia política clàssica en una confusió i contradicció insolubles, 
mentre oferia a l’economia vulgar una base segura d’operacions per una buidor que per 
principi adora únicament l’aparença.

Vegem ara primerament com el valor i el preu de la força de treball es presenten en 
aquesta forma alterada com a salari.
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Hom sap que el valor diari de la força de treball es calcula a partir d’una certa durada de 
la  vida  del  treballador,  que  es  correspon  a  una  certa  durada  de  la  jornada  laboral. 
Assumim que la jornada laboral habitual comporta 12 hores i que el valor diari de la 
força de treball és de 3 xílings, la representació monetària d’un valor representat en 6 
hores de treball. Si el treballador rep 3 xílings, llavors rep el valor de la seua força de 
treball que ha funcionat durant 12 hores. Si ara aquest valor diari de la força de treball 
s’expressa com a valor del treball diari, s’obté la fórmula: el treball de dotze hores té un 
valor de 3 xílings. El valor de la força de treball determina així el valor del treball o, en 
expressió monetària, el seu preu necessari. Si per contra el preu de la força de treball 
s’aparta del seu valor, també el preu del treball ho fa del seu denominat valor.

Com que el valor del treball és tan sols una expressió irracional del valor de la força de 
treball,  se’n  deriva  que  el  valor  del  treball  ha  d’ésser  sempre  inferior  al  valor  del 
producte, ja que el capitalista fa sempre que la força de treball funcione més temps que 
el necessari per la reproducció del seu propi valor. En l’exemple anterior el valor de la 
força  de  treball  durant  12  hores  de  funcionament  és  de  3  xílings,  un  valor  en  la 
reproducció del qual empra 6 hores. El valor del seu producte és contràriament de 6 
xílings, perquè de fet ha funcionat durant 12 hores, i el valor del seu producte no depèn 
del propi valor sinó de la durada del seu funcionament. Hom rep així el resultat a primer 
colp d’ull absurd que el treball que crea un valor de 6 xílings posseeix un valor de 3.
(27)

Hom veu a més que el valor de 3 xílings, que representen la porció pagada de la jornada 
laboral,  és a dir un treball  de sis hores, apareixen com a valor o preu de la jornada 
laboral global de 12 hores, que conté 6 hores impagades. La forma de salari dissolt per 
tant  tota  espurna  de  divisió  de  la  jornada  laboral  en  treball  necessari  i  treball 
excedentari, en treball pagat i impagat. Tot treball apareix com a treball pagat. En el 
treball servil s’hi diferenciava espaialment i temporalment, de forma durament palpable, 
el treball del serf per si mateix i el seu treball forçat pel senyor feudal. En el treball 
esclau, fins i tot la pròpia part de la jornada laboral on l’esclau substitueix simplement 
el valor dels seus propis mitjans de vida, on per tant de fet treball per si mateix apareix 
com a treball pel seu amo. Tot el seu treball apareix com a treball impagat.(28) En el 
treball  assalariat  apareix contràriament  el  propi treball  excedentari  o treball  impagat 
com a pagat. Allà la relació de propietat amaga el treball per si mateix de l’esclau, ací la 
relació monetària amaga el treball aliè de l’assalariat.

Hom copsa per tant la importància decisiva de la transformació del valor i del preu de la 
força de treball en forma de salari o en valor i preu del propi treball. A partir d’aquesta 
forma aparent, que fa invisible la relació real i mostra de fet la seua contrària, s’alcen 
totes  les  nocions  jurídiques  tant  del  treballador  com  del  capitalista,  totes  les 
mistificacions del sistema de producció capitalista, totes les il·lusions de llibertat, totes 
les buidors apologètiques de l’economia vulgar.

Si la història mundial emprà molt de temps per arribar al fons del secret del salari, res 
no és contràriament més senzill que entendre la necessitat, les raisons d’être d’aquesta 
forma d’aparença.

L’intercanvi entre capital i treball es presenta a la imaginació originalment del tot igual 
que la compra i la venda de totes les altres mercaderies. El comprador dóna una certa 
suma  monetària,  el  venedor  un  article  diferent  dels  diners.  La  consciència  jurídica 
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reconeix ací  com a màxima una diferència  material,  que s’expressa en les fórmules 
jurídicament equivalents: Do ut des, do ut facias, facio ut des, und facio ut facias.

Es  més:  com  que  el  valor  d’intercanvi  i  el  valor  d’ús  són  quantitats  mútuament 
incommensurables, l’expressió «valor del treball», «preu del treball», no apareixen més 
irracionals que les expressions «valor del cotó», «preu del cotó». S’ha d’afegir a més 
que al treballador se’l paga després d’haver lliurat el seu treball. En la seua funció com 
a mitjà de pagaments els diners realitzen conseqüentment el valor o preu de l’article 
lliurat, i per tant en aquest cas el valor o preu del treball lliurat.  Finalment el «valor 
d’ús» que ofereix el treballador al capitalista, no és de fet la seua força de treball, sinó el 
seu funcionament, un determinat treball útil, de tall, de sabateria, de filat, etc. Que el 
mateix treball, des d’una altra banda, siga l’element universal de creació de valor, una 
propietat  que el  diferencia  de totes  les altres  mercaderies,  cau fora de l’abast  de la 
consciència ordinària.

Posam-nos en el punt de mira del treballador que rep per un treball de dotze hores, per 
exemple, el valor del producte d’un treball de sis hores, digam 3 xílings, de forma que 
per ell de fet el seu treball de dotze hores és el mitjà de compra de 3 xílings. El valor de 
la seua força de treball pot variar amb el valor dels seus mitjans habituals de vida de 3 a 
xílings, o de 3 a 2 xílings, o, amb un valor constant de la seua força de treball el seu 
preu, com a conseqüències de les relacions canviants de la demanda i de l’oferta, pot 
pujar a 4 xílings o caure a 2, mentre dóna sempre 12 hores de treball. Qualsevol canvi 
en la quantitat d’equivalents que rep li apareix per tant necessàriament com un canvi en 
el  valor  o  el  preu  de  les  seues  12  hores  de  treball.  Aquesta  circumstància  conduí 
contràriament Adam Smith a tractar la jornada laboral com una quantitat constant (29), 
en sostindre que el valor del treball és constant, per bé que el valor dels mitjans de vida 
canvia  i  la  mateixa  jornada  laboral  s’expressa  per  tant  en  més  o  menys  diners  pel 
treballador.

Prenguem d’altra bdanda el capitalista, que vol rebre la més gran quantitat possible de 
treball amb els menors diners possibles. Pràcticament s’interessa per tant únicament en 
la diferència entre el preu de la força de treball i el valor que el seu funcionament crea. 
Però cerca comprar totes les mercaderies el més barat possible i explica així en general 
el seu benefici a través del simple regateig, de comprar per sota del valor i vendre-hi per 
damunt. No arriba per tant a copsar que si existís realment una cosa com el valor del 
treball, i pagàs realment aquest valor, no existiria cap capital, i els seus diners no es 
transformarien en capital.

A més el moviment real dels salaris mostra fenòmens que semblen demostrar que no es 
paga el valor de la força de treball, sinó el valor del seu funcionament, del propi treball. 
Aquests fenòmens es poden reduir en dues grans classes. Primera: canvi del salari amb 
una situació de canvi de la jornada laboral. Hom bé podria concloure que no es paga el 
valor de la màquina, sinó la seua operació, perquè costa més llogar una màquina per una 
setmana que per  un dia.  En segon lloc:  la  diferenciació  individual  en els  salaris  de 
diferents  treballadors  que  realizen  la  mateixa  funció.  Hom troba  aquesta  diferència 
individual, però sense fer-se il·lusions, també en el sistema esclavista, on francament i 
lliure, sense tapadores, es ven la pròpia força de treball. Tan sols que l’avantatge d’una 
força de treball per damunt de mitjana, o un desavantatge d’una força de treball per sota 
de la mitjana, afecta en el sistema esclavista al propietari d’esclaus, i en el sistema del 
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treball assalariat al propi treballador, perquè la seua força de treball en aquest cas la ven 
ell mateix, i en l’altre una tercera persona.

Per la resta val per la forma d’aparença, «valor i preu del treball» o «salari», en oposició 
a la relació essencial que manifesta, el valor i preu de la força de treball, el mateix que 
per totes les formes d’aparença amb el rerafons que s’hi correspon. Les primeres es 
reprodueixen espontàniament sense intermediaris, com a formes corrents i donades de 
pensament,  i  les  altres  s’han  de  descobrir  abans  mitjançant  la  ciència.  L’economia 
política clàssica gairebé toca les veritables relacions factuals, sense, però, formular-les 
conscientment. No pot mentre resta adherida a la pell burgesa.



Notes

(21) «Ricardo evita prou enginyosament una dificultat que, a primera vista, amenaça d’ensorrar la seua doctrina –que el valor depèn 
de la quantitat de treball emprada en la producció. Si hom s’adhereix rígidament a aquest principi, se segueix que el valor de treball 
depèn de la quantitat de treball emprat en produir-lo –la qual cosa és evidentment absurda. Amb un destre gir, per tant, Ricardo fa 
dependre  el  valor  del  treball  de  la  quantitat  de  treball  requerida  per  produir  salaris;  o,  per  donar-li  el  benefici  del  seu propi 
llenguatge, sosté que el valor del treball s’estima amb la quantitat de treball requerida per produir salaris; amb la qual cosa es 
refereix a la quantitat de treball requerida per produir els diners o les mercaderies donades al treballador. Això és similar a dir que el 
valor de la roba s’estima, no amb la quantitat del treball esmerçat en produir-la, sinó en la quantitat de treball esmerçada en la  
producció d’argent amb el qual es bescanvia la roba». («A Critical Dissertation on the Nature, etc., of Value», pp. 50, 51) <=

(22) «Si anomenau mercaderia al treball, no és com una mercaderia que es produeix inicialment per tal de canviar-la, i després dur-
la al mercat on cal bescanviar-la amb d’altres mercaderies d’acord amb les quantitats respectives de cadascuna que hi pot haver 
llavors  en el mercat;  el  treball  es crea en el moment  que es du al mercat;  o encara més,  es du al mercat abans de crear-lo». 
(«Observations on some verbal disputes etc.», p. 75, 76.) <=

(23) «Si hom tracta el treball com a mercaderia, i el capital, el producte del treball, com una altra, llavors, si el valor d’aquestes dues 
mercaderies es regulen per quantitats iguals de treball, una certa quantitat de treball... es canviaria per aquella quantitat de capital 
que s’ha produït amb la mateixa quantitat de treball; el treball anterior... es canviaria per la mateixa quantitat que el treball present. 
Però el valor del treball en relació a d’altres mercaderies... no es determina per quantitats iguals de treball». (E. G. Wakefield in s. 
Edit. von A. Smiths, «Wealth of Nations», Lond. 1835, v. I, p. 230, 231, Note.) <=

(24) «Hom ha d’acordar» (una nova edició del «contrat social»), «que sempre que s’hi done un canvi de treball lliurat per un a 
lliurar, el darrer» (le capitaliste) «ha de rebre un valor superior al primer» (le travailleur). (Simonde (i.e. Sismondi) «De la Richesse 
Commerciale», Genève 1803, t. I, p. 37) <=

(25) «El treball és l’única mesura de valor... el creador de tota riquesa, cap mercaderia». (Th. Hodgskin, l.c.p. 186.) <=

(26) Aquesta expressió s’explica contràriament com una simple licentia poetica, la qual cosa mostra únicament la impotència de 
l’anàlisi. Contra la frase de Proudhon: «hom diu del treball que té un valor, no com a mercaderia pròpiament dita, sinó en vistes als 
valors que hom assumeix que conté potencialment. El valor del treball és una expressió figurada etc.», vaig remarcar per tant: «veu 
en la mercaderia-treball, que és una realitat terrorífica, tan sols una el·lipsi gramatical. En conseqüència la totalitat de la societat 
actual fonamentada en el caràcter de mercaderia del treball es fonamenta des d’ara en una llicència poètica, una expressió figurada. 
Si la societat vol eliminar ‘totes les molestes inconveniències’, a les quals s’ha vist arrossegada haurà d’eliminar ara les expressions 
malsonants, de forma que si canvia el llenguatge, i per això podrà recòrrer senzillament a l’acadèmia i demanar-li una nova edició 
del seu diccionari». (K. Marx, «Misère de la Philosophie», p. 34, 35). Encara més adient seria, naturalment, no entendre pel valor 
res de res. Hom podria doncs sense impediments encabir-ho tot dins aquesta categoria. Així ho fa, per exemple, J. B. Say. Què és el 
«valeur»? Resposta: «Allò que val una cosa és» el seu «prix»? Resposta: «El valor d’una cosa s’expressa en diners». I per què és el 
«treball de la terra... un valor? Perquè hom li reconeix un preu». Per tant el valor és una cosa que val, i la terra té un «valor», perquè 
hom expressa el seu valor «en diners». Aquest és en tot cas un mètode força simple per comprendre el why i el wherefore de les 
coses. <=

(27) Vg. «Zur Kritik der politischen Oekonomie», p. 40 on declar que aquest problema es resoldrà en la consideració del capital: 
«Com condueix la  producció en base al valor  d’intercanvi  determinat  simplement  per temps de treball  al resultat que el valor 
d’intercanvi del treball siga inferior al valor d’intercanvi del seu producte?» <=

(28) El «Morning Star», un òrgan lliurecanvista de Londres immadur fins a la niciesa, protestà una vegada i una altra durant la 
guerra civil americana amb tota la indignació moral humanament possible que els negres en els «Confederate States» treballaven 
completament debades. Hauria d’haver comparat els costos diaris d’un d’aquestes negres amb els del treballador lliure de l’East End 
de Londres, per exemple. <=

(29) A. Smith juga tan sols ocasionalment amb la variació de la jornada laboral pel que fa als salaris a preu fet. <=
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CAPÍTOL DIVUITÈ
El salari per temps

El propi salari assumeix de nou formes força diverses, una circumstància que no es pot 
reconèixer  en  els  compendis  econòmics,  que  amb un interès  brutal  per  ço  material 
menystenen tota diferència formal. Una presentació de totes aquestes formes pertany, 
però,  a  l’estudi  específic  del  salari,  i  per  tant  no  a  aquesta  obra.  Per  contra  s’hi 
desenvoluparan breument les dues formes fonamentals predominants.

La venda de força de treball es troba sempre, com hom recordarà, per uns determinats 
períodes de temps. La forma transformada amb la qual es presenta directament el valor 
diari, setmanal, etc., de la força de treball, és per tant el «salari per temps», i per tant el 
salari diari, etc.

Ara bé, primer cal remarcar que les lleis formulades en el capítol quinzè pel que fa als 
canvis  quantitatius  de  preu  de  la  força  de  treball  i  de  plus-vàlua  es  transformen 
mitjançant una simple alteració formal en lleis salarials. Similarment la diferència entre 
el valor d’intercanvi de la força de treball i la quantitat de mitjans de vida pels quals es 
substitueix aquest valor apareix ara com a diferència entre el salari nominal i el real. 
Seria inútil repetir per a la forma d’aparença ço que ja es desenvolupà per a la forma 
essencial. Ens limitarem per tant a uns pocs punts característics del salari per temps.

La suma monetària  (30),  que  el  treballador  rep  pel  seu treball  diari,  setmanal,  etc., 
constitueix l’import del seu salari nominal o del valor pagat. És però clar que, segons la 
durada de la jornada laboral,  i per tant segons la quantitat  de treball  que diàriament 
lliura el mateix salari diari, setmanal, etc., pot expressar preus força diferents del treball, 
és a dir sumes monetàries força diferents per la mateixa quantitat de treball.(31) Hom ha 
de diferenciar per tant dins el salari per temps entre l’import total del salari laboral, 
diari, setmanal, etc., i el preu del treball. Com trobar ara aquest preu, és a dir el valor 
monetari d’una quantitat donada de treball? El preu mitjà del treball s’obté quan hom 
divideix el valor diari  mitjà de la força de treball  pel nombre d’hores de la jornada 
laboral mitjana. Si, per exemple, el valor diari de la força de treball és de 3 xílings, el 
valor del producte de 6 hores de treball, i la jornada laboral és de dotze hores, el preu 
d’una hora de treball = 3 xílings/12 = 3 penics. El preu així trobat de l’hora de treball serveix 
d’unitat pel preu del treball.

Se segueix per tant que el salari diari, el salari setmanal, etc., poden restar constants 
encara que el preu del treball disminuesca contínuament. Si, per exemple, la jornada 
laboral habitual és de 10 hores i el valor diari de la força de treball és de 3 xílings, el 
preu de l’hora de treball arriba a 33/5 penics; disminueix a 3 penics, tan aviat com la 
jornada laboral puja a 12 hores, i a 22/5 penics, si ho fa a 15. El salari diari o setmanal 
restarien, malgrat això, inalterats. Inversament si el salari diari o setmanal poden pujar, 
encara que el preu del treball reste constant o fins i tot disminueixen. Si, per exemple, la 
jornada laboral és de deu hores i el valor diari de la força de treball és de 3 xílings, el 
preu d’una hora de treball és de 33/5 penics. Si el treballador com a conseqüència d’un 
augment del negoci, i amb un preu constant del treball, passa a treballar 12 hores, el seu 
salari puja ara a 3 xílings i 71/5 sense variació en el preu del treball. El mateix resultat 
pot produir-se quan, per comptes d’un augment en la quantitat extensiva del treball n’hi 
ha  un  d’intensiu.(32) Una  pujada  del  salari  diari  o  setmanal  nominal  pot  per  tant 
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acompanyar-se d’un preu constant o davallat del treball. El mateix val pels ingressos de 
la família treballadora tan aviat com la quantitat de treball oferida pel cap de família és 
augmentada  mitjançant  el  treball  dels  membres  de  la  família.  S’hi  donen  per  tant 
mètodes per reduir el preu del treball independents de la retallada de salaris diaris o 
setmanals nominals.(33)

Com a llei general se segueix, però: donada la quantitat de treball diari, setmanal, etc., el 
salari diari o setmanal depèn del preu del treball, el qual varia o bé amb el valor de la 
força de treball o amb les desviacions del preu respecte el valor. Donat contràriament el 
preu  del  treball,  el  salari  diari  o  setmanal  depèn  de  la  quantitat  de  treball  diari  o 
setmanal.

La unitat de mesura del salari per temps, el preu de les hores de treball, és el quocient 
del valor diari de la força de treball dividit pel nombre d’hores de la jornada laboral 
habitual. Suposam que la darrera arriba a les 12 hores, que el valor diari de la força de 
treball és de 3 xílings, el valor del producte de 6 hores de trebal. El preu de les hores de 
treball és sota aquestes circumstàncies de 3 penics, el valor del seu producte de 6 penics. 
Si  el  treballador  és  ocupat  ara  menys  de 12 hores  diàries  (o  menys  de  6 dies  a  la 
setmana), per exemple tan sols 6 o 8 hores, obté, dins aquests preus del treball, tan sols 
un salari diari de 2 o 11/2 xílings.(34) Com que segons les precondicions ha de treballar 
diàriament de mitjana 5 hores per tal de simplement produir el valor de la seua força de 
treball que es correspon al salari diari, segons aquestes mateixes precondicions de cada 
hora tan sols treballa 1/2 per ell mateix, i 1/2 pel capitalista, de forma que és clar que no 
pot aconseguir el valor del producte de 6 hores si és ocupat menys de 12 hores. Hom va 
veure abans les conseqüències destructores de l’excés de treball, i així hom descobreix 
ací les fonts del patiment, que pel treballador s’originen de la seua subocupació.

Si el salari per hores es fixa de forma que el capitalista no s’obligue al pagament d’un 
salari diari o setmanal, sinó tan sols als pagament de les hores de treball durant les quals 
s’estima d’ocupar  el  treballador,  el  podria  ocupar  per  sota  del  temps originàriament 
establert pel còmput del salari per hores o la unitat de mesura del preu de treball. Com 
que  aquesta  unitat  de  mesura  es  determina  mitjançant  la  proporció  valor  diari  de  la  força  de 

treball/jornada de treball d’un nombre donat d’hores, perd naturalment tot sentit tan bon punt la 
jornada laboral deixa de comptar-se amb un nombre determinat d’hores. La connexió 
entre  el  treball  pagat  i  l’impagat  s’aboleix.  El  capitalista  pot  obtindre  ara  una 
determinada quantitat de treball excedentari del treballador sense deixar lloc al temps de 
treball necessari pel seu propi manteniment. Pot anorrear tota regularitat de l’ocupació i, 
completament segons la conveniència, caprici i interès momentani, deixar que s’alternen 
l’excés de treball més inoït amb una manca relativa o total de treball. Pot, sota el pretext 
de pagar el «preu normal del treball», allargar anormalment la jornada laboral, sense cap 
compensació  corresponent  pel  treballador.  D’ací  l’aixecament  plenament  racional 
(1860)  dels  treballadors  londinencs  ocupats  en  la  construcció  contra  l’intent  dels 
capitalistes d’imposar-los aquest salari per hores. La limitació legal de la jornada laboral 
posa fi a aquest tort, per bé que no, naturalment, a la subocupació que sorgeix de la 
competència amb la maquinària, de canvis en la qualitat del treball emprat i de crisis 
parcials i generals.

Amb un salari  diari  o  setmanal  creixent,  el  preu del  treball  pot  restar  nominalment 
constant i àdhuc caure per sota del seu nivell normal. Això es troba cada vegada que, 
amb  un  preu  constant  del  treball,  en  relació  a  l’hora  de  treball,  la  jornada  laboral 
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s’allarga més enllà de la durada habitual. Si en la fracció valor diari de la força de treball/jornada laboral el 
denominador creix, creix encara més ràpidament el numerador. El valor de la força de 
treball, pel seu desgast, creix amb la durada del seu funcionament i en ràpida proporció 
a l’increment de la durada de funcionament. En moltes branques industrials on domina 
el salari per temps, sense limitacions legals del temps de treball, ha aparegut per tant 
espontàniament el costum de considerar la jornada laboral tan sols fins a un punt, per 
exemple, fins a la conclusió de la desena hora, com a normal («normal working day», 
«the day's work», «the regular hours of work»). Més enllà d’aquest límit el temps de 
treball constitueix temps extra (overtime) i, comptant l’hora com a unitat de mesura, es 
paga millor (extra pay), per bé que sovint en una proporció ridículament petita.(35) La 
jornada laboral existeix ací com a fracció de la jornada laboral real, i la darrera dura 
sovint durant tot l’any més que la primera.(36) El creixement en preu del treball amb 
l’allargament  de la  jornada laboral  més  enllà  d’un límit  normal  suposa en diferents 
branques  de  la  indústria  britànica  de  forma  que  el  baix  preu  del  treball  durant 
l’anomenat temps normal obliga el treballador a recòrrer al temps extra millor pagat si 
vol treure-hi un salari suficient.(37) La limitació legal de la jornada laboral posa fi a 
aquests divertiments.(38)

És un fet generalment reconegut que, com més llarga és la jornada laboral en una branca 
industrial,  més petits són els salaris.(39) L’inspector fabril A. Redgrave il·lustra això 
mitjançant una revisió comparativa del període de vint anys de 1839-1859, segons els 
quals els salaris en les fàbriques sotmeses a la llei de les deu hores pujaren, mentre que 
caigueren en les fàbriques on es treballava de 14 a 15 hores diàries.(40)

En primer lloc de la llei se segueix: «amb un preu donat del treball, el salari diari o 
setmanal depèn de la quantitat de treball lliurat», que, com menor és el preu del treball, 
més gran ha d’ésser la quantitat de treball o més llarga la jornada laboral, per tal que el 
treball s’assegure un miserable salari mitjà. El baix nivell del preu del treball actua ací 
com a esperó per l’allargament del temps de treball.(41) 

Inversament, però, l’allargament del temps de treball produeix per la seua banda una 
caiguda en el preu del treball i per tant en els salari diari o setmanal.

La determinació del preu del treball mitjançant

valor diari de la força de treball/jornada laboral d’un determinat nombre d’hores

mostra que el simple allargament de la jornada laboral disminueix el preu del treball, si 
no  hi  entra  cap  compensació.  Però  les  mateixes  circumstànciques  que  permeten  al 
capitalista d’allargar en darrer terme la jornada laboral, li permeten primer i l’obliguen 
finalment a disminuir  també nominalment el preu del treball,  fins que disminueix el 
preu global del més gran nombre d’hores, i per tant el salari diari o setmanal. N’hi ha 
prou amb referir-se a dues circumstàncies. Si un home realitza el treball de 11/2 o 2 
homes,  creix  així  l’aportació  de  treball,  també  quan  l’aportació  de  força  de  treball 
disponible  en  el  mercat  resta  constant.  La  competència  que  té  així  lloc  entre  els 
treballadors permet el capitalista de retallar el preu del treball, mentre que la caiguda en 
el preu del treball li permet contràriament d’engrandir encara més el temps de treball.
(42) Aviat, però, aquest control damunt de quantitats anormals de treball impagat, és a 
dir excedents al nivell  social mitjà, esdevé un mitjà de competència entre els propis 
capitalistes. Una part del preu d’una mercaderia consisteix en el preu del treball. La part 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_565.htm#M42
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_565.htm#M41
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_565.htm#M40
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_565.htm#M39
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_565.htm#M38
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_565.htm#M37
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_565.htm#M36
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_565.htm#M35


impagada del preu del treball no ha d’ésser comptada en el preu de la mercaderia. Se la 
pot  presentar  al  comprador  de  la  mercaderia.  Aquest  és  el  primer  pas  que  força  la 
competència. El segon pas, al qual força, és excloure igualment del preu de venda de la 
mercaderia si més no una part de la plus-vàlua anormal generada per l’allargament de la 
jornada  laboral.  D’aquesta  manera  es  consitueix  inicialment  de  forma  esporàdica  i 
després fixada un preu anormalment baix de la mercaderia, que esdevé en endavant un 
fonament  constant  de  salaris  de misèria  amb un temps  de treball  excessiu,  que  era 
originàriament  producte  d’aquestes  circumstàncies.  Assenyalam  simplement  aquest 
moviment, ja que l’anàlisi de la competència no hi pertoca. Amb tot, per un instant el 
capitalista es diu.

«A Birmingham hi ha tanta competència entre els patrons que molts són obligats a fer com a empresaris 
quelcom que altrament els avergonyiria: i, amb tot, no fan més diners, sinó que únicament és el públic qui 
es beneficia».(43)

Hom recorda les dues menes de forners de Londres, els qui venen un pa a preu complet 
(the  "fullpriced"  backers),  uns  altres  que  el  venen  per  sota  el  preu  normal  («the 
underpriced», «the undersellers»). Els «fullpriced» denunciaren a la competència davant 
la comissió d’investigació parlamentària:

«Tan sols existeixen, en primer lloc, en defraudar el públic» (mitjançant la falsificació de la mercaderia) 
«i en segon lloc per sotmetre a 18 hores de treball els seus homes per un salari de 12 hores de treball... El 
treball impagat (the unpaid labour) del treballador és el mitjà pel qual menen la lluita competitiva... La 
competència entre  patrons forners  és la causada  de la dificultat  d’alliberar-se del  treball  nocturn.  Un 
venedor sota preu,  que ven el  pa per  sota del  preu de cost  d’acord  amb el  preu  de la  farina,  ha de 
compensar-ho per treure’n més del treball dels homes... Si trec tan sols 12 hores de treball dels meus 
homes, i el meu veí en treu 18 o 20, m’ha de vèncer en el preu de venda. Si els homes poguessen insistir 
en el pagament del treball extra, això es podria arreglar... Un gran nombre dels empleats pels venedors 
sota preu són estrangers i joves, obligats a acceptar gairebé qualsevol salari que puguen obtindre».(44)

Aquesta jeremíada és també a més interessant perquè mostra com tan sols l’aparença de 
les relacions de producció es reflecteix en el cervell capitalista. El capitalista no sap que 
el preu normal del treball inclou una determinada quantitat de treball impagat i fins i tot 
aquest treball impagat és la font normal del seu guany. La categoria del temps de treball 
excedentari no existeix per res per a ell, ja que la inclou en la jornada laboral normal, 
que  el  creu  pagat  en  el  salari  diari.  Però  el  temps  extra  sí  existeix  per  ell,  com 
l’allargament  de  la  jornada  laboral  per  damunt  de  la  limitació  corresponent  al  preu 
habitual del treball. Contra els seus competidors que venen més barat, arriba a defensar 
un pagament extra (extra pay) per aquest temps excedentari. No sap de nou que aquest 
pagament  extra  inclou  igualment  treball  impagat,  igual  com  el  preu  de  les  hores 
habituals de treball.  Per exemple,  el preu d’una hora d’una jornada laboral  de dotze 
hores és de 3 penics, el valor del producte de 1/2 hora de treball, mentre que el preu de 
les hores extra de treball és de 4 penics, el valor del producte de 2/3 d’hores de treball. 
En el primer cas el capitalista s’apropia de la meitat de cada hora de treball, en l’altra 
deixa sense pagament 1/3. 
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Notes

(30) El valor dels diners es presuposa ací sempre com a constant. <=

(31) «El preu del treball és la suma pagada per una determinada quantitat de treball». (Sir Edward West, «Price of Corn and Wages 
of Labour», Lond. 1826, p. 67). West és l’autor de l’obra anònima que va fer època en la història de l’economia política, «Essay on 
the Application of Capital to Land. By a Fellow of Univ. of Oxford», Lond. 1815. <=

(32) «El salari depèn del preu del treball i de la quantitat de treball lliurat... Un augment del salari no implica necessàriament una 
pujada del preu del treball. Amb una ocupació més llarga i esforços més grans els salaris poden crèixer considerablement mentre el 
preu del treball pot restar igual». (West, l.c.p. 67, 68 u. 112). La qüestió principal: com es determina el «price of labour»?, West 
l’encara d’altra banda amb frases banals. <=

(33) Això ho percep correctament el fanàtic representant de la burgesia industrial del segle XVIII, l’autor, que sovint hem citat, de 
l’«Essay on Trade and Commerce», per bé que expressa la qüestió confusament: «és la quantitat de treball i no el seu preu» (entén 
per això el salari nominal diari o setmanal), «el que es determina mitjançant el preu dels mitjans de nutrició i d’altres objectes de 
primera necessitat: reduïu el llur preu i reduireu evidentment la quantitat de treball en proporció. Els patrons de les manufactures 
saben que hi ha diverses formes d’elevar i de disminuir el preu del treball, a banda d’alterar la seua quantitat nominal». (l.c.p. 48 u. 
61). En les seues «Three Lectures on the Rate of Wages», Lond. 1830, on N. W. Senior utilitza l’obra de West sense esmentar-la, 
s’hi diu entre d’altres: «El treballador és principalment interessat en un augment del salari» (p. 15). Per tant el treballador és 
principalment interessat en allò que rep, l’import nominal del salari, i no en allò que dóna, la quantitat de treball! <=

(34) L’efecte d’una subocupació tan anormal és completament diferent d’una reducció general de la jornada laboral forçada per la 
llei. La primera no té res a veure amb la llargada absoluta de la jornada laboral i pot introduir-se tant en una jornada laboral de 15 
hores com en una de 6. El preu normal del treball es calcula en el primer cas amb les 15 hores, i en el segon cas amb les 6 hores per 
dia que treballa de mitjana cada treballador. L’efecte resta per tant el mateix, tant si en un cas l’ocupen tan sols 71/2, o en l’altre tan 
sols 3 hores. <=

(35) «La taxa del pagament pel temps excedentari» (en la manufactura de llaços) «és tan petita, 1/2 penics, etc., per hora, que 
contrasta penosament amb la quantitat de dany produït a la salut i vitalitat del treballador... La petita quantitat així guanyada s’ha de 
gastar sovint de forma obligada en una nutrició extra». («Child. Empl. Comm., II. Rep.», p. XVI, n. 117.) <=

(36) Per exemple en la fabricació de paper pintat abans de la recent introducció de la llei fabril. «Treballam sense pausa per dinar, de 
forma que el treball diari de 101/2 hores finalitza a dos quarts de cinc, i tot el que resta són hores extra, i rarament plegam abans de 
les 6, o siga que de fet treballam realment hores extres durant tot l’any». (Mr. Smiths Evidene in «Child. Empl. Comm., I. Rep.», p. 
125.) <=

(37) Per exemple en les blanqueries escoceses. «En certes parts d’Escòcia aquest negoci» (abans de la introducció de la llei fabril el 
1862) «es feia segons el sistema d’hores extres, és a dir deu hores diàries eren les hores regulars de feina, per les quals es pagava un 
salari nominal d’1 xíling i 2 penics diaris a un home, que s’hi estava cada dia tres o quatre hores addicionals, pagades a raó de 3 
penics per hora. L’efecte d’aquesta sistema... un home no podia guanyar més de 8 xílings a la setmana si treballava les hores 
ordinàries... sense les hores extra no podia guanyar un salari digne». («Reports of Insp. of Fact., 30th April 1863», p. 10). «Salaris 
més alts per fer que homes adults treballen més hores són una temptació massa forta per resistir-se». («Rep. of Insp. of Fact., 30th 
April 1848», p. 5). L’enquadernació de llibres a la City de Londres empra noies força joves des dels 14-15 anys, i això sota 
contractes d’aprenentatge que prescriuen certes hores de feina. No obstant, treballen en la darrera setmana de cada mes fins a les 10, 
11, 12 i 1 de la nit, juntament amb els treballadors més grans, en una companyia força barrejada. «Els patrons les tempten (tempt) 
mitjançant pagues extres i un sopar», que mengen en les tasques veïnes. La gran disbauxa que això produeix entre aquestes «young 
immortals» («Child. Empl. Comm., V. Rep.», p. 44, n. 191), troba compensació en el fet que d’altra banda s’hi lliguen entre elles 
també moltes bíblies i llibres edificants. <=

(38) Vegeu «Reports of Insp. of Fact., 30th April 1863», l.c. Amb una crítica completament correcta de l’estat de coses, els 
treballadors londinencs ocupats en la construcció declararen, durant la gran strike i lock-out del 1860, que tan sols acceptarien un 
salari per hores sota dues condicions: 1. que amb el preu de l’hora de treball es dixàs una jornada normal de treball de 9 a 10 hores, i 
que el preu de l’hora per les 10 hores fos superior al de l’hora de la jornada de nou hores; 2. que cada hora per damunt de jornada 
normal fos reconeguda com a temps extra i molt més ben pagada en proporció. <=

(39) «És quelcom de ben notable, també, que allà on llargues hores eren la norma, també ho fossen els baixos salaris». («Rep. of 
Insp. of Fact., 31st Oct. 1863», p. 9). «El treball que dóna una quantitat migrada de menjar és, en general, excessivament 
perllongat». («Public Health, Sixth Rep. 1863», p. 15.) <=

(40) «Reports of Insp. of Fact., 30th April 1860», p. 31, 32. <=

(41) Els fabricants de claus d’Anglaterra, per exemple, han de treballar, degut al baix preu del treball, 15 hores diàries, per tal de fer-
se amb un salari setmanal miserable. «És un munt d’hores cada dia (de 6 del matí al 8 del vespre) que ha de treballar dur 
contínuament per treure 11 penics o 1 xíling, i hi ha el desgast de les eines, el cost de fer foc, i una part pel gast de ferro, que se’n 
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duen de 21/2 a 3 penics».(«Child. Empl. Comm., III. Rep.», p. 136, n. 671). Les dones que serveixen el mateix temps de treball 
reben un salari setmanal de tan sols 5 xílings. (l.c.p. 137, n. 674). <=

(42) Si un treballador fabril, per exemple, refusa de treballar el llarg nombre d’hores acostumat, «seria ben aviat substituït per 
qualcú que treballàs per qualsevol durada de temps, i així es quedaria sense ocupació». («Reports of Insp. of Fact., 31st Oct. 1848», 
Evidence, p. 39, n. 58). «Si un home realitza el treball de dos... la taxa de benefici s’elevarà en general... com a conseqüència del 
rendiment addicional de treball, n’haurà disminuït el preu». (Senior, l.c.p. 15). <=

(43) «Child. Empl. Comm., III. Rep.», Evidence, p. 66, n. 22. <=

(44) «Report etc. relative to the Grievances complained of by the journeymen bakers», Lond. 1862, p. LII und ib., Evidence, n. 479, 
359, 27. De fet, els fullpriced admeten, com s’ha esmentat abans, i com el llur protaveu Bennet concedeix, que fan als seus homes 
«començar el treball habitualment a les 11 del matí... fins a les 8 del matí següent... Hi són enfeinats després tot el dia... tan tard com 
a les 7 del vespre».(l.c.p. 22.) <=
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CAPÍTOL DINOVÈ
El salari a preu fet

El salari a preu fet no és res més una forma alterada del salari per temps, de la mateixa 
forma que el salari per temps és la forma alterada del valor o preu de la força de treball. 

En  el  salari  a  preu  fet  es  veu a  primer  colp  d’ull  com si  el  valor  d’us  comprat  al 
treballador no fos funció de la seua força de treball, del treball viu, sinó del treball ja 
materialitzat en producte, i com si el preu d’aquest treball no fos determinat com en el 
salari per temps mitjançant la fracció valor diari de la força de treball/jornada laboral d’un determinat nombre 
d’hores, sinó per la laboriositat del productor.(45)

La seguretat de creure en aquesta aparença hava de rebre un primer colp ja del fet que 
totes dues formes de salari  existeixen alhora una al  costat  de l’altra en les mateixes 
branques industrials. Per exemple. 

«Els  componedors  de Londres,  com a regla  general,  treballen  a  preu fet,  i  el  treball  per  temps n’és 
l’excepció, mentre que els del camp treballen per dies, i l’excepció és el treball a preu fet. Els de les 
drassanes del port de Londres treballen a preu fet, mentre que els de totes les altres bandes treballen per 
dies».(46) 

En les mateixos tallers de guarniment de Londres, sovint pel mateix treball, es paguen 
salaris  a  preu  fet  als  francesos  i  salaris  per  temps  als  anglesos.  En  les  fàbriques 
pròpiament  dites,  on  dominen  en  general  els  salaris  a  preu  fet,  hi  ha  determinades 
funcions laborals que no s’adapten per raons tècniques a aquesta mesura i que es paguen 
per tant amb salaris per temps.(47) I per això es fa clar, amb tot, que la diferenciació 
formal en el pagament del salari no n’altera l’essència, per bé que una forma siga més 
favorable al desenvolupament de la producció capitalista que l’altre.

Suposam que la jornada laboral habitual arriba a les 12 hores, de les 6 són pagades i 6 
impagades. Si el valor del seu producte és de 6 xílings, el d’una hora de treball és per 
tant de 6 penics. Suposam que, per experiència, un treballador que treballa amb un grau 
mitjà d’intensitat i de destresa, i que de fer per tant tan sols empra el temps de treball 
socialment necessari per la producció d’un article, lliura en 12 hores 24 peces, bé siguen 
discretes o parts mesurable d’una obra continuada. Així, el valor d’aquestes 24 peces, 
després de la substracció de la porció de capital constant que contenen, és de 6 xílings, i 
el valor de la peça individual de 3 penics. El treballador rep per cada peça 11/2 penics, i 
es treu així en 12 hores 3 xílings. De la mateixa forma que en el salari per temps, és 
igualment vàlid assumir que el treballador treballa 6 hores per ell i 6 pel capitalista, o 
cada mitja hora per ell, i l’altra pel capitalista, tampoc ací importa si díem que cada peça 
individual es paga a la meitat, i la meitat resta impagada, o que el preu de 12 peces és 
l’equivalent tan sols de la força de treball, mentre que en les altres 12 peces s’incorpora 
la plus-vàlua.

La forma del salari a preu fet és tan irracional com la del salari per temps. Mentre que, 
per exemple, dues peces de mercaderia, després de la substracció del valor dels mitjans 
de producció que s’hi ha introduït, es valoren com el producte d’una hora de treball de 6 
penics, contenen pel treballador un preu de 3 penics. El salari per temps no expressa 
directament de fet cap relació de valor. No es tracta per tant de mesura el valor de la 
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peça mitjançant el temps de treball que ha incorporat, sinó contràriament de mesura el 
treball que ha esmerçat el treballador mitjançant el nombre de peces que ha produït. En 
el salari per temps el treball es mesura per la durada temporal immediata, en salaris a 
preu  fet  segons  la  quantitat  de  producció  on  s’ha  consolidat  el  treball  durant  una 
determinada  durada  de  temps.(48) El  preu  del  temps  de  treball  es  determina  de fet 
finalment per l’equació: valor del treball diari = valor diari de la força de treball. El 
salari a preu fet és tan sols per tant una forma modificada del salari per temps.

Consideram ara de més a prop les peculiaritats característiques del salari a preu fet.

La qualitat del treball es controla ací mitjançant la pròpia producció, que ha de posseeir 
la perfecció mitjana per tal que es pague plenament el preu de la peça. El salari a preu 
fet  esdevé  segons  aquest  aspecte  la  font  més  fructífera  de  reduccions  salarials  i  de 
pillatge capitalista.

Ofereix al capitalista una mesura completament exacta de la intensitat del treball. Tan 
sols el temps de treball que s’incorpora en una quantitat de mercaderies determinada 
prèviament  i  fonamentada  empíricament,  compta  com a temps de treball  socialment 
necessari i com a tal es paga. En els tallers de sastreria més grans de Londres es diu per 
tant d’una certa peça, per exemple, d’una armilla, etc., hora, mitja hora, etc., l’hora a 6 
penics. Per la pràctica es reconeix la quantitat mitjana de producció d’una hora. Amb les 
noves modes, reparacions, etc., sorgeix una pugna entre empresari i treballador, quant a 
si  una  determinada  peça  de  treball  =  una  hora,  etc.,  fins  que  també  hi  decideix 
l’experiència.  Similarment  passa  en  els  tallers  de  mobles  de  Londres,  etc.  Si  el 
treballador no posseeix la capacitat mitjana, i no pot oferir per tant un determinat mínim 
de feina diària, hom l’acomiada.(49) 

Com que la qualitat i la intensitat del treball es controlen ací mitjançant la forma del 
propi salari, es fa supèrflua gran part de la supervisió del treball. Constitueix per tant el 
fonament  del  treball  domèstic  modern  abans  descrit  com un sistema  jeràrquicament 
organitzat d’explotació i de submissió. Aquest darrer posseeix dues formes bàsiques. El 
salari a preu fet facilita d’una banda la intervenció de paràsits entre el capitalista i el 
treballador assalariat, de subcontractació de treball (subletting of labour). El guany dels 
intermediaris deriva exclusivament de la diferència entre el preu del treball que paga el 
capitalista, i la part d’aquest preu que arriba realment al treballador.(50) Aquest sistema 
s’anomena  a  Anglaterra  característicament  «sweating-system»  (sistema  sudorós). 
D’altra banda el salari a preu fet permet al capitalista de concloure un contracte a tant la 
peça amb el treballador en cap –en la manufactura amb el cap de grup, en les mines amb 
l’extractor de carbó, etc., en la fàbrica amb el propi treballador mecànic–, d’acord amb 
el  qual  el  propi  treballador  en  cap  encara  la  contractació  i  el  pagament  dels  seus 
treballadors auxiliars. L’explotació del treballador mitjançant el capital es realitza així 
mitjançant l’explotació del treballador pel treballador.(51)

Amb el salari  a preu fet,  és naturalment  interès personal del treballador de dur a la 
màxima intensitat possible la seua força de treball, la qual cosa permet al capitalista una 
elevació del grau normal d’intensitat.(51a) 

És igualment interès personal del treballador d’allargar la jornada labora, perquè amb 
això puja el seu salari diari o setmanal.(52) Això comporta per tant la reacció ja descrita 
en el salari per temps, a banda del fet que l’allargament de la jornada laboral, fins i tot si 
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el salari  a preu fet resta constant,  inclou per ell  mateix una reducció en el preu del 
treball.

En el salari per temps domina amb poques excepcions un mateix salari per la mateixa 
funció,  mentre  que  en  el  salari  a  preu  fet  el  preu  del  temps  de  treball  es  mesura 
mitjançant  una  determinada  quantitat  de  producte,  de  forma  que  el  salari  diari  o 
setmanal varia contràriament amb les diferències individuals dels treballadors, entre el 
qui ofereix tan sols  el  mínim de producte  en un temps donat,  i  l’altre  que en fa la 
mitjana, i un tercer que en fa més. En relació als ingressos reals hi apareixen per tant 
grans diferències d’acord amb la diversitat de destresa, força, energia, resistència, etc., 
del  treballador  individual.(53) Això no altera  naturalment  la relació  general  entre  el 
capital  i  el  treball  assalariat.  Primerament  les diferències  individuals  s’igualen en el 
taller en general, de forma que en un determinat temps de treball s’ofereix el producte 
mitjà i el salari global que es paga és el salari mitjà de l’ofici. En segon lloc la proporció 
entre salari i plus-vàlua resta inalterada, ja que el salari individual de cada treballador 
sorgeix de la massa de plus-vàlua oferida individualment.  Però el  joc més gran que 
atorga a la individualitat  el  salari  a preu fet,  tendeix d’una bdana a desenvolupar la 
individualitat  i  per  tant  la  sensació  de  llibertat,  d’independència  i  d’autocontrol  del 
treballador,  i  d’altra  banda  la  competència  amb i  contra  els  altres.  Té  per  tant  una 
tendència, juntament amb l’elevació de salaris individuals, a reduir-ne el nivell mitjà. 
Allà on un determinat salari a preu fet s’ha fixat tradicionalment de fa temps, i la seua 
reducció comporta per tant dificultats particulars, els patrons recorren excepcionalment 
a la seua transformació forçosa en salari per temps. D’ací, per exemple, el 1860, la gran 
vaga entre els teixidors de llaços de Coventry.(54) El salari per temps és finalment un 
dels pilars del sistema d’hores anteriorment descrit.(55) 

D’allò manifest fins ara s’obté que el salari a preu fet és al forma salarial que més es 
correspon al sistema de producció capitalista. Per bé que cap manera no és nova –figura 
al costat del salari oficial per temps, entre d’altres, en els estatuts laborals francessos i 
anglesos  del  segle  XIV–  tan  sols  guanya  un  espai  més  ampli  durant  el  període 
manufacturer pròpiament dit. En el període de tempesta i violència de la gran indústria, 
especialment des del 1797 fins el 1815, serveix com a palanca per l’allargament del 
temps de treball i per la reducció dels salaris.  Hom troba material força importament 
pels moviments salaris durant aquest període en els llibres blaus: «Report and Evidence 
from  the  Select  Committee  on  Petitions  respecting  the  Corn  Laws»  (sessió 
parlamentària del 1813/14) i «Reports from the Lords' Committee, on the state of the 
Growth, Commerce, and Consumption of Grain, and all Laws relating thereto» (session 
1814/15).  Hom hi troba una demostració documental de la disminució continuada del 
preu del treball des dels inicis de la guerra anti-jacobina. En els telers, per exemple, els 
salaris a preu fet havien caigut tant que, malgrat una jornada laboral força allargada, el 
salari diari era inferior al d’abans.

«Els  ingressos  reals  dels  telers  són  ara  força  inferiors  que  abans;  la  seua  superioritat  damunt  del 
treballador  comú,  que  al  principi  era  molt  gran,  ha  desaparegut  gairebé  completament.  De  fet...  la 
diferència en els salaris del treball especialitzat i comú són força inferiors ara que en qualsevol període 
anterior».(56) 

Com de poc ha beneficiat al proletariat rural l’augment de la intensitat i de l’extensió 
del treball amb el salari a preu fet ho mostra el següent fragment d’una obra partidària 
dels landlords i dels grangers:
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«De lluny la majoria d’operacions agrícoles la fa gent que són llogats per jornades o a preu fet. Els llurs 
salaris setmanals són d’uns 12 xílings, i per bé que es pot assumir que un home guanya amb preu fet sota 
un estímul més gran per treballar, 1 xíling o potser 2 xílings més que amb els salaris setmanals, amb tot es 
troba  que,  si  en  calculam els  ingressos  totals,  la  seua  pèrdua  de  feina,  durant  l’any,  depassa  aquest 
guany... A més, hom es troba generalment amb el fet que els salaris d’aquests homes segueixen amb una 
certa proporció el preu dels mitjans necessaris per la subsistència, de forma que un home amb dos infants 
és capaç de mantindre la família sense recòrrer a l’ajut parroquial».(57) 

Malthus remarcava llavors en relació als fets publicats pel parlament:

«Confés que veig amb desgrat la gran extensió de la pràctica del salari a preu fet. Realment, una feina 
dura 12 o 14 hores diàries, o per més temps encara, és massa per qualsevol ésser humà».(58)

En els  tallers  sotmesos  a  la  llei  fabril,  els  salaris  a  preu  fet  esdevingueren  la  regla 
general perquè el capital tan sols podia augmentar-hi la jornada laboral intensivament.
(59)

Amb la productivitat canviant del treball la mateixa quantitat de producte representa un 
temps de treball canviat. Per tant canvia també el salari a preu fet, ja que és l’expressió 
en preu d’un determinat temps de treball. En el nostre exemple anterior en 12 hores es 
produeixen 12 peces, mentre que el valor del producte de les 12 hores és de 6 xílings, el 
valor diari de la força de treball 3 xílings, el preu de l’hora de treball de 3 penics i el 
salari  per una peça 11/2 penic.  Una peça absorbeix  1/2 hora de treball.  Si la mateixa 
jornada laboral ofereix ara, com a conseqüència de la duplicació de la productivitat del 
treball, 48 peces per comptes de 24, i resten inalterades totes les altres circumstàncies, el 
salari a preu fet cau de 11/2 d. a  3/4 penics, de forma que cada peça representa ara tan 
sols 1/4 per comptes de 1/2 hora de treball. 24 × 11/2 penics = 3 xílings, i igualment 48 × 
3/4 penics = 3 xílings. En d’altres mots: el salari a preu fet es redueix amb la mateixa 
proporció que creix el nombre de peces produïdes en el mateix temps (60), per tant el 
temps de treball de la mateixa peça disminueix. Aquest canvi del salari a preu fet, per bé 
que  purament  nominal,  condueix  a  una  lluita  continuada  entre  el  capitalista  i  el 
treballador. O bé, perquè el capitalista l’utilitza com a pretexte per reduir realment el 
preu del treball, o perquè l’elevació de la productivitat del treball s’acompanya d’una 
elevació de la intensitat.  O perquè el  treballador  es pren seriosament  l’aparença  del 
salari a preu fet, que se li paga el seu producte i no la seua força de treball, i per tant es 
revolta contra una reducció salarial que no es correspon a una reducció en el preu de 
venda de la mercaderia.

«Els operaris miren amb cura el preu de la matèria primera i el preu dels béns manufacturats, i així es 
poden formar una estimació acurada dels beneficis del patró».(61) 

El capital tracta amb raó aquestes pretenció com a grans errors quant a la natura del 
treball assalariat.(62) Deplora la usurpació que suposaria carregar amb contribucions els 
avenços de la indústria, i declara rotundament que la productivitat del treball no afecta 
per res al treballador.(63) 
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Notes

(45) «El sistema del treball a preu fet il·lustra una època en la història del treballador; és a mig camí entre la posició del simple 
jornaler, que depèn de la voluntat del capitalista, i de l’artesà cooperatiu, que en un futur no distant promet de combinar l’artesà i el 
capitalista en la seua pròpia persona. Els treballadors a preu fet són de fet els llurs propis patrons, fins i tot quan treballen amb el 
capital de l’empresari». (John Watts, «Trade Societies and Strikes, Machinery and Cooperative Societies», Manchester 1865, p. 52, 
53). Cit ací aquesta obra perquè és un veritable pou de tòpics ja fa temps caducs i apologètics. Aquesta mateix senyor Watts feia 
abans d’owenista i publicà el 1842 una altra obra: «Facts and Fictions of Political Economy», on declara, entre d’altres coses, que la 
property és un robbery. D’això ja fa temps. <=

(46) T. J. Dunning, «Trade’s Unions and Strikes», Lond. 1860, p. 22. <=

(47) Com la coincidència simultània d’aquestes dues formes de salari afavoreixen la rapinya dels fabricants: «Una fàbrica empra 
400 persones, la meitat de les quals treballen a preu fet, i tenen un interès directe en treballar més hores. Els altres 200 els paguen 
per dia, treballen tant de temps com els altres, i no reben més diners pel temps extra... La feina d’aquestes 200 persones per una 
mitja hora diària és igual a la feina d’una persona durant 50 hores, o 5/6 del rendiment setmanal de treball d’una persona i és un 
guany segur pel patró». («Reports of Insp. of Fact., 31st October 1860», p. 9). «El treball extra encara preval d’una forma molt 
considerable; i, en molts casos, amb aquella seguretat contra la detecció i el càstic que la pròpia llei permet. He mostrat en molts 
reports anteriors... el perjudici als treballadors que no són contractats a preu fet sinó que reben salaris setmanals». (Leonard Horner 
in «Reports of Insp. of Fact., 30th April 1859», p. 8, 9). <=

(48) «El salari es pot mesurar de dues formes; o bé per la durada del treball o pel producte». («Abrégé élémentaire des principes de 
l'Écon. Pol.», Paris 1796, p. 32). L’autor d’aquesta obra anònima: G. Garnier. <=

(49) «Tant de cotó li lliuren» (al filador), «que ha de retornar cada cert temps, en el seu loc, una determinada quantitat de rotllos o 
de fil, d’un cert grau de finesa, i li paguen a tant per lliure per tot allò que retorne. Si el seu treball és de qualitat defectuosa, li recau 
el càstic, si lliura menys quantitat de la fixada per un determinat temps, l’acomiaden i es procuren un operari més capaç». (Ure, l.c.p. 
316, 317). <=

(50) «És quan el producte passa per diverses mans, cadascuna de les quals pren la seua part dels beneficis, mentre que tan sols la 
darrera fa la feina, que la paga que arriba a la treballadora és miserablement desproporcionada». («Child. Empl. Comm. II. Rep.», p. 
LXX, n. 424.) <=

(51) Fins i tot l’apologètic Watts remarca: «Seria una gran millora pel sistema de treball a preu fet, si tot els homes emprats en una 
feina fossen companys de contracte, cadascun segons la seua capacitat, per comptes que cadascú siga interessat en treballar més que 
els seus companys pel propi benefici». (l.c.p. 53.) Quant a la vilesa d’aquest sistema, vg. «Child. Emp. Comm. Rep. III», p. 66, n. 
22; p. 11, n. 124; p. XI, n. 13, 53, 59 etc. <=

(51a) Aquest resultat espontani s’afavoreix sovint artificialment entre els braços, per exemple, en l’Engineering Trade de Londres 
s’hi dóna com a truc habitual, «que el capitalista seleccione un home que posseeix una força física i una rapidesa superiors, com el 
cap de diversos treballadors, i li paga una quantitat addicional, un quart més o una cosa així, amb el benentès que s’ha d’esforçar 
fins al màxim per induir als altres, que tan sols reben els salaris ordinaris, a seguir-li el ritme... sense cap comentari això explicarà 
part de les queixes per l’aprofitament de l’acció, destresa superior, i força de treball (stinting the action, superior skill and working 
power), que fan els empresaris contra els homes» (Dunning. l.c.p. 22, 23). Com que l’autor és ell mateix un treballador i secretari 
d’un Trade’s Union, això es podria prendre com una exageració. Però hom veu per exemple en la «highly respectable» Ciclopèdia 
agronòmica de J. Ch. Morton, en l’article «labourer», que aquest mètode es recomana com a segur als pagesos. <=

(52) «Tots els qui són pagats a preu fet... es beneficien de la transgressió dels límits legals del treball. Aquesta observació quant a la 
disposició de treballar hores extres és especialment aplicable a les dones emprades com a teixidores i bobinadores». («Rep. of Insp. 
of Fact., 30th April 1858», p. 9). «Aquest sistema salarial, tan avantatjós per l’empresari... tendeix directament a encoratjar 
enormement el jove ceramista a sobresforçar-se durant els quatre o cinc anys durant els quals treballa a preu fet, però amb salaris 
baixos... Aquesta és... una altra gran causa a la qual atribuir la mala constitució dels ceramistes». («Child. Empl. Comm. I. Rep.», p. 
XIII). <=

(53) «On el treball en qualsevol sector es paga a tant la peça i per tanta feina... els salaris poden diferir molt materialment en 
quantitat... Però en el treball per jornada hi ha generalment un valor uniforme... reconegut tant per l’empresari com per l’empleat 
quant al nivell salarial pel funcionament general dels treballadors en aquell sector». (Dunnig, l.c.p. 17.) <=

(54) «El treball dels artesans jornalers es comptava per dies o per peces. Els mestres artesans sabien quant de treball podia fer 
diàriament un artesà jornaler en cada ofici, i sovint els hi pagaven en proporció al treball fet; el jornaler, per tabt, treballava tot el 
que podia, per interès propi, sense cap inspecció addicional». (Cantillon, «Essai sur la Nature du Commerce en Général», Amst. Éd. 
1756, p. 185 i 202. La primera edició aparegué el 1755). Cantillon, de qui Quesnay, sir James Steuart i A. Smith han poat 
abundantment, presenta ací per tant ja el salari a preu fet com una forma merament modificada del salari per temps. L’edició 
francesa de Cantillon es declara en el títol una traducció de l’anglesa, però l’edició anglesa: «The Analysis of Trade, Commerce etc., 
by Philip Cantillon, late of the City of London, Merchant», no és tan sols d’una data més tardana (del 1759), sinó que mostra en el 
seu contingut que és una elaboració posterior. Així, per exemple, s’hi troba que en l’edició francesa no s’esmenta encara Hume, 
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mentre que inversament en l’anglesa amb prou feines figura Petty. L’edició anglesa és teòricament menus important, però conté 
d’altra banda especificacions del comerç i finances anglesos, etc., que manquen en el text francès. Els mots en el títol de l’edició 
anglesa, on l’obra és «taken chiefly from the Manuscript of a very ingenious Gentleman deceased, and adapted etc.», semblen per 
tant més que una simple ficció, llavors força corrent. <=

(55) «Com de sovint hem vist que hom crida en certs tallers més homes dels realment necessaris pel treball? Sovint hom contracta 
treballadors amb la perpectiva d’un treball encara incert, i que moltes vegades no es realitza: que es paga a preu fet, hom diu que no 
s’arrisca res, ja que qualsevol pèrdua de temps recaurà entre els desocupats». (H. Gregoir, «Les Typographes devant le Tribunal 
Correctionnel de Bruxelles», Bruxelles 1865, p. 9). <=

(56) «Remarks on the Commercial Policy of Great Britain», London 1815, p. 48. <=

(57) «A Defence of the Landowners and Farmers of Great Britain», Lond. 1814, p. 4, 5. <=

(58) Malthus, «Inquiry into the Nature etc. of Rent», London 1815, [p. 49, Note]. <=

(59) «Els treballadors a preu fet consistueixen probablement 4/5 de tots els treballadors de les fàbriques». («Reports of Insp. of Fact. 
for 30th April 1858», p. 9.) <=

(60) «La capacitat productiva de la seua filadora mecànica es mesura acuradament, i el pagament per treball fet amb ella disminueix 
amb, però no a causa de, l’augment de la capacitat productiva». (Ure, l.c.p. 317). Amb el darrer gir apologètic Ure de nou confon. 
Admet que a un allargament de la mule, per exemple, li correspon un engrandiment de la feina a fer. El treball no disminueix per 
tant en la mesura que n’augmenta la productivitat. És més: «amb aquest augment la capacitat productiva de la màquina augmentarà 
en una cinquena part. Quan s’esdevé això al filador no se li pagarà el mateix per feina feta com abans, sinó que, com el preu no serà 
disminuït en una cinquena part, la millora augmentarà els seus ingressos per un cert nombre d’hores de feina», però «l’afirmació 
anterior requereix una certa modificació... El filador ha de pagar dels sis penics addicional quelcom addicional per l’assistència 
juvenil que acompanya la substitució d’una part dels adults» (l.c.p. 320, 321), la qual cosa no és de cap manera una tendència a 
l’elevació dels salaris. <=

(61) H. Fawcett, «The Economic Position of the British Labourer», Cambridge and London 1865, p. 178. <=

(62) En l’«Standard» de Londres del 26 d’octubre del 1861 hom troba un report sobre un procés de la firma John Bright et Co. 
davant els magistrates de Rochdale, «per denunciar per intimidació els agents del sindicat de teixidos de catifes. Els socis de Bright 
havien introduït nova maquinària que generaria 240 iardes de catifa en el temps i amb el treball (!) abans requerit per produir-ne 
160. Els treballadors no tenien cap mena de dret a participar en els beneficis fets amb la inversió del capital dels llurs empresaris en 
millores mecàniques. En conseqüència, els senyors Bright proposaven de reduir el salari de 11/2 penics per iarda a 1 penic, de forma 
que els ingressos dels homes fossen exactament els mateixos que abans pel mateix treball. Però hi hagué una reducció nominal, de la 
quals els operaris, s’afirma, no havien estat honestament informats prèviament». <=

(63) «Les Trades Unions en desig de mantindre els salaris, s’esforçaren per participar en els beneficis de les millores en 
maquinària!» (Quelle horreur!) «...demanar salaris perquè el treball s’escurça és en d’altres paraules esforçar-se en establir un dret 
en les millores mècaniques». («On Combination of Trades», New Edit., Lond. 1834, p. 42.) <=
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CAPÍTOL VINTÈ
Diferenciació nacional del salari

En el quinzè capítol ens ocupàrem de les múltiples combinacions que poden resultar 
d'un canvi en la quantitat de valor absolut o relatiu (és a dir en relació a la plus-vàlua) 
de la força de treball, mentre d’altra banda la quantitat de mitjans de vida en la qual es 
realitza  el  preu  de  la  força  de  treball  pot  fluctuar  amb  independència  dels  canvis 
d’aquest  preu  (64) o  per  moviments  diferents.  Com ja  s’ha  remarcat,  mitjançant  la 
simple traducció del valor o del preu de la força de treball en la forma exotèrica del 
salari  totes  aquestes  modificacions  es  transformen  en  modificacions  del  moviment 
salarial.  Allò  que  en  l’interior  d’aquest  moviment  apareixen  com  a  combinacions 
canviants, poden aparèixer per països diferents com a diferenciacions simultànies dels 
salaris  nacionals.  En  la  comparació  dels  salaris  nacional  hi  entren  per  tant  tots  els 
factors determinants que provoquen canvis en la quantitat de valor de la força de treball, 
el  preu  i  l’abast  de  les  primeres  necessitats  vitals  desenvolupades  naturalment  i 
històrica, les despeses d’ensinistrament dels treballadors, el paper del treball femení i 
infantil, la productivitat del treball, la seua quantitat extensiva i intensiva. Fins i tot la 
comparació  més  superficial  requereix  primer  la  reducció  del  salari  diari  mitjà  dels 
mateixos oficis en diferents països en una jornada laboral de la mateixa durada. Després 
d’aquesta comparació dels salaris diaris el salari per temps s’ha de traduir de nou en 
salari per peces, ja que tan sols el darrer pot servir de mesura tant de la productivitat 
com de la intensivitat del treball.

En cada país hi ha una certat intensitat mitjana de treball per sota de la qual el treball per 
la producció d’una mercaderia empra més del temps socialment necessari, i per tant no 
compta com a treball de qualitat normal. Tan sols un grau d’intensitat més elevat de la 
mitjana nacional, en un país determinat, permet la mesura del valor mitjançant la simple 
durada del temps de treball. Altrament s’esdevé en el mercat mundial, les part integrants 
del qual són els països individuals. La intensitat mitjana del treball varia de país a país; 
ací és més gran, allà és més petita. Aquestes mitjanes nacionals constitueixen per tant 
una escala la unitat de mesura de la qual és la unitat mitjana de treball universal. En 
comparació  amb el  menys  intensiu,  el  treball  nacional  més  intensiu  produeix  en  el 
mateix temps més valor, que s’expressa en més diners.

Encara  es  modifiquen  més,  però,  les  fluctuacions  de  valor  en  la  seua  aplicació 
internacional,  ja que en el  mercat  mundial  el  treball  nacional més productiu compta 
igualment com el més intensiu, sempre que la nació més productiva no siga forçada per 
la competència a rebaixar el preu de venda de les mercaderies per sota del llur valor.

En la mesura que en un país es desenvolupa la producció capitalista, ho fa també en la 
mateixa mesura la intensitat i la productivitat nacionals del treball per damunt del nivell 
internacional.(64a) Les diferents quantitats de mercaderies de la mateixa mena que es 
produeixen en països diferents  amb el  mateix temps de treball  tenen per tant valors 
internacionals desiguals, que s’expressen en preus diferents, és a dir en diferents sumes 
monetàries segons els valors internacionals. El valor relatiu dels diners esdevé per tant 
inferior en la nació amb un sistema de producció capitalista més desenvolupat en relació 
a la menys desenvolupada. Se segueix per tant que el salari nominal, l’equivalent de la 
força de treball expressada en diners, serà igualment més alta en la primera nació que en 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_583.htm#M64a
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_583.htm#M64


la segona; la qual cosa no significa de cap manera que es done el mateix pels salaris 
reals, és a dir pels mitjans de vida posats a disposició del treballador.

Però  fins  i  tot  a  banda  d’aquestes  diferenciacions  relatives  del  valor  monetari  de 
diferents  països, hom trobarà sovint que el  salari  diari,  setmanal,  etc.,  en la primera 
nació és superior al de la segona, mentre que el preu relatiu del treball, és a dir el preu 
del treball en relació tant a la plus-vàlua com al valor del producte, és més alt en la 
segona nació que en la primera.(65)

J.  W.  Cowell,  membre  de  la  comissió  fabril  del  1833,  després  d’una  investigació 
exhaustiva de les filatures arribà a la conclusió que

«a Anglaterra els salaris són virtualment inferiors pel capitalista, per bé que més elevats per l’operari que 
no pas en el continent d’Europa». (Ure, p. 314).

L’inspector  fabril  anglès  Alexander  Redgrave  demostra  en  el  report  fabril  del  31 
d’octubre del  1866,  per una estatística  comparativa  amb els  estats  continentals,  que 
malgrat salaris inferiors i temps de treball més llargs el treball continental era més car 
en relació al producte que l’anglès. Un director (manager) anglès d’una fàbrica cotonera 
d’Oldenburg declara que allà el temps de treball dura de les 5.30 del matí fins a les 8 del 
vespre, dissabtes inclosos, i que els treballadors locals, quan són sota supervisió laboral 
anglesa, no ofereixen en aquest temps tanta quantitat de producte com els anglesos en 
10 hores, i que sota supervisió laboral alemanya encara n’ofereixen menys. Els salaris 
són molt més baixos que a Anglaterra, en molts casos en un 50%, però el nombre de 
mans en relació a la maquinària és molt més gran, en diversos departament amb una 
relació de 5 :  3. El senyor  Redgrave dóna detalls  força precisos sobre les fàbriques 
cotoneres russes. Les dades les hi lliurà un manager anglès ocupat allà fins feia poc. En 
aquesta  terra  russa,  tan  fructífera  de  tota  infàmia,  els  antics  horrors  del  període 
primerenc  de  les  factories  angleses  eren  en  ple  floreixement.  Els  dirigents  són 
naturalment  anglesos,  ja que el  capitalista  rus autòcton no serveix pel negoci  fabril. 
Malgrat tot el sobretreball, el treball continu dia i nit i les lamentablement baixes pagues 
dels treballadors, les fàbriques russes vegeten únicament gràcies a la prohibició de les 
importacions. - Donc finalment encara una visió comparada del senyor Redgrave sobre 
el nombre mitjà de filadores per fàbrica i per filador en diferents països d’Europa. El 
propi senyor Redgrave remarca que aplegà aquests nombres fa uns anys i que des de 
llavors la quantitat de fàbriques i de nombre de filadores per treballador a Anglaterra ha 
crescut.  Suposa,  però,  un  avenç  proporcionalment  igual  de  gran  en  els  països 
continentals  enumerats,  de  forma  que  les  dades  numèriques  mantenen  un  valor 
comparatiu. 

Nombre mitjà de filadores per fàbrica

Nombre mitjà de filadores per fàbrica a Anglaterra 12.600
Nombre mitjà de filadores per fàbrica a Suïssa 8.000
Nombre mitjà de filadores per fàbrica a Àustria 7.000
Nombre mitjà de filadores per fàbrica a Saxònia 4.500
Nombre mitjà de filadores per fàbrica a Bèlgica 4.000
Nombre mitjà de filadores per fàbrica a França 1.500
Nombre mitjà de filadores per fàbrica a Prússia 1.500
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Nombre mitjà de filadores per cap

A França una persona per 14 filadores
A Rússia una persona per 28 filadores
A Prússia una persona per 37 filadores
A Baviera una persona per 46 filadores
A Àustria una persona per 49 filadores
A Bèlgica una persona per 50 filadores
A Saxònia una persona per 50 filadores
Als petits estats alemanys una persona per 55 filadores
A Suïssa una persona per 55 filadores
A Gran Bretanya una persona per 74 filadores

«Aquesta  comparació»,  diu el  senyor  Redgrave,  «és  encara  més desfavorable  a  Gran Bretanya  en la 
mesura que hi ha un gran nombre de fàbriques on es teixeix mecànicament alhora que es fila, mentre que 
de la taula no es substreuren els teixidors, i les fàbriques de l’exterior són principalment fàbriques de filar; 
si fos possible comparar-les equitativament de forma estricta, podria trobar moltes fàbriques filadores de 
cotó en el meu districte on mules que contenen 2.200 filadores són supervisades per un home (minder) i 
dos ajudants, que generen diàriament 220 lliures de fil, que mesura 400 milles de longitud». («Reports of 
Insp. of Fact., 31st Oct. 1866», p. 31-37 passim. .

Hom sap que a l’Europa oriental, igual com a Àsia, les companyies angleses tenen línies 
ferroviàries en construcció i que hi empren al costat dels autòctons un cert nombre de 
treballadors anglesos. Forçats per la necessitat pràctica, han hagut de tindre en compte 
les diferències nacionals en la intensitat del treball, sense que això els comportàs cap 
pèrdua. La llur experiència ensenya que fins i tot si el nivell salarial es correspon més o 
menys a la intensitat mitjana de treball, el preu relatiu del treball (en relació al producte) 
es mou generalment en el sentit oposat.

En  «Assaig  sobre  els  nivells  salarials»  (66),  una  de  les  seus  primeres  obres 
econòmiques,  H.  Carey  cerca  demostrar  que  els  diferents  salaris  nacionals  són 
directament proporcionals al grau de productivitat de la jornada laboral nacional, per tal 
de  treure  d’aquesta  proporció  internacional  la  conclusió  que  el  salari  puja  o  baixa 
principalment  d’acord  amb  la  productivitat  del  treball.  Tota  la  nostra  anàlisi  de  la 
producció de plus-vàlua mostra l’absurditat  d’aquesta conclusió, fins i tot si el propi 
Carey hagués demostrat les seues premises per comptes d’anar amunt i avall d’un munt 
de material estatístic amb la manca de crítica i la superficialitat que li són habituals. El 
millor  és que no sosté que les  coses es comporten realment  com ho haurien de fer 
segons  la  teoria.  La  intervenció  estatal  hauria  falsificat  particularment  les  relacions 
econòmiques espontànies. Hom hauria per tant de comptar els salaris nacionals com si 
la pròpia  part  que recau en l’estat  en forma de contribucions,  recaigués  en el  propi 
treballador.  No hauria  de pensar  el  senyor  Carey que  aquests  «costos  estatals»  són 
també un «fruit espontani» del desenvolupament capitalista? El raonament és del tot 
propi  del  primer  home  que  va  declarar  les  relacions  de  producció  capitalistes  lleis 
naturals i racionals eternes, el lliure joc harmònic de les quals és tan sols interromput 
per la intervenció estatal, per descobrir després que la influència diabòlica d’Anglaterra 
en el mercat mundial, una influència que, segons sembla, no sorgeix de les lleis naturals 
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de la producció capitalista,  fa necessària la  intervenció  estatal,  és  a dir  la  protecció 
d’aquestes lleis naturals i racionals mitjançant l’estat, alias el sistema proteccionista. Va 
descobrir a més que els teoremes de Ricardo, etc., on es formulen els antagonismes i 
contradiccions socials existents, no són el producte ideal del moviment econòmic real, 
sinó que, contràriament, els antagonismes reals de la producció capitalista a Anglaterra i 
arreu són el  resultat  de la teoria de Ricardo i els altres!  Finalment  descobrí que,  en 
darrera instància, és el comerç qui anorrea la bellesa i harmonia innates del sistema de 
producció capitalista. Encara una passa més, i descobriria tal vegada que l’únic error en 
la producció capitalista és el propi capital. Tan sols un home dotat amb una manca de 
crítica  tan  corprenedora  i  amb  aital  erudició  de  faux  aloi,  malgrat  la  seua  heretgia 
proteccionista, mereixia esdevindre la font secreta de la saviesa harmònica d’un Bastiat 
i de tots els altres optimistes del lliure comerç del present.



Notes

(64) «No és acurat dir que els salaris» (ací es tracta del llur preu) «pugen perquè hom puga comprar amb ells més d’un article més 
barat». (David Buchanan en la seua edició d’A. Smiths «Wealth etc.», 1814, v. I, p. 417, Note). <=

(64a) En un altre lloc investigarem en quines circumstàncies relacionades amb la productivitat es pot modificar aquesta llei en 
branques individuals de la producció. <=

(65) James Anderson remarca en polèmica contra A. Smith: «Paga la pena igualment remarcar que, malgrat que el preu aparent del 
treball és habitualment inferior en els països pobres, on els productes de la terra i el gran són en general barats, és un fet que en la 
majoria dels casos són realment superiors als d’altres països. Ja que no són els salaris lliurats al treballador per dia ço que 
constitueix el preu real de treball, sinó el seu preu aparent. El preu real és allò que li costa realment a l’empresari la realització d’una 
determinada quantitat de treball, i considerat en aquesta llum, el treball és en gairebé tots els casos més barat en els països rics que 
no en els més pobres, encara que el preu del gra i d’altres provisions siga habitualment molt més baix que en els primers... El treball 
pagat per jornades és molt més baix a Escòcia que a Anglaterra... El treball a preu fet és generalment més barat a Anglaterra». 
(James Anderson, «Observations on the means of exciting a spirit of National Industry etc.», Edinb. 1777, p. 350, 351). - 
Contràriament uns baixos salaris produeixen un encariment del treball. «El treball és més car a Irlanda que a Anglaterra... perquè els 
salaris són més baixos». (Nr. 2074 in «Royal Commission on Railways, Minute», 1867). <=

(66) «Essay on the Rate of Wages: with an Examination of the Causes of the Differences in the Conditions of the Labouring 
Population throughout the World», Philadelphia 1835. <=
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Setena secció
El procés d’acumulació del capital

__________

La transformació d’una suma monetària en mitjans de producció i força de treball és el 
primer moviment que realitza una quantitat de valor que ha de funcionar com a capital. 
Això té lloc en el mercat, en l’esfera de la circulació. La segona fase del moviment, el 
procés de producció, es completa tan bon punt els mitjans de producció es transformen 
en mercaderia, el valor de la qual depassa el valor dels seus components, i per tant conté 
el  capital  originàriament  avançat  més  una  plus-vàlua.  Aquestes  mercaderies  han  de 
llençar-se llavors de nou a l’esfera de la circulació. S’hi han de vendre perquè el llur 
valor  es  realitze  en  diners,  diners  que  es  transformen  de  nou  en  capital,  i  així 
successivament. Aquest moviment circular de les mateixes fases successives constitueix 
la circulació del capital.

La primera condició de l’acumulació és que el capitalista aconseguesa de vendre les 
seues  mercaderies  i  de  reconvertir  en  capital  la  part  més  gran  possibles  de  diners 
ingressats.  En el  que  segueix  s’assumirà  que  el  capital  acompleix  el  seu  procés  de 
circulació d’una forma normal. L’anàlisi detallada d’aquest procés correspon al segon 
llibre.

El capitalista que produeix plus-vàlua, és a dir que bombeja treball impagat directament 
dels trebaladors i el fixa en mercaderies, és de fet el primer que se n’apropia, però de 
cap  manera  el  darrer  propietari  d’aquesta  plus-vàlua.  Ha  de  compartir-la  amb 
capitalistes que realitzen altres funcions en la producció social, amb els terratinents, etc. 
La plus-vàlua es reparteix per tant en diferents porcions. Els seus fragments cauen en 
diferents categories de persones i mantenen formes diferents, mútuament independents, 
com ara el profit, l’interès, el guany comercial, la renda agrària, etc. Aquestes formes 
alterades de la plus-vàlua es podran tractar ja en el tercer llibre.

Assumim ací per tant d’una banda que el capitalista ven pel seu valor la mercaderia que 
ha produït,  i  deixam de banda tant les noves formes que puga prendre el  capital  en 
l’esfera  de  la  circulació  com les  condicions  concretes  de  reproducció  que  hi  ha  al 
darrera. D’altra banda, consideram el productor capitalista com el propietari de tota la 
plus-vàlua  o,  si  hom vol,  com el  representant  de  tots  els  copartíceps  del  seu  botí. 
Tractam per tant primerament l’acumulació de forma abstracta, és a dir com un simple 
moment del procés ininterromput de producció.

En la mesura que l’acumulació té lloc, el capitalista ha d’haver reeixit en la venda de les 
mercaderies  produïdes  i  la  reconversió  dels  diners  esmerçats  en  capital.  És  més:  la 
descomposició de la plus-vàlua en diferents fragments no n’altera la natura ni tampoc 
les condicions necessàries sota les quals esdevé un element de l’acumulació. Siga quina 
siga la proporció de plus-vàlua que el productor capitalista es queda ell mateix o cedeix 
a d’altres,  és  ell  qui se l’apropia  en primera  mà Per tant,  en la nostra suposició de 
l’acumulació no s’assum més que l’inici real. D’altra banda la forma fonamental simple 
del procés d’acumulació queda amagada pel repartiment de la plus-vàlua i pel moviment 
esglaonat de la circulació.  La seua simple anàlisi  requereix per tant deixar de banda 
provisionalment tots els fenòmens que oculten el joc intern del seu mecanisme.





VINT-I-UNÈ CAPÍTOL
Reproducció simple

Siga quina siga la forma social del procés de producció, ha de passar contínuament, o 
periòdicament  de  nou,  pels  mateixos  estadis.  Una  societat  que  no  pot  deixar  de 
consumir, no pot deixar de produir. Considerada com un ensems connectat i amb flux 
permanent de renovació, tot procés social de producció és per tant alhora un procés de 
reproducció.

Les condicions de producció són alhora les condicions de reproducció. Cap societat no 
pot produir contínuament, és a dir reproduir, sense reconvertir contínuament una part 
del  seu  producte  en  mitjans  de  producció  o  elements  de  nova  producció.  Sota 
condicions  constants,  l’única  forma  de  reproduir  o  mantindre  la  seua  riquesa  en  el 
mateix nivell, és mitjançant la substitució dels mitjans de producció, és a dir mitjans de 
treball,  matèries primeres,  materials  auxiliars,  consumits  en el  curs de l’any per una 
quantitat igual d’articles de la mateixa mena, els quals cal separar de la massa anual de 
productes, i llençar-los de nou al procés de producció. Una determinada quantitat del 
producte anual pertany per tant a la producció.  Destinats des d’un origen al consum 
productiu, existeixen en gran mesura en formes naturals que els exclouen del consum 
individual.

Si la producció té una forma capitalista,  també la té la reproducció.  Així com en el 
sistema de producció capitalista el procés laboral tan sols apareix com a mitjà pel procés 
d’ampliació del valor, també la reproducció és tan sols un mitjà per reproduir el valor 
avançat  com  a  capital,  és  a  dir  com  a  valor  ampliat.  La  màscara  econòmica  del 
capitalista  resta  adherida  a  un  home  tan  sols  perquè  els  seus  diners  funcionen 
contínuament  com  a  capital.  Si,  per  exemple,  una  suma  avançada  de  100  lliures 
esterlines es transforma en capital aquest any i produeix una plus-vàlua de 20 lliures 
esterlines, ha de repetir la mateixa operació l’any següent. Com a increment periòdic del 
valor del capital, o fruit periòdic del capital en procés, la plus-vàlua adquireix la forma 
d’un ingrés originat pel capital.(1)

Si  aquests  ingressos  serveixen  al  capitalista  tan  sols  com  a  fons  de  consum  o  es 
consumeixen  tan  periòdicament  com  es  guanyen,  hom  troba,  sota  circumstàncies 
constants, una reproducció simple. Per bé que la darrera és ara la mera repetició del 
procés de producció en la mateixa escala, aquesta mera repetició continuïtat del procés 
expressa un cert nou caràcter o més aviat provoca la desaparició del caràcter aparent del 
seu inici individualitzat.

El  procés  de producció  és  precedit  per  la  compra  de força de  treball  per  un temps 
determinat, i aquest preludi es renova continuament, tan aviat el termini de compra del 
treball  s’exhaureix  i  per  tant  es  compleix  un  determinat  període  de  producció,  una 
setmana, un mes, etc. Al treballador no se li paga fins que ha exercit la seua força de 
treball  i  ha realitzat  en mercaderies  tant  el  seu propi  valor  com una plus-vàlua.  Ha 
produït alhora que la plus-vàlua, que consideram tan sols de moment com un fons de 
consum del capitalista, el fons del seu propi pagament, el capital variable, abans que se 
li retorne en forma de salari, i tan sols se l’ocupa mentre el reprodueix contínuament. 
D’ací la fórmula dels economistes, esmentada com a II en el setzè capítol, on el salari 
s’expressa com a porció del propi producte.(2) És una part del producte contínuament 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_589.htm#M2
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_589.htm#M1


reproduït  pel  treballador,  ço  que  li  retorna  contínuament  en  la  forma  de  salari.  El 
capitalista li paga certament el valor de la mercaderia en diners. Aquests diners no són, 
però,  res  més  que  la  forma  alterada  del  producte  del  treball.  Mentre  el  treballador 
converteix una part dels mitjans de producció en producte, una part del seu producte 
anterior es reconverteix en diners. És el seu treball de la setmana anterior o del darrer 
mig any, el que li paga el treball d’avui o del proper mig any. La il·lusió que mostra la 
forma  monetària  s’esvaeix  tan  bon  punt  es  considera,  per  comptes  del  capitalista 
individual  i  el  treballador  individual,  la classe capitalista  i  la classe treballadora.  La 
classe  capitalista  dóna  a  la  classe  treballadora  contínuament  comandes  en  la  forma 
monetària  una  porció  del  producte  que  aquesta  produeix  i  que  aquella  s’apropia. 
Aquestes comandes els treballadors les retornen contínuament a la classe capitalista i 
d’aquesta forma obtenen la part que els hi pertoca del llur propi producte. La forma de 
mercaderia del producte i la forma monetària de la mercaderia recobreixen la transacció.

El capital variable és per tant tan sols una forma d’aparença històrica particular del fons 
de mitjans de vida o de fons laboral, que el treballador requereix pel seu manteniment i 
reproducció i que en tot sistema de producció social cal produir i reproduir. El fons 
laboral li arriba contínuament en forma de mitjans de pagament del seu treball tan sols 
perquè el seu propi producte li és alienat contínuament en forma de capital. Però aquesta 
forma d’aparença del fons laboral no altera el fet que és el treball materialitzat pel propi 
treballador allò que li avança el capitalista.(3) Prenguem un serf. Treballa amb els seus 
propis mitjans de producció el seu propi camp, per exemple, 3 dies a la setmana. Els 
altres  tres  dies  de  la  setmana  realitza  treball  servil  en  les  propietats  senyorials. 
Reprodueix contínuament el seu propi fons laboral,  i  no l’obté mai sota la forma de 
mitjans de pagament avançats pel seu treball per un tercer. D’altra banda tampoc mai el 
seu treball forçat impagat pren la forma de treball voluntari i pagat. Si un matí el senyor 
s’apropia del camp, de les bèsties, de les llavors, en breu, dels mitjans de producció del 
serf, aquest haurà de vendre ara la seua força de treball al senyor. Sota les mateixes 
circumstàncies treballa com abans 6 dies a la setmana, 3 dies per ell mateix, 3 dies per 
l’ex-senyor, que ara es transforma en assalariador. Com abans utilitza els mitjans de 
producció com a mitjans de producció i en transfereix el valor al producte. Com abans 
una part determinada del producte entra en la reproducció. Però com que el treball servil 
ha pres la forma de treball assalariat, el fons laboral, que ell produeix i reprodueix com 
abans,  pren la  forma d’un capital  avançat  pel  senyor.  L’economista  burgès  la  ment 
estreta del qual és incapaç de separa la forma d’aparença de la cosa que l’adopta, tanca 
els ulls al fet que no és més que en la superfície de la terra que el fons laboral sorgeix en 
la forma de capital.(4)

El capital  variable  certament  sols  perd el  sentit  de valor avançat  del propi fons del 
capitalista (4a), quan consideram el procés de producció capitalista en el flux continu de 
la seua renovació. Però ha de començar d’una manera o altra. Des del nostre punt de 
mira actual sembla per tant probable que el capitalista, tard o d’hora, esdevé propietari 
d’uns diners mitjançant una acumulació independent de l’impagament de treball aliè, i 
que fou així, per tant, com va poder aparèixer al mercat com a comprador de força de 
treball.  Siga  com  siga,  la  mera  continuïat  del  procés  de  producció  capitalista,  o 
reproducció simple, exerceix encara altres canvis particulars, que no afecten tan sols la 
porció variable del capital, sinó el capital global.

Si un capital de 1.000 lliures genera periòdicament, per exemple anualment, una plus-
vàlua de 200 lliures esterlines i si aquesta plus-vàlua es consum anualment, és clar que 
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després d’una repetició quinquenal del mateix procés la suma de plus-vàlua consumida 
= 5 × 200 és igual al valor del capital originàriament avançat de 1.000 lliures esterlines. 
Si tan sols es consumís parcialment la plus-vàlua anual, per exemple tan sols la meitat, 
s’hi  obtindria  el  mateix  resultat  després  de  deu  anys  de  repetició  del  procés  de 
producció, ja que 10 × 100 = 1.000. Generalització: el valor del capital avançat dividit 
per la plus-vàlua consumida anualment, dóna el nombre d’anys o el nombre de períodes 
de reproducció al final  del qual el capital  originàriament avançat pel capitalista s’ha 
consumit i per tant esvaït. La concepció del capitalista és que, en consumir el producte 
de treball aliè, la plus-vàlua, manté el valor del capital originari, però això no altera de 
cap manera els fets. Després d’un lapse d’un cert nombre d’anys el valor apropiat del 
capital  és igual a la suma de la plus-vàlua apropiada sense equivalent  durant aquest 
nombre d’anys  i  la suma de valor consumida és igual  al  valor del  capital  originari. 
Certament que té en la mà un capital la quantitat del qual no s’ha alterat, i del qual una 
part, construccions, màquines, etc., ja era disponible quan el seu negoci arrencà. Però 
ací  no tractam el valor del capital  i  no els seus components materials.  Quan qualcú 
aconsegueix tota la seua propietat a través de l’assumpció d’un deute que iguala el valor 
d’aquesta propietat,  tota la propietat  representa tan sols els seus deutes. I igualment, 
quan el capitalista ha consumit l’equivalent del seu capital avançat, el valor d’aquesta 
capital representa tan sols la suma global de la plus-vàlua apropiada sense compensació. 
Ja no existeix cap àtom de valor del seu antic capital.

Ben a banda de tota acumulació,  la simple continuïtat  del procés de producció, o la 
reproducció  simple,  transforma  necessàriament  qualsevol  capital  en  un  període  més 
breu o més  llarg  en capital  acumulat  o  plus-vàlua  capitalitzada.  Fins  i  tot  si  aquell 
capital d’entrada era propietat elaborada personalment de qui l’emprava en el procés de 
producció, tard o d’hira esdevindrà valor o materialització apropiada sense equivalent 
de treball aliè impagat, ja siga en forma monetària o d’altres.

Vam veure en el quart capítol: per tal de transformar diners en capital, no n’hi ha prou 
amb la presència de la producció de mercaderies i  la circulació de mercaderies.  Cal 
primerament,  ací  un propietari  de valor o de diners,  allà un propietari  de substància 
creadora de valor; ací un propietari de mitjans de producció i de vida, allà un propietari 
de no res més que força de treball,  que interactuen com a comprador  i venedor. La 
separació entre el producte del treball i el propi treball, entre les condicions objectives 
de treball i la força de treball subjectiva, fou per tant el fonament factual i el punt de 
partida del procés de producció capitalista.

Però allò que inicialment no era més que el punt de partida esdevé mitjançant la simple 
continuïtat del procés, la reproducció simple, el propi resultat constantment produït de 
nou  i  perpetuat  de  la  producció  capitalista.  D’una  banda  el  procés  de  producció 
transforma contínuament la riquesa material en capital, en mitjans d’ampliació de valor 
i de gaudi pel capitalista. D’altra banda el treballador surt constantment del procés tal 
com havia entrat –font personal de riquesa, però desprovist de tot mitjà per realitzar 
aquesta riquesa tot sol.  Com que abans de la seua entrada en el procés el seu propi 
treball  li  havia  estat  alienat,  apropiat  pel  capitalista  i  incorporat  en  capital,  s’ha de 
materialitzar  en  el  procés  constantment  en  producte  aliè.  Com  que  el  procés  de 
producció és alhora el procés de consum de la força de treball pel capitalista, el producte 
del treballador es transforma contínuament, no tan sols en mercaderies, sinó en capital, 
en valor que absorbeix la força creadora de valor, mitjans de vida, que compren les 
persones, mitjans de producció, que empren els productors.(5) El treballador produeix 
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de fet per tant constantment riquesa objectiva com a capital, que li és un poder aliè que 
el domina i l’explota, i el capitalista produeix igualment constantment la força de treball 
com a font subjectiva de riquesa, separada dels objectes amb els quals i a través dels 
quals pot únicament realitzar-se; en breu produeix el treballador però com a treballador 
assalariat.(6) Aquesta reproducció constant o perpetuació del treballador és el sine qua 
non de la producció capitalista.

El consum del treballador és doble. En la pròpia producció consumeix mitjançant el seu 
treball mitjans de producció i els transforma en producte d’un valor superior al capital 
avançat.  Aquest  és el  seu consum productiu.  És alhora consum de la  seua força de 
treball pel capitalista, que l’ha comprada.  D’altra banda el treballador transforma els 
diners que li han pagat per la compra de força de treball en mitjans de vida: aquest és el 
seu consum individual. El consum productiu i l’individual del treballador són per tant 
totalment  diferents.  En el  primer  actua  com a  força  motriu  del  capital  i  pertany al 
capitalista;  en  la  segona es  pertany ell  mateix  i  realitza  les  funcions  vitals  fora  del 
procés de producció. El resultat d’un és la vida del capitalista, el de l’altre és la vida del 
propi treballador.

En considerar la «jornada laboral», etc., s’hi mostrà que el treballador és sovint forçat a 
fer del seu consum individual un simple incident del procés de producció. En aquest cas 
li arriben mitjans de vida que mantenen llesta la seua força de treball, de la mateixa 
forma que a la màquina de vapor li arriba carbó i aigua, a la roda oli,  etc. Els seus 
mitjans de consum són per tant simples mitjans de consum d’un mitjà de producció, el 
seu consum individual és directament consum productiu. Això no sembla un abús que 
siga essencial al procés de producció capitalista.(7)

La  qüestió  pren  un  altre  caire  quan  consideram  no  el  capitalista  individual  i  el 
treballador individual, sinó la classe capitalista i la classe treballadora, no el procés de 
producció individual d’una mercaderia, sinó el procés de producció capitalista en el seu 
flux i en el seu abast social. - Quan el capitalista substitueix una part del seu capital en 
força de treball, augmenta el valor del seu capital global. Mata dos ocells d’un tret. Es 
beneficia no tan sols del rep del treballador, sinó també d’allò que li dóna. El capital que 
s’aliena a canvia de la força de treball es transforma en mitjans de vida, que serveixen al 
consum  de  músculs,  nervis,  ossos,  cervell  dels  treballadors  disponibles  i  per  la 
reproducció de nous treballadors. Dins dels límits de la necessitat absoluta, per tant, el 
consum individual  de  la  classe  treballadora  és  la  reconversió  dels  mitjans  de  vida 
lliurats pel capital a canvi de la força de treball en nova força de treball explotable pel 
capital.  És  la  producció  i  la  reproducció  d’un mitja  de producció  indispensable  pel 
capitalista,  el  propi  treballador.  El  consum individual  del  treballador  resta  per  tant 
convertit en un moment de la producció i reproducció del capital, ja siga dins o fora del 
taller, fàbrica, etc., dins o fora del procés laboral, del tot gual com passa amb la neteja 
de les màquines, tan si es fa durant el procés laboral o en pauses determinades. No hi fa 
res que el treballador realitze el seu consum individual per ell mateix i no pel capitalista. 
El consum d’una bèstia de càrrega no és més que un moment necessari del procés de 
producció,  encara  que  la  bèstia  gaudesca  del  que  menja.  El  manteniment  i  la 
reproducció  continuats  de  la  classe  treballadora  resta  una  condició  contínua  de  la 
reproducció  del  capital.  El  capitalista  pot  cedir-ne  el  compliment  a  l’instint  de 
preservació i propagació del treballador. Tan sols s’ocupa de restringir-ne el consum 
individual  tot  el  que  siga  possible,  i  això  l’allunya  un  cel  d’aquella  brutalitat  sud-
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americana que força al treballador a prendre els aliments més substanciosos per comptes 
dels que ho són menys.(8)

Per  tant  tant  el  capitalista  com  el  seu  ideòleg,  l’economista  polític,  consideren 
productiva tan sols la part del consum individual del treballador que es requereix per la 
perpetuació de la classe treballadora, i que de fet s’ha de consumir perquè el capital 
puga consumir força de treball; ço que el treball puga consumir de més pel seu gaudi és 
consum improductiu.(9) Si l’acumulació del capital provocàs una elevació dels salaris i 
per tant un augment dels mitjans de consum del treballador, sense un augment en el 
consum  de  la  força  de  treball  pel  capital,  el  capital  addicional  es  consumiria 
improductivament.(10) De  fet:  el  consum  individual  del  treball  és  per  ell  mateix 
improductiu, ja que tan sols reprodueix l’individu ncessari; és productiu pel capitalista i 
per l’estat, ja que és la producció és el poder de produir amb la riquesa aliena.(11)

Des del punt de mira social és per tant la classe treballadora, fins i tot fora del procés 
laboral immediat, és un apèndix més del capital com ho són els instruments morts de 
treball. Fins i tot el seu consum individual és dins d’uns certs límits tan sols un moment 
del procés de reproducció del capital.  El procés, però, té cura d’impedir que aquests 
instruments conscients de producció se n’aprofiten, i per això els arrabassa el producte 
contínuament del llur pol al pol oposat del capital. El consum individual procura d’una 
banda el propi manteniment i reproducció, de l’altra l’anihilació dels mitjans de vida per 
tal que puguen reaparèixer contínuament en el mercat laboral. L’esclau romà era lligat 
amb  cadenes,  el  treballador  assalariat  tan  sols  és  lligat  al  seu  propietari  per  fils 
invisibles.  L’aparença  d’independència  es  manté  mitjançant  un  canvi  constant  de 
patrons individuals i per la fictio juris del contracte.

Abans el capital recorria a la legislació quan li semblava necessari per fer prevaldre els 
seu  dret  de  propietat  damunt  el  treballador  lliure.  Per  exemple,  l’emigració  de 
treballadors mecànics a Anglaterra fou prohibida fins el 1815 sota dures penes.

La reproducció de la classe treballadora inclou igualment el manteniment i la superació 
de la destresa d’una generació a l’altra.(12) Fins a quin punt el capitalista compta la 
presència d’aquesta classe treballadora qualificada entre les condicions de producció 
que li pertanyen, i com la considera de fet l’existència real del seu capital variable, ho 
mostra tan bon punt una crisi amenaça de perdre-la. Com a conseqüència de la guerra 
civil americana i la fam del cotó que l’acompanyà, la majoria dels treballadors cotoners, 
com és sabut, quedaren al carrer a Lancashire, etc. Tant de la pròpia classe treballadora, 
com d’altres estrats socials, s’elevà la demanda d’ajut estatal o d’una col·lecta nacional 
voluntària, per tal de fer possible l’emigració dels «excedentaris» a les colònies angleses 
o  als  Estats  Units.  Llavors  el  «Times»  (24  de  març  del  1863)  publicà  una  lletre 
d’Edmund Potter, ex-president de la Cambra de Comerç de Manchester. La seua lletra 
fou anomenada justament a la Cambra Baixa «el manifest dels fabricants».(13) Donam 
ací uns passatges característics on s’expressen sense embuts els títols de propietat del 
capital damunt de la força de treball.

«Li poden dir al treballador cotoner que l’oferta de treballadors és massa gran... i que... cal reduir-la de fet 
un terç, potser, i que llavors hi haurà una bona demanda pels dos terços restants...  L’opinió pública... 
defensa l’emigració... El patró no pot veure de bon grat que li retiren la seua oferta de treball; pot pensar, i 
potser  justament,  que és  tan erroni  com inaudit...  Però si  els  fons públics  s’han de destinar a  ajudar 
l’emigració, té dret de fer-se sentir, i potser de protestar».
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El mateix Potter mostra llavors com d’útil és la indústria del cotó, com «aquest negoci 
ha  absorbit  indubtablement  la  població  excedentària  d’Irlanda  i  dels  districtes 
agrícoles», com d’immensa és la seua extensió, i com l’any 1860 va contribuir a 5/13 de 
totes  les  exportacions  angleses  i  com,  després  d’uns  anys,  s’expandirà  de  nou  per 
l’extensió  del  mercat,  particularment  del  mercat  indià,  i  per  aconseguir  un 
subministrament abundant de cotó a 6 penics per lliura. Després continua:

«De vegades... un, dos o tres anys, potser, produirem la quantitat de... La qüestió que posaria doncs és 
aquesta – Paga la pena de mantindre el negoci? Paga prou com per mantindre la maquinària» (és a dir les 
màquines laborals vivents) «en ordre, i no seria una gran follia pensar en desprendre-se’n? Crec que ho 
és. Admet que els treballadors no són cap propietat; no són propietat de Lancashire i dels patrons; però en 
són la  força;  són el  poder  mental  i  ensinistrat  que  no es  pot  substituir  amb una  generació;  la  mera 
maquinària amb la qual treballen es podria substituir de forma profitosa i, encara més, millorada, en dotze 
mesos».(14) Encoratjau  o permeteu  (!)  l’emigració  de  la  força  de treball,  i  què  serà  del  capitalista? 
(Encourage or allow the working power to emigrate, and what of the capitalist?)».

Aquesta expressió recorda al mariscal de camp Kalb.

«Eliminau la crema dels treballadors, i el capital fix es depreciarà en un alt grau, i el flotant no entrarà en 
lluita davant de la curta oferta de treball inferior... Ens diuen que els obrers ho volen» (l’emigració). «És 
molt natural que ho vulguen... Reduïu, comprimiu la indústria cotonera enduguent-vos la seua força de 
treball i reduint la despesa salarial, diguem una cinquena part, o cinc milions, i què li passarà llavors a les 
classe superior, els petits botiguers; i què passarà amb els lloguers... Imaginau els efectes fins al petit 
pagès, el propietari acomodat d’habitatges i... el terratinent, i digueu si pot haver-hi cap suggeriment més 
suïcida  per  totes  les  classes  del  país  que  afeblir  una  nació  exportant  el  millor  de  la  seua  població 
manufacturadora, i destruint el valor del capital i l’enriquiment més productius... Aconsell un prèstec (de 
cinc o sis milions d’esterlines) ... que s’estenga potser durant dos o tres anys, administrat per comissaris 
especials adjunts al Consell de Guardians en els districtes cotoners, sota regulacions legislatives especials, 
proveint una ocupació o treball, com a mitjà de mantindre si més no el nivell moral dels receptors del 
prèstec... pot haver res de pitjor pels terratinents o els patrons que arrabassar-los els mllors treballadors, i 
desmoralitzar i decebre la resta amb una extensa emigració buidadora, un buidatge de capital i de valor en 
tota una província?».

Potter,  l’òrgan  escollit  dels  fabricants  cotoners,  diferencia  dues  «maquinàries», 
cadascuna de les quals pertany al capitalista i de les quals una resta en la seua fàbrica, 
l’altra s’allotja de nit i els diumenges a fora en cottages. Una és mort, l’altra viva. La 
maquinària morta no tan sols es desgasta i devalua de dia en dia, sinó que la massa 
existent  envelleix  en  gran  part  per  les  contínues  millores  tècniques,  i  per  tant  cal 
substituir  avantatjosament  en pocs mesos  amb nova maquinària.  La maquinària  viva 
millora contràriament com més dura, a mesura que s’acumula la destresa de generació 
en generació. El «Times» respongué al magnat fabrical, entre d’altres coses, això:

«El  senyor  E.  Potter  és  tan  impressionat  amb  la  importància  extraordinària  i  absoluta  dels  patrons 
cotoners que, per tal de mantindre la classe i perpetuar l’ofici, mig milió de la classe treballadora hauria 
de restar confinat  contra la seua voluntat en un gran taller moralitzador. Val la pena retindre aquesta 
indústria?  es  demana  el  senyor  Potter.  Certament  sí  per  tots  els  mitjans  honestos,  responem.  Cal 
mantindre en ordre la maqunària?  demana de nou el  senyor  Potter.  Ací dubtam. Per  ‘maquinària’  el 
senyor  Potter  vol  dir  maquinària  humana,  ja  que  més  endavant  afirma  que  no vol  emprar-la  com a 
propietat  absoluta.  Hem  de  confessar  que  no  creiem  ‘valuós’  o  ni  tan  sols  possible,  mantindre  la 
maquinària humana en ordre –és a dir tancar-la i mantindre-la engreixada fins que se la necessite. La 
maquinària humana es fa mal bé sota la inacció, per molt oli i fregues que rebe. És més, la maquinària 
humana, com hem vist, trobarà sortides per ella mateixa, i s’aplegarà en les nostres grans cutats. Com diu 
el senyor Potter, caldrà un temps per reproduir els obrers, però, si tenim mecànics i capitalistes a propi, 
sempre podrem trobar un munt d’homes durs i industriosos que improvisen més manufacturers de patrons 
dels que pugam imaginar. El senyor Potter parla d’una indústria que reviscolarà ‘en un, dos o tres anys’, i 
ens demana de no ‘encoratjar o permetre (!) que la força de treball emigre’. Diu que és molt natural que 
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els obrers desitgen emigrar; però creu que malgrat aquest design, la nació hauria de mantindre aquest mig 
milió  de  treballadors  amb  els  seus  700.000  dependents,  tancats  en  els  districtes  cotoners;  i  com  a 
conseqüència necessària, ha de pensar és clar que la nació haja de reprimir el llur descontentament amb la 
força, i de retindre’ls amb cadenes –i si per un casual els patrons cotoners un dia els volen... Ha arribat el 
moment que la majoria de l’opinió pública d’aquesta illes ha d’actuar per salvar aquesta ‘força de treball’ 
dels qui la tracten com si tractassen amb ferro, i carbó, i cotó». (to save this 'working power' from those 
who would deal with it as they deal with iron, coal and cotton).(15) 

L’article de «Times» era tan sols un jeu d’esprit. La «majoria de l’opinió pública» era 
de  fet  de  l’opinió  del  senyor  Potter,  que  els  treballadors  fabrils  són  part  dels  béns 
mobles  de les fàbriques.  Se n’impedí  l’emgiració.(16) Hom els  tancà en els  «tallers 
moralitzadors» dels districtes cotoners, i formaren com a abans, «la força (the strength) 
dels patrons cotoners de Lancashire».

El procés de producció capitalista reprodueix per tant des d’un començament la divisió 
entre força de treball i condicions de treball. Reprodueix i perpetua així les condicions 
d’explotació dels treballadors. Força contínuament el treballador a la venda de la seua 
força de treball per tal de viure, i permet el capitalista de comprar-la per enriquir-se 
continuadament.(17) Ja no és un accident que el capitalista i el treballador es troben en 
el mercat de mercaderies com a comprador i venedor. És la repetició del procés la que 
força al  treballador  a actuar  de venedor  de la  seua força de treball  en el  mercat  de 
mercaderies i a convertir el seu propi producte contínuament en mitjà de compra d’un 
altre. De fet el treballador pertany al capital abans que haja venut al capitalista. La seua 
pertinença econòmica (18) és mediada i alhora amagada per la renovació periòdica de la 
venda,  pel  canvi del seu senyor  individual  i  per l’oscil·lació del preu de mercat  del 
treball.(19) 

El  procés  de  producció  capitalista,  considerat  globalment,  o  com  a  procés  de 
reproducció, no produeix tan sols mercaderies, no tan sols plus-vàlua, sinó que produeix 
i  reprodueix  la  pròpia  relació  del  capital,  d’una  banda  el  capitalista,  de  l’altra  el 
treballador assalariat. [20] 
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Notes

(1) «Però aquests rics, que consumeixen els productes del treball d’altres, no poden obtindre’ls més que amb bescanvis (compra de 
mercaderies). Semblen exposats a esgotar aviat els fons de reserva... Però en l’ordre social la riquesa ha adquirit la propietat de 
reproduir-se pel treball d’altres... La riquesa, com el treball, i pel treball, dóna un fruit anual que pot destruir-se cada anys sense que 
els rics esdevinguen més pobres. Aquest fruit és el benefici que neix del capital». (Sismondi, «Nouv. Princ. d'Écon. Pol.», t. I, p. 81, 
82). <=

(2) «Els salaris, de la mateixa forma que els beneficis, s’han de considerar realment com una porció del producte acabat». (Ramsay, 
l.c.p. 142). «La part del producte que arriba al treballador en forma de salari». (J. Mill, «Elements etc.», Traduït per Parisot, París 
1823, p. 33, 34). <=

(3) «Quan el capital s’empra per avançar al treballador el seu salari, no afegeix res als fons pel manteniment del treball». (Cazenove 
en una nota a la seua ed. de Malthus’ «Definitions in Polit. Econ.», London 1853, p. 22). <=

(4) «Els salaris del treball els avancen els capitalistes en menys d’una quarta part dels casos dels treballadors de la Terra». (Richard 
Jones, «Textbook of Lectures on the Polit. Economy of Nations», Hertford 1852, p. 36). <=

(4a) «Malgrat que el manufacturer» (i.e. el treballador manufacturer) «ha rebut el seu salari avançat pel patró, en realitat no li suposa 
cap despesa, ja que el valor d’aquests salaris s’ha reservat en general, juntament amb una part del benefici, en l’augment del valor de 
l’objecte en el qual s’hi esmerça el treball». (A. Smith l.c., Book II, ch. III, p. 355). <=

(5) «Aquesta és una propietat remarcablement peculiar del treball productiu. Tot allò que es consum productivament és capital i 
esdevé capital amb el consum». (James Mill, l.c.p. 242). J. Mill mai no arribà, però, a l’arrel d’aquesta «propietat remarcablement 
peculiar». <=

(6) «És cert de fet que inicialment la introducció d’una manufactura empra molts pobres, però no deixen d’ésser-ho i, a la llarga, en 
crea més». («Reasons for a limited Exportation of Wool», Lond. 1677, p. 19). «El granger afirma ara absurdament que manté els 
pobres. De fet els manté en la misèria». («Reasons for the late Increase of the Poor Rates: or a comparative view of the prices of 
labour and provisions», Lond. 1777, p .31). <=

(7) Si Rossi no hagués blasmat tan emfàticament aquest punt, hauria penetrat realment en el secret de la «productive consumption». 
<=

(8) «Els treballadors de les mines de Sud-amèrica, la tasca diària dels quals (potser la més dura en el món) consisteix en dur a la 
superfície damunt els muscles una càrrega de metall de 100 a 200 lliures, des d’una profunditat de 450 peus, viuen tan sols de pa i 
mongetes; per ells mateixos s’estimarien més tan sols el pa com a aliment, però els seus senyors, que han trobat no poden treballar 
tan fort amb pa tan sols, els tracten com cavalls i els obliguen a menjar mongetes; les mongetes són, però, proporcionalment molt 
més riques en terra òssia que el pa. (Liebig, l.c., 1. Theil, p. 194, Note). <=

(9) James Mill, l.c.p. 238 sqq. <=

(10) «Si el preu del treball pujàs tant que, amb independència de l’augment del capital, no se’n pugués emprar més, diria que aquest 
augment de capital es consumiria encara de forma improductiva». (Ricardo, l.c.p. 163). <=

(11) «L’únic consum productiu, pròpiament dit, és el consum o la destrucció de riquesa» (vol dir l’ús de mitjans de producció) «pels 
capitalistes amb vistes a la reproducció... El treballador... és un consumidor productiu per la persona que el contracta, i per l’estat, 
però no, en un sentit estricte, per ell mateix». (Malthus, «Definitions etc.», p. 30.) <=

(12) «L’única cosa que hom pot dir que és reservada i preparada d’entrada és l’ensinistrament del treballador... L’acumulació i la 
reserva de treball ensinistrat, operació de la més gran importància, s’acompleix, pel que fa a la gran massa de treballadors, sense cap 
mena de capital». (Hodgskin, «Labour Defended etc.», p. 12, 13). <=

(13) «Aquesta lletra es podria veure com el manifest dels fabricants». (Ferrand, Moció sobre la fam del cotó, sessió de la H. o. C. 
del 27 d’abril del 1863). <=

(14) Hom recordarà que aquest mateix capital espigola d’un altre forat sota circumstàncies ordinàries, quan es tracta de reduir 
salaris. Llavors «els patrons» declaren amb una veu (vegeu la quarta secció, nota 188, p.389): «Els treballadors fabrils haurien de 
tindre sempre present el fet que el llur és realment una baixa espècie de treball qualificat, i que no n’hi ha cap que siga més 
fàcilment adquirit, o la seua qualitat més àmpliament remunerada, o que, després d’un breu ensinistrament del menys expert, es 
puga adquirir més ràpidament, i alhora de la forma més abundant... La maquinària del patró» (que ara sabem que es pot substituir 
amb profit en 12 mesos) «juga realment un paper més important en la producció que el treball i la destresa de l’operari» (que no es 
pot substituir ara en 30 anys), «que es pot assolir amb sis mesos d’educació, i que pot aprendre un treballador comú». <=
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(15) «Times», 24 de març del 1863. <=

(16) El parlament no votà ni una sola disposició en ajut de l’emigració, sinó que tan sols aprovà lleis que capacitaven les 
municipalitats de mantindre els obrers entre la vida o la mort, és a dir d’explotar-los sense el pagament de salaris normals. D’altra 
banda, tres anys després esclatà la pesta bovina, i el parlament trencà enèrgicament les etiquetes parlamentàries per votar amb 
urgència milions per indemnitzar els milionaris terratinents, els ramaders dels quals restaren indemnes degut a l’augment del preu de 
la carn. El mugit bestial dels propietaris rurals en l’obertura del parlament del 1866 mostra que hom pot adorar la vaca Sabala sense 
ésser hindú, i que pot transformar-se en bou sense ésser Júpiter. <=

(17) «El treballador demanava subsistència per viure, el cap demanava treball per guanyar». (Sismondi, l.c.p. 91). <=

(18) Una forma estúpidament pobletana d’aquest vincle existeix en el comtat de Durham. Aquest és un dels pocs comtats on les 
relacions no asseguren al granger el títol indiscutible de propietat sobre el jornaler rural. La indústria minera l’hi permet una tria. El 
granger, a diferència de la norma general, arrenda cottages als treballadors. El preu de lloguer del cottage constitueix part del salari. 
Aquests cottages s’anomenen «hind’s houses». Es lloguen als treballadors sota certes obligacions feudals i sota un contracte 
anomenat «bondage» (vincle) i el treballador, per exemple, es compromet pel temps que siga ocupat en un altre lloc, a trobar un 
substitut en la seua filla, etc. El propi treballador s’anomena bondsman, vinculat. Aquesta relació mostra també com el consum 
individual del treballador esdevé consum pel capital o consum productiu des d’un aspecte totalment nou: «És curiós observar que el 
propi manteniment del jornaler i del vinculat és el prerequisit del senyor previsor... i el senyor no permetrà cap particular tret dels 
seus propis de residir en el veïnat, i s’estimarà més de concedir un ajut ací i allà en forma d’horta que renunciar a cap part del seu 
dret senyorial». («Public Health. VII. Rep. 1864», p.188). <=

(19) Hom ha de recordar que, pel que fa al treball dels infants, etc., fins i tot la formalitat de l’autovenda desapareix. <=

(20) «El capital estableix així el treball assalariat, el treball assalariat estableix alhora capital. Es causen mútuament; es produeixen 
mútuament. Que produeix un obrer d'una fàbrica de cotó tan sols cotó? No, produeix capital. Produeix valor que serveix per una 
nova comanda del seu treball i per crear així nou valor». (Karl Marx, «Lohnarbeit und Kapital» in «N Rh Z» Nr. 266, 7. April 
1849). Els articles publicats sota aquest títol a «N.Rh.Z.» són fragments de les conferències que vaig donar sobre aquest tema el 
1847 a la Unió de Treballadors alemanys de Brussel·les, la impressió de les quals fou interrompuda per la revolució de febrer. <=
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VINT-I-DOSÈ CAPÍTOL
Transformació de la plus-vàlua en capital

1. El procés de producció capitalista a escala ampliada.
Transició de les lleis de propietat de la producció de mercaderies en lleis d’apropiació 

capitalista 

Fins ara hem considerat com la plus-vàlua sorgeix del capital, i ara veure com el capital 
sorgeix de la plus-vàlua. L'ús de plus-vàlua com a capital o la reconversió de plus-vàlua 
en capital s’anomena acumulació de capital.(21) 

Consideram  aquesta  transformació  primer  des  del  punt  de  mira  del  capitalista 
individual. Un filador, per exemple, ha avançat un capital de 10.000 lliures esterlines, 
de les quals quatre cinquenes parts són pel cotó, les màquines, etc., i la darrera cinquena 
part pels salaris. Produeix anualment 240.000 lliures de fil d’un valor de 12.000 lliures 
esterlines. Per una taxa de plus-vàlua d’un 100% la plus-vàlua consisteix en el producte 
excedentari o producte de net de 40.000 lliures de fil, una sisena part del producte brut, 
amb un valor de 2.000 lliures esterlines, que es realitzen en la venda. Una suma de valor 
de 2.000 lliures esterlines és una suma de valor de 2.000 lliures esterlines. Hom no olora 
ni veu en aquests diners res que siga plus-vàlua. El caràcter d’un valor com a plus-vàlua 
es mostra en com li ha arribat al seu propietari, però res no altera la natura del valor o 
dels diners.

Per tal de transformar en capital la suma afegida de nou de 2.000 lliures esterlines, el 
filador haurà d’avançar, si totes les altres circumstàncies es repeteixen, quatre cinquenes 
parts en la compra de cotó, etc., i una cinquena part en la compra de nous treballadors 
filadors, que trobaran en el mercat els mitjans de vida el valor dels quals se’ls hi ha 
avançat. Llavors el nou capital de 2.000 lliures esterlines actua en la filatura i porta al 
seu torn una plus-vàlua de 400 lliures.

El  valor  del  capital  s’avançava  originàriament  en  forma  monetària;  la  plus-vàlua 
existeix per contra d’entrada com el valor d’una determinada porció del producte brut. 
Si aquest es ven, es transforma en diners, i el valor del capital guanya de nou la forma 
originària, però la plus-vàlua transforma la seua presència original. Des d’aquest instant, 
doncs,  el  valor  del  capital  i  la  plus-vàlua  són  tots  dos  sumes  monetàries,  i  la  llur 
reconversió  en  capital  s’acompleix  exactament  de la  mateixa  forma.  Tant  l’un  com 
l’altre els  empra el  capitalista en la compra de mercaderies,  la qual cosa el  posa en 
condicions de començar de nou la confecció del seu article, i de fet aquesta vegada a 
una escala ampliada. Però per comprar aquestes mercaderies, cal trobar-les en el mercat.

El seu propi fil circula tan sols perquè porta el seu producte anual al mercat, com tots 
els altres capitalistes fan amb les llurs mercaderies. Però abans d’arribar al mercat, ja es 
trobaven en el fons anual de producció, és a dir la massa conjunta d’objectes de tota 
mena, la suma conjunta dels capitals individuals individuals o el capital social conjunt 
transformat en el decurs de l’any, i del qual cada capitalista individual té a les mans tan 
sols una part alíquota. Die Les transaccions en el mercat realitzen tan sols el traspàs de 
porcions individuals de la producció anual, els passen d’una mà a l’altra, però no poden 
ni augmentar la producció anual conjunta ni tampoc la natura dels objectes produïts. Per 
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tant l’ús del producte anual que es pot fer depèn de la seua pròpia composició, i de cap 
manera de la circulació.

Primerament la producció anual ha d’oferir tots els objectes (valors d’ús) amb els quals 
s’han de substituir els components materials del capital emprats en el decurs de l’any. 
Després de la llur deducció ens resta el producte net o excedentari, que integra la plus-
vàlua. I en què consisteix aquest producte excedentari? Tal volta en coses destinades a 
la satisfacció de les necessitats i capricis de la classe capitalista, i per tant entren en els 
seus fons de consum? Si això fos així la plus-vàlua seria gaudida fins al rent, i  s’hi 
donaria una mera reproducció simple.

Per acumular hom ha de transformar una part del producte excedentari en capital. Però, 
si  no  s’esdevé  cap  miracle,  hom  tan  sols  pot  transformar  en  capital  els  objectes 
aplicables  al  procés  laboral,  és  a  dir  els  mitjans  de  producció,  i  addicionalment  els 
objectes amb els quals es poden mantindre els treballadors, és a dir els mitjans de vida. 
En conseqüència una part del treball excedentari anual s’ha d’emprar en la confecció de 
mitjans de producció i de vida addicionals, a un nivell superior a la quantitat requerida 
per  la  substitució  del  capital  avançat.  En un mot:  la  plus-vàlua és transformable  en 
capital  tan  sols  perquè  el  producte  excedentari,  del  qual  és  valor,  ja  conté  els 
components materials d’un nou capital.(21a) 

I ara per permetre que aquests components funcionen efectivament com a capital,  la 
classe  capitalista  necessita  una  quantitat  addicional  de  treball.  Si  l’explotació  dels 
treballadors ja ocupats no creix extensivament o intensivament, cal introduir força de 
treball addicional. Per això el mecanisme de la producció capitalista forneix abans, en 
convertir la classe treballadora en una classe dependent del salari, una classe els salaris 
habituals de la qual no tan sols serveixen pel seu manteniment sinó pel seu augment. El 
capital tan sols ha d’incorporar aquesta força de treball addicional, fornida anualment 
per la classe treballadora en forma de treballadors de totes les edats, a l’excés de mitjans 
de producció aconseguits en el producte anual, i llavors la conversió de plus-vàlua en 
capital  serà  completa.  Considerat  concretament,  l’acumulació  es  dissol  en  la 
reproducció  del  capital  a  una  escala  progressivament  ampliada.  El  cercle  de  la 
reproducció simple  s’altera  i  es  transforma,  segons l’expressió de Sismondi,  en una 
espiral.(21b)

Tornam  ja  al  nostre  exemple.  És  l’antiga  història:  Abraham  engendrà  Isaac,  Isaac 
engendrà Jacob, etc. El capital originari de 10.000 lliures esterlines dóna una plus-vàlua 
de 2.000 lliures esterlines, que es capitalitzen. El nou capital de 2.000 lliures esterlines 
dóna una plus-vàlua de 400 lliures esterlines; aquest, de nou capitalitzat, es transforma 
en un segon capital addicional, i dóna una nova plus-vàlua de 80 lliures esterlines, etc.

Deixam de banda la porció de plus-vàlua consumida pels capitalistes. Tampoc no ens 
interessa de moment si el capital addicional s’afegeix al capital originari o se’ls separa 
en una revalorització independent; si el mateix capitalista que l’acumula l’utilitza, o si el 
traspassa  a  un  altre.  Tan  sols  no  hem d’oblidar  que,  al  costat  del  capital  de  nova 
constitució, el capital originari continua a reproduir-se i a produir plus-vàlua, i que això 
és també cert per tot el capital acumular i el captal addicional engendrat.

El capital originari es constituí per l’avançament de 10.000 lliures esterlines. Com les 
aconseguí el propietari? Mitjançant el seu propi treball i els dels seus avantpassats! ens 
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responen unànimament els portaveus de l’economia política  (21c), i la llur suposició 
apareix de fet com l’única coherent amb les lleis de producció de mercaderies.

És del tot diferent en relació amb el capital addicional de 2.000 lliures esterlines. El seu 
procés  de  constitució  el  coneixem  prou  bé.  És  plus-vàlua  capitalitzada.  Des  d’un 
començament no conté ni un sol àtom de valor que no derive de treball aliè impagat. Els 
mitjans de producció, amb els quals s’incorpora la força de treball suplementària, així 
com els mitjans de vida amb els quals es manté, no són res més que parts integrants del 
producte excedentari, del tribut anualment extret de la classe treballadora per part de la 
classe  capitalista.  Quan  aquesta  compra  amb  una  part  del  tribut  la  força  de  treball 
suplementària, fins i tot pel seu preu, l’equivalent es bescanvia per equivalent – resta 
com  l’antiga  història  del  conqueridor  que  compra  mercaderies  al  vençut  amb  els 
mateixos diners que li ha robat.

Quan el capital addicional ocupa el seu propi productor, no tan sols ha de continuar 
primer  l’augment  del  capital  originari,  sinó que ha de recomprar  el  resultat  del  seu 
treball anterior amb més treball que no li costà. Considerada com a transacció entre la 
classe capitalista i la classe treballadora, no altera res el fet que s’ocupen treballadors 
complementaris mitjançant el treball impagat dels treballadors anteriorment ocupats. El 
capitalista  transforma  fins  i  tot  el  capital  addicional  en una  màquina  que llença  els 
productors del capital addicional al carrer i el substitueix per un parell d’infant. En tot 
cas  la  classe  treballadora  crea  mitjançant  el  treball  excedentari  d’un  any el  capital 
destinat a ocupar el treball suplementari de l’any següent.(22) Això és allò que hom 
anomena: generar capital de capital.

La precondició de l’acumulació del primer capital addicional de 2.000 lliures esterlines 
és l’avançament per part del capitalista, gràcies al seu «treball originari» d’una suma de 
valor de 10.000 lliures esterlines. La precondició del segon capital addicional de 400 
lliures  esterlines  no és,  contràriament,  més que l’acumulació  prèvia  de les  primeres 
2.000 lliures esterlines, de les quals són plus-vàlua capitalitzada. La propietat de treball 
passat impagat apareix ara com l’única condició per l’apropiació present de treball viu 
impagat  en un abast  sempre  creixent.  Com més  ha acumulat  el  capitalista,  més pot 
acumular.

En la mesura que la plus-vàlua, en la qual consisteix el capital addicional n. 1, era el 
resultat de la compra de força de treball amb una part del capital originari, corresponent 
a les lleis del bescanvi de mercaderies i, considerada jurídicament, no presuposa res més 
que la disposició lliure per part del treballador de les seues pròpies facultats, i per part 
del  propietari  de diners  o  mercaderies  dels  seus  propis  valors;  en  la  mesura  que el 
capital addicional n. 2, etc., és merament el resultat del capital addicional n. 1, i per tant 
conseqüència de les condicions anteriors; en la mesura que cada transacció individual 
continua a  correspondre’s  amb les  lleis  del  bescanvi  de mercaderies,  i  el  capitalista 
compra sempre la força de treball, i el treballador sempre la ven, i assumim que ho fan 
segons el  valor  real,  es  fa evident  que les lleis  d’apropiació  o les lleis  de propietat 
privada  basades  en  la  producció  i  la  circulació  de  mercaderies  esdevenen 
irremeiablement  per  la  pròpia  dialèctica  interna  el  seu  directe  contrari.  El  bescanvi 
d’equivalents, que apareixia com l’operació originària, s’ha torçat tant que es bescanvi 
tan sols en aparença, degut al fet, en primer lloc, que la porció de capital per la qual es 
bescanvia la força de treball és tan sols una part del producte de treball aliè apropiat 
sense equivalent i, en segon lloc, que aquest capital no tan sols l’ha de substituir el seu 
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productor, sinó que hi ha de posar una nova plus-vàlua. La relació de bescanvi entre 
capitalista i treballador esdevé per tant tan sols una aparença que pertany al procés de 
circulació, una mera forma que és aliena al seu contingut i que tan sols el mistifica. La 
compra-venda contínua de força de treball és la forma. El contingut és que el capitalista 
s’apropia sense equivalent  d’una part  del treball  aliè ja materialitzat,  i  el  substitueix 
repetidament per una quantitat superior de treball viu aliè. Originàriament ens semblava 
que el dret de propietat es fonamentava en el propi treball. Si més no aquesta assumpció 
ha de valdre ja que tan sols  propietaris  de mercaderies  amb igualtat  de drets  poden 
confrontar-se, i l’únic mitjà amb el qual poden apropiar-se de mercaderies alienes és 
amb el lliurament de mercaderies pròpies, i aquestes tan sols es poden substituir amb 
treball. La propietat apareix ara, des de la banda del capitalista, com el dret d’apropiar-
se de treball impagat aliè o del seu producte, i des de la banda del treballador com la 
impossibilitat  d’apropiar-se del propi  producte.  La separació entre  propietat  i  treball 
esdevé conseqüència nessària d’una llei que aparentment sorgia de la llur identitat.(23) 

Per  tant,  per  molt  que  el  sistema  d’apropiació  capitalista  semble  colpir  les  lleis 
originàries  de  la  producció  de  mercaderies,  no  en  sorgeix  de  cap  manera  com una 
infracció,  sinó  al  contrari  com  l’aplicació  d’aquestes  lleis.  Una  revisió  breu  de  la 
successió de fases del moviment del qual és punt culminant l’acumulació capitalista ho 
deixarà novament clar.

Hem vist  que  la  transformació  originària  d’una  suma  de  valor  en  capital  s’assolia 
completament d’acord amb les lleis del bescanvi. Un contractant ven la seua força de 
treball, l’altre la compra. El primer rep el valor de la seua mercaderia, el valor d’ús de la 
qual – el treball – és per tant alienat al segon. Aquest transforma mitjans de producció 
que ja li pertanyien, amb l’ajut de treball que igualment li pertany, en un nou producte, 
que igualment li pertany de dret.

El valor d’aquest producte inclou: primer el valor dels mitjans de producció emprats. El 
treball útil no pot emprar aquests mitjans de producció sense transferir el llur valor al 
nou producte; però per poder-lo vendre, la força de treball ha d’ésser capaç de lliurar 
treball útil en la branca industrial en la qual és emprada.

El valor del nou producte inclou a més: l’equivalent del valor de la força de treball i una 
plus-vàlua. I això és així perquè el valor de la força de treball venut per un determinat 
període de temps, un dia, una setmana, etc., és inferior al valor que crea el seu ús durant 
aquest període. El treballador, però, ha rebut el pagament del valor d’intercanvi de la 
seua força de treball i en fer-ho ha alienat el seu valor d’ús – com és el cas de tota 
compra-venda.

Que  aquesta  mercaderia  particular,  la  força  de  treball,  tinga  el  valor  d’ús  peculiar 
d’oferir treball i, per tant de crear valor, no pot afectar la llei general de la producció de 
mercaderies.  Quan  per  tant  la  suma  de  valor  avançada  en  el  salari  no  es  troba 
simplement de nou en el producte, sinó que s’hi troba augmentada en una plus-vàlua, 
això no és conseqüència d’un frau patit pel venedor ja que ha rebut el valor de la seua 
mercaderia, sinó tan sols per l’ús d’aquesta mercaderia per part del comprador.

La  llei  del  bescanvi  requereix  la  igualtat  tan  sols  pel  valor  d’intercanvi  de  les 
mercaderies  mútuament  traspassades.  Requereix  des  d’un  bon  començament  la 
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diferenciació prèvia dels llurs valors d’ús i no té res a veure amb el consum, que no 
comença fins que el tracte s’ha conclòs i efectuat.

La transformació originària dels diners en capital es realitza per tant amb la més exacta 
correspondència amb les lleis econòmiques de la producció de mercaderies i amb el dret 
de propietat que se’n deriva. Malgrat això, però, té com a resultat: 1. que el producte 
pertany  al  capitalista  i  no  pas  al  treballador;
2. que el valor d’aquest producte inclou, a banda del valor del capital avançat, la plus-
vàlua, que el treballador treball, però que al capitalista no li costa res i que no obstant 
això esdevé propietat legítima del capitalista; 3. que el treballador reté la seua força de 
treball i que la pot vendre de nou si en troba comprador.

La reproducció simple és tan sols la repetició periòdica d’aquesta primera opció; cada 
vegada els diners es converteixen de nou en capital. La llei per tant no és violada, al 
contrari, tan sols se li permet d’actuar indefinidament.

«Plusieurs échanges successifs n'ont fait  du dernier que le représentant  du premier».  (Sismondi, l.c.p. 
70) .

I amb tot hem vist que amb la reproducció simple n’hi ha prou per segellar aquesta 
primera operació – en la mesura que és un procés aïllat – amb un caràcter del tot alterat.

«Parmi ceux qui se partagent le revenu national, les uns» (el treballador) «y acquièrent chaque année un 
nouveau droit par un nouveau travail, les autres» (els capitalistes) «y ont acquis antérieurement un droit 
permanent par un travail primitif». (Sismondi, l.c.p. 110, 111). 

Es coneix que l’esfera del treball no és l’única on s’obra el miracle de la primogenitura.

Tampoc no importa si la reproducció simple és substituïda per la reproducció a una 
escala ampliada, mitjançant l’acumulació. En el primer cas el capitalista despilfarra tota 
la plus-vàlua, en el segon mostra seua virtut burgesa en consumir-ne tan sols una part, i 
transformant-ne la resta en diners.

La plus-vàlua és la seua propietat, que mai no ha pertingut a ningú altre. Si l’avança per 
la producció, l’avanç prové dels seus propis fons, tal com el primer dia que entrà en en 
el  mercat.  Que  aquests  fons  deriven  aquesta  vegada  del  treball  impagat  dels  seus 
treballadors no hi fa res en absolut. Si ocupa al treballador B amb la plus-vàlua que ha 
produït  el  treballador  A, A ha lliurat  en primer  lloc aquesta  plus-vàlua  sense veure 
retallat el preu just de la seua mercaderia ni en un cèntim, i en segon lloc aquest negoci 
no té res a veure amb B. Ço que Be demana i té el dret de demanar, és que el capitalista 
li pague el valor de la seua força de treball. 

«Tous deux gagnaient encore; l'ouvrier parce qu'on lui avançait les fruits de son travail» (hauria de dir du 
travail gratuit d’autres ouvriers) «abans de fer-lo;» (hauria de dir: avant que le sien ait porté de fruit) «le 
maître, parce que le travail de cet ouvrier valait plus que le salaire» (hauria de dir: produisait plus de 
valeur que celle de son salaire) (Sismondi, l.c.p. 135).

Certament la qüestió sembla del tot diferent quan tractam la producció capitalista en el 
flux ininterromput de la seua renovació i per comptes del capitalista individual i del 
treballador  individual  posam els  ulls  en la  globalitat,  la  classe capitalista  i  la classe 
treballador  que se li  confronta.  Però en fer-ho hauríem d’aplicar  una mesura que és 
totalment aliena a la producció de mercaderies.



En la  producció  de  mercaderies,  comprador  i  venedor  es  confronten  mútuament  de 
forma independent. Les relacions mútues arriben a la fi amb el termini del contracte 
conclòs entre els dos. Si la transacció es repeteix, ho fa com a conseqüència d’un nou 
contracte, que no té res a veure amb l’anterior i que tan sols en un casual vincularia el 
mateix venedor amb el mateix comprador.

Si per tant la producció de mercaderies o un dels processos dependents s’ha de jutjar 
segons les pròpies lleis econòmiques, hem de considerar tot acte de bescanvi per ell 
mateix, a banda de tota connexió amb els actes de bescanvi, tant els que el precediren 
com els que el seguiren. I com que la compra i la venda es conclouen tan sols entre 
individus aïllats, no és permès de cercar-ne relacions entre classes socials senceres.

Siga com siga de llarga la successió de reproduccions  periòdiques i  d’acumulacions 
precedents per les quals haja passat el capital avui en funcionament, conserva sempre la 
seua  virginitat  originària.  En  la  mesura  que  en  cada  acte  de  bescanvi  –  pres 
individualment  –  les  lleis  del  bescanvi  prevalen,  la  forma d’apropiació  pot  patir  un 
capgirament total sense afectar de cap manera el dret de propietat que es correspon a la 
producció  de  mercaderies.  Aquest  mateix  dret  resta  en  vigor  tant  a  l’inici,  quan  el 
producte pertany al productor i quant aquest bescanvi equivalent per equivalent, i tan 
sols es pot enriquir mitjançant el propi treball, com també al període capitalista, quan la 
riquesa social esdevé en una mesura creixent propietat dels qui es troben en situació 
d’apropiar-se contínuament i de nou treball impagat d’altres.

Aquest  resultat  esdevé  ineludible  tan  bon  punt  la  força  de  treball  la  ven  el  propi 
treballador  lliurement  com  a  mercaderia.  Però  també  és  de  llavors  ençà  que  es 
generalitza la producció de mercaderies i esdevé la forma típica de producció; de llavors 
ençà tot producte es produeix d’entrada per vendre’l i tota la riquesa produïda passa a la 
circulació.  De  llavors  ençà  és  quan  el  treball  assalariat  troba  una  base  i  força  la 
producció de mercaderies a tota la societat; però tan sols llavors es desplega en tota la 
potència  amagada.  Dir  que  l’extensió  del  treball  assalariat  falseja  la  producció  de 
mercaderies significar dir que la producció de mercaderies no s’hauria de desenvolupar 
per tal de restar sense falsedat. En la mateixa mesura que la producció de mercaderies, 
segons les seues pròpies lleis immanents, es desenvolupa més en producció capitalista, 
les  lleis  de  propietat  de  la  producció  de  mercaderies  cedeixen  el  lloc  a  les  lleis 
d’apropiació capitalista.(24) 

Hom veu que fins i tot en la reproducció simple tot el capital avançat, siga quin siga el 
seu origen,  es  transforma en capital  acumulat  o  plus-vàlua capitalitzada.  Però en la 
torrentada de la producció tot  el  capital  originàriament  avançat  esdevé una quantitat 
menyspreable (magnitudo evanescens en el sentit matemàtic), comparada amb el capital 
directament  acumulat,  és  a  dir  amb  la  plus-vàlua  o  excedent  de  producte  que  es 
reconverteix en capital, bé funcione ara en les mans de qui l’ha acumulat, o en mans 
alienes.  L’economia  política  presenta  per  tant  en  general  el  capital  com a  «riquesa 
acumulada» (plus-vàlua o ingressos reconvertits), «que s’empra de nou en la producció 
de  plus-vàlua»  (25),  o  també  el  capitalista  com  a  «posseïdor  de  producte 
excedentari»(26). Aquesta perspectiva posseeix tan sols una altra forma de l’expressió 
que diu que tot el capital existent s’acumula o és interès capitalitzat, ja que l’interès és 
un simple segment de la plus-vàlua.(27)
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2. Concepció errònia de la reproducció a escala ampliada per part de l’economia 
política

Abans d’encetar una investigació més detallada de l’acumulació o reconversió de plus-
vàlua en capital, cal bandejar una ambigüitat introduïda per l’economia clàssica.

De la mateixa forma que les mercaderies que el capitalista compra per consum propi 
amb una part de la plus-vàlua li serveixen poc com a mitjà de producció i d’ampliació 
de valor, el treball que compra per la satisfacció dels seus requeriments naturals i socials 
no és treball  productiu.  Per comptes de transformar la plus-vàlua en capital,  amb la 
compra  d’aquestes  mercaderies  i  treball,  la  consum  o  gasta  contràriament  com  a 
ingressos. Davant del sentit de l’antiga noblesa que, com Hegel va dir correctament, 
«consisteix en el consum d’allò disponible» i particularment es realitza en el luxe dels 
serveis  personals,  era  decididament  important  per  l’economia  burgesa  presentar 
l’acumulació del capital com el primer deure cívic i predicar ininterrompudament que 
hom no pot acumular si es menja tots els seus ingressos, per comptes de gastar-ne una 
bona part en la contractació de treballador productius aliens que li aporten més del que 
costen. D’altra banda havien de polemitzar contra la concepció popular que confon la 
producció capitalista amb l’atresorament  (28) i per tant creu que la riquesa acumulada 
és o bé riquesa que es rescata de la destrucció de la seua forma natural present, i per tant 
de fer-ne ús, o bé també la que es retira de la circulació. L’exclusió de diners de la 
circulació seria justament el contrari  de l’ampliació del seu valor com a capitalista i 
l’acumulació  de  mercaderies  en  un  sentit  atresorador  seria  mera  ximpleria.(28a) 
L’acumulació  de  mercaderies  en  gran  quantitat  és  el  resultat  d’una  aturada  de  la 
circulació o de la superproducció.(29) Certament  que l’opinió popular s’impressiona 
d’una banda amb la imatge dels fons de consum dels rics, destinats a béns de consum, i 
d’altra  banda  amb  la  constitució  de  previsions,  un  fenomen  que  pertany  a  tots  els 
sistemes de producció i en el qual ens aturarem un instant en l’anàlisi del procés de 
circulació.

Per  tant  l’economia  clàssica  l’encerta  quan  sosté  que  el  consum  del  producte 
excedentari pel treballador productiu, per comptes de per l’improductiu, és un moment 
característic del procés d’acumulació. Però ací comença també la seua errada. A. Smith 
ha  creat  la  moda  de  representar  l’acumulació  com  el  mer  consum  del  producte 
excedentari pel treballador productiu o la capitalització de la plus-vàlua com la mera 
substitució d’aquesta per força de treball. Escoltam, per exemple, Ricardo:

«Hom ha d’entendre  que tots  els  productes  d’un país  es  consumeixen;  però  constitueix la  més  gran 
diferència  imaginable  si  els  consumeixen  els  qui  reprodueixen  un  altre  valor,  o  els  qui  no  en 
reprodueixen. Quan díem que s’estalvien ingressos i se’ls afegeix al capital, allò que volem dir és que la 
porció dels ingressos que hom diu que s’afegeix al capital la consumeixen treballadors productius per 
comptes d’improductius. No hi pot haver cap error més gran que suposar que el capital s’augment pel no-
consum».(30) 

No hi ha cap error més gran que aquell que d’ençà A. Smith repeteixen Ricardo i tots 
els admiradors posteriors, que 

«la  part  dels  ingressos  que  hom  diu  que  s’afegeixen  al  capital  la  consumeixen  els  treballadors 
productius».
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Segons aquest postulat tota la plus-vàlua que es transforma en capital esdevé capital 
variable. Més aviat es divideix, com el valor avançat originàriament, en capital constant 
i capital variable, en mitjans de producció i forces de treball. La força de treball és la 
forma en la qual  existeix  el  capital  variable  dins el  procés de producció.  En aquest 
procés la consumeix pròpiament el capitalista. Consumeix mitjançant la seua funció – el 
treball – mitjans de producció. Alhora es transforma en els diners pagats en mitjans de 
vida per la compra de la força de treball, que no consum el «treball productiu» sinó el 
«treballador productiu». A. Smith arriba mitjançant una anàlisi corrompuda al resultat 
absurd que, si bé tot capital individual es divideix en porcions constant i variable, el 
capital social es dissol en tan sols capital variable o tan sols s’empra en el pagament dels 
salaris. Per exemple, un fabricant de roba transforma 2.000 lliures esterlines en capital. 
Una part rau en diners per la compra de teixidors, l’altra part en fil de llana, maquinària 
de llana, etc. Però la gent a la qual compra el fil i la maquinària, paguen de nou una part 
del treball, etc., fins que el producte representat en les 2.000 lliures esterlines es gasta en 
el pagament de salaris, és a dir fins que tot el producte representat per les 2.000 lliures 
esterlines  l’han  consumit  treballadors  productius.  Hom  veu:  tot  el  pes  d’aquest 
argument rau en el mot «etc.», que ens du de Ponci a Pilat. De fet, A. Smith interromp 
justament ací la investigació, allà on comencen les dificultats.(31) 

En la mesura que hom té als ulls tan sols el fons de la producció anual total, el procés de 
reproducció anual és fàcilment comprensible. Però tots els components de la producció 
anual han d’entrar al  mercat  de les mercaderies,  i  així  comencen les dificultats.  Els 
moviments dels capitals individuals i dels ingressos personals es creuen, es barregen i es 
dissolen en un canvi general de posicions – la circulació de la riquesa social –, això 
confon la vista i deixar per la investigació problemes força complicats per resoldre. En 
la tercera secció del segon llibre donaré l’anàlisi de les connexions reals. - És el gran 
servei  dels  fisiòcrates  d’haver  fet  per primera  vegada a  la  llur  Tableau  economique 
l’intent d’oferir una imatge de la producció anual en la forma que presenta després de la 
circulació.(32) 

S’entén  directament  d’altra  banda  que  l’economia  política  no  haja  desaprofitat 
l’oportunitat d’explotar, en interès de la classe capitalista, la sentència d’A. Smith: que 
tota la porció del producte net transformat en capital la consum la classe treballadora. 

3. Divisió de plus-vàlua en capital i beneficis.
La teoria de l’abstinència

En el capítol anterior tractàrem la plus-vàlua, és a dir el producte excedentari, tan sols 
com un fons de consum individual dels capitalistes, i en aquest capítol fins ara tan sols 
com un fons d’acumulació. No és però ni tan sols una cosa ni tampoc l’altra, sinó totes 
dues alhora. Una part de la plus-vàlua la consum (33) el capitalista com a benefici, una 
altra part l’empra o l’acumula com a capital.

Donada la massa de la plus-vàlua com més gran siga una d’aquestes parts més petita 
serà  l’altra.  Si  totes  les  altres  circumstàncies  resten  constants,  la  relació  d’aquest 
repartiment determina la magnitud de l’acumulació. Però qui fa aquesta divisió és el 
propietari de la plus-vàlua, el capitalista. És per tant un acte de la seua voluntat. De la 
part del tribut recaptat que acumula hom diu que l’estalvia, perquè no se la menja, és a 
dir, perquè assum la seua funció de capitalista, principalment la funció d’enriquir-se.
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Tan sols en la mesura que és capital personificat, té el capitalista un valor històric i un 
dret històric d’existència que, com deia l’astut Lichnowski, no té data. Tan sols la seua 
pròpia  necessitat  transitòria  és  implícita  en  la  necessitat  transitòria  del  sistema  de 
producció capitalista.  Però igualment no són els valors d’ús i el gaudi, sinó el valor 
d’intercanvi  i  el  seu engrandiment  la seua força motriu.  Com a fanàtic  s’adhereix a 
l’ampliació del valor i sense treva vol fer entrar la humanitat en la producció per la 
producció, i per tant en un desenvolupament de les forces socials productives i en la 
creació  de  les  condicions  materials  de  producció  que  són  les  úniques  que  poden 
constituir  la base real  d’una forma social  superior,  on el  principi fonamental  siga el 
desenvolupament complet i lliure de cada individu. Tan sols com a personificació del 
capital és el capitalista respectable. Com a tal comparteix amb l’atresorador una passió 
absoluta per la riquesa. Però allò que en aquell apareix com una mania individual, és en 
el capitalista el funcionament del mecanisme social, del qual tan sols és una roda. A 
més, el desenvolupament de la producció capitalista provoca per necessitat una pujada 
constant del capital esmerçat en una empresa industrial, i la competència imposa a tot 
capitalista individual les lleis immanents del sistema de producció capitalista com a lleis 
forçoses externes. El força a ampliar contínuament el seu capital, per tal de mantindre’l, 
però no el pot ampliar si no és mitjançat una acumulació progressiva.

En la mesura per tant que el seu fer i desfer són tan sols funció del capital al qual doten 
de  voluntat  i  consciència,  apareix  el  seu  propi  consum  privat  com  un  robatori  a 
l’acumulació del seu capital, igual com en la comptabilitat italiana la despesa privada 
del  capitalista  figura  en  el  costat  dels  deutes  del  capitalista  respecte  del  capital. 
L’acumulació és la conquesta del món de la riquesa social. Creix amb la massa dels 
materials humans explotats alhora que amb el domini directe i indirecte dels capitalistes.
(34) 

Però el  pecat  original  actua  per  tot  arreu.  Amb el  desenvolupament  del  sistema  de 
producció capitalista, de l’acumulació i de la riquesa, el capitalista deixa d’ésser la mera 
encarnació del capital. Sent una «solidaritat humana» pel seu propi Adam i esdevé tan 
educat com per fer befa de la crida a l’ascetisme com a prejudici de l’atresorador passat 
de moda. Mentre el capitalista clàssic desqualifica el consum individual com un pecat 
contra la seua funció i com a «obstacle» per l’acumulació, el capitalista modernitzat és 
capaç de veure l’acumulació com a «dejuni» del seu desig. «Dues ànimes viuen, ai!, en 
el seu pit, l’una es distancia de l’altra!».

En els inicis històrics del sistema de producció capitalista, i tot parvenu capitalista fa 
d’aquest estadi històric una etapa individual – domina l’afany d’enriquir-se i l’avarícia 
com a forces directrius absolutes. Però l’avenç de la producció capitalista no crea tan 
sols un món de desitjos. S’obre amb l’especulació i el sistema de crèdit milers de fonts 
d’enriquiment sobtat. A un cert nivell de desenvolupament un grau més convencional de 
liberalitat,  que és alhora exhibició de riquesa i per tant de mitjà creditici esdevé una 
necessitat  empresarial  del  «desafortunat»  capitalista.  El  luxe  entra  en  els  costos  de 
representació  del  capital.  A  més,  el  capitalista  no  s’enriqueix,  a  diferència  de 
l’atresorador, en relació amb el seu treball personal i el seu no-consum personal, sinó en 
la mesura que exprem força de treball aliena i força al treballador l’abstinència de tots 
els gaudis vitals. Per bé que, per tant, la liberalitat dels capitalistes no posseeix mai el 
caràcter de bona fide de la liberalitat dels disbauxats senyors feudals, i que en el fons hi 
haja més aviat una avarícia miserable i el còmput més obsessiu, la seua liberalitat creix 
amb  la  seua  acumulació,  sense  que  l’una  faça  d’obstacle  a  l’altra.  Per  tant  s’hi 
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desenvolupa simultàniament en el pit de l’individu capitalista un conflicte fàustic entre 
l’afany d’acumulació i el de gaudi. 

«La indústria de Manchester», s’hi diu en una obra, publicada pel doctor Aikin el 1795, «pot dividir-se en 
quatre períodes. En el primer els fabricants eren forçats a treballar durament per guanyar-se la vida».

S’enriquiren  particularment  per  l’expoli  dels  pares  dels  joves  que  prenien  com  a 
apprentices (aprenents), per la qual cosa havien de pagar força, mentre els aprenents 
passaven gana. D’altra banda el benefici mitjà era baix, i l’acumulació demanava un 
gran estalvi. Vivien com a atresoradors i ni de bon tros consumien els interessos del seu 
capital.

«En el segon període havien començat  a adquirir petites fortunes, però treballaven tan durament com 
abans»,  ja que l’explotació immediata del treball costa treball, com sap tot esclavista, «i  vivien d’una 
forma tan modesta com abans... En el tercer període començà el luxe, i el negoci era impulsat enviant 
marxants per aconseguir comandes en cada ciutat comercial del Regne... És probable que hi haguessen 
pocs, si és que n’hi havien, capitals de 3.000 a 4.000 lliures esterlines adquirits en la indústria abans del 
1690. Per aquella època, però, o un poc després, els industrials ha havien acumulat diners i començaren a 
construir cases de maó per comptes de fusta i morter... Encara en els primers decenis del segle XVIII hi 
havia un fabricant de Manchester, que oferia als seus convidats una pinta de vi d’importació, i es veia 
exposat als comentaris i a les censures de tots els seus veïns».

Abans de  la  introducció  de la  maquinària  el  consum vespertí  dels  fabricants  en  les 
tavernes on s’aplegaven no era mai més de 6 penics per un vas de punx i d’1 penic per 
un rotllo de tabac. No fou fins el 1758, i això fa època, que hom veu «una persona 
dedicada realment al negoci amb equipatge propi!». «El quart període», el darrer terç 
del segle XVIII, «és d’un gran luxe i liberalitat, sostinguts per l’extensió del negoci».
(35) Què diria el bon doctor Aikin si s’alçàs avui dia a Manchester! 

Acumula, acumula! Això és Moisès i el profetes! «La indústria ofereix el material que 
acumula l’estalvi».(36) Per tant l’estalvia, l’estalvia, és a dir, reconverteix la porció més 
gran  possible  de  plus-vàlua  o  de  producte  excedentari  en  capital!  Acumulació  per 
acumulació, producció per producció, en aquesta fórmula expressa l’economia clàssica 
la tasca històrica del període burgès. No s’enganyava ni per un instant sobre els dolors 
del part  de la riquesa  (37),  però quin ús té plànyer-se de la necessitat  històrica? Si 
l’economia clàssica té el proletari tan sols com una màquina per la producció de plus-
vàlua,  també  té,  però,  el  capitalista  tan  sols  com  una  màquina  de  transformació 
d’aquesta plus-vàlua en capital excedentari. Assum la seua funció històrica amb el més 
fort orgull. Per tal de calmar la pruïja davant l’horrible conflicte entre la recerca del 
goig i la recerca de l’enriquiment, Malthus defensava, a començaments dels anys vint 
d’aquest segle, una divisió del treball, que assignava als capitalistes realment implicats 
en  la  producció  la  tasca  de  l’acumulació,  i  als  altres  partíceps  de  la  plus-vàlua, 
l’aristocràcia terratinent,  els beneficiaris  de l’estat i  de l’església,  etc.,  la tasca de la 
despesa. És de la més gran importància que diga que és per «mantindre separades la 
passió per la despesa i la passió per l’acumulació (the passion for expenditure and the 
passion for accumulation)»(38). Els senyors capitalistes, transformats de fa temps en 
homes de vida i de món, ho deploraren. Com, s’exclamava un dels llurs portant-veus, un 
ricardià, lloa el senyor Malthus rendes elevades del sòl, contribucions elevades, etc., de 
forma  que  la  pressió  creixent  caiga  damunt  dels  industrials  mitjançant  consumidors 
improductius!  Certament  la  producció,  la  producció  a  una  escala  contínuament 
ampliada, pronuncia el xibolet, però 
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«la producció esdevindrà per aquest procés més vinclada que promoguda. Tampoc no és gaire just (nor is 
it  quite  fair),  mantindre  un  nombre  de  persones  ocioses,  tan  sols  per  exprèmer  uns  altres,  quan  és 
probable, d’acord amb el llur caràcter, que si se’ls força a treballar, treballen amb èxit».(39) 

Si bé troba injust esperonar el capitalista industrial en pro de l’acumulació, privant-lo 
del greix de la sopa, pensa que és necessari reduir el treballador al salari més ínfim 
possible, «per mantindre’l laboriós». Tampoc no amaga ni un instant que l’apropiació 
de treball impagat és el secret del benefici.

«Un  augment  de la demanda per  part  del  treballador  no significa  res  més que la  seua disposició de 
prendre menys del propi producte per ell mateix i de deixar-ne una porció més gran per l’empresari; i si 
hom diu que això és degut a que és fart» (omplert per la sobreproducció) «i per tant redueix el consum» 
(per part del treballador) «puc respondre-hi que aquest afartament és sinònim d’un alt profit».(40) 

L’instruït  debat  de com el  botí  extret  al  treballador  es  pot  dividir  de la  forma més 
avantatjosa per l’acumulació entre el capitalista industrial i el propietari rural ociós, etc., 
esclatà després de la revolució de juliol. Poc després el proletariat urbà va fer sonar les 
campanes a Lió i el proletariat rural va esvalotar els galls corromputs d’Anglaterra. En 
aquesta banda del canal arrelà l’owenisme, a l’altre el saint-simonisme i el fourierisme. 
Havia tocada l’hora de l’economia vulgar.  Just un any abans que Nassau W. Senior 
descobrís a Manchester que el benefici (inclòs l’interès) del capital és el producte de «la 
dotzena i darrera hora de feina» impagada, havia anunciat al món una altra descoberta. 
«Jo», deia cerimoniosament, «substituesc el mot capital, considerat com a instrument de 
producció,  pel  mot  abstinència  (retenció)».(41) Una  mostra  inigualable  de  les 
«descobertes» de l’economia vulgar! Substitueix una categoria econòmica per una frase 
sicofàntica. Voila tout. «Quan el salvatge», ensenya Senior, «fabrica arcs, exerceix una 
indústria,  però  no  practica  l’abstinència».  Això  ens  explica  com  i  per  què  en  les 
primeres condicions socials es fabricaven els mitjans de treball «sense l’abstinència» 
dels capitalistes. «Com més progressa la societat, més abstinència requereix»(42), és a 
dir dels qui controlen la indústria en apropiar-se de la indústria aliena i del seu producte. 
Totes les condicions del procés laboral es transformen així d’ara en endavant en tantes 
altres pràctiques d’abstinència del capitalista. Que el gra no tan sols es menja, sinó que 
també se sembra, abstinència del capitalista! Que el vi pren el seu temps per envellir, 
abstinència del capitalista!(43) El capitalista roba al seu propi Adam quan «deixa (!) els 
instruments  de  producció  al  treballador»,  és  a  dir  sempre  que  els  valoritza  amb  la 
incorporació de força de treball com a capital, per comptes de consumir màquines de 
vapor,  cotó,  ferrocarrils,  adob,  cavalls,  etc.,  o,  com  ho  expressen  infantilment  els 
economistes vulgars, de dissipar «el llur valor» en luxe i d’altres mitjans de consum.
(44) Com la classe capitalista s’ensurt és un secret que l’economia vulgar s’ha obstinat 
fins ara a amagar. N’hi ha prou amb saber que el món viu encara tan sols per l’auto-
càstic d’aquest modern penitent de Vixnú, el capitalista. No tan sols l’acumulació, sinó 
el simple «mantenment d’un capital requereix un esforç constant per resistir al desig de 
consumir-lo».(45) La  simple  humana  demana  per  tant  públicament  de  lliurar  el 
capitalista  del  martiri  i  del  desig,  de  la  mateixa  forma  que  recentment  l’esclavista 
georgià  fou  alliberat  mitjançant  l’abolició  de  l’esclavatge  del  dilema  dolorós  de  si 
malbaratar el producte excedentari arrencat dels esclaus negres tot en xampany o per 
reconvertir-ne una part en més negres i en més terra. 

En les diferents formacions econòmiques de la societat no tan sols es troba la simple 
reproducció sinó, encara que en una mesura diferent, reproducció a escala ampliada. 
Progressivament es produeix més i es consum més, i per tant també més producte es 
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transforma en mitjans de producció. Aquest procés no apareix, però, com a acumulació 
de capital  i  per tant  no com a funció del capitalista,  ja que pel  treballador  els  seus 
mitjans de producció, i per tant també el seu producte i els seus mitjans de vida, no se li 
presenten  encara  en  la  forma  de  capital.(46) El  fa  uns  anys  mort  Richard  Jones, 
successor de Mathus en la càtedra d’economia política del College de Haileybury de les 
índies orientals, ho discuteix a través de dos grans fets. Com que la part més nombrosa 
del poble indià són camperols autosuficients, el seu producte, els seus mitjans de treball 
i de vida, no existeixen «en la forma (in the shape) d’un fons estalviat d’ingressos aliens 
(saved from Revenue) i que per tant haja passat per un procés previ d’acumulació (a 
previous process of accumulation)»(47). D’altra banda els treballadors no-agrícoles en 
les  províncies  on  el  domini  anglès  ha  dissolt  menys  l’antic  sistema  són  ocupats 
directament pels grans, als quals una porció del producte agrari excedentari recau com a 
tribut o renda agrària. Una part d’aquest producte la consumen els grans en la forma 
natural, una altra part la transformen els treballadors en mitjans de consum de luxe i 
similars, mentre la resta constitueix el salari dels treballadors, que són propietaris dels 
llurs instruments de treball. Producció i reproducció a escala ampliada van ací pel llur 
camí sense cap intervenció d’aquell sant meravellós, aquell cavaller de la trista figura, el 
capitalista «abstinent». 

4. Circumstàncies que determinen l’abast de l’acumulació, amb independència de la 
divisió proporcional de la plus-vàlua en capital i ingressos: grau d’explotació de la 

força de treball - 
Productivitat del treball - 

Diferència creixent entre capital emprat i consumit - 
Grandària del capital avançat 

Si s’assum com a establerta la relació en la qual es reparteix la plus-vàlua en capital i 
ingressos, la grandària del capital acumulat segueix evidentment la grandària absoluta 
de la  plus-vàlua.  Si  assumim que un 80% es  capitalitza  i  un 20% es consum,  això 
comporta un capital acumulat de 2.400 lliures esterlines o de 1.200, segons si la plus-
vàlua total és de 3.000 o de 1.500. Per tant totes les circumstàncies que determinen la 
quantitat  de  plus-vàlua  actuen  en  la  determinació  de  la  grandària  de  l’acumulació. 
Resumim-les ací una vegada més, però tan sols en la mesura que ofereixen nous punts 
de mira en relació a l’acumulació. 

Que  hom  recorde  que  la  taxa  de  plus-vàlua  depén  en  primera  instància  del  grau 
d’explotació de la força de treball.  L’economia política valora tant aquest paper que 
ocasionalment  identifica  l’acceleració  de  l’acumulació  mitjançant  una  productivitat 
elevada del treball amb l’acceleració mitjançant una explotació elevada del treballador.
(48) En les seccions sobre la producció de la plus-vàlua es presuposava constantment 
que els salaris eren, si més no, iguals al valor de la força de treball. La reducció forçosa 
del salari per sota d’aquest valor juga, però, en el moviment pràctic un paper massa 
important com perquè no ens hi aturam un instant. Transforma de fet, dins uns certs 
límits, el fons de consum necessari del treballador en un fons d’acumulació de capital. 

«Els salaris», diu J. St. Mill, «no tenen cap capacitat productiva; són el preu d’una capacitat productiva; 
els salaris no contribueixen, al costat del treball, a la producció de mercaderies, no pas més que el preu de 
les eines contribueix al costat de les pròpies eines. Si el treball es pogués tindre sense compra, els salaris 
serien prescindibles».(49) 
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Però si el treballador pogués viure de l’aire no el comprarien tampoc a cap preu. El cost 
nul és per tant un límit en el sentit matemàtica, sempre inassolible, per bé que sempre 
atansable. És tendència constant del capital reduir-lo a aquest punt nul. Un escriptor del 
segle XVIII força citat per jo, l’autor de l’«Essay on Trade and Commerce», evidencia 
tan sols el secret més íntim de l’ànima del capital anglès quan declara que la tasca vital 
històrica d’Anglaterra és reduir els salaris anglesos al nivell francès i holandès.(50) Diu 
entre d’altres coses innocentment: 

«Però si els nostres pobres» (expressió tècnica per treballadors) «visquessen amb luxes... llavors el llur 
treball seria naturalment més car... Que hom considere tan sols la quantitat de coses supèrflues (heap of 
superfluities) que consumeixen els nostres treballadors de manufactures, com ara aiguardent, ginebra, te, 
sucre, fruita d’importació, gènere estampat de lli, tabac per inhalar i fumar, etc.»(51) 

Cita l’obra d’un fabricant de Northamptonshire, que lamenta amb els ulls clavats en el 
cel: 

«El treball és ben bé un terç més barat a França que a Anglaterra: ja que els pobres francesos treballen 
fort i suporten fort en l’alimentació i la roba, i el llur consum principal és pa, fruita, fines herbes, arrels i 
peix sec; ja que ben rarament mengen carn, i quan el blat és car mengen ben poc pa».(52) «A més», 
continua l’assagista, «cal afegir que la llur beguda consisteix en aigua o en líquids lleugers similars, de 
forma que hi esmercen de fet pocs diners... Un estat així de coses és certament de difícil introducció però 
no és inassolible, com demostra la seua existència tant a França com a Holanda».(53)

Vint anys després un humbug americà, el ianqui baronitzat Benjamin Thompson (alias 
comte Rumford) seguia la mateixa línia filantròpica amb gran satisfacció de déu i dels 
homes. Els seus «Essays» són un llibre de cuina amb receptes de tota mena per col·locar 
un  succedani  en  el  lloc  dels  cars  plats  habituals  dels  treballadors.  Una  recepta 
particularment reeixida d’aquest meravellós «filòsof» és la següent: 

«Cinc lliures d’ordi, cinc lliures de blat de moro, arrengada per 3 penics,  1 penic de sal, 1 penic de 
vinagre, 2 penics de pebre i fines herbes – una suma de 20 3/4 penics dóna una sopa per 64 homes, i amb 
el preu mitjà del gra es pot reduir el cost a 1/4 penics per cap» (no arriben a 3 pfennig)(54) 

Amb  l’avenç  de  la  producció  capitalista  l’adulteració  va  fer  superflu  l’ideal  de 
Thompson.(55)

A finals del segle XVIII i durant la primera dècada del XIX els grangers i landlords 
anglesos forçaren un salari mínim absolut en pagar als jornalers agrícoles menys del 
mínim  en  forma  de  salari,  la  resta  del  qual,  però,  arribava  en  forma  d’assistència 
parroquial.  Un exemple de la farsa amb la qual els  dogberries anglesos conduïen la 
fixació «legal» de les tarifes salarials:

«Els squires de Norkfolk havien sopat quan fixaren els salaris; els squires de Berks evidentment pensaven 
que els treballadors no ho haurien de fer quan fixaren els salaris a Speenhamland el 1795... Decidiren que 
el salari setmanal seria de 3 xílings per home, quan el gal·ló o la mitja barra de pa de 8 lliures i 11 onzes 
anava 1 xíling, i pujava regularment fins a un 1 xíling i 5 penics per gal·ló; quan és per damunt d’aquesta 
suma disminueix habitualment fins als 2 xílings, i llavors la seua alimentació hauria d’ésser 1/5 menys 
que abans».(56) 

Davant del Comitè d’Investigació de la House of Lords, el 1814, un cert A. Bennett, un 
gran  granger,  magistrat,  supervisor  de  cases  de  pobres  i  regulador  salarial,  fou 
qüestionat: 
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«Hi  ha  cap  mena de  proporció  entre  el  valor  del  treball  i  l’assistència  parroquial  dels  treballadors» 
Resposta:  «Sí.  Els  ingressos  setmanals  de  cada  família  resulten  del  salari  nominal  amb  el  qual 
s’aconsegueix un gal·ló de pa (8 lliures i 11 onzes) i 3 penics per cap... Suposam que el gal·ló és suficient  
pel manteniment de qualsevol persona de la família durant la setmana; i els 3 penics són per la roba; i 
quan la parròquia creu adient fornir la pròpia roba es dedueixen els 3 penics. Aquesta pràctica domina no 
tan sols en tot l’oest de Wiltshire, sinó, com crec, en tot el país».(57) «Així», exclama un autor burgès 
d’aquella època, «els grangers han degradat una classe respectable dels llurs compatriotes, en forçar-los a 
recòrrer a les workhouse... El granger havia augmentat el seu propi guany i impedit alhora l’acumulació 
de cap fons de consum per part dels treballadors».(58) 

El paper que actualment juga el robatori directe dels fons necessaris de consum dels 
treballadors en la construcció de plus-vàlua i per tant de fons d’acumulació del capital, 
l’havia  demostrat  l’anomenat  treball  domèstic  (vg.  cap.  XV,  8,  c.).  Més  fets  en  el 
desplegament d’aquesta secció. 

Per  bé  que  en  totes  les  branques  de  la  indústria  la  porció  de  capital  constant  que 
consisteix en mitjans de treball ha d’ésser suficient per un cert nombre de treballadors, 
segons la grandària de l’empresa, no és de cap manera sempre necessari augmentar-la 
en  la  mateixa  proporció  que  la  quantitat  de  treball  emprat.  En  una  fàbrica  cent 
treballadors  amb  un  treball  de  vuit  hores  poden  oferir  800  hores  de  treball.  Si  el 
capitalista vol augmentar aquesta quantitat en una meitat pot contractar 50 treballadors 
nous; llavors ha d’avançar, però, capital nou, no tan sols pels salaris, sinó també pels 
mitjans de treball. Pot, però, també fer treballar els antics 100 treballadors 12 hores per 
comptes de 8, i com que n’hi ha prou amb els mitjans de treball ja disponibles, que 
serien consumits simplement més ràpidament. Així mitjançant un esforç superior de la 
força de treball, el treball addicional pot augmentar el producte excedentari i la plus-
vàlua, substància de l’acumulació, sense un augment proporcional de la part constant 
del capital.

En  les  indústries  extractives,  les  mines,  etc.,  la  matèria  primera  no  constitueix  cap 
porció del capital avançat. L’objecte del treball ací no és cap producte de treball previ, 
sinó que els forneix gratis la natura. Com ara metalls, minerals, carbó, pedra, etc. Ací el 
capital  constant  consisteix  gairebé  exclusivament  en  mitjans  de  treball,  que  poden 
absorbir  força  bé  un  augment  de  la  quantitat  de  treball  (torns  diürn  i  nocturn  de 
treballadors,  per  exemple).  Amb totes  les  altres  circumstàncies  iguals,  la  massa i  el 
valor del producte puja en relació directa amb el treball emprat. Com en el primer dia de 
la producció, ací els productors originaris, i per tant també els creadors dels elements 
materials del capital, l’home i la natura, s’apleguen. Gràcies a l’elasticitat de la força de 
treball l’esfera de l’acumulació s’ha ampliat sense cap engrandiment previ del capital 
constant. 

En l’agricultura hom no pot ampliar la terra cultivable sense l’avançament de llavors i 
d’adob addicionals. Però una vegada fet aquest avançament, el funcionament purament 
mecànic del sòl produeix un efecte meravellós en la quantitat de producte. Una quantitat 
més gran de treball oferida pel mateix nombre de treballadors augmenta així la fertilitat 
sense requerir un nou avançament de mitjans de treball. És de nou l’acció directa dels 
humans  en  la  natura  la  que  esdevé  una  font  immediata  d’acumulació,  sense  la 
participació de nou capital. 

Finalment  en  la  indústria  pròpiament  dita  cada  esmerçament  addicional  de  treball 
presuposa un esmerçament corresponent de matèries primeres, però no necessàriament 
també de mitjans de treball. I com que la indústria extractiva i l’agricultura ofereixen a 
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la indústria fabril la seua pròpia matèria primera i els seus mitjans de treball, producte 
addicional  creat  per les  primeres  sense avançament  addicional  de capital,  això  va a 
compte de la segona. 

Resultat general: en incorporar el capital els dos creadors originaris de riquesa, la força 
de  treball  i  la  terra,  adquireix  una  força  expansiva  que  li  permet  d’augmentar  els 
elements de la seua acumulació més enllà  dels límits  aparentment fixats  per la seua 
pròpia grandària, o pel valor i la quantitat de mitjans de producció ja produïts, en els 
quals hi té presència. 

Un altre  factor  important  en l’acumulació  de capital  és el  grau de productivitat  del 
treball social. 

Amb la productivitat del treball creix la quantitat de producte, en el qual s’expressa un 
valor determinat, i per tant també una plus-vàlua d’una certa grandària. Amb la taxa de 
plus-vàlua constant,  o fins i  tot  en caiguda sempre que caiga més lentament  que la 
pujada de la productivitat del treball, creix la quantitat de producte excedentari. Amb el 
repartiment constant en ingressos i capital addicional, el consum dels capitalistes creix 
sense  reducció  del  fons  d’acumulació.  La  grandària  proporcional  dels  fons 
d’acumulació  pot  crèixer  fins  i  tot  a  costa  dels  fons  de  consum,  mentre  que 
l’abaratiment de les mercaderies posa a disposició dels capitalistes els mateixos o més 
mitjans de gaudi que abans. Però amb la productivitat creixent del treball arriba, com 
hom veu, l’abaratiment del treballador, i per tant, de la mà, una taxa creixent de plus-
vàlua, encara quan el salari real puge. Mai no pujarà en proporció amb la productivitat 
del treball. El mateix valor de capital variable posa en moviment per tant més força de 
treball i per tant més treball.  El mateix valor de capital constant es presenta en més 
mitjans de producció, és a dir en més mitjans de treball, material de treball i matèries 
auxiliars, i ofereix per tant més constituents productius com a constituents de valor o 
absorbents de treball. Amb el mateix valor de capital avançant, o fins i tot reduït, té lloc 
per  tant  una  acumulació  accelerada.  No  tan  sols  s’amplia  l’escala  material  de  la 
reproducció, sinó que la producció de plus-vàlua creix més ràpidament que el valor del 
capital addicional. 

El  desenvolupament  de  la  productivitat  del  treball  reacciona  també  amb  el  capital 
original o el que ja es troba en el procés de producció. Una part del capital constant 
funcional consisteix en mitjans de treball, com maquinària, etc., que no es consumeixen, 
i que per tant no es reprodueixen o no se substitueixen per nous exemplars de la mateixa 
mena,  més que en llargs períodes. Però cada any mor una part d’aquests mitjans de 
treball o assoleix el límit final de la seua funció productiva. Es troba per tant en aquell 
any en l’estadi de la seua reproducció periòdica o de la seua substitució per un nou 
exemplar  de la  mateixa  mena.  Si la  productivitat  del  treball  s’ha ampliat  d’ençà  de 
l’etapa inicial d’aquests mitjans de treball, i es desenvolupa contínuament amb un flux 
ininterromput de ciència i de tècnica, apareixen en el seu lloc màquines, eines i aparells 
més  eficients  i,  considerades  les  llurs  prestacions,  més  barats.  L’antic  capital  es 
reprodueix en formes més productives, a banda dels continus recanvis dels mitjans de 
treball  disponibles.  L’altra  part  del  capital  constant,  matèries  primeres  i  materials 
auxiliars,  es  reprodueix  contínuament  durant  l’any,  i  els  generats  per  l’agricultura 
majoritàriament de forma anual. Cada introducció de mètodes millorats, etc., hi actua 
gairebé simultàniament al capital addicional i al capital ja en funcionament. Cada avenç 
de la química no tan sols multiplica el nombre de materials útils i aplicacions dels ja 



coneguts, i s’estén per tant amb el creixement del capital les seues esferes d’inversió. 
Ensenya alhora com retornar els excrements dels processos de producció i de consum al 
cicle del procés de reproducció, i genera per tant sense un esmerçament previ de capital 
nou  material  com  a  capital.  Com  l’explotació  augmentada  de  la  riquesa  natural 
mitjançant  una  tensament  superior  de  la  força  de  treball,  la  ciència  i  la  tècnica 
constitueixen una potència d’expansió independent de la grandària limitada del capital 
en funcionament. Reaccionen alhora amb la part del capital originari que ha entrat en el 
seu estadi de renovació. En la seua nova forma s’incorporen gratuïtament l’avenç social 
realitzat mentre se les emprava en la forma antiga. Certament aquest desenvolupament 
de  la  productivitat  s’acompanya  alhora  una  depreciació  parcial  del  capital  en 
funcionament. En la mesura que aquesta depreciació es fa sentir agudament mitjançant 
la competència, la càrrega recau en el treballador, en l’explotació augmentada del qual 
cerca el capitalista una compensació.

El treball traspassa al producte el valor dels mitjans de producció que consum. D’altra 
banda el valor i la massa de mitjans de producció posats en moviment per una certa 
quantitat  de treball  creixen en relació  a  com més  productiu  siga el  treball.  Per tant 
encara  que  la  mateixa  quantitat  de  treball  sempre  afegeix  als  productes  tan  sols  la 
mateixa suma de nou valor, el valor de l’antic capital, traspassat simultàniament, creix 
amb l’ascens de productivitat del treball. 

Un filador anglès i un de xinès, per exemple, poden treballar el mateix nombre d’hores 
amb la mateixa intensitat, generant així tots dos en una setmana un valor igual. Malgrat 
aquesta igualtat existeix una diferenciació inoïda entre el valor del producte setmanal de 
l’anglès, que treballa amb un poderós autòmata, i el xinès, que tan sols té una roda de 
filar. En el mateix temps que el xinès fila una lliura de cotó, l’anglès en fa més de cent 
lliures. Una suma cent vegades més gran d’antic valor infla el valor del seu producte, en 
el qual aquell reapareix en una nova i útil forma, i pot funcionar així de nou com a 
capital.  «El 1782», ens ensenya F. Engels, «tota la producció de llana dels tres anys 
anteriors» (a Anglaterra) «restava sense treballar per manca d’obrers i s’hauria fet malbé 
si la maquinària recentment inventada no hagués aparegut en ajut i l’hagués filada».(59) 
El  treball  objectivat  en  la  forma  de  maquinària  no  hauria  format  naturalment 
immediatament cap home del fang, però un nombre inferior de treballadors li permeté, 
amb  l’addició  de  relativament  menys  treball  viu,  no  tan  sols  consumir  la  llana 
productivament i afegir-li nou valor, sinó mantindre en forma de fil, etc., l’antic valor. 
Ofereix per tant alhora mitjans i esperó per la reproducció ampliada de la llana. És la 
naturalesa  del  treball  viu  mantindre  l’antic  valor  mentre  en  crea  de  nou.  Amb  el 
creixement de l’eficàcia, abast i valor dels seus mitjans de producció, i per tant amb 
l’acumulació  que acompanya  el  desenvolupament  de la  seua productivitat,  el  treball 
manté i perpetua un valor de capital sempre creixent i en una forma sempre nova.(60) 
Aquesta  força  natural  del  treball  apareix  com a  força  intrínseca  del  capital  al  qual 
s’incorpora,  de  la  mateixa  forma que  les  forces  socialment  productives  semblen  les 
seues propietats,  i  així  com l’apropiació  constant  de treball  excedentari  per part  del 
capitalista apareix com l’ampliació constant del valor del capital. Totes les forces del 
treball es projecten com a forces del capital, així com totes les formes de valor de la 
mercaderia ho fan en les formes dels diners.

Amb el creixement del capital creix la diferència entre capital emprat i consumit. En 
altres mots: creix la quantitat de valor i de material dels mitjans de treball, com edificis, 
maquinària, drenatge, bèsties de càrrega, aparells de tota mena, que funcionen durant un 
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període més llarg o més breu, en processos de producció contínuament repetits,  que 
funcionen en tot moment o que serveixen per l’assoliments de determinats efectes útils, 
mentre  que  tan  sols  es  desgasten  gradualment,  i  per  tant  perden  valor  tan  sols 
parcialment, i el traspassen per tant tan sols parcialment al producte. En la relació que 
aquests mitjans de treball serveix com a generadors de producte, sense afegir-hi valor, i 
per tant són emprats totalment però consumits tan sols parcialment, ofereixen, com hem 
demostrat abans, el mateix servei gratuït que les forces naturals, l’aigua, el vapor, l’aire, 
l’electricitat,  etc.  Aquest  servei  gratuït  del  treball  passat,  quan és  pres  i  animat  pel 
treball viu, s’acumula amb l’escala creixent de l’acumulació. 

Com que el treball passat sempre es revesteix de capital, és a dir el passiu del treball 
d’A, B, C, etc., pren la forma de l’actiu del no-treballador X, burgesos i economistes 
polítics van plens de lloances als serveis del treball passat, que segons el geni escocès de 
MacCulloch hauria de rebre un salari propi (interès, benefici, etc.).(61) La importància 
sempre creixent del treball passat en el procés laboral viu sota la forma de mitjans de 
producció s’atribueix per tant a aquella forma de treball passat que és alienada, com a 
treball impagat, del propi treballador, és a dir a la seua forma de capital.  Els agents 
pràctics de la producció capitalista  i  els llurs llepes ideològics són tan incapaços de 
pensar en els mitjans de producció com a separats de la màscara social antagònica que 
duen,  com  el  propietari  d’esclaus  ho  era  de  pensar  en  el  propi  treballador  com  a 
diferenciat del seu caràcter d’esclau. 

Dins un cert grau d’explotació de la força de treball la massa de plus-vàlua produïda ve 
determinada pel nombre de treballadors emprats simultàniament, i això correspon, per 
bé que en una proporció alterada, a la quantitat de capital. Per tant, com més cresca el 
capital  mitjançant  acumulació  successives,  més  creix  també  el  valor  total  que  es 
reparteix en fons de consum i fons d’acumulació. El capitalista pot per tant viure més 
folgadament  i  alhora  «abstindre’s»  més.  I  finalment  totes  les  fonts  de  la  producció 
actuen de forma més enèrgica com més se n’amplia l’escala amb la quantitat de capital 
avançat. 

5. L’anomena fons de treball 

S’ha mostrat en el decurs d’aquesta recerca que el capital no és cap quantitat fixa, sinó 
que és una part de la riquesa social elàstica en constant fluctuació amb la divisió de la 
plus-vàlua en ingressos i capital  addicional.  Hom veu a més que, fins i tot dins una 
quantitat determinada de capital funcional, la força de treball, la ciència i la terra (per la 
qual s’entén econòmicament tots els objectes de treball disponibles en la natura sense 
participació humana) que s’hi incorporen, hi constitueixen potències elàstiques, oferint-
li amb uns certs límits un espai d’acció independent de la seua pròpia grandària. S’hi 
han passat de llarg totes les condicions del procés de circulació, que provoquen efectes 
força  diferents  d’una  mateixa  quantitat  de  capital.  Com  que  presuposam  unes 
limitacions  a  la  producció  capitalista,  i  per  tant  una forma purament  espontània  del 
procés social de producció, hem deixat de banda qualsevol combinació més racional, 
aplicable immediatament i planificada amb els mitjans de producció i la força de treball 
disponibles. L’economia clàssica s’estimà des de sempre concebre el capital social com 
una quantitat fixa d’efectivitat fixa. Però el prejudici es consolidà en dogma per primera 
vegada amb l’arqueofilisteu Jeremias Bentham, aquell oracle desmenjat, pedant i d’un 
discurs  de  cuir  de  l’entès  burgès  habitual  del  segle  XIX.(62) Bentham és  entre  els 
filòsofs el que Martin Tupper entre els poetes. Tots dos eren fabricables únicament a 
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Anglaterra.(63) Amb el seu dogma els fenòmens més habituals del procés de producció, 
com  ara  les  expansions  i  contraccions  sobtades,  l’acumulació,  fins  i  tot,  es  feien 
completament inconcebibles.(64) El dogma fou utilitzat pel propi Bentham així com per 
Malthus, James Mill, MacCulloch, etc., per un objectiu apologètic, especialment per tal 
de representar una part del capital, el capital variable o substituïble per força de treball, 
com una quantitat fixa. L’existència material del capital variable, és a dir la quantitat de 
mitjans  de  vida  que  representa  pel  treballador,  o  l’anomenat  fons  de  treball,  fou 
menystingut i reduït a restriccions naturals i fabulat com a part peculiar de la riquesa 
social. Per posar en moviment la part de la riquesa social que funciona com a capital 
constant o, per expressar-ho materialment, com a mitjans de producció, es requereix una 
determinada quantitat de treball viu. Aquesta ve donada tecnològicament. Però no pel 
nombre determinat de treballadors requerits per fer fluir aquesta quantitat de treball, que 
canvia d’acord amb el grau d’explotació de la força de treball individual, ni tampoc pel 
preu d’aquesta força de treball, sinó tan sols pel seu límit inferior, a més força elàstic. 
Els fets que rauen en el fons del dogma són: d’una banda que el treballador no té cap 
dret  d’interferir  en  la  divisió  de  la  riquesa  social  en  mitjans  de  gaudi  dels  no-
treballadors  i  en mitjans  de producció.  De l’altra  que no pot,  més  que  en ocasions 
favorables i excepcionals, ampliar l’anomena «fons de treball» a costa dels «ingressos» 
dels rics.(65) 

A quina ximple tautologia condueix representar les limitacions capitalistes del fons de 
treball com les seues limitacions socials naturals, ho mostra, entre d’altres, el professor 
Fawcett: 

«El capital circulant (66) d’un país», diu, «és el seu fons de treball. Per tant, si desitjam calcular el salari 
monetari mitjà rebut per cada treballador, hem de dividir simplement la quantitat d’aquest capital pel 
nombre de població treballadora».(67) 

És a dir, per tant, que primer sumam els salaris individuals realment pagats, i després 
afirmam que el valor sumat constitueix el «fons de treball» revelat per Déu i la Natura. 
Finalment dividim la suma obtinguda pel nombre de caps de treballadors per descobrir 
de nou quan li pot caure a cada treballador individual de mitjana. Un procediment rar i 
blasmable. Això no impedeix al senyor Fawcet de dir en el mateix alè: 

«La riquesa global acumulada anualment a Anglaterra es divideix en dues porcions. Una porció s’empra a 
Anglaterra pel manteniment de la nostra pròpia indústria. Una altra part s’exporta a d’altres països... La 
part  emprada  en  la  nostra  indústria  no  constitueix  una  porció  important  de  la  riquesa  acumulada 
anualment en aquest país».(68) 

La major part del creixent producte excedentari anual, arrabassat al treballador anglès 
sense equivalent, no es capitalitza per tant a Anglaterra sinó en països forasters. Però 
amb el  capital  addicional  així  exportat,  s’exporta  també una part  del  «fons laboral» 
descobert per Déu i Bentham.(69) 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_605.htm#M69
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_605.htm#M68
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_605.htm#M67
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_605.htm#M66
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_605.htm#M65
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_605.htm#M64
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_605.htm#M63


Notes

(21) «Acumulació de capital: l’ús d’una part dels ingressos com a capital». (Malthus, «Definitions etc.», ed. Cazenove, p.11). 
«Transformació d’ingressos en capital». (Malthus, «Princ. of Pol. Econ.», 2nd ed., Lond. 1836, p. 320). <=

(21a) S’hi abstrau el comerç exterior, mitjançant el qual una nació pot bescanviar articles de luxe per mitjans de producció o de 
vida, i a l’inrevés. Per examinar l’objecte de la recerca en la seua puresa, lliure de circumstàncies pertorbadores, hem de tractar ací 
tot el món comercial com una nació, i assumir que la producció capitalista és establerta a tot arreu i s’ha apoderat de totes les 
branques industrials. <=

(21b) L’anàlisi de Sismondi de l’acumulació té el gran defecte que es conforma força amb la frase: «Conversió dels ingressos en 
capital», sense aprofundir en les condicions materials d’aquesta operació. <=

(21c) «El treball primitiu al qual deu el seu capital la naixença». (Sismondi, l.c., éd. Paris, t. I, p. 109). <=

(22) «El treball crea el capital abans que el capital empre el treball» («Labour creates capital, before capital employs labour».) (E. G. 
Wakefield, «England and America», London 1833, v. II, p. 110). <=

(23) La propietat dels capitalistes del producte del treball aliè «és una conseqüència estricta de la llei d’apropiació, principi 
fonamental del qual era, al contrari, el dret exclusiu de cada treballador al producte de la seua pròpia feina». (Cherbuliez, «Richesse 
ou Pauvreté», Paris 1841, p. 58, on, amb tot, aquest capgirament dialèctic no es desenvolupa correctament). <=

(24) Hom es meravella per tant de l’estirabot de Proudhon, que vol l’abolició de la propietat capitalista, tot proposant l’aplicació les 
lleis eternes de la propietat basades en la producció de mercaderies! <=

(25) «Capital és riquesa acumulada emprada amb l’objectiu de treure’n profit» (Malthus, l.c.) «El capital... consisteix en riquesa 
estalviada a partir dels ingressos i emprada amb l’objectiu de treure’n profit». (R. Jones, «Text-book of lectures on the Political 
Economy of Nations», Hertford 1852, p. 16). <=

(26) «Els posseïdors de producte excedentari o capital». («The Source and Remedy of the National Difficulties. A Letter to Lord 
John Russell», Lond. 1821) <=

(27) «El capital, amb l’interès compost de cada porció del capital estalviat, s’engreixa tant que tota la riquesa del món de la qual 
deriven els ingressos ha esdevingut de fa temps interès del capital». (London «Economist» 19 de juliol del 1851) <=

(28) «Cap economista política de l’època actual pot entendre per estalvi tan sols l’atresorament: i a banda d’aquest procedir contret i 
insuficient, no pot imaginar-se be un ús del terme en referència a la riquesa nacional, sinó el que ha de sorgir d’una aplicació 
diferent d’allò que s’estalvia, fundada en una distinció real entre les diferents menes de treball que sosté». (Malthus, l.c.p. 38, 39). 
<=

(28a) Així és amb Balzac, que ha estudiat profundament totes les vessants de l’avarícia, i que imagina el vell avar Gobseck ben 
rejuvenit quan comença a construir un tresor de mercaderies. <=

(29) «Acumulació de capitals... suspensió dels bescanvis... superproducció». (Th. Corbet, l.c.p. 104). <=

(30) Ricardo. l.c.p. 163, Nota. <=

(31) Malgrat la seua «Lògica» el senyor J. St. Mill no detecta mai la deficiència d’aquesta anàlisi tal com la feren els seus 
predecessors, una anàlisi que, finsi tot dins l’horitzó burgès, des d’un punt purament factual, implora una rectificació. En general 
registra amb un dogmatisme escolar la confusió mental dels seus mestres. Per tant ací: «El propi capital a la llarga es transforma 
completament en salaris, i quan és substituït per la venda del producte esdevé salaris de nou». <=

(32) A. Smith, en la descripció del procés de reproducció, i per tant també d’acumulació, no tan sols no ha fet, des de molts 
aspectes, cap avenç, sinó que va provocar un retrocés patent en relació als seus predecessors, especialment els fisiòcrates. Depenent 
de la il·lusió esmentada en el seu text, hi ha el dogma relament fabulós, que heretà d’ell l’economia política, que el preu de les 
mercaderies es composa de salaris, profit (interès) i renda del sòl, i per tant únicament de salari i plus-vàlua. Des d’aquesta base 
Storch sosté innocentment res menys que: «És impossible de resoldre el preu necessari en els seus elements més simples». (Storch, 
l.c., Petersb., Édit. 1815, t. II, p .141, Nota). Una bella ciència econòmica la que declara impossible resoldre el preu de les 
mercaderies en els seus elements més simples! Hom trobarà això examinat de més a prop en la 3. secció del segon llibre i en la 7. 
secció del tercer llibre. <=
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(33) El lector remarcarà que el mot ‘ingressos’ s’empra de forma doble, primer per designar la plus-vàlua com a fruit sorgit 
periòdicament del capital, en segon lloc com la part d’aquest fruit que és consumida periòdicament pel capitalista o destinada al seu 
fons de consum. He mantingut aquest doble sentit perquè harmonitza amb l’ús lingüístic dels economistes anglesos i francesos. <=

(34) En la forma passada de moda, si bé també constantment renovada, del capitalista com a usurer, Luther mostrà força bé que la 
cerca de poder li és un element del desig d’enriquir-se. «Els pagans pogueren reconèixer per la raó que un usurer és lladre i assassí 
per partida doble. Els cristians, però, el tenim en tanta estima que gairebé els adoram pels seus diners... Qualsevol que devora, furta i 
roba el nodriment d’un altre, comet un assassinat tan gran (pel que fa a l’afectat) com qui el mata de fam o l’enfonsa. Això fa, però, 
un usurer, i seu segur a la seua taula, quan més aviat hauria de penjar de la forca, i se l’haurien de menjar tants corbs com florins ha 
robat, només si tingués prou carn com perquè tants corbs hi poguessen enfonsar el bec i dur-se’n un tros. De mentres hom penja els 
petits lladres... Als petits lladres els posen a la picota, els grans lladres van coberts d’or i seda... Per tant no hi ha cap enemic més 
gran de l’home damunt la terra (després del diable) que l’avar i l’usurer, que volen ésser Déu per damunt de tots els humans. Turcs, 
guerrers, tirans són també mala gent, però han de deixar viure la gent i reconèixer que són roïns i hostils. I poden arribar a fer 
llàstima. Però un usurer i un avar, permetrien que el món sencer morís de fam i de set, de misèria i de necessitat, per tal de poder-ho 
arreplegar tot, i perquè tothom el tracte de déu, i en siga serf per sempre. Porta robes, cadenes daurades, anells, per tancar boques i 
ésser tingut i considerat com un home valuós i pietós... L’usura és un gran i inoït monstre, com un home-llop, que tot arrassa, més 
que cap Cacus, Gerió o Antus. I es revesteix i es pensa pietós, de forma que la gent no puga veure que els ramats han desaparegut, 
que els arrossega cap a la cova. Però Hèrcules sentirà el brams del ramat i dels presoners, i cercarà per cingles i entre les roques, i 
alliberarà el ramat de nou del malvat. Ja que Cacus vol dir el malvat que és un pietós usurer, i furta, roba i menja tot. I no posseirà 
les coses amb les que s’ha fet, i pensa que ningú no el descobrirà, perquè fa semblar que el ramat, conduït de nou a la seua cova, 
damunt les mateixes petjades, continua a fora. De forma que l’usurer enganyaria el món, com si ell fos útil i donàs ramats al món, 
que, però, lloga i es menja tot sol... I com que trencam a la roda i decapitam assaltadors de camins, assassins i violadors de domicili, 
com de més hauríem de trencar a la roda i matar... caçar, maleir i decapitat tots els usurers». (Martin Luther, l.c.) <=

(35) Dr. Aikin, «Description of the Country from 30 to 40 miles round Manchester» Lond. 1795, p. 182 sqq. <=

(36) A. Smith, l.c., b. II, ch. III. <=

(37) Fins i tot J. B. Say diu: «Els estalvis dels rics es fan a expenses dels pobres». «El proletari romà vivia gairebé completament a 
costa de la societat... Gairebé es pot dir que la societat moderna viu a costa dels proletaris, a partir d’allò que queda fora de la 
remuneració del treball». (Sismondi, «Études etc.», t. I, p. 24.) <=

(38) Malthus, l.c.p. 319, 320. <=

(39) «An Inquiry into those principles respecting the Nature of Demand etc.», p. 67. <=

(40) l.c.p. 59. <=

(41) Senior, «Principes fondamentaux de l'Écon. Pol.» trad. Arrivabene, Paris 1836, p. 309. Això era massa feixuc pels partidaris de 
l’antiga escola clàssica. «El senyor Senior l’ha substituït l’expressió treball i capital per treball i abstinència... Abstinència és una 
mera negació. No és l’abstinència sinó l’ús del capital emprat productivament allò que constitueix la font del benefici». (John 
Cazenove, l.c.p. 130, Nota). El senyor John St. Mill accepta contràriament d’una banda la teoria del benefici de Ricardo i hi annexa 
de l’altra la «remuneration of abstinence» de Senior. Tan aliena li és la «contradicció» hegeliana, font de tota dialèctica, com 
casolana li és la contradicció corrent.

Afegit a la 2. ed. Els economistes vulgars mai no han fet la simple reflexió que qualsevol acció humana es pot veure com una 
«abstinència» del seu contrari. Menjar és una abstinència de dejunar, caminar una abstinència de parar quiet, treballar una 
abstinència de no fer res, no fer res una abstinència de treballar, etc. Els senyors farien bé de rumiar per una vegada sobre Spinoza: 
Determinatio est negatio. <=

(42) Senior, l.c.p. 342, 343. <=

(43) «Ningú... no sembraria el seu blat, per exemple, i permetria que restàs durant dotze mesos en la terra, o deixaria el seu vi en un 
celler durant anys, per comptes de consumir aquestes coses o el llur equivalent immediatament... si no esperàs d’adquirir un valor 
addicional». (Scrope, «Polit. Econ.», edit. per A. Potter, New York 1841, p. 133). <=

(44) «La privació que s’imposa el capitalista en prestar» (aquest eufemisme s’empra amb l’objectiu d’identificar, d’acord amb la 
manera aprovada dels economistes vulgars, el treballador assalariat que és explotat, amb el capitalista industrial, al qual li bombegen 
diners prestats de capitalistes!), «els seus intruments de producció al treballador, per comptes de dedicar-ne el valor al seu propi 
consum, transformant-los en objectes d’utilitat o de plaer». (G. de Molinari, l.c.p. 36). <=

(45) «La conservation d'un capital exige... un effort ... constant pour résister à la tentation de le consommer». (Courcelle-Seneuil, 
l.c.p. 20). <=

(46) «Les classes particulars d’ingressos que rendeixen de la forma més abundant al progrés del capital nacional, canvien en les 
diferents fases del llur progrés, i són, per tant, completament diferents en nacions que ocupen diferents posicions en aquest progrés... 
Els beneficis són... una font poc important d’acumulació en comparació amb els salaris i les rendes, en les primeres fases de la 
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societat... Quan ja ha tingut lloc un avenç considerable en la potència de la indústria nacional, els beneficis s’alcen fins a una 
importància relativa com a font d’acumulació». (Richard Jones, «Textbook etc.», p. 16, 21). <=

(47) l.c.p. 36 sq. {A la 4a ed. - Hi ha d’haver un error, el passatge no s’ha trobat. - F. E.} <=

(48) «Ricardo diu: ‘En diferents estadis de la societat l’acumulació de capital o dels mitjans per emprar’ (és a dir, d’explotar) 
‘treball és més o menys ràpida, i ha de dependre en tots els casos de la capacitat productiva del treball. La capacitat productiva del 
treball és generalment més gran allà on hi ha abundància de terra fèrtil’. Si, en la primera frase, la capacitat productiva del treball 
significa la petitesa d’aquella part alíquota de qualsevol producte que va als qui produiren el treball manual, la frase és gairebé 
idèntica, perquè la part alíquota restant és el fons a partir del qual el capital pot, si el propietari vol, acumular-se. Però llavors això 
no passa en general allà on hi ha més terra fèrtil». («Observations on certain verbal disputes etc.», p. 74). <=

(49) J. St. Mill, «Essays on some unsettled Questions of Polit. Economy», Lond. 1844, p. 90, 91. <=

(50) «An Essay on Trade and Commerce», Lond. 1770, p.44. Similarment el «Times» de desembre del 1866 i del gener del 1867 
publicava declaracions fetes amb el cor d’un propietari anglès de mines, on es dibuixava el feliç destí dels miners belgues, que 
demanaven i rebien no pas més del que era estrictament necessari per viure pels seus «patrons». Els treballadors belgues han de patir 
molt, però figurar en el «Times» com a treballadors model! A començaments del 1867 responien amb la vaga dels miners belgues 
(de Marchienne), reprimida amb pòlvora i plom. <=

(51) l.c.p. 44, 46. <=

(52) El fabricant de Northamptonshire comte un pia fraus disculpable per sorgir del cor. Compara aparentment la vida del 
treballador manufacturer anglès i la del francès, però descriu en els mots abans citats, com admet després en el seu embarbussament, 
la del treballador agrícola francès! <=

(53) l.c.p. 70, 71. Nota a la tercera edició. Avui, gràcies a la competència del mercat mundial establerta de llavors ençà, hem anat un 
bon tros més enllà. "Si Xina", declara el membre del parlament Stapleton als seus electors, «si Xina esdevingués un gran país 
industrial, no veig com la població treballadora europea podria sostindre la pugna sense reduir-se al nivell dels seus competidors». 
(«Times», 3 de setembre del 1873). - Ja no els continentals, no, sinó els salaris xinesos, són ara l’objectiu cobejat del capital anglès. 
<=

(54) Benjamin Thompson, «Essays, political, economical, and philosophical etc.», 3 vol., Lond. 1796 -1802, vol. 1, p. 294. En el seu 
«The State of the Poor, or an History of the Labouring Classes in England etc.», sir F. M. Eden recomana la sopa de pidolaire 
rumfordiana als supervisors de les workhouses i recorda amb un retret als obrers anglesos que «molts pobres, particularment a 
Escòcia, viuen, i ben comfortablement (and that very comfortably too), durant mesos seguits, a base de civada i d’ordi, barrejats tan 
sols amb aigua i sal». (l.c., v. I, b. II, ch. II, p. 503). «Empremptes» similars en el segle XIX. «El treballador agrícola anglès», s’hi 
diu per exemple, «refusa menjar qualsevol barreja de farines de subsòl. A Escòcia, on l’educació és millor, aquest prejudici és 
segurament desconegut». (Charles H. Parry M.D., «The Question of the Necessity of the existing Cornlaws considered», Lond. 
1816, p. 69). El mateix Parry deplora, però, que l’obrer anglès ara (1815) ha empitjorat força en comparació amb l’època d’Eden 
(1797). <=

(55) Dels reports de la darrera comissió d’investigació parlamentària sobre l’adulteració de mitjans de vida, hom veu que fins i tot 
l’adulteració de medicines constitueix a Anglaterra no l’excepció, sinó la regla. Per exemple, l’examen de 34 mostres d’opi, 
comprades en tantes altres farmàcies londinenques diferents, donà que 31 eren adulterada amb càpsules de rosella, farina de blat, 
goma, fang, sorra, etc. Moltes no contenien ni un àtom de morfina. <=

(56) G. L. Newnham (barrister at law): «A Review of the Evidence before the Committees of the two Houses of Parliament on the 
Corn Laws», Lond. 1815, p. 20, Nota. <=

(57) l.c.p. 19, 20. <=

(58) Ch. H. Parry. l.c.p. 77, 69. El senyors terratinents per la llur banda «s’indemnitzaren» no tan sols per la guerra anti-jacobina, 
que menaren en nom d’Anglaterra, sinó que s’enriquiren enormement. «Les llurs rendes es doblaren, triplicaren, quadriplicaren i, en 
casos excepcionals, se sixtuplicaren en 18 anys». (l.c.p. 100, 101). <=

(59) Friedrich Engels, «Lage der arbeitenden Klasse in England», p. 20. <=

(60) L’economia clàssica, degut a una anàlisi deficient del procés laboral i d’ampliació de valor, no ha copsat mai de forma adient 
aquest important moment de la reproducció, com hom pot veure per exemple en Ricardo. Diu, per exemple: siga quin siga el canvi 
de productivitat, «un milió d’homes produeix en la fàbrica sempre el mateix valor». Això és correcte si l’extensió i el grau 
d’intensitat del llur treball són constants. Però no impedeix, i això Ricardo ho passa per alt en certes conclusions, que un milió 
d’homes, amb productivitats diferents del llur treball, converteixen en productes quantitats de valor força diferents, i per tant lliuren 
un valor de producte força diferent. Ricardo ha provat debades, remarcam-ho de passada, de deixar clara a J. B. Say la diferència 
entre valor d’ús (que ací s’anomena wealth, riquesa material) i valor d’intercanvi amb aquest mateix exemple. Say respon: «Quant a 
la dificultat que posa de manifest el senyor Ricardo en dir que, per uns procediments més ben dissenyats un milió de persones poden 
produir dues vegades, tres vegades més riqueses, sense produir més valor, aquesta dificultat no l’és pas quan hom considera, tal com 
cal fer, la producció com un bescanvi en el qual hom dona els serveis productius del seu de treball, de la seua terra, i dels seus 
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capitals, per obtindre productes. És mitjançant aquests serveis productius que adquirim tots els productes que hi ha al món. O... som 
tan més rics, els nostres serveis productius tenen més valor, com més gran és la quantitat de coses útils que obtenen en l’intercanvi 
anomenat producció. (J. B. Say, «Lettres à M. Malthus», Paris 1820, p. 168, 169). La «dificulté» - existeix per ell, no per Ricardo – 
que Say vol aclarir és aquesta: Per què no augmenta el valor d’intercanvi dels valors d’ús, quan la llur quantitat augmenta com a 
conseqüència d’una elevació de la productivitat del treball? Resposta: la dificultat es resol quan hom anomena eventualment el valor 
d’ús valor d’intercanvi. El valor d’intercanvi és una cosa que connecta one way or another amb l’intercanvi. Si, per tant, hom 
anomena la producció un «intercanvi» de treball i mitjans de producció per producte, és clar com l’aigua que hom rebrà més valor 
d’intercanvi com més valor d’ús lliure la producció. En altres mots: com més valor d’ús, per exemple mitjons, una jornada de treball 
lliure al fabricant de mitjons, més ric serà en mitjons. Sobtadament Say cau, però, en el fet que: «amb una quantitat més gran» de 
mitjons el llur «preu» (que naturalment no té res a veure amb el valor d’intercanvi) cau, «perquè la competència» (els productors) 
«obliga a donar els productes per allò que costen». Però d’on ve llavors el benefici si el capitalista ven la mercaderia al preu que li 
ha costat? Però never mind. Say declara que, com a conseqüència de l’augmentada productivitat, cadascú rep ara a canvi per un 
mateix equivalen dos parells de mitjons per comptes d’un. El resultat al qual arriba és justament l’afirmació de Ricardo que volia 
contradir. Després d’aquest poderós esforç mental apostrofa triomfalment a Malthus amb els mots: «Aquesta és, senyor meu, la 
doctrina ben fonamentada, sense la qual és impossible, declar, d’explicar les més grans dificultats de l’economia política i, 
assenyaladament, com pot ésser que una nació siga més rica mentre els seus productes disminueixen de valor, tot i que la riquesa 
siga valor». (1.c.p. 170). Un economista anglès remarca sobre peces artístiques similars de les «Lettres» de Say: QAquestes formes 
afectades de parlar constitueixen en general allò que al senyor Say plau d’anomenar la seua doctrina i que honestament urgeix a 
Malthus d’ensenyar a Hertford, tal com ja s’ensenya ‘dans plusieurs parts de l’Europe’. Diu: ‘Si vós trobau una fisionomia de 
paradoxa a totes aquestes proposicions, vegeu les coses que expressen, i gos de creure que us semblaran força simples i força 
raonables’. Sens dubte, i com a conseqüència del mateix procés, semblaran qualsevol cosa, tret d’originals». («An Inquiry into those 
Principles respecting the Nature of Demand etc.», p. 110). <=

(61) MacCulloch perdé la patent dels «wages of past labour» ben abans que Senior la patent dels «wages of abstinence». <=

(62) Vg. entre d’altres J. Bentham, «Théorie des Peines et des Récompenses», trad. Et. Dumont, 3ème éd., Paris 1826, t. II, l. IV, ch. 
II. <=

(63) Jeremias Bentham és un fenomen purament anglès. Fins i tot sense excloure el nostre filòsof Christian Wolff, no s’hi havia 
obert pas en cap època i en cap país un lloc comú de cuina casolana tan autocomplaent. El principi d’utilitat no fou cap descoberta 
de Bentham. Reproduí tan sols sense esperit allò que Helvetius i d’altres francesos del segle XVIII havien dit espiritualment. Si hom 
vol saber, per exemple, que és útil per un gos, hom ha d’estudiar la natura canina. Aquesta mateixa natura no s’ha de construir a 
partir del «principi d’utilitat». Aplicat als homes, quan hom censuraria tots els actes, moviments, relacions, etc., humans d’acord 
amb el principi d’utilitat, cal tractar abans amb la natura humana en general i després amb la natura humana modificada en cada 
època històrica. Bentham gasta poca ploma. Amb la sequedat més innocent assum el botiguer modern, especialment el botiguer 
anglès, com l’home normal. Qualsevol cosa que siga útil a l’home normal i al seu món, és en si i per si útil. Aquesta mesura l’aplica 
llavors al passat, present i futur. Per exemple, la religió cristiana és útil perquè prohibeix en nom de la religió les mateixes faltes que 
el codi penal condemna en nom de la llei. La crítica artística és «perjudicial» perquè pertorba a individus valuosos gaudir de Martin 
Tupper, etc. Amb aquesta immundícia el brau home, amb la divisa «nulla dies sine linea» ha omplert muntanyes de llibres. Si 
tingués el coratge del meu amic H. Heine anomenaria al senyor Jeremias un geni en estupidesa burgesa. <=

(64) «Els economistes polítics són massa hàbils per considerar una certa quantitat de capital i un cert nombre de treballadors com a 
instruments productius de potència uniforme, o operant amb una certa intensitat uniforme... Els qui... mantenen... que les 
mercaderies són els únics agents de la producció... demostren que la producció no podria ampliar-se mai, ja que requereix com a 
condició indispensable d’aquesta ampliació que augmenten prèviament aliments, matèries primeres i eines; la qual cosa és de fet 
mantindre que cap augment de producció pot tindre lloc sense un augment previ, o, en altres mots, que un augment és impossible». 
(S. Bailey, «Money and its Vicissitudes», p. 58 u. 70.) Bailey critica el dogma principalment des del punt de mira del procés de 
circulació. <=

(65) J. St. Mill diu en els seus «Principles of Polit. Economy»: «El producte del treball es distribueix avui en una relació inversa al 
treball – per norma general, els treballs realment extenuants i realment repulsius per comptes de pagar-se més que bé que els altres, 
són els més malpagats de tots... Com més repulsiva és l’ocupació, més segur és que ha de rebre la mínima remuneració... La duresa i 
els ingressos, per comptes d’ésser directament proporcionals, com ho serien en qualsevol disposició justa de la societat, es troben en 
general en una relació inversa l’una dels altres». Per evitar malentesos remarc que, si bé homes com J. St. Mill, etc., són 
responsables de la contradicció entre els llurs antics dogmes econòmiques i les tendències modernes, seria incorrecte barrejar-los 
amb ramat d’apologetes de l’economia vulgar. <=

(66) H. Fawcett, Prof. of Polit. Econ. at Cambridge: «The Economic Position of the British Labourer», Lond. 1865, p. 120. <=

(67) He de recordar ací al lector que les categories ‘capital constant i variable’ les vaig emprar jo per primera vegada. L’economia 
política d’ençà d’A. Smith barreja confusament les distincions essencuals amb les diferències formals que sorgeixen del procés de 
circulació entre el capital fix i el circulant. Per més detalls d’això, el segon llibre, segona secció. <=

(68) Fawcett, l.c.p. 123, 122. <=

(69) Hom podria dir que no tan sols el capital, sinó també els treballadors, en forma d’emigració, són exportats anualment 
d’Anglaterra. En el text, però, no es qüestiona l’aspecte pecuniari dels emigrants, que en gran part no són treballadors. Els fills de 
parcers constitueixen una gran part. El capital addicional transportar anualment a l’exterior amb interès és d’una proporció molt més 
gran a l’acumulació anual que no ho és l’emigració anual respecte de l’augment anual de població. <=
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CAPÍTOL VINT-I-TRESÈ. PRIMERA PART. (SECCIONS D’1 A 4) 
La llei general de l’acumulació capitalista

1. Demanda creixent de força de treball amb l’acumulació, amb composició constant 
del capital

Tractarem en aquest capítol de la influència del creixement del capital en la situació de 
la classe treballadora. El factor més important d’aquesta recerca és la composició del 
capital i les alteracions per les quals passa en el decurs del procés d’acumulació. 

La  composició  del  capital  es  pren  en  doble  sentit.  Des  de  la  banda  del  valor  es 
determina mitjançant la relació amb la qual es divideix en capital constant o valor dels 
mitjans de producció i capital variable o valor de la força de treball, la suma total dels 
salaris. Des de la banda de la matèria, tal com funciona en el procés de producció, tot el 
capital es divideix en mitjans de producció i força de treball viva; aquesta composició es 
determina mitjançant la relació entre la quantitat de mitjans de producció emprats d’una 
banda i la massa de treball requerida per la llur aplicació de l’altra. Anomén la primera 
composició en valor, la segona composició tècnica del capital. Entre les dues existeix 
una estreta correlació. Per expressar-ho, anomén la composició en valor del capital, en 
la mesura que la determinar la seua composició tècnica i en reflecteix les alteracions, 
composició orgànica del capital. Allà on es diga breument composició del capital, s’ha 
d’entendre sempre la seua composició orgànica. 

Els  nombrosos  capitals  individuals  esmerçats  en  una  determinada  branca  de  la 
producció tenen entre ells composicions més o menys diferents. La mitjana de les llurs 
composicions individuals ens dóna la composició del capital global d’aquesta branca de 
la  producció.  Finalment  la  mitjana  global  de les  composicions  mitjanes  de totes  les 
branques de la producció ens dóna la composició del capital social d’un país, i d’aquest 
tan sols en darrera instància ens ocuparem a continuació. 

El creixement del capital inclou el creixement de la seua porció variable o la que és 
substituïda  per  força  de  treball.  Una  part  de  la  plus-vàlua  convertida  en  capital 
addicional  s’ha de  reconvertir  sempre  a  capital  variable  o  afegir-se  al  fons  laboral. 
Suposam que, amb totes les altres circumstàncies constants, la composició del capital 
resta inalterada, és a dir que una determinada quantitat de mitjans de producció o capital 
constant  requereix  sempre  la  mateixa  quantitat  de  força  de  treball  per  posar-se  en 
moviment, de forma que clarament la demanda de treball i els fons de subsistència del 
treballador  creixen  en  proporció  amb  el  capital  i  tan  més  ràpidament  com  més 
ràpidament cresca el capital. Com que el capital produeix anualment una plus-vàlua, de 
la qual una part s’afegeix anualment al capital originari, com que el propi increment 
creix anualment amb l’abast ampliat del capital ja en funcionament i com que finalment, 
sota esperons particulars d’enriquiment, com per exemple, l’obertura de nous mercats, 
de  noves  esferes  d’inversió  de capital  com a  conseqüència  de les  noves  necessitats 
socials  que  s’hi  desenvolupen,  etc.,  l’escala  de  l’acumulació  s’amplia  sobtadament 
mitjançant una mera alteració de la divisió de la plus-vàlua o producte excedentari en 
capital i ingressos, les necessitats d’acumulació de capital poden superar el creixement 



de la força de treball o del nombre de treballadors, i la demanda de treballadors la llur 
oferta, de forma que els salaris pugen. Això ha d’ésser en darrer terme el cas si les 
assumpcions anteriors perduren. Com que cada any s’ocupen més treballadors que en 
l’anterior,  tard  o  d’hora  s’ha  d’arribar  a  un  pun,  on  les  necessitats  d’acumulació 
comencen a ultrapassar  l’oferta habitual  de treball,  i  on per tant  arrenca una pujada 
salarial.  Planys  davant  això s’entonaren a  Anglaterra  durant tot  el  segle  XV i  en la 
primera meitat del segle XVIII. Les circumstàncies més o menys favorables en les quals 
els  treballadors  assalariats  es  mantenen  i  augmenten  no  alteren,  però,  el  caràcter 
fonamental  de  la  producció  capitalista.  Com que  la  reproducció  simple  reprodueix 
constantment  la  mateixa  relació  de  capital,  la  dels  capitalistes  d’una  banda  i  els 
treballadors assalariats de l’altra,  la reproducció a una escala ampliada o acumulació 
reprodueix la relació de capital  a una escala ampliada,  més capitalistes o capitalistes 
més grans en un pol, més treballadors assalariats en l’altre. La reproducció de la força 
de treball ha d’incorporar-se ininterrompudament com a mitjà d’ampliació de valor, no 
pot alliberar-se del capital,  i el seu esclavatge és tan sols amagat per la diversitat de 
capitalistes individuals  als  quals  es ven,  i  aquesta reproducció de la força de treball 
constitueix de fet un aspecte essencial de la pròpia reproducció del capital. Acumulació 
de capital és per tant augment de proletariat.(70)

L’economia clàssica copsà aquest fet  tan profundament  que A. Smith,  Ricardo,  etc., 
com esmentàvem abans, identificaren falsament l’acumulació amb el consum de tota la 
part capitalitzada de la plus-vàlua per part dels treballadors productius o amb la seua 
conversió en treballadors assalariats addicionals. J ael 1696 John Bellers deia: 

«Ja que si algú tingué 100.000 acres i les mateixes lliures en metàl·lic i els mateixos caps de bestiar sense 
cap  treballador,  què  seria  aquest  home  ric  si  no  un  treballador?  I  com que  els  treballadors  fan  als 
individus rics, com més treballadors, més rics hi haurà... El treball dels pobres és la mina dels rics».(71)

Així ho feia Bernard de Mandeville a començaments del segle XVIII: 

«Allà on la propietat és manté segura, seria més fàcil viure sense diners que sense pobres, ja que qui faria 
la feina?... Així com els treballadors han de quedar coberts de la fam, no han de rebre res que puguen 
estalviar. Si ací i allà un de les classes inferiors mitjançant un esforç poc habitual i estrenyent-se el ventre 
s’alçàs per damunt de la situació on ha crescut, ningú no li hauria d’mpedir, i és més, és innegablement el 
comportament més assenyat per qualsevol persona o família privada de la societat ésser frugal; però és 
l’interès de totes les nacions riques que la major part dels pobres no siguen mai inactius i que, amb tot, 
contínuament gasten tot el que reben... Els qui es guanyen la vida pel treball diari no tenen res per negar-
los l’atenció a les llurs necessitats, que és prudent alleugerir, però una ximpleria curar. L’única cosa que 
pot  fer  esforçat  l’home  treballador  és  un  salari  mesurat.  Un  de  massa  petit  el  faria  segon  el  seu 
temperament desesmat o desesperat, i un de massa gran insolent i malfeiner... Del que s’han desenvolupat 
anteriorment se segueix que una nació lliure, on no es permeten esclaus, la riquesa més segura consisteix 
en una quantitat de pobres laboriosos. A banda que són la font inesgotable de flotes i exèrcits, sense els 
quals no s’hi gaudiria gens ni el producte de cap país seria valuable. Per fer la societat» (que naturalment 
consisteix en no-treballadors) «joiosa i al poble dòcil en les circumstàncies lamentables, és necessari que 
la gran majoria siga tan ignorant com pobra. El coneixement amplia i multiplica els nostres desitjos, i 
com menys coses desitge un home, més fàcilment se li satisfaran les necessitats».(72)

Ço que Mandeville, un home molt honest i un cap molt clar, no havia copsat és que el 
mecanisme  del  propi  procés  d'acumulació  augmenta,  amb  el  capital,  la  massa  de 
«pobres laboriosos», és a dir els treballadors assalariats, que converteixen la llur força 
de treball en una creixent capacitat d’ampliació del valor del capital creixent i que per 
això  mateix  han  d’eternitzar  la  llur  relació  de  dependència  amb  el  propi  producte, 
personificat en el capitalista. Pel que fa a aquesta relació de dependència remarca sir F. 
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M.  Eden  en  el  seu  «L’estat  dels  pobres,  una  història  de  les  classes  treballadores 
d’Anglaterra»:

«La nostra regió requereix treball per la satisfacció de necessitats, i per això, si més no una part de la 
societat ha de treballar infatigablement... Uns, que no treballen, tenen, però, el producte de l’esforç pel 
llur fruit. Agraeixen aquesta particularitat, però, tan sols a la civilització i l’ordre; són pures criatures de 
les institucions burgeses.(73) Ja que aquestes han reconegut que hom pot apropiar-se del fruit del treball 
per altres mitjans diferents del  treball.  Els individus de fortuna independent agraeixen la llur fortuna 
gairebé completament al treball d’altri, i no a la pròpia capacitat, ni per ésser millors que els altres; no és 
la possessió de terra i diners, sinó el comandament damunt el treball (the command of labour), allò que 
diferencia els rics dels pobres... Això posa als pobres, no en un estat abjecte o servil, sinó en un estat de 
lleugera i liberal dependència (a state of easy and liberal dependence), i pels individus propietat hi ha una 
influència  i  autoritat  suficients  damunt  els  qui  treballen...  Aquesta  relació  de  dependència  és,  com 
qualsevol coneixedor de la natura humana sap, necessària pel propi comfort del treballador».(74)

Sir  F.  M.  Eden,  remarcam casualment,  és  l’únic  deixeble  d’Adam Smith  que  lliurà 
durant el segle XVIII quelcom d’importància.(75)

Sota  les  condicions  anteriorment  suposades  d’acumulació,  les  més  favorables  als 
treballadors, es vesteix la llur relació de dependència envers el capital  en una forma 
suportable o, com deia Eden, «lleugera i liberal». Per comptes de fer-se més intensiva 
amb el creixement del capital, es fa tan sols més extensiva, és a dir l’esfera d’explotació 
i d’opressió del capital s’estén tan sols en les seues pròpies dimensions i en el nombre 
dels seus subjectes. De la llur pròpia plus-vàlua, que s’infla i infla el capital addicional, 
una part més gran els retorna en la forma de mitjans de pagament, de forma que poden 
ampliar el cercle de gaudiments,  millorar el fons de consum de roba, mobles, etc., i 
poden  construir  petits  fons  de  reserva  de  diners.  Però  tan  poc  com  una  millor 
indumentària,  nutrició,  tractament  i  un  peculi  més  gran  absoleixen  la  relació  de 
dependència i l’explotació de l’esclau, tan poc les del treballador assalariat.  Un preu 
augmentat del treball com a conseqüència de l’acumulació de capital vol dir de fet tan 
sols que l’abast i el pes de la cadena daurada que el treballador assalariat ja ha forjat per 
ell mateix, li  permet una disminució de la tensió. En les controvèrsies sobre aquesta 
matèria hom en general ha passat de llarg de la qüestió principal, és a dir les differentia 
specifica de la producció capitalista.  La força de treball  es ven avui, no per satisfer 
mitjançant el seu servei o el seu producte la necessitat personal del comprador. El seu 
objectiu  és  l’ampliació  de  valor  del  seu  capital,  producció  de  mercaderies  que 
continguen més treball que el que paga, i per tant continguen una porció de valor que no 
li coste res i que, però, es realize mitjançant la venda de la mercaderia. La producció de 
plus-vàlua o plus-fabricació és la llei absoluta d’aquesta forma de producció. Tan sols 
perquè manté els mitjans de producció com a capital, reprodueix el seu propi valor com 
a capital i ofereix en treball impagat una font de capital addicional, és vendible la força 
de treball.(76) Les condicions de la seua venda, tant se val si més o menys favorables 
pel  treballador,  inclueixen  per  tant  la  necessitat  de  la  seua  contínua  revenda  i  la 
reproducció contínuament ampliada de la riquesa com a capital. El salari, com hem vist, 
condicionat  per  la  seua  natura,  impliquen  sempre  el  lliurament  d’una  determinada 
quantitat de treball impagat per part del treballador. Del tot independent de la pujada de 
salari amb un preu reduït del treball, ec., el seu increment vol dir en el millor dels casos 
tan sols una disminució quantitativa del treball impagat que ha d’oferir el treballador. 
Aquesta disminució no pot arribat mai al punt d’amenaçar el propi sistema. A banda de 
conflictes violents sobre el nivell salarial, i Adam Smith ja ha demostrat que en general 
i  globalment  en aquest  conflicte  l’amo sempre  resta l’amo,  una pujada del  preu del 
treball originada per l’acumulació de capital implica la següent alternativa:
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O  bé  el  preu  del  treball  continua  a  pujar,  perquè  la  seua  elevació  no  estorba  la 
continuació de l’acumulació; i no hi ha en això cap meravella ja que, deia A. Smith,

«fins  i  tot  amb els beneficis  disminuïts,  però,  el  capital  augmenta;  creix encara  més ràpidament  que 
abans... Un gran capital, encara que amb un benefici petit, creix més ràpidament que un capital petit amb 
gran benefici. (l.c. I, p. 189).

En aquest cas és evident que una disminució del treball impagat no interfereix de cap 
manera  amb  l’extensió  del  domini  del  capital.  -  O,  i  aquesta  l’altre  costat  de 
l’alternativa, l’acumulació s’embarranca com a conseqüència de la pujada del preu del 
treball, perquè l’estímul del guany queda limat. L’acumulació disminueix. Però amb la 
seua  disminució  desapareix  la  causa  originària  de  la  seua  reducció,  és  a  dir  la 
desproporció entre  capital  i  força de treball  explotable.  El mecanisme del procés de 
producció capitalista bandeja per tant els obstacles que crea temporalment. El preu del 
treball  cau  de  nou al  nivell  corresponent  a  les  necessitats  d’ampliació  de valor  del 
capital, ja siga aquest ara inferior, superior o igual al nivell tingut per normal abans de 
l’aparició de la crescuda salarial.  Hom veu: en el primer cas no és la reducció en el 
creixement absolut o proporcional de la força de treball o població treballadora la que fa 
excedir al capital, sinó contràriament l’augment del capital el que fa insuficient la força 
de  treball  explotable.  En  el  segon  cas  no  és  l’augment  en  el  creixement  absolut  o 
proporcional de la força de treball o de la població treballadora la que fa insuficient el 
capital, sinó contràriament la reducció del capital la que fa excessiva la força de treball 
explotable o, més aviat, el seu preu. Són aquests moviments absoluts en l’acumulació 
del capital els que es reflecteixen com a moviments relatius en la quantitat de força de 
treball  explotable i per tant semblen originats  pel propi moviment de la darrera. Per 
expressar-ho matemàticament: la quantitat d’acumulació és la variable independent, i la 
quantitat  de  salaris  la  dependent,  no  a  l’inrevés.  Així  en  la  fase  de  crisi  del  cicle 
industrial  la caiguda general  del  preu de mercaderies s’expressa com una pujada de 
valor relatiu dels diners, i en la fase de prosperitat la pujada general del preu de les 
mercaderies com una caiguda del valor relatiu de diners. L’anomenada escola currency 
conclou d’això que amb preus massa alts i massa baixos circulen menys diners. La seua 
ignorància  i  complet  malentès  dels  fets  (77) troben  un  valuós  paral·lel  en  els 
economistes que interpreten cada fenomen de l’acumulació sostenint una vegada que 
existeixen pocs treballador i altra que massa.

La llei de la producció capitalista, que rau en el fons de la pretesa «llei natural de la 
població», arriba simplement a això: la relació entre capital, acumulació i nivell salarial 
no és més que la relació entre el treball impagat convertit a capital i el treball addicional 
requerit  per posar en moviment  el  capital  afegit.  No és per tant  de cap manera una 
relació de dues quantitats mútuament independents, d’una banda la quantitat de capital, 
i de l’altra el nombre de la població treballadora, sinó més aviat en darrera instància tan 
sols la relació entre el treball impagat i el pagat de la mateixa població treballadora. Si 
la quantitat de treball impagat lliurat per la classe treballador i acumulat per la classe 
capitalista creix prou ràpidament com perquè per poder convertir-lo en capital calga una 
addició extraordinària de treball pagat, puja el salari, i si tot l’altre es manté, disminueix 
proporcionalment  el  treball  impagat.  Tan  bon  punt,  però,  que  aquesta  disminució 
assoleix el punt on el treball excedentari que nodreix al capital ja no se subministra en 
una quantitat normal, apareix una reacció: una part inferior d’ingressos es capitalitza, 
l’acumulació es desaccelera,  i  el  moviment  salarial  a l’alça topa amb una tendència 
contrària. L’elevació del preu del treball resta per tant confinada en uns límits que no 
tan sols deixen intocats els fonaments del sistema capitalista, sinó que asseguren també 
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la seua reproducció a una escala creixent. La llei d’acumulació capitalista mistificada en 
llei  natural  expressa  per  tant  de  fet  tan  sols  que  la  seua  natura  exclou  qualsevol 
disminució en el grau d’explotació del treball o qualsevol pujada del preu del treball, 
que puga fer perillar seriosament la reproducció contínua de la relació de capital i la 
seua reproducció a una escala sempre ampliada. No pot ésser altrament en un sistema de 
producció on el  treballador  és per la necessitat  d’ampliació de valor disponible,  per 
comptes  que,  contràriament,  la  riquesa  material  siga  per  les  necessitats  de 
desenvolupament del treballador. Com els humans en la religió són dominats per l’obra 
de la seua pròpia ment, en la producció capitalista ho són per l’obra de la seua pròpia 
mà.(77a)

2. Reducció relativa de la porció variable del capital amb el progrés de l’acumulació i  
de la concentració que l’acompanya

Segons els propis economistes no és ni l’abast previ de la riquesa social ni la quantitat 
de capital ja en funcionament la que condueix a una elevació salarial, sinó únicament el 
creixement constant de l’acumulació i el grau de rapidesa del seu creixement (A. Smith, 
Llibre 1, cap. 8). Fins ara hem considerat tan sols una fase particular d’aquest procés, 
aquella on el creixement del capital té lloc amb una composició tècnica constant del 
capital. Però el procés va més enllà d’aquesta fase.

Una vegada donat el fonament general del sistema capitalista, apareix eventualment en 
el decurs de l’acumulació un punt on el desenvolupament de la productivitat del treball 
social esdevé la palanca més poderosa de l’acumulació. 

«La  mateixa  causa»,  diu  A.  Smith,  «que  eleva  el  salari  del  treball,  l’augment  de  capital,  tendeix  a 
augmentar la seua capacitat productiva, i a fer que una quantitat inferior de treball produesca una gran 
quantitat d’obra».

A banda de les condicions naturals com la fertilitat de la terra, etc., i de la destresa de 
productors laborals independents i aïllats, demostrada, però, més qualitativament en la 
bondat de l’obra que no quantitativament en la massa, el grau de productivitat social del 
treball  s’expressa  en  l’abast  quantitatiu  relatiu  dels  mitjans  de  producció  que  un 
treballador, durant un cert temps, converteix en producte amb la mateixa tensió de la 
força de treball.  La massa dels  mitjans de producció que fa funcionar  creix amb la 
productivitat del seu treball. Aquests mitjans de producció juguen així un doble paper. 
El creixement d’uns és conseqüència de la productivitat  creixent del treball  i  el dels 
altres  n’és  condició.  Per  exemple,  amb  la  divisió  manufacturera  del  treball  i  la 
utilització de maquinària s’elabora amb el mateix temps més matèria primera, entrant 
per tant una quantitat més gran de matèria primera i de materials auxiliars en el procés 
laboral. Això és la conseqüència de la productivitat creixent del treball. D’altra banda la 
quantitat  de maquinària  emprada,  bèsties  de  càrrega,  fertilitzants  minerals,  obres  de 
drenatge, etc., és condicions pel creixement de la productivitat del treball. També n’és la 
quantitat  de  mitjans  de  producció  concentrats  en  edificis,  fundicions,  mitjans  de 
transport, etc. Però, en siga condició o conseqüència, l’abast quantitatiu creixent dels 
mitjans de producció en comparació amb la força de treball que incorporen expressa la 
productivitat creixent del treball. L’augment del darrer apareix per tant en la reducció de 
la quantitat de treball en relació amb la quantitat de mitjans de producció que mou o en 
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la reducció quantitativa dels factors subjectius del procés laboral en comparació amb els 
seus factors objectius.

Aquesta alteració en la composició tècnica del capital, aquest creixement en la quantitat 
de mitjans de producció en comparació amb la quantitat de la força de treball que els fa 
viure, es reflecteix de nou en la seua composició de valor, en l’augment de la porció 
constant del valor del capital a costa de la seua porció variable. Per exemple, hi pot 
haver,  comptat  percentualment,  un  esmerçament  originari  d’un  50% en  mitjans  de 
producció i un 50% en força de treball,  i  després, amb el desenvolupament del grau 
productiu del treball, un 80% en mitjans de producció i un 20% en força de treball, etc. 
Aquesta llei de creixement augmentat de la porció constant de capital en relació amb la 
variable es constata a cada passa (com ja s’ha desenvolupat abans) mitjançant l’anàlisi 
comparativa  dels  preus  de  les  mercaderies,  igualment  tan  si  comparam  èpoques 
econòmicques diferents en una única nació o diferents nacions en la mateixa època. La 
grandària relativa de l’element de preu que representa tan sols el valor dels mitjans de 
producció consumits o de la porció constant del capital és directament proporcional a 
l’avenç de l’acumulació, i la grandària relativa de l’altre element, que paga el treball o 
porció variable del capital, ho és inversament.

La reducció de la porció variable  del capital  respecte la constant  o l’alteració de la 
composició de valor del capital tan sols mostra aproximadament, però, el canvi en la 
composició de les seues parts materials. Si, per exemple, el valor de capital esmerçat en 
la filatura és 7/8 constant i 1/8 variable, mentre que al començament del segle XVIII era 
1/2 constant  i  1/2 variable,  la  quantitat  de  matèria  primera,  mitjans  de  treball,  etc. 
consumida avui productivament per una determinada unitat de treball de filar, és per 
contra centenars de vegades més gran que al començament del segle XVIII. La raó és 
simplement que, amb la productivitat creixent del treball no tan sols puja l’abast dels 
mitjans de producció que utilitza, sinó que el llur valor disminueix en comparació amb 
el llur abast. El llur valor puja per tant absolutament, però no proporcionalment amb 
l’abast. El creixement de la diferència entre el capital constant i el variable és per tant 
molt inferior a la diferència entre la quantitat de mitjans de producció, en els quals es 
converteix el capital constant, i la quantitat de força de treball, en la qual ho fa el capital 
variable. La primera diferència creix amb la darrera, però en un grau menor.

D’altra banda, si l’avenç de l’acumulació disminueix la grandària relativa de la porció 
variable del capital, això no exclou de cap manera una pujada de la grandària absoluta. 
Suposam un valor de capital que es divideix al començament en capital 50% constant i 
50% variable, després en 80% constant i 20% variable.  Mentres, el capital originari, 
diguem 6.000 lliures esterlines, creix a 18.000, de forma que la seua porció variable ha 
crescut també en  1/5. Eren 3.000 lliures esterlines, i  ara sumen fins a 3.600. Allà on 
anteriorment n’hi hauria hagut prou amb un creixement del capital del 20% per fer pujar 
la demanda de treball en un 20%, ara es requereix una triplicació del capital originari. 

En la secció quarta  s’ha vist  com el desenvolupament  de la productivitat  social  del 
treball  presuposa  una  cooperació  a  una  escala  més  gran,  com tan  sols  sota  aquesta 
presuposició s’organitza la divisió i combinació del treball, s’economitzen els mitjans 
de producció gràcies a una concentració massiva, apareixen a la llum mitjans de treball 
utilitzables  materialment  tan sols  en comú,  com ara un sistema de maquinària,  etc., 
forces naturals inoïdes es posen al servei de la producció i s’acompleix la transformació 
del procés de producció per l’aplicació tecnològica de la ciència. En base a la producció 



de mercaderies, allà on els mitjans de producció són propietat de persones privades, i on 
el treballador manual, per tant, o bé produeix mercaderies aïllat i independent o ven la 
seua força de treball com a mercaderies, perquè manca de mitjans d’autonomia, aquesta 
precondició es realitza tan sols mitjançant el creixement de capitals individuals o en la 
mesura  que els  mitjans  socials  de producció  i  de vida es  converteixen  en  propietat 
privada dels capitalistes. El terreny de la producció de mercaderies pot suportar tan sols 
una producció a escala  ampliada  sota  la  forma capitalista.  Una certa  acumulació de 
capital  en les mans de productors individuals  de mercaderies  constitueix  per  tant  la 
precondició d’un sistema de producció específicament capitalista. Hem d’assumir doncs 
que això té lloc en la transició de l’artesania a l’empresa capitalista. Pot denominar-se 
acumulació primitiva, perquè és el fonament històric, per comptes de resultat històric, 
de la producció específicament capitalista. Com s’origina no ens cal encara investigar-
ho. N’hi ha prou amb què constitueix el punt de partida. Però tots els mètodes per elevar 
la  productivitat  social  del  treball  creixen  des  d’aquesta  base,  són  alhora  mètodes 
d’elevació de la producció de plus-vàlua o producte excedentari,  els quals són per la 
seua banda els elements constituents de l’acumulació. Són per tant alhora mètodes de la 
producció  del  capital  pel  capital  o  mètodes  de  la  seua  acumulació  accelerada.  La 
reconversió continuada de la plus-vàlua en capital apareix com la grandària creixent del 
capital que entra en el procés de producció. Aquest esdevé per la seua fonda fonament 
d’una escala ampliada de la producció, dels mètodes que l’acompanyen per fer pujar la 
productivitat del treball i de la producció accelerada de plus-vàlua. Quan per tant un cert 
grau  d’acumulació  de  capital  apareix  com  a  condició  del  sistema  de  producció 
específicament capitalista, el darrer provoca inversament una acumulació accelerada de 
capital. Amb l’acumulació de capital es desenvolupa per tant el sistema de producció 
específicament  capitalista  i  amb  el  sistema  de  producció  específicament  capitalista 
l’acumulació de capital. Aquests dos factors econòmics originen, d’acord amb la relació 
de composició dels impulsos que es reparteixen mútuament, el canvi en la composició 
tècnica del capital amb el qual la porció variable es fa més i més petita, en relació amb 
la constant.

Cada  capital  individual  és  una  concentració  més  gran  o  més  petita  de  mitjans  de 
producció amb un comandament corresponent damunt un exèrcit més gran o més petit 
de treballadors. Cada acumulació esdevé mitjà de nova acumulació. Amb l’augment de 
la quantitat de riquesa que funciona com a capital s’amplia la seua concentració en les 
mans de capitalistes individuals i, per tant, el fonament de la producció a una escala més 
gran i els mètodes de producció específicament capitalistes. El creixement del capital 
social  es realitza  amb el  creixement  de molts  capitals  individuals.  Si  totes les altres 
circumstàncies  les  presuposam  constants,  els  capitals  individuals,  i  amb  ells  la 
concentració  de mitjans  de producció,  creix  en relació  a  la  part  alíquota  del  capital 
social  global  que  constitueixen.  Alhora  fragments  del  capital  originari  se  separen  i 
funcionen com a nou capital independent. Hi juga un gran paper entre d’altres la divisió 
dels béns en les famílies capitalistes. Amb l’acumulació de capital creix per tant també 
més  o  menys  el  nombre  de  capitalistes.  Dos  punts  caracteritzen  aquesta  mena  de 
concentració,  els  quals  deriven  immediatament  de  l’acumulació  o  més  aviat  en  són 
idèntics. Primer: la concentració creixent dels mitjans de producció social en les mans 
de  capitalistes  individuals  es  limita,  sota  circumstàncies  constants,  pel  grau  de 
creixement  de la  riquesa social.  Segon:  la  part  de  capital  social  esmerçada  en cada 
esfera particular de la producció es reparteix entre molts capitalistes que s’enfronten els 
uns als altres com a productors independents de mercaderies i competidors entre ells. 
L’acumulació i la concentració que l’acompanya, per tant, no tan sols es fragmenta en 



molts punts, sinó que el creixement del capital funcional és contrarestat mitjançant la 
constitució de nous capitals i el repartiment d’antics. L’acumulació es presenta per tant 
d’una banda com una concentració creixent de mitjans de producció i del comandament 
damunt el treball, i d’altra banda com a repulsió mútua de molts capitals individuals. 

Damunt aquesta fragmentació del capital global social en molts capitals individuals o 
repulsió mútua dels seus fragments hi actua en contra la llur atracció. Això no és la 
simple concentració dels mitjans de producció i  de comandament  del treball,  que és 
idèntica a l’acumulació. És la concentració de capitals ja constituïts, l’abolició de la llur 
independència individual,  l’expropiació del capitalista pel capitalista,  la conversió de 
molts petits capitals en gran. Aquest procés es diferencia del primer en el sentit que tan 
sols preuposa una alteració de la divisió de capital ja disponible i en funcionament, i el 
seu camp d’acció no es restringeix per tant pel creixement absolut de la riquesa social o 
els límits  absoluts  de l’acumulació.  El capital  s’infla ací  en una mà fins a una gran 
quantitat,  perquè s’arronsa allà en moltes mans. Això és la centralització pròpiament 
dita, en contraposició a l’acumulació i concentració.

Les lleis d’aquesta centralització de capital  o l’atracció de capital  pel capital no s’hi 
poden desenvolupar.  N’hi  ha  prou amb una breu  exposició  factual.  La  lluita  per  la 
competència es du a terme mitjançant l’abaratiment de les mercaderies. La baratesa de 
les mercaderies depén, caeteris paribis, de la productivitat del treball, i aquesta, però, de 
l’escala de producció. Els capitals més grans esclafen per tant els més petits. Que hom 
recorde de nou que amb el desenvolupament del sistema de producció capitalista creix 
l’abast mínim del capital individual que es requereix per manegar un negoci sota les 
seues condicions normals. Els capitals menors s’arrosseguen per tant a les esferes de 
producció  de  les  quals  la  gran  indústria  tan  sols  s’ha  apoderat  esporàdicament  o 
incompleta. La competència va ací en relació directa amb el nombre i en relació inversa 
amb la grandària de capitals rivals. Acaba sempre amb la caiguda de molts capitalistes 
menors,  els  capitals  dels  quals  en  part  passen  a  les  mans  dels  vencedors,  en  part 
s’esvaeixen.  A  banda  d’això  amb  la  producció  capitalista  es  constitueix  un  poder 
completament  nou,  el  sistema  de  crèdit,  que  en  els  seus  inicis  s’arrossega  com  a 
indiferenciat  assistent  de  l’acumulació,  mitjançant  fils  invisible  escampa  per  la 
superfície de la societat mitjans monetaris en quantitats més grans o més petites, que 
cauen en les mans de capitalistes individuals o associats, però aviat esdevé una nova i 
temible arma en la lluita per la competència i es transforma finalment en un mecanisme 
social inoït per la centralització del capital.

En la mesura de la producció i acumulació capitalista, es desenvolupen la competència i 
el crèdit, les dues poderoses palanques de la centralització. Paral·lelament, l’avenç de 
l’acumulació augmenta la matèria centralitzable, és a dir els capitals individuals, mentre 
l’extensió de la producció capitalista crea ací la necessitat social, allà els mitjans tècnics 
d’aquestes  poderoses  empreses  industrials,  les  quals  tenen  com  a  requisit  una 
centralització prèvia del capital. Avui, per tant, la força d’atracció mútua dels capitals 
individuals i la tendència a la centralització són més fortes que mai abans. Però si també 
l’expansió relativa i l’energia del moviment centralitzador es determina en un cert grau 
per la grandària de la riquesa capitalista i la superioritat del mecanisme econòmic ja 
requerits,  l’avenç  de  la  centralització  no  depén  de  cap  manera  d’un  creixement 
quantitatiu positiu del capital social. I això diferencia especialment la centralització de 
la  concentració,  la  qual  tan  sols  és  una  altra  expressió  de  la  reproducció  a  escala 
ampliada.  La  centralització  pot  resultar  d’un  mer  repartiment  alterat  del  capital  ja 



existent, mitjançant una simple alteració de les agrupacions quantitatives de porcions 
del capital social. El capital pot ací crèixer fins a una quantitat poderosa en una mà, 
perquè  allà  s’ha  retirat  de  moltes  mans  individuals.  En  una  determinada  branca 
econòmica la centralització assoliria el seu límit superior quan tot el capital invertit es 
fusionàs  en un capital  individual.(77b) En una determinada  societat  aquest  límit  no 
s’assoliria  fins  a  l’instant  on el  capital  social  global  es  reunís  en la  mà,  o  bé  d’un 
capitalista individual, o d’una societat capitalista individual.

La centralització completa l’obra de l’acumulació, que posa els capitalistes industrials 
en situació  d’estendre  l’escala  de  les  llurs  operacions.  Bé aquest  darrer  resulta  siga 
conseqüència de l’acumulació o de la centralització; bé la centralització s’assolesca per 
la  via  violenta  de  l’annexió  –  on  certs  capitals  esdevenen  centres  gravitatoris  tan 
prepoderants pels altres que trenquen la llur cohesió individual i n’engoleixen trossos 
individuals – o la fusió d’una massa de capitals ja formats o en procés de formarció té 
lloc mitjançant el procediment suau de constitució de societats accionarials – l’efecte 
econòmica resta igual. L’extensió creixent dels establiments industrials constitueix en 
general el punt de partida d’una organització més exhaustiva del treball global de molts, 
per  un  desenvolupament  més  ampli  de  les  forces  motrius  materials,  és  a  dir  per  la 
transformació progressiva de processos de producció aïllats i rutinaris en processos de 
producció socialment combinats i científicament disposats.

És, però, clar que l’acumulació, augment gradual del capital mitjançant una reproducció 
que transita de la forma circular a l’espiral, és un procediment molt llarg per comparació 
amb la centralització, que tan sols ha d’alterar l’agrupació quantitativa de les parts que 
integren  el  capital  social.  El  món  restaria  encara  sense  ferrocarrils  si  hagués  hagut 
d’esperar fins que l’acumulació hagués fet que uns capitals individuals cresquessen prou 
com per poder construir un ferrocarril. La centralització, per contra, ho du a terme amb 
una giravolta de mans mitjançant les societats accionarials. I mentre la centralització 
puja i accelerar els efectes de l’acumulació, amplia i accelera alhora la transformació de 
la composició tècnica del capital, que pot augmentar la part constant a costa de la seua 
part variable i per tant disminuir la demanda relativa de treball.

Les masses de capital  aplegades de la nit  al  dia  per la centralització reprodueixen i 
augmenten com ho fan les altres, únicament que més ràpidament, i esdevenen per tant 
noves i poderoses palanques d’acumulació social. Quan hom per tant parla d’avenç de 
l’acumulació social, es refereix també - avui – els efectes de la centralització. 

Els capitals addicionals constituïts en l’acumulació normal (vg. Cap. 22, 1) serveixen 
particularment com a vehicles per l’explotació de noves descobertes i invencions, de 
millores  industrials  en  general.  Però  també  l’antic  capital  assoleix  amb el  temps  el 
moment de la seua renovació de cap a peus, on muda i reneix com els altres amb una 
forma perfectament tècnica, en la qual amb una quantitat inferior de treball n’hi ha prou 
per posar en moviment una quantitat més gran de maquinària i matèries primeres. La 
reducció  absoluta  de  la  demanda  de  treball  que  resulta  necessàriament  d’això  és 
òbviament més gran, com més capital que realitza aquest procés de renovació s’aplegue 
gràcies al moviment centralitzador. 

D’una banda per tant el capital addicional constituït en el curs de l’acumulació atrau 
proporcionalment a la seua grandària, menys i menys treballadors. D’altra banda l’antic 
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capital  reproduït  periòdicament  amb  una  nova  composició  repel  més  i  més  els 
treballadors que anteriorment ocupava. 

3. Producció progressiva d’una superpoblació relativa o exèrcit industrial de reserva

L’acumulació  del  capital,  que  originalment  apareix  tan  sols  com la  seua  ampliació 
quantitativa de valor, es realitza, com hem vist, amb un canvi qualitatiu continuat de la 
seua composició, amb un augment constant de la seua component constant a costa de la 
variable.(77c)

El sistema de producció específicament capitalista, el desenvolupament que li correspon 
de la productivitat  del treball,  i  el  canvi que provoca en la composició orgànica del 
capital no tan sols mantenen el pas de l’avenç de l’acumulació o del creixement de la 
riquesa  social.  Caminen  molt  més  ràpidament,  perquè  la  simple  acumulació  o 
l’ampliació  absoluta  del  capital  social  s’acompanya  de  la  centralització  dels  seus 
elements  individuals  i  el  capgirament  tècnic  del  capital  addicional  del  capgirament 
tècnic del capital originari. Amb el curs de l’acumulació es transforma per tant la relació 
entre les porcions constant i variable del capital, si originàriament d’1:1, en 2:1, 3:1, 4: 
1, 5: 1, 7:1 etc., de forma que, com que el capital creix, per comptes d’1/2 del seu valor 
global se substitueix progressivament en força de treball tan sols 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 etc., i 
per contra 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 etc. en mitjans de producció. Com que la demanda de treball 
no la determina l’abast del capital global, sinó la seua component variable, cau per tant 
progressivament amb el creixement del capital global, per comptes de, com s’assumia 
prèviament, crèixer-hi proporcionalment. Cau relativament amb la grandària del capital 
global i amb una progressió accelerada amb el creixement d’aquesta grandària. Amb el 
creixement del capital global creix de fet també la seua component variable, o el treball 
que  hi  ha  incorporat,  però  en  una  proporción  constament  disminuïda.  Les  pauses 
intermèdies en les quals l’acumulació actua com a mera ampliació de la producció sota 
uns determinats fonaments tècnics, s’escurcen. No tan sols es requereix una acumulació 
accelerada del capital global amb una progressió creixent per tal d’absorbir un nombre 
addicional de treballadors o, fins i tot, degut a la metamorfosi constant de l’antic capital, 
per  mantindre  ocupats  els  qui  hi  són  en  funcionament.  Per  la  seua  banda  aquesta 
acumulació i centralització creixents esdevenen elles mateixes una font de nous canvis 
de la composició del capital o d’una reducció cada vegada més accelerada de la seua 
component variable, en relació amb la constant. Aquesta reducció relativa accelerada de 
la seua component variable, juntament amb el creixement accelerat del capital global, i 
que es mou més ràpidament que el seu propi creixement, apareix des de l’altra banda 
contràriament com un creixement absolut de la població treballadora sempre més ràpid 
que el  del  capital  variable  o  dels  llurs  mitjans  d’ocupació.  L’acumulació  capitalista 
produeix constantment més aviat, i de fet en relació amb la seua energia i el seu abast, 
un  excedent  relatiu  de  població  treballadora,  és  a  dir  que  depassa  les  necessitats 
mitjanes d’ampliació del valor del capital.

Considerat el capital social global, el moviment de la seua acumulació enceta ja canvis 
periòdics, ja distribucions simultànies de les diverses fases en les diferents esferes de la 
producció.  En algunes  esferes  s’hi  troba  un  canvi  en  la  composició  del  capital  per 
comptes d’un creixement de la seua grandària absoluta, com a conseqüència de la merca 
concentració; en d’altres el creixement absoluta del capital es vincula amb una reducció 
absoluta  de  la  seua  component  variable  o  de  la  força  de  treball  que  absorbeix;  en 
d’altres el capital creix, ara a partir dels seus determinats fonamentals tècnics i atrau 
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força de treball addicional en relació al seu creixement, ara apareix un canvi orgànic i 
contrau  la  seua component  variable;  en  totes  les  esferes  el  creixement  de la  porció 
variable  del  capital  i  per  tant  del  nombre  de  treballadors  ocupats  es  vinculen 
contínuament  amb fluctuacions violentes i amb la producció provisional de població 
excedentària,  bé  prenga  això  la  forma  més  cridanera  de  repulsió  de  treballadors  ja 
ocupats o la  menys  aparent,  però no pas menys  efectiva,  absorció més  difícil  de la 
població treballadora addicional pels canals d’entrada habituals.(78) Amb la grandària 
del capital social ja en funcionament i amb el grau del seu creixement, amb l’extensió 
del nivell de producció i de la quantitat de treballadors posats en moviment, amb el 
desenvolupament  de  la  productivitat  del  llur  treball,  amb la  puixança  més  àmplia  i 
completa de totes les fonts de riquesa, s’eixampla també l’escala en la qual una atracció 
més gran de treballadors pel capital s’acompanya de la llur més gran repulsió, s’eleva la 
rapidesa del canvi en la composició orgànica del capital i de la seua forma tècnica, i un 
abast  més  ample  de  les  esferes  de  la  producció  s’implica  en  aquest  canvi,  ara 
simultàniament, ara alternativament. Al costat de l’acumulació de capital que produeix 
la població treballadora, també produeix en un abast creixent els mitjans del seu propi 
sobredimensionament relatiu.(79) Aquesta és una de les lleis de població pròpies del 
sistema de producció capitalista, com de fet tot sistema de producció històric particular 
té les seues lleis de població particulars,  històricament vàlides.  Una llei  abstracta de 
població existeix tan sols per plantes i animals, en la mesura que l’home no hi haja 
interferit.

Si, però, un excedent de població treballadora és producte necessari de l’acumulació o 
del  desenvolupament  de  la  riquesa  damunt  fonaments  capitalistes,  aquesta 
superpoblació esdevé inversament palanca de l’acumulació capitalista,  o encara més, 
una condició d’existència del sistema de producció capitalista. Constitueix un exèrcit 
industrial de reserva disponible, que pertany absolutament de forma completa al capital, 
com  si  aquest  l’hagués  alimentada  a  costa  pròpia.  Crea  per  les  seues  necessitats 
canviants  d’ampliació  del  valor  una  material  humà  ja  sempre  més  explotable, 
independentment de les limitacions de l’augment real de la població. Amb l’acumulació 
i  el  desenvolupament  que  l’acompanya  de  la  productivitat  del  treball  creix  la  força 
d’expansió  sobtada  del  capital,  no  tan  sols  perquè  creix  l’elasticitat  del  capital  en 
funcionament, i la riquesa absoluta, de la qual el capital constitueix tan sols una porció 
elàstica, i no tan sols perquè el crèdit, sota una situació particular, posa a l’instant una 
porció inusitada d’aquesta riquesa com a capital addicional a disposició de la producció. 
Les condicions tècniques del propi procés de producció, la maquinària, els mitjans de 
transport,  etc.,  possibiliten  a  una  escala  més  gran,  l’ús  més  ràpid  del  producte 
excedentari  en mitjans  de producció addicionals.  La quantitat  de riquesa social,  que 
flueix amb l’avenç de l’acumulació i es pot convertir en capital addicional, s’arrossega 
amb frenesí en les antigues branques de la producció, el mercat de les quals s’amplia 
sobtadament, o en aquelles de nou establiment, com els ferrocarrils, etc., la necessitat de 
les  quals  sorgeix  del  desenvolupament  de  les  antigues.  En tots  aquests  casos  hi  ha 
d’haver la possibilitat d’emprar masses humanes en els punts decisius, sobtadament i 
sense disrupció de l’escala de la producció en altres esferes. La superpoblació l’ofereix. 
El  curs  vital  característic  de  la  indústria  moderna,  la  forma  d’un  cicle  decennal, 
interromput per oscil·lacions menors, de períodes d’activitat mitjana, producció sota alta 
pressió, crisi i estagnació, es basa en la constitució constant, absorció més gran o més 
petita i reconstitució de l’exèrcit industrial de reserva o superpoblació. Per la seua banda 
el  canvi  en el  cicle  industrial  recluta  la  superpoblació  i  esdevé  un dels  agents  més 
enèrgics de la seua reproducció.
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Aquest curs particular de la indúsria moderna, que no s’ha donat en cap època anterior 
de la humanitat, era també impossible en el període infantil de la producció capitalista. 
La  composició  del  capital  s’alterava  tan  sols  de  forma  força  pausada.  La  seua 
acumulació  es  correspon  per  tant  en  general  a  un  creixement  proporcional  de  la 
demanda de treball.  Lent com era l’avanç de la seua acumulació, en relació amb les 
èpoques  modernes,  topava  amb  la  limitació  natural  de  la  població  treballadora 
explotable, que tan sols podia depassar a través dels mitjans coercitius abans esmentats. 
L’expansió sobtada i implacable de l’escala de producció és la precondició de la seua 
contracció sobtada; la darrera crida de nou la primera, però la primera és impossible 
sense la disposició de material humà, sense un augment dels treballadors independent 
del creixement absolut de la població. Això es genera mitjançant el simple procés pel 
qual  «allibera»  contínuament  una  part  dels  treballadors,  mitjançant  mètodes  que 
disminueix el nombre de treballadors ocupats en relació amb la producció augmentada. 
La  forma  total  del  moviment  de  la  indústria  moderna  creix  per  tant  damunt  de  la 
transformació constant d’una part de la població treballadora en mans desocupades o 
semi-ocupades. La superficialitat de l’economia política es mostra, entre d’altres coses, 
en el fet que mira l’expansió i contracció del crèdit,  mer símptoma dels períodes de 
canvi  del  cicle  industrial,  com la  causa.  Just  com  els  cossos  celestes,  una  vegada 
accelerats  fins a un determinat moviment,  repeteixen sempre el mateix,  així ho fa la 
producció social  tan bon punt la llencen a aquest moviment  d’expansió i  contracció 
alternes. Els efectes esdevenen al llur torn causes, i les circumstàncies de tot el procés, 
que  reprodueixen  sempre  les  seues  pròpies  condicions,  prenen  la  forma  d’una 
periodicitat. [Afegit a l’edició francesa: Però tan sols després de l’època on la indústria 
mecànica ha arrelat  prou fort  com per exercir  una influència  predominant en tota la 
producció  nacional;  quan  comença  a  fer  còrrer  el  comerç  exterior  fins  al  rang  del 
comerç interior; quan el mercat mundial s’apodera successivament d’àrees més àmplies 
del Nou Món, d’Àsia i Austràlia; quan les nacions industrials que han entrat finalment a 
l’arena,  esdevenen  prou  nombroses  -  després  d’aquesta  època  daten  aquests  cicles 
sempre renovats, les fases successives cobreixen anys i sempre condueixen a una crisi 
general, fi d’un cicle i punt de partida d’un altre de nou. Fins ara la durada periòdica 
d’aquests cicles és de deu o onze anys,  però no hi ha cap raó per considerar aquest 
nombre com a constant. Al contrari, segons les lleis de la producció capitalista, que hem 
desenvolupat abans, hom ha de concloure que és variable i que el període dels cicles 
s’escurçarà gradualment]. Una vegada consolida, fins i tot l’economia política copsa la 
producció d’una superpoblació relativa, és a dir en relació amb les necessitats mitjanes 
d’ampliació de valor del capital, com a condició vital de la indústria moderna.

«Suposau», diu H. Merivale, antic professor d’economia política a Oxford, posteriorment funcionari del 
ministeri colonial anglès,  «suposau que, amb motiu d’una crisi la nació es llençàs al penós esforç de 
lliurar-se, mitjançant l’emigració, d’uns 100.000 braços superflus, quina seria la conseqüència? Que al 
primer retorn de la demanda de treball s’hi donaria una mancança. Tant se val com puga ésser de ràpida la 
reproducció  humana,  empra  en  tot  cas  l’interval  d’una  generació  per  la  substitució  dels  treballadors 
adults. Ara bé, els beneficis dels nostres fabricants depenen principalment del poder de fer-ne ús en el 
moment adient que la demanda s’alça, i així obtindre’n compensació per l’interval quan va a la baixa. 
Aquest poder els és garantit únicament pel comandament damunt la maquinària i el treball manual. Han 
de tindre mans a la disposició, han d’ésser capaços d’augmentar l’activitat de les llurs operacions quan ho 
requereixen, i a frenar de nou, segons l’estat del mercat, o no poden de cap manera mantindre aquella 
preeminència en la cursa de la competència en la qual es funda la riquesa del país».(80)

El propi Mathus reconeix en la superpoblació una necessitat de la indústria moderna, 
per bé que segons la seua manera estreta l’explica pel sobrecreixement absolut de la 
població treballadora i no per esdevindre relativament sobrenumerosa. Diu:
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«Costums assenyades en relació al matrimoni, quan són dutes a terme fins a un cert grau entre la classe 
treballadora  d’un  país,  que  depén  principalment  de  la  manufactura  i  del  comerç,  hi  poden  ésser 
perjudicials... Per la natura de la població, no es pot oferir al mercat un augment de treballadors, com a 
conseqüència  d’una  demanda  particular,  més  que  en  el  decurs  de  16  o  18  anys,  i  la  transformació 
d’ingressos en capital mitjançant l’estalvi pot tindre lloc força més ràpidament; un país sempre tendeix a 
fer crèixer els fons laborals més ràpidament que la població».(81)

Després  que  l’economia  política  ha  declarat  així  que  la  producció  constant  d’una 
superpoblació  relativa  de  treballadors  és  una  necessitat  de  l’actumulació  capitalista 
col·loca, i de fet ho fa amb el posat figura d’una vella fadrina, en la boca del «beau 
idéal» del seu capitalista els següents mots adreçats  als «supernumeraris» llençats al 
carrer per la pròpia creació de capital addicional:

«Nosaltres els fabricants fem el que podem per vosaltres, mentre augmentam el capital amb el qual heu de 
subsistir, i heu de fer la resta adaptant els vostres nombres als mitjans de subsistència».(82)

La producció capitalista no en té prou de cap manera amb la quantitat de força de treball 
disponible que li ofereix el creixement natural de la població. Requereix pel seu lliure 
joc d’un exèrcit industrial de reserva independent d’aquestes limitacions naturals. 

Fins ara s’ha assumit que l’augment o disminució del capital variable es correspon força 
a l’augment o disminució del nombre de treballadors ocupats. 

Amb un nombre constant o fins i tot disminuït dels treballadors que comanda, creix però 
el capital variable quan el treballador individual lliura més treball i per tant creix el seu 
salari, per bé que el preu del treball reste constant o fins i tot s’arronse, per bé que no 
amb el mateix abast que puja la quantitat de treball. El creixement del capital variable 
esdevé  doncs  un  índex  de  més  treball,  però  no  de  més  treballadors  ocupats.  Cada 
capitalista  té  l’interès  absolut  d’introduir  una  determinada  quantitat  de  treball  a  un 
nombre inferior de treballadors, i no pas a un nombre més gran, si el cost és el mateix. 
En el darrer cas creix el pes del capital constant en relació a la quantitat de treball que es 
posa en moviment, en el primer ho fa molt més lentament. Com més gran és l’escala de 
la  producció,  més  decidida  és  aquesta  tendència.  La  seua  importància  creix  amb 
l’acumulació del capital. 

Hom  ha  vist  que  el  desenvolupament  del  sistema  de  producció  capitalista  i  la 
productivitat del treball - alhora causa i efecte de l’acumulació - capacita el capitalista, 
amb el  mateix  esmerçament  de  capital  variable,  de  posar  en  moviment  més  treball 
mitjançant  una  més  gran  explotació  extensiva  o  intensiva  de  la  força  de  treball 
individual. Hom ha vist a més que compra més força de treball amb el mateix valor de 
capital, quan progressivament substitueix el treball qualificat per no-qualificat, el madur 
per l’immadur, el masculí pel femení o l’infantil.

D’una banda per tant, amb l’avenç de l’acumulació, un capital variable més gran fa fluir 
més treball  sense reclutar  més treballadors,  i  d’altra  banda un capital  variable  de la 
mateixa grandària fa fluir  més treball  amb la mateixa quantitat  de força de treball  i 
finalment més força de treball inferior substitueix una de superior.

La producció d’una superpoblació relativa o l’alliberament de treballadors va per tant 
encara més ràpid que la revolució tècnica del procés de producció que acompanya,  i 
s’accelera,  amb l’avenç de l’acumulació i que la disminució corresponent de la part 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_640.htm#M82
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_640.htm#M81


variable del capital respecte la constant. Quan els mitjans de producció, a mesura que 
augmenten en abast i efectivitat, esdevenen en un grau inferior mitjans d’ocupació de 
treballadors,  aquesta relació es modifica de nou en proporció al creixement de la de 
productivitat del treball, ja qu el capital augmenta l’oferta de treball més ràpidament que 
la  seua  demanda  de  treballadors.  El  sobretreball  del  sector  ocupat  de  la  classe 
treballadora  infla  els  rengles de la reserva,  mentre  que inversament  l’augment  de la 
pressió  que  la  darrera  exerceix  per  la  competència  damunt  la  primera,  la  força  a 
sotmetre’s al sobretreball i al jou sota el dictat del capital. La condemna d’un sector de 
la  classe treballadora  a  un oci  forçós pel  sobretreball  de l’altre  sector  i  a l’inrevés, 
esdevé mitjà d’enriquiment del capitalista individual (83) i accelera alhora la producció 
de  l’exèrcit  industrial  de  reserva  a  l’escala  corresponent  a  l’avenç  de  l’acumulació 
social. Com d’important és aquest moment en la formació de la superpoblació relativa 
ho mostra per exemple Anglaterra. Els seus mitjans tècnics per «estalviar» treball són 
colossals. Amb tot,  si de la nit  al  dia el  treball  en general  es reduís a una quantitat 
racional, i proporcionat als diferents estrats de la classe treballadora segons edat i sexe, 
la  població  treballadora  disponible  seria  absolutamnt  insuficient  per  dur  a  terme  la 
producció  nacional  en  la  seua  escala  actual.  La  gran  majoria  dels  treballadors  ara 
«improductius» s’haurien de convertir en «productius».

A  grans  trets  els  moviments  generals  dels  salaris  es  regulen  exclusivament  amb 
l’expansió i  contracció  de l’exèrcit  industrial  de reserva,  els  quals  es corresponen a 
canvis periòdics del cicle industrial. Els determina per tant no el moviment del nombre 
absolut  de  la  població  treballadora,  sinó  la  relació  canviat  en  la  qual  la  classe 
treballadora es reparteix en exèrcit actiu i exèrcit de reserva, per l’augment i disminució 
de l’abast de la superpoblació, pel grau qu ara és absorbida i ara alliberada de nou. Per 
la indústria moderna amb el seu cicle decennial i les seues fases periòdiques, les quals, a 
més, amb el progrés de l’acumulació, es compliquen amb oscil·lacions irregulars que se 
succeeixen cada vegada més ràpidament, aquesta seria de fet una bella llei, que faria 
l’acció del capital  dependent  de la variació absoluta  de la  població,  per comptes de 
regular la demanda i l’oferta de treball amb l’expansió i contracció del capital, i per tant 
regulada segons els requeriments momentanis de l’ampliació de valor, de forma que el 
mercat de treball apareixeria ara relativament escàs perquè el capital s’expandeix, i ara 
ple perquè es contrau. Aquest és, però, el dogma econòmic. Segons ells el salari puja 
com  a  conseqüència  de  l’acumulació  de  capital.  Els  salaris  elevats  esperonen  un 
augment més ràpid de la població treballadora, i això dura fins que el mercat laboral 
vessa, i per tant el capital es fa relativament insuficient respecte l’oferta de treballadors. 
El salari s’arronsa, i ara tenim el revers de la medalla. Mitjançant la caiguda salarial la 
població treballadora es delma de mica en mica, de forma que el capital contràriament 
esdevé  excessiu  o,  també,  com  altres  expliquen,  la  caiguda  salarial  i  l’explotació 
corresponentment elevada dels treballadors accelera de nou l’acumulació, mentre que al 
mateix temps ls salaris baixos aturen el creixement de la classe treballadora. Llavors 
apareix de nou la situació on l’oferta de treball és inferior a la demanda de treball, els 
salaris  pugen,  etc.  Un  bell  mètode  de  moviment  per  la  producció  capitalista 
desenvolupada!  Abans  que  com  a  conseqüència  de  l’elevació  salarial  qualsevol 
creixement positiu de la població realment capaç de treballar puga aparèixer, passa una 
vegada i  una altra  l’oportunitat  de dur  a  terme la  campanya  industrial  i  de lluitar  i 
guanyar la batalla.

Entre el 1849 i el 1859 aparegué als districtes agrícoles anglesos, acompanyat  d’una 
caiguda del preu del gra, un augment dels salaris que, considerat pràcticament, era tan 
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sols  nominal,  per  exemple  a  Wiltshire  pujà  el  salari  setmanal  de  7  a  8  xílings,  a 
Dorsetshire de 7 o 8 a 9 xílings, etc. Això era el resultat d’un èxode extraordinari de la 
superpoblació  agrícola,  provocat  per  la  demanda  bèl·lica,  l’extensió  massiva  de 
ferrocarrils,  fàbriques,  mines,  etc.  Com  més  baixos  són  els  salaris,  més  alta  és  la 
proporció en la qual s’expressa un augment tan insignificant. Si el salari setmanal és, 
per exemple, de 20 xílings i puja a 22, és un 10%; si és per contra de tan sols 7 xílings i 
puja a 9, és un 284/7%, que sona força atractiu. A tot arreu els grangers udolaven, i el 
«London  Economist»  (84),  en  referència  a  aquests  salaris  de  fam,  parlava  del  tot 
seriosament  de  «a  general  and  substantial  advance».  Què  feren  ara  els  grangers? 
Esperaren fins que els treballadors rurals, com a conseqüència d’aquesta brillant paga 
havien augmentat tant que el salari havia de caure de nou, com prescrivia la situació el 
cervell econòmic dogmàtic? Introduïren més maquinària, i en un instant els treballadors 
eren de nou «excessius» en una proporció satisfactòria pels propis grangers. Hi havia 
ara «més capital» esmerçat en l’agricultura que abans, i d’una forma més productiva. 
Amb això la demanda de treball caigué, no tan sols relativament, sinó absolutament.

Aquesta ficció econòmica confon les lleis que regulen el moviment general dels salaris 
o la relació entre la classe treballadora, és a dir la força de treball total i el capital social 
total, amb les lleis que reparteixen la població treballadora entre les esferes particulars 
de  la  producció.  Si,  per  exemple,  com a  conseqüència  d’una  conjunctura  favorable 
l’acumulació en una determinada esfera de la producció es fa particularment viva, i els 
beneficis  que  se’n  treuen  són  més  grans  que  els  beneficis  mitjans,  hi  atrau  capital 
addicional, també hi puja naturalment la demanda de treball i el salari. Els salaris més 
alts arrosseguen una part més gran de la població treballadora a l’esfera més favorable 
fins que s’afarta de força de treball i els salaris a a la llarga cauen al seu anterior valor 
mitjà,  o  per  sota  si  la  pressió  és  massa  gran.  Llavors  no  tan  sols  s’interromp  la 
immigració de treballadors a la branca econòmica en qüestió, sinó que hi apareix una 
emigració.  Ací  creu veure l’economista  polític  «el  com i  el  per què» d’un augment 
absolut  dels  treballadors  amb  l’augment  dels  salaris,  i  amb  l’augment  absolut  de 
treballadors una reducció dels salaris, però veu de fet tan sols les oscil·lacions locals del 
mercat  laboral  d’una  esfera  particular  de  la  producció,  veu  tan  sols  fenòmens  de 
repartiment de la població treballadora en les diferents esferes d’inversió del capital, 
segons les seues necessitats canviants. 

L’exèrcit industrial de reserva pressiona durant els períodes d’estagnació i de prosperitat 
mitjana a l’exèrcit actiu del treball i atura en sec les seues demandes durant els períodes 
de sobreproducció de paroxisme. La superpoblació relativa és per tant el suport damunt 
el qual es mou la llei de l’oferta i la demanda de treball. Força el camp de joc d’aquesta 
llei a uns límits absolutament convenients a l’activitat d’explotació i cerca de domini del 
capital. Ací és el lloc on tornar a un dels grans fets de l’apologètica econòmica. Hom 
recorda que si bé mitjançant la introducció de nova maquinària o l’ampliació de l’antiga 
una  porció  de  capital  variable  es  transforma  en  constant,  l’apologeta  econòmic 
interpreta aquesta operació que «lliga» capital i per això mateix «allibera» treballadors 
de la forma inversa, que allibera capital pels treballadors. Tan sols ara hom comprén 
completament el desvergonyiment dels apologetes. Ço que s’alliberen no són tan sols 
els treballadors substituïts per les màquines, sinó també el llur recanvi i el contingent 
addicional  que  amb  l’extensió  habitual  del  negoci  segons  l’antiga  base  es  veuria 
normalment  absorbit.  Són  tots  ara  «alliberats»,  i  qualsevol  nou  capital  delitós  de 
funcionament  en pot  disposar.  Si  els  atrau  a  ells  o  a  uns  altres,  l’efecte  damunt  la 
demanda general del treball serà nul si aquest capital es prou gran com per prendre del 
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mercat tants treballadors com les màquines hi llencen. Si n’ocupa un nombre inferior, 
creix la quantitat  de supernumeraris;  si n’ocupa una de més gran, creix la demanda 
general de treball tan sols en la mesura de l’excés d’ocupats per damunt d’«alliberats». 
L’impuls del capital addicional que cerca una inversió hauria donat lloc en general a una 
demanda de treball, i és per tant en tot cas neutralitzat en la mesura que les màquines 
llencen treballadors al carrer. És a dir, el mercanisme de la producció capitalista, per 
tant,  actua  de  forma  l’augment  absolut  de  capital  no  s’acompanya  de  cap  pujada 
corresponent de la demanda general de treball. I d’això l’apologeta de la compensació 
en  diu  compensació  per  la  misèria,  patiments  i  possible  caiguda  dels  treballadors 
desplaçats  durant  el  període  de  transició  que  els  desterra  a  l’exèrcit  industrial  de 
reserva! La demanda de treball no és idèntica al creixement del capital, ni l’oferta de 
treball  al  creixement  de  la  classe  treballadora,  com seria  el  cas  de  dues  potències 
mútuament  independents  que actuassen  l’una damunt  l’altra.  Les  dés  sont  pipés.  El 
capital actua simultàniament des de totes dues bandes. Si la seua acumulació augmenta 
d’una  banda  la  demanda  de  treball,  augmenta  de  l’altra  l’oferta  de  treballadors 
mitjançant l’«alliberament»,  mentre simultàniament la pressió dels desocupats obliga 
els ocupats a fornir més treball, i per tant tot plegat fa que l’oferta de treball siga fins a 
un cert grau independent de l’oferta de treballadors. El moviment de la llei de l’oferta i 
de la demanda del treball damunt aquesta base completa el despotisme del capital. Tan 
bon punt, per tant, els treballadors capten el secret de com és que a mesura que treballen 
més, a mesura que produeixen més riquesa pels altres, a mesura que la productivitat del 
su treball creix, en aquesta mateixa mesura la llur funció de mitjà d’ampliació del valor 
del capital esdevé per ells més i més precària; tan bon punt descobreixen que el grau 
d’intensitat  de  la  competència  entre  ells  depén  completament  de  la  pressió  de  la 
superpoblació  relativa;  tan  bon  punt  que,  mitjançant  trade’s  unions,  etc.,  proven 
d’organitzar  una cooperació  regular  entre  ocupats  i  desocupats  per tal  de destruir  o 
afeblir l’efecte ruïnós d’aquesta llei natural de la producció capitalista damunt la llur 
classe, el capital i el seu sicofant, l’economia política, deploren la infracció de la llei 
«eterna» i per dir-ho així «sagrada» de l’oferta i la demanda. Tota combinació entre els 
ocupats i els desocupats pertorba particularment el joc «pur» d’aquesta llei. Tan bon 
punt, d’altra banda, en les colònies, per exemple, circumstàncies adverses impedeixen la 
creació d’un exèrcit industrial de reserva i amb ell d’una dependència absoluta de la 
classe treballadora de la classe capitalista, el capital es rebel·la, juntament amb el seu 
tòpic Sancho Pansa, contra la llei «sagrada» de l’oferta i la demanda i cerca d’aturar la 
seua acció inconvenient a través de mitjans coercitius. 

4. Diferents formes d’existència de la superpoblació relativa.
La llei general de l’acumulació capitalista

La  superpoblació  relativa  existeix  en  totes  les  configuracions  possibles.  Cada 
treballador hi pertany durant el període que és mig o completament desocupat. A banda 
de les grans formes periòdicament reccurrents que imprimeixen els canvis de fase del 
cicle industrial, que apareixen ara de forma aguda en la crisi, ara crònica en les èpoques 
de negoci fluix, posseeix contínuament tres formes: flotant, latent i estagnant. 

En els centres de la indústria moderna - fàbriques, manufactures, ferreries i mines, etc. - 
els  treballadors  són ara repel·lits,  ara atrets,  a gran escala,  de forma que el  nombre 
d’ocupats s’eleva a grans trets, per bé que en una proporció sempre reduïda respecte 
l’abast de la producció. La superpoblació hi existeix en forma flotant. 



Tant en les fàbriques pròpiament dites com en tots els grans tallers, on la maquinària 
entra com a factor o, si més no, s’hi ha introduït la moderna divisió del treball, hom 
empra una gran quantitat de treballadors masculins fins a la conclusió de l’edat juvenil. 
Una vegada assolit aquest termini, tan sols resten emprats un nombre força inferior en la 
mateixa  branca  econòmica,  mentre  que  la  majoria  són  habitualment  acomiadats. 
Constitueixen  un  element  de  la  superpoblació  flotant,  que  creix  amb  l’abast  de  la 
indústria. Una part emigra i segueix de fet el capital emigrat. Una de les conseqüències 
és que la població femenina creix més ràpidament que la masculina, teste Anglaterra. 
Que  el  creixement  natural  de  la  quantitat  de  treballadors  no  satisfà  les  necessitats 
d’acumulació del capital, i que alhora sempre les depasse, és una contradicció del seu 
propi  moviment.  Empra  grans  quantitats  de  treballadors  a  edat  primerenca,  i  una 
d’inferior a l’edat adulta. La contradicció no és pas més cridanera que l’altra, la del 
plany de la manca de mans, mentre al mateix temps hi ha molts milers al carrer, perquè 
la divisió del treball els encadena a una branca econòmica determinada.(85) El consum 
de força de treball mitjançant el capital és, a més, tan ràpid que el treballador de mitjana 
edat ja s’hi ha deixat més o menys la vida. Cau en els rengles del supernumeraris o se’ls 
llença d’un graó superior cap a un d’inferior. Justament és entre els treballadors de la 
gran indústria que ens trobam amb la longevitat més breu.

«El doctor Lee, responsable sanitari de Manchester, ha afirmat que en aquella ciutat la longevitat mitjana 
de la classe propietàries és de 38, mentre que la de la classe treballadora és de tan sols 17. A Liverpool 
surten 35 anys per la primera i 15 per la segona. Se segueix per tant que les classes privilegiades tenen un 
termini de vida (have a lease of life) de més del doble de gran que el que corresponen als ciutadans menys  
afavorits».(85a)

Sota aquestes  circumstàncies,  el  creixement  absolut  d’aquesta  fracció  del  proletariat 
requereix  una  forma  que  n’infle  el  nombre,  per  bé  que  els  seues  elements  siguen 
ràpidament desgastats. D’ací la ràpida substitució de les generacions de treballadors. 
(Aquesta llei no val per la resta de classes de la població). Aquesta necessitat social se 
satisfa  mitjançant  matrimonis  primerencs,  una  conseqüència  necessària  de  les 
condicions en les quals viuen els treballadors de la gran indústria, i mitjançant el premi 
a la llur producció que posa l’explotació dels infants treballadors. 

Tan aviat com la producció capitalista s’ha apoderat de l’agricultura, o en el grau que ho 
haja fet, disminueix amb l’acumulació del capital que hi funciona, la demanda absoluta 
de població laboral rural, sense que la seua repulsió, com s’esdevé en les indústries no-
agrícoles, es compense mitjançant una atracció superior. Una part de la població rural es 
troba per tant contínuament en el salt d’ingressar en el proletariat urbà o manufacturer, i 
a  la  recerca  de  circumstàncies  favorables  a  aquesta  transformació.  (La  manufactura 
s’entén  ací  en el  sentit  d’indústries  no-agrícoles)(86) Aquesta  font  de superpoblació 
relativa flueix per tant constantment. Però el seu flux constant cap a les ciutats suposa 
en el camp mateix una superpoblació latent continuada, l’abast de la qual s’evidencia 
tan aviat quan els canals d’eixida s’obren amb una amplada excepcional. El treballador 
rural  queda  reduït  doncs  al  mínim  salarial  i  sempre  té  un  peu  en  el  fangar  del 
pauperisme.

La tercera categoria de la superpoblació relativa,  l’estagnant,  constitueix una part de 
l’exèrcit laboral actiu, però amb una ocupació extremadament irregular. Forneix així al 
capital un reservori inesgotable de força de treball disponible. Les seus condicions de 
vida s’enfonsen per sota del nivell normal mitjà de la classe treballadora, i justament 
això la fa ampli fonament de sectors particulars de l’explotació de capital. Un màxim de 
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temps de treball i un mínim de salari la caracteritzen. Hem après a conèixer-ne la forma 
principal  sota  la  rúbrica  de  treball  domèstic.  Se  la  recluta  contínuament  dels 
supernumeraris  de la gran indústria i de l’agricultura i  especialment  de les branques 
industrials en decadència, on l’artesania cedeix el pas a la manufactura, i la darrera a la 
maquinària. El seu abast s’amplia, com l’abast i l’energia de l’acumulació, a mesura que 
creix  la  «supernumerització».  Però  constitueix  alhora  un  element  de  la  classe 
treballadora  que  es  reprodueix  i  es  perpetua  ell  mateix,  que  assum  una  porció 
relativament més gran del seu creixement que no pas els altres elements. De fet no tan 
sols la quantitat  de neixements i defuncions, sinó també la grandària absoluta de les 
famílies es troba en relació inversa al nivell salarial, i per tant a la quantitat de mitjans 
de vida dels quals disposen les diferents categories laborals. Aquesta llei de la societat 
capitalista  sona  absurda  entre  els  salvatges  o  fins  i  tot  entre  els  colons  civilitzats. 
Recorda la reproducció massiva d’espècies animals individualment febles i depredades.
(87)

El  sediment  més  profund  de  la  superpoblació  relativa  allotja  finalment  l’esfera  del 
pauperisme. A banda de vagabunds, malfactors, prostitutes, en breu el lumpenproletariat 
pròpiament dit, aquest estrat social consisteix en tres categories. Primer, els capacitats 
per treballar.  Hom en té prou amb veure superficialment l’estatística del paupersime 
anglès pr trobar  que la  seua quantitat  s’infla  amb cada crisi  i  disminueix  amb cada 
represa econòmica.  En segon lloc:  infants  orfes i  pobres.  Són candidats  de l’exèrcit 
industrial  de reserva i  en temps de gran prosperitat,  com el 1860, per exemple,  són 
enrolats  ràpidament  i  massiva  en  l’exèrcit  laboral  actiu.  En  tercer  lloc:  revinguts, 
enfonsats, incapacitats per treballar. Són particularment individus que cauen per la seua 
inadaptabilitat, originada per la divisió del treball,  els qui han depassat l’edat normal 
d’un treballador, i finalment les víctimes de la indústria, el nombre de les quals creix 
amb la maquinària perillosa, la mineria, les fàbriques químiques, etc., mutilats, malalts, 
vídues, etc. El pauperisme constitueix la casa d’invalidesa de l’exèrcit laboral actiu i el 
pes mort de l’exèrcit industrial de reserva. La seua producció s’inclou en la producció 
de  la  superpoblació  relativa,  i  la  seua  necessitat  és  en  aquella  necessitat,  amb  ella 
constitueix una condició d’existència de la producció capitalista i del desenvolupament 
de la riquesa. Pertany als faux frais de la producció capitalista, que el capital en gran 
mesura sap, però, com descarregar-s’hi dels propis muscles als de la classe treballadora 
i la petita classe mitjana. 

Com més  gran  és  la  riquesa  social,  el  capital  funcionat,  l’abast  i  l’energia  del  seu 
creixement, per tant també la grandària absoluta del proletariat i la productivitat del seu 
treball,  més  gran és l’exèrcit  industrial  de reserva.  La força de treball  disponible  es 
desenvolupa mitjançant les mateixes causes que desenvolupen l’expansivitat del capital. 
La grandària relativa de l’exèrcit industrial de reserva creix per tant amb la potència de 
la riquesa. Com més gran, però, és aquest exèrcit de reserva en relació amb l’exèrcit 
laboral actiu, més massiva és la superpoblació consolidada, la misèria de la qual és en 
relació inversa amb la seua càrrega de treball. Com més gran finalment és l’estrat llàtzer 
de la classe treballadora i  l’exèrcit  industrial  de reserva,  més gran és el  pauperisme 
oficial. Aquesta és la llei absoluta i general de l’acumulació capitalista. Igual que totes 
les altres lleis múltiples circumstàncies en modifiquen el comportament, l’anàlisi de les 
quals no hi pertoca ara. 

Hom copsa l’absurditat de la saviesa econòmica que predica als treballadors l’adaptació 
del llur nombre als requeriments d’ampliació de valor del capital. El mecanisme de la 
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producció i acumulació capitalistes ajusta constantment aquest nombre als requeriments 
de  l’ampliació  de  valor.  El  primer  mot  d’aquesta  adaptació  és  la  creació  d’una 
superpoblació  relativa  o  exèrcit  industrial  de  reserva,  el  darrer  mot  és  la  misèria 
d’estrats sempre creixents de l’exèrcit laboral actiu i del pes mort del pauperisme.

La llei segons la qual una quantitat sempre creixent de mitjans de producció, gràcies a 
l’avenç  en  la  productivitat  del  treball  social,  es  pot  posar  en  moviment  amb  un 
esmerçament  progressivament  reduït  de  força  humana  –  aquesta  llei  que  pateix  un 
capgirament  en els fonaments capitalistes,  on el  treballador no empra els  mitjans de 
treball, sinó els mitjans de treball al treballador – s’expressa així, que com més alta és la 
productivitat  del  treball,  més  gran és la  pressió dels  treballadors  damunt  els mitjans 
d’ocupació, i per tant més precàries són les llurs condicions d’existència: la venda de la 
pròpia  força  per  augmentar  la  riquesa  aliena  o  per  l’ampliació  del  valor  del  propi 
capital.  El  creixement  més  ràpid  dels  mitjans  de producció i  de la  productivitat  del 
treball per damunt del de la població productiva s’expressa capitalísticament per tant en 
la forma inversa,  que la població treballadora creix sempre  més  ràpidament  que els 
requeriments d’ampliació de valor del capital. 

Vèiem en la quarta secció, en l’anàlisi de la producció de plus-vàlua relativa que dins el 
sistema capitalista s’acompleixen tots els mètodes d’elevació de la productivitat social 
del treball a costa dels treballadors individuals; tots els mitjans pel desenvolupament de 
la producció esdevenen mitjans de dominació i explotació dels productors, mutilen el 
treballador  en  un humà parcial,  el  degraden  a  apèndix  de la  màquina,  anorreen  tot 
atractiu  que continga  el  seu treball,  li  alienen  les  potències  intel·lectuals  del  procés 
laboral en la mateixa mesura que la ciència s’hi incorpora com a potència independent; 
distorsionen les condicions dins les quals treballa, el sotmeten durant el procés laboral a 
un despotisme mesquinament  odiós,  transformen el  seu temps  de  vida  en temps  de 
treball,  arrosseguen  dona  i  infant  sota  la  roda-juggernaut  del  capital.  Però  tots  els 
mètodes  per  la  producció  de  plus-vàlua  són  alhora  mètodes  d’acumulació,  i  cada 
extensió  de  l’acumulació  esdevé  inversament  mitjà  de  desenvolupament  d’aquests 
mètodes.  Se  segueix  doncs  que  a  mesura  que  el  capital  s’acumula,  la  situació  del 
treballador, siga quin siga la seua paga, alta o baixa, haja d’empitjorar. Finalment, la llei 
que  posa  en  equilibri  constantment  la  superpoblació  relativa  o  exèrcit  industrial  de 
reserva amb l’abast i l’energia de l’acumulació, aferra el treballador més sòlidament al 
capital  que  no  lligaven  Prometeu  a  la  roca  les  falques  d’Hefestos.  Condiciona 
l’acumulació de capital a una acumulació corresponent de misèria. L’acumulació de la 
riquesa a un pol és per tant alhora acumulació de misèria, càrrega laboral, esclavatge, 
ignorància, brutalització i degradació moral en el pol contrari, és a dir en la banda de la 
classe que produeix el seu propi producte com a capital.

Aquest  caràcter  antagonista  de  l’acumulació  capitalista  (88) l’enuncien  en  formes 
diferents els economistes polítics, per bé que el confonen amb fenòmens, certament en 
part anàlegs, però de totes formes essencialment diferents, dels sistemes de producció 
pre-capitalistes.

El monjo venecià Ortes, un dels grans escriptors econòmics del segle XVIII considera 
l’antagonisme de la producció capitalista com una llei natural i general de la riquesa 
social. 
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«Els béns i els mals econòmics d’una nació sempre s’equilibren en la mateixa mesura (il bene ed il male 
economico in una nazione sempre all'istessa misura), l’abundància dels béns d’alguns sempre és igual a la 
mancança d’ells per uns altres (la copia dei beni in alcuni sempre eguale alla mancanza di essi in altri). La 
més gran riquesa d’us s’acompanya sempre d’una privació absoluta de les necessitats vitals de molts més 
d’altres.  La  riquesa d’una nació es  correspon a la seua població,  i  la misèria  es correspon a la seua 
riquesa. La laboriositat d’uns força l’ociositat dels altres. Els pobres i ociosos són un fruit necessari dels 
rics i actius», etc.(89)

D’una forma completament  brutal,  uns 10 anys  després d’Ortes,  el  pastor protestant 
d’alta església Townsend ensenyoria la pobresa com a condició necessària de la riquesa.

«L’obligació legal al treball s’acompanya de molta agitació, violència i malestar, mentre que la fam no és 
tan sols una pressió pacífica, silenciosa i ineludible, sinó que, com a motiu espontani cap a la indústria i el 
treball, convoca els esforços més poderosos».

Tot consisteix per tant en fer la fam permanent entre la classe treballadora, i això ho 
assoleix, segons Townsend, el principi demogràfic, que s’efectua particularment entre 
els pobres.

«Sembla  una  llei  natural  que  els  pobres  siguen  fins  a  un  cert  grau  poc  previsors  (improvident)» 
(especialment tan poc previsors com per arribar al món sense una cullera d’or a la boca), «de forma que 
sempre n’hi ha (that there always may be some) per omplir les funcions més servils, més sòrdides i més 
vils  de la comunitat.  El  fons de la felicitat  humana (the fund of human happiness) esdevé així  força 
augmentat, els més delicats (the more delicate) són alliberats de càrregues i poden seguir les més altes 
vocacions, etc. La llei de pobres té la tendència de destruir l’harmonia i la bellesa, la simetria i l’ordre 
d’aquest sistema, que Déu i la Natura han erigit en el món».(90)

Si  el  monjo  venecià  trobava  en  el  destí  fatal  que  eternitzava  la  misèria,  la  raó 
d’existència de la caritat cristiana, del celibat, dels claustres, de les fundacions piadoses, 
el  prevere protestant  hi  troba el  pretext  per  condemnar les lleis  que prescriuen pels 
pobres el dret a una miserable subsistència pública.

«L’avenç de la riquesa social»,  diu Storch, «genera  aquesta útil  classe de la societat...  que assum les 
ocupacions  més  feixugues,  vils  i  repugnants,  en  un  mot,  que  carrega  als  muscles  tot  allò  que  és 
desagradable i servil en la vida, i procura així per les altres classes lleure, serenor mental i una dignitat 
convencional» (c’est bon!) «de caràcter».(91)

Storch  es  qüestiona  en  què  consisteix  pròpiament  el  progrés  d’aquesta  civilització 
capitalista amb la seua misèria i la degradació de les masses respecte la barbàrie? Troba 
tan sols una resposta – la seguretat!

«Mitjançant l’avenç de la indústria i la ciència», diu Sismondi, «cada treballador pot produir cada dia 
molt més d’allò que empra pel seu consum. Però al mateix temps, mentre el seu treball produeix riquesa, 
aquesta riquesa, si l’hagués de consumir tot sol, el faria menys idoni pel treball». Segons ell «els homes» 
(és a dir,  els  no-treballadors)  «s’estimarien probablement fer-ho sense tota  la  perfecció artística i  tot 
l’atractiu que la indústria en proporciona, si els hi fos necessari comprar tot això amb un esforç constant 
comparable al del treballador... L’extenuació se separa avui de la seua recompensa: no és el mateix home 
el  qui  treballa  primer i  després  reposa:  al  contrari  és  justament perquè  un treballa,  que l’altra  ha de 
descansar...  La multiplicació indefinida de la productivitat  del  treball  no pot tindre per tant  cap altre 
resultat que l’augment de luxe i de gaudiments dels rics ociosos».(92)

Finalment, Destutt de Tracy, doctrinari burgès de sang de peix, esclata brutalment:

«En les nacions pobres, el poble viu amplament, en les nacions riques és habitualment pobre».(93)
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Notes

(70) Karl Marx, l.c. - «A igual opressió de les masses, com més proletaris té un país, més ric és». (Colins, «L'Économie Politique, 
Source  des  Révolutions  et  des  Utopies  prétendues  Socialistes»,  Paris  1857,  t.  III,  p.  331).  Sota  «proletari»  no  s’entén 
econòmicament res més que el treballador assalariat, que produeix i amplia «capital» i que el llencen al carrer tan aviat com esdevé 
superflu pels requeriments  d’ampliació de valor de «Monsieur Capital»,  com Pecqueur anomena aquesta persona. «El proletari 
malalt del bosc primitiu» és un fantasma de tipus roscherià. El bosqueter primitiu és propietari del bosc primitiu i el tracta com a 
propietat amb la ingenuïtat de l’orangutan. No és per tant cap proletari. Això tan sols seria el cas si el bosc primitiu l’explotàs amb 
ell, per comptes d’ésser-hi explotat. Pel que fa al seu estat de salut, no tan sols suportaria bé la comparació amb el proletariat 
modern,  sinó  també  als  «homes  honrats»  sifilítics  i  escrufolosos.  Amb tot,  el  senyor  Wilhelm  Roscher  entén aparentment  la 
bruguera pairal de Lüneburg. <=

(71) «As the Labourers make men rich, so the more Labourers, there will be the more rich men... the Labour of the Poor being the 
Mines of the Rich». (John Bellers, l.c.p. 2.) <=

(72) B. de Mandeville, («The Fable of the Bees», 5th ed., Lond. 1728, Remarks, p. 212, 213, 328). - «Una vida moderada i un 
treball  constant  són pels  pobres  el  camí  de  la  felicitat  material»  (per  la  qual  entén probablement  llargues jornades laborals  i 
probablement escassos mitjans de vida) «i de la riquesa per l’estat» (particularment dels terratinents, capitalistes i els llurs dignataris 
i agents polítics). («An Essay on Trade and Commerce», Lond. 1770, p. 54). <=

(73) «Eden hauria d’haver demanat quines criatures són «les institucions burgeses»? Des del punt de mira de la il·lusió jurídica, no 
considera la  llei  com a producte  de les relacions  materials de producció,  sinó contràriament  les relacions de producció com a 
producte de la llei. Linguet llençà als fems l’«esprit des lois» de Montesquieu amb un mot: «L'esprit des lois, c'est la propriété». <=

(74) Eden, l.c., v. I, 1.1, ch. I, p. l, 2 i Preface, p. XX. <=

(75) Si el lector em recorda Malthus, l’«Essay on Population» del qual aparegué el 1798, li recordaria que aquesta obra en la seua 
primera forma no és més que un plagi supèrfluament escolar i lamentable de Defoe, sir James Steuart, Townsend, Franklin, Wallace, 
etc. i no conté ni una sola frase pensada per ell mateix. La gran atenció que aixecà aquest pamflet es correspon exclusivament a 
interessos de partit. La revolució francesa trobà en el regne britànic defensors apassionats: el «principi de la població», lentament 
elaborat en el segle XVIII, en mig d’una gran crisi social, i proclamat amb tambors i trompetes com a antídot infal·lible contra les 
doctrines de Condorcet, etc., fou saludat amb joia per l’oligarquia anglesa com el gran destructor de tots els vicis subsegüents al 
desenvolupament  humà.  Malthus,  altament  astorat  pel seu èxit,  es dedicà a farcir  l’antic  esquema  de  material  superfícialment 
compilat, i n’afegí de nou, però no descobert per Malthus, sinó tan sols annexionat. - Remarca de passada. Per bé que Malthus era 
pastor de l’alta església anglesa, havia pres vot monacal de celibat. Aquesta és particularment una de les condicions del fellowship 
de la Universitat protestant de Cambridge.  «No permetem membres del Col·legi siguen casat, tret dels qui haguessen pres muller 
abans  d’ésser-hi  destinats»  («Reports  of  Cambridge  University  Commission»,  p.  172).  Aquesta  circumstància  diferencia 
favorablement Malthus dels altres pastors protestants, que han bandejat el manament catòlic del celibat sacerdotal i han vindicat el 
«sigueu  fructífers  i  multiplicau-vos»  com la  llur  missió  bíblica  específica  fins  a  la  mesura  que  contribueixen  generalment  a 
l’augment de població fins a un límit realment insostenible, mentre prediquen al mateix temps als treballadors el «principi de la 
població». És característic que el transvestiment econòmic de la caiguda, la poma d’Adam, l’«urgent appetite», «the checks which 
tend to blunt the shafts of Cupid», com el pastor Townsend en diu alegrement, aquest punt delicat haja estat i siga monopolitzat per 
la teologia o, més aviat, per l’església protestant. Amb l’excepció del monjo venecià Ortes, un escriptor original i intel·ligent, la 
majoria de demògrafs siguen pastors protestants. Així, Bruckner: «Théorie du Systeme animal», Leyde 1767, on s’esgota tota la 
teoria moderna de la població, i al qual la pugna coetània entre Quesnay i el seu deixeble, Mirabeau pére, oferí idees sobre el mateix 
tema, després el pastor Wallace, el pastor Townsend, el pastor Malthus i el seu deixeble, l’arxiprest Th. Chalmers, per no dir més 
dels parroquials escrivans menors in this line. Originàriament, l’economia política era estudiada per filòsofs com Hobbes, Locke, 
Hume,  homes  de negocis  i  d’estat  com Thomas  More,  Temple, Sully,  de  Witt,  North,  Law,  Vanderlint,  Cantillon,  Franklin,  i 
especialment en el camp teòric, amb grans èxits, per metges, com Petty, Barbon, Mandeville, Quesnay. Encara a mitjans del segle 
XVIII, el Rev. Mr. Tucker, un important economista del seu temps, es disculpava per ocupar-se de Mammon. Més tard, i de fet amb 
el  «principi  de  la  població»,  tocà  l’hora  dels  pastors  protestants.  Com  si  pressentís  aquesta  intrusió  professional,  Petty,  que 
considerava la població com a base de la riquesa i que, com Adam Smith, era enemic declarat de pastors: «la religió floreix millor 
quan els sacerdots es castiguen al màxim, com el dret, que va millor quan els advocats passen gana». Aconsella per tant als pastors 
protestants que, tota vegada que no segueix l’apòstol Pau i es «mortifiquen» amb el celibat, «no crien més pastors (not to breed 
more Churchmen) que aquells que les places (benefices) disponibles puguen absorbir; és a dir, que si hi ha tan sols 12.000 places a 
Anglaterra i a Gales no seria assernyat criar 24.000 pastors (it will not be safe to breed 24.000 ministers), ja que els 12.000 sense 
plaça cercarien un mitjà de vida, i no poden trobar-ne un de més fàcil que persuadint al poble que els 12.000 amb plaça enverinen 
les ànimes o les deixen en la inanició i les desvien del camí cap al cel?» (Petty, «A Treatise on Taxes and Contributions», Lond. 
1667, p. 57). La posició d’Adam Smith envers el clergat protestant de la seua època es caracteritza amb el següent. A «A Letter to 
A. Smith, L. L. D. On the life, Death and Philosophy of his Friend David Hume. By One of the People called Christians», 4th ed., 
Oxford 1784, on el doctor Horne, bisbe alt-esclesiàstic de Norwich, censura A. Smith perquè en una lletra publicada al senyor 
Strahan «embalsama el seu amic David» (sc. Hume), perquè relata al públic que «Hume en el seu llit de mort es divertia amb Llucià 
i Whist», i fins i tot tenia la frescor d’escriure: «sempre he considerat Hume, tant durant la seua vida com després de la seua mort,  
ben proper de l’ideal d’un home perfectament savi i virtuós, tant com ho permet la fragilitat de la natura humana». El bisbe crida 
encès: «és correcte de part vostra, senyor meu, sostindre davant nostre com a perfectament savi i virtuós el caràcter i conducta d’un 
home que sembla haver estat posseït d’una antipatia incurable contra la religió, i que estirà cada nervi per arrencar el seu propi nom 
del pensament dels homes?» (l.c.p. 8). «Però que els amants de la vritat no defallesquen, l’ateïsme és efímer» (p. 17). Adam Smith 
«té la roïnesa atroç» (the atrocious wickedness), «de propagar l’ateïsme pel país» (particularment amb la seua «Theory of moral 
sentiments»). «...Coneixem el vostre procediment, senyor doctor! La vostra intenció és bona, però crec que aquesta vegada restarà 
sense efecte. Ens convencereu amb l’exemple de David Hume, Esq., que l’ateïsme és l’únic licor (cordial) per un esperit baix, i  
l’únic antídot contra la por a la mort...  Rigueu tan sols de Babilònia en runes i congratulau-vos tan sols del malfadat i endurit 
Faraó!» (l.c.p. 21, 22). Un cap ortodox, entre els companys de col·legi d’A. Smith, escriu després de la seua mort: «L’afecte d’Smith 
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pr Hume l’impedí d’arribar a Crist... Creia de Hume fins al darrer mot. Si Hume l’hagués dit que la lluna és un formatge verd, ho 
hagués cregut. El creix per tant també quan deia que no hi havia cap déu ni cap miracle... En el seus principis polítics s’apropà al 
republicanisme». («The Bee» by James Anderson, 18 vls., Edinb. 1791-1793, vol. 3, p. 166, 165). El pastor Th. Chalmers sospitava 
que A. Smith havia inventat la categoria de «treballadors improductius», únicament pels pastors protestants, malgrat el seu beneït 
treball en la vinya del senyor. <=

(76) Nota a la 2. edició. «El límit,  però, a l’ocupació tant del treballador industrial com de l’agrícola és la mateixa: és a dir, la 
possibilitat de l’empresari d’aconseguir-ne profit del seu producte de treball. Si puja el nivell salarial tan alt com per reduir el guany 
del patró per sota del benefici mitjà, deixarà d’ocupar-los, o els ocuparà tan sols a condició que s’avinguen a una reducció salarial». 
(John Wade, l.c.p. 240.) <=

(77) Comparau Karl Marx, «Zur Kritik der Politischen Oekonomie», p. 165 sg. <=

(77a) «Si tornam ara, però, a la nostra primera investigació, segons la qual... el propi capital és tan sols el resultat del treball humà... 
sembla del tot inconcebible que l’home haja caigut sota el domini del seu propi producte – el capital – que hi puga subordinar-se; i 
que aquest ha estat el cas en realitat és indiscutible, de forma que sorgeix involuntàriament la qüestió: com el treballador ha pogut 
passar d’ésser el dominador del capital – com a creador seu – a ésser-ne esclau? (Von Thünen, «Der isolirte Staat», Zweiter Theil, 
Zweite Abtheilung, Rostock 1863, p. 5, 6). És mèrit de Thünen qüestionar-ho. La seua resposta és infantilment simple. <=

(77b) (A la 4. ed. - Els recents «trusts» anglesos i americans forcen ja aquest objectiu, tot cercant d’unir si més no totes les grans 
empreses d’un sector econòmic en una gran societat accionarial amb un monopoli pràctic. - F. E.}<=

(77c) Nota a la 3. edició. - En l’exemplar manuscrit de Marx hi ha una nota al marge: «Remarcar ací per després: si l’ampliació és 
tan sols quantitativa, llavors per capitals més grans i més petits del mateix sector econòmic els beneficis variaran amb la quantitat de 
capital avançat. Si l’ampliació quantitativa provoca una de qualitativa, llavors la taxa de benefici puja alhora pel capital més gran. - 
F. E.} <=

(78) El cens per Anglaterra i Gales mostra, entre d’altres coses:

Totes  les persones ocupades en l’agricultura (propietaris,  grangers,  hortolans,  pastors,  etc.,  inclosos)  -  1851: 2.011.447,  1861: 
1.924.110, Reducció - 87.337. Manufactura de worsted - 1851: 102.714 Personen, 1861: 79.242; Telers de seda - 1851 111.940, 
1861:101.678; Estampats - 1851: 12.098, 1861: 12.556, que mostren un petit  augment  malgrat l’enorme extensió, la qual cosa 
implica una gran reducció proporcional en el nombre de treballadors ocupats. Confecció de barrets - 1851: 15.957, 1861: 13.814; 
confecció de barrets de palla i de gorres - 1851: 20.393, 1861: 18.176; Pintura - 1851: 10.566, 1861: 10.677; Espelmes - 1851: 
4.949, 1861: 4.686. Aquesta reducció es deu, entre d’altres coses, a l’augment de la il·luminació de gas. Elaboració de pintes - 1851: 
2.038, 1861: 1.478; Serradors de fusta - 1851: 30.552, 1861: 31.647, petit augment com a conseqüència de la difusió de serradores; 
elaboració de claus - 1851: 26.940, 1861: 26.130, reducció com a conseqüència de la competència de la maquinària; treballadors de 
miners de zinc i cobre - 1851: 31.360, 1861: 32.041. Per contra: filadors i teixidors de cotó - 1851: 371.777, 1861: 456.646; mines 
de carbó -  1851: 183.389, 1861: 246.613. «L’augment  dels treballadors  és en general més gran, d’ençà del 1851, en aquelles 
branques on la maquinària no s’ha emprat encara amb èxit.  («Census of England and Wales for 1861», vol. III, Lond. 1863, p. 
35-39.) <=

(79) La llei de reducció progressiva de la quantitat relativa de capital variable, al costat del seu efecte en la situació de la classe 
treballadora assalariada, és més suposada que copsada per alguns dels economistes més destacats de l’escola clàssica. El servei més 
gran l’aportà John Barton, malgrat que, com tots els altres, barreja el capital constant amb el fix i el variable amb el circulant. Diu: 
«la demanda de treball depèn de l’augment del capital circulant i no del fix. Si fos el cas que la relació entre aquestes dues menes de  
capital fos la mateixa en totes les èpoques i sota totes les circumstàncies, llavors se seguiria igualment que el nombre de treballadors 
ocupats determina la riquesa de l’estat. Però una afirmació així no té cap aparença de probabilitat. En la mesura que les ciències 
naturals es cultiven i la civilització s’amplia, creix més i més el capital fix en relació al circulant. La suma de capital fix emprat en la 
producció d’una peça de musselina britànica és, com a mínim, cent vegades, probablement mil vegades, més gran que l’emprat per 
la creació d’una peça similar de musselina índia. I la proporció de capital circulant és cent – o mil – vegades més petita... Si la 
totalitat dels estalvis anuals s’afegís al capital fix, no tindria com a efecte un augment de la demanda de treball».  (John Barton, 
«Observations on the circumstances which influence the Condition of the labouring Classes of Societv», Lond. 1817, p. 16, 17). «La 
mateixa causa que pot augmentar la renda neta del país, pot simultàniament generar un excedent de població i empitjorar la situació 
dels treballadors». (Ricardo, l.c.p. 469). Amb l’augment del capital «la demanda» (de treball) «es reduirà proporcionalment». (l.c.p. 
480, Nota). «La massa de capital dedicada al manteniment del treball pot variar, amb independència de qualsevol alteració de la 
massa total de capital... Unes grans fluctuacions en la quantitat d’ocupació i una gran necessitat poden fer-se més freqüents en la  
mesura que el capital es fa més abundant».  (Richard Jones, «An Introductory Lecture on Pol. Econ.», Lond. 1833, p. 12).  «La 
demanda» (de treball) «pujarà... no en proporció a l’acumulació del capital total... Cada augment del capital nacional destinat a la 
reproducció tindrà, amb el curs del progrés social, una influència sempre menor sobre la situació dels treballadors» (Ramsay. l.c.p. 
90, 91.) <=

(80) H. Merivale, «Lectures on Colonization and Colonies», Lond. 1841 and 1842, v. I, p. 146. <=

(81) «Prudential habits with regard to marriage, carried to a considerable extent among the labouring class of a country mainly 
depending upon manufactures and commerce, might injure it ... From the nature of a population, an increase of labourers cannot be 
brought into market, in consequence of a particular demand, till after the lapse of 16 or 18 years, and the conversion of revenue into 
capital, by saving, may take place much more rapidly; a country is always liable to an increase in the quantity of the funds for the 
maintenance of labour faster than the increase of population». (Malthus, «Princ. of Pol. Econ.», p. 215, 319,320). En aquesta obra 
Malthus descobreix finalment, mitjançant Sismondi, la bella trinitat de la producció capitalista: sobreproducció – sobrepoblació - 
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sobreconsum, three very delicate monsters, indeed! Vg. F. Engels, «Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie», l.c.p. 107 sqq. 
<=

(82) Harriet Martineau, «The Manchester Strike», 1832, p. 101. <=

(83) Fins i tot durant la misèria cotonera del 1863 hom troba en un pamflet de filadors de cotó de Blackburn una ferotge denúncia 
contra el sobretreball, que l’aplicació de les lleis fabrils havia reservat naturalment tan sols als treballadors masculins adults. «S’ha 
demanat als operaris adults d’aquesta fàbrica que treballen de 12 a 13 hores diàries, mentre que hi ha centenars que es veuen 
obligats a restar i que de bon grat treballarien a temps parcials, per tal de mantindre la família i salvar els llurs germans d’una tomba  
prematura deguda al sobretreball». «Nosaltres», continua, «demanaríem si la pràctica de treballar extra un nombre de mans ha de 
crear un bon sentiment entre patrons i servidors. Els qui treballen extra senten tant la injustícia com els qui són condemnats a un atur 
forçós (condemned to forced idleness). Hi ha en el districte gairebé treball suficient per donar a tothom una ocupació parcial si se la 
distribueix justament.  Tan sols  demanam el que és correcte en exigir  als patrons en general el segument  d’un sistema d’hores 
reduïdes, especialment fins que un estat millor de coses comence a declarar-se, i no pas a treballar una proporció de les mans extra, 
mentre que d’altres, per manca de treball, es veuen obligats a subsistir de la caritat». («Reports of Insp. of Fact., 31st Oct. 1863», p. 
8). - L’efecte d’una sobrepoblació relativa en el treballador ocupat el copsa l’autor de l’«Essay on Trade and Commerce» amb el seu 
instint burgès habitualment infal·lible. «Una altra causa de l’ociositat (idleness) d’aquest regne és la manca d’un nombre suficient de 
mans treballadores. Tan aviat com, per qualsevol demanda poc habitual d’articles fabricats, la quantitat de treball escasseja, els 
treballadors senten la pròpia càrrega i la fan sentir igualment als llurs patrons; és sorprenent; però tan depravat és l’atitud d’aquesta 
gentola que en aquests casos grups de treballadors es combinen per perjudicar al patró vagarejant plegats un dia sencer». («Essay 
etc.», p. 27, 28). La gentola demanava de fet una pujada salarial. <=

(84) «Economist», Jan. 21, 1860 <=

(85) Durant el darrer mig any del 1866 80.000 - 90.000 treballadors de Londres foren acomiadats de la feina, mentre que el report 
fabril del mateix mig any diu: «No sembla en absolut correcte que hom diga que la demanda sempre genera a l’instant una oferta 
quan ho necessita. No ho ha fet amb el treball, i per això molta maquinària ha estat aturada el darrer mig any per manca de força de 
treball». («Report of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1866», p. 81.) <=

(85a) Discurs d’obertura de la conferència sanitària de Birmingham, 14 de gener del 1875, de J. Chamberlain, llavors mayor de la 
ciutat, ara (1883) ministre de comerç. <=

(86) «781 ciutats» són enumerades en el cens del 1861 per Anglaterra i Gales «amb 10.960.998 habitants, mentre que els pobles i les 
parròquies rurals comptaven tan sols amb 9.105.226... En l’any 1851 figuren 580 ciutats en el cens, la població de les quals era 
gairebé igual a la població dels districtes rurals que les envoltaven. Però mentre que aquesta població creixia en els 10 anys següents 
tan sols en mig milió, la de les 580 ciutats creixia 1.554.067. El creixement de població en les parròquies rurals és d’un 6,5%, en les 
ciutats un 17,3%. La diferència en la taxa de creixement es deu a la migració del camp a la ciutat. Tres quartes parts del creixement 
total de la població pertoquen a les ciutats. («Census etc.», VIII, p. L1, 12.) <=

(87) «La pobresa sembla favorable a la procreació». (A. Smith). Això és fins i tot una disposició particularment assenyada de Déu 
segons  el  galant  i  intel·ligent  Abbé  Galiani:  «Déu  ha  fet  que  els  homes  que  exerceixen  oficis  de  primera  utilitat  nasquen 
abundantment».  (Galiani,  l.c.p. 78).  «La misèria fins al punt extrem de la fam i la  pesta,  per comptes  d’aturar-la,  tendeixen a 
augmentar la població». (S. Laing, «National Distress», 1844, p. 69). Després d’haver-ho il·lustrat estatísticament, Laing continua: 
«Si tothom es trobà en circumstàncies idònies, el món es despoblaria aviat».  («If the people were all in easy circumstances, the 
world would soon be depopulated»). <=

(88) «De dia en dia esdevé doncs més clar que les relacions de producció en les quals es mou la burgesia no tenen pas un caràcter  
simple, sinó una caràcter dual; que en les mateixes relacions en les quals es produeix la riquesa, també es produeix la misèria; que 
dins les mateixes relacions en les quals hi ha un desenvolupament de les forces productives, hi ha una força productiva de repressió; 
que aquestes relacions en produeixen la riquesa burgesa, és a dir la riquesa de la classe burgesa, que en anorrear contínuament la 
riquesa  dels  membres  integrants  d’aquesta  classe  produeixen  un  proletariat  sempre  creixent».  (Karl  Marx,  «Misère  de  la 
Philosophie», p. 116) <=

(89) G. Ortes, «Della Economia Nazionale libri sei 1774», a Custodi, Parte Moderna, t. XXI, p. 6, 9, 22, 25 etc. Ortes deia l.c.p. 32: 
«en lloc de projectar sistemes inútils per la felicitat dels pobles, em limitaré a investigar la raó de la llur infelicitat». <=

(90) «A Dissertation on the Poor Laws. By a Wellwisher of Mankind (The Rev. Mr. J. Townsend), 1786», republished Lond. 1817, 
p. 15, 39, 41.  Aquest «delicat» pastor, de l’obra abans esmentada del qual, juntament amb el seu «Viatge per Espanya», Mathus 
sovint rescriu pàgines senceres, manllevà la més gran part de la seua doctrina de sir J. Steuart, al qual, però, esmena. Per exemple, 
quan Steuart diu: «Ací, en l’esclavatge, existia un mètode forçós per fer laboriosa la humanitat» (pels no-treballadors) «... Els homes 
eren llavors forçats al treball» (és a dir, al treball gratuït per un altre) «perquè eren esclaus d’altri; els homes són ara forçats al 
treball»  (és a  dir,  al  treball  gratuït  pels no-treballadors)  «perquè són esclaus de  les  pròpies necessitats»,  i  així  no conclou  en 
conseqüència, com el gruixut beneficiari, que el treballador assalariat ha de passar gana. Vol contràriament que les seues necessitats 
augmenten i que el nombre creixent de les seues necessitats li siga alhora un estímul per treballar «pels més delicats». <=

(91) Storch, l.c., t. III, p. 223. <=

(92) Sismondi, l.c., t. I, p. 79, 80, 85. <=

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_640.htm#Z92
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_640.htm#Z91
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_640.htm#Z90
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_640.htm#Z89
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_640.htm#Z88
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_640.htm#Z87
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_640.htm#Z86
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_640.htm#Z85a
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_640.htm#Z85
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_640.htm#Z84
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_640.htm#Z83
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_640.htm#Z82
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_640.htm#Z81


(93) Destutt de Tracy, l.c.p. 231. «Les nations pauvres, c'est là où le peuple est à son aise; et les nations riches, c'est là où il est 
ordinairement pauvre». <=

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_640.htm#Z93


CAPÍTOL VINT-I-QUATRÈ
L’anomenada acumulació primitiva

1. El secret de l’anomenada acumulació primitiva

Hom ha vist com els diners es transformen en capital, i com es fa plus-vàlua mitjançant 
el capital i de la plus-vàlua més capital. Però l’acumulació de capital pressuposa una 
plus-vàlua, i la plus-vàlua pressuposa producció capitalista, però aquesta necessita de la 
preexistència  d’enormes  masses  de  capital  i  de  força  de  treball  en  les  mans  de 
productors de mercaderies. Tot aquest moviment sembla que gira en un cercle viciós, al 
qual tan sols es pot entrar amb la precondició d’una acumulació «primitiva» («previous 
accumulation» en Adam Smith) precedent a l’acumulació capitalista, una acumulació 
que no és el resultat del sistema de producció capitalista sinó el seu punt de partida. 

Aquesta acumulació primitiva juga en economia política, si fa no fa, el mateix paper 
que la caiguda en el pecat en la teologia. Adam mossegà la poma, i per tant el pecat 
caigué  damunt  del  gènere  humà.  El  seu  origen  s’explica  quan  se’l  relata  com una 
anècdota del passat. En un temps ja molt llunyà hi havia, d’una banda, una elit diligent, 
intel·ligent  i  per  damunt  de  tot  estalviadora  i  de  l’altra  un  lumpen  ociós  i, 
particularment, desenfrenat. La llegenda de la caiguda en el pecat de la teologia ens 
relata certament com l’ésser humà fou condemnat a menjar el seu pa amb la suor del 
front; la història de la caiguda en el pecat de l’economia ens revela, però, com és que hi 
ha individus pels quals això no és necessari de cap manera. Tant se val. S’esdevingué, 
doncs, que els primers acumularen riquesa i els darrers finalment no tingueres res més a 
vendre que la pròpia pell. I d’aquesta caiguda en el pecat data la misèria de les grans 
masses, que, encara ara, malgrat tot el treball, no tenen res més per vendre que elles 
mateixes, i la riquesa dels pocs creix contínuament, per bé que fa temps que han deixat 
de treballar. Aquesta insubstancial criaturada la predica per exemple el senyor Thiers, 
amb  tota  l’honestedat  de  l’estadista,  en  defensa  de  la  propriété,  als  francesos, 
antigament tan espirituals. Però tan aviat com la qüestió de la propietat entra en joc, 
esdevé  un  deure  sagrat  proclamar  el  punt  de  partida  de  la  instrucció  infantil  com 
quelcom apte per a totes les classes d’edat i nivells de desenvolupament. En la història 
real,  la conquesta, la subjugació, l’expoli  assassí, en un mot, la violència, juguen un 
gran paper. En la tendra economia política domina des de sempre l’idil·li. El dret i el 
«treball»  foren  des  d’un  principi  els  únics  mitjans  d’enriquiment,  naturalment  amb 
l’excepció particular d’«enguany». De fet els mètodes de l’acumulació primitiva no són 
res més que idíl·lics. 

Diners i mercaderies no són pas d’entrada més capital que no pas ho són els mitjans de 
producció  i  de  vida.  Requereixen  la  transformació  en  capital.  Aquesta  mateixa 
transformació, però, tan sols té lloc sota unes determinades circumstàncies, que queden 
confrontats  dues  menes  ben diferents  de propietaris  de mercaderies  i  que entren  en 
contacte, d’una banda els propietaris de diners, mitjans de producció i de vida, que el 
deleixen d’ampliar les pròpies sumes de valor mitjançant la compra de força de treball 
aliena; d’altra banda treballadors lliures, venedors de la pròpia força de treball i per tant 
venedors de treball. Treballadors lliures en el doble sentit que ni ells mateixos formen 
part dels mitjans de producció, com és el cas d’esclaus, de serfs, etc., ni tampoc els hi 
pertanyen els mitjans de producció, com entre els camperols autònoms, etc., i són per 
tant  lliures  i  desproveïts.  Amb  aquesta  polarització  del  mercat  de  mercaderies  s’hi 



donen les condicions fonamentals de la producció capitalista. Les relacions capitalista 
suposen  la  separació  entre  els  treballadors  i  la  propietat  de  les  condicions  per  a  la 
realització del treball. Tan aviat com la producció capitalista se sosté dempeus, no tan 
sols manté aquesta separació sinó que la reprodueix a una escala sempre creixent. El 
procés que condueix a les relacions capitalistes no pot ésser cap altre que el procés de 
separació dels treballadors de la propietat de les seues condicions de treball, un procés 
que transforma d’una banda els mitjans socials de vida i de producció en capital, i de 
l’altra  banda  els  productors  immediats  en  treballadors  assalariats.  L’anomenada 
acumulació primitiva no és per tant res més que el procés històric de separació dels 
productors i dels mitjans de producció. Apareix com a «primitiva» perquè constitueix la 
prehistòria del capital i del sistema de producció corresponent. 

L’estructura econòmica de la societat capitalista prové de l’estructura econòmica de la 
societat feudal. La dissolució de la darrera ha alliberat els elements de la primera. 

El productor immediat, el treballador, podia disposar únicament de la seua persona una 
vegada hagués deixat de trobar-se lligat al tros i hagués deixat d’ésser serf o pertinença 
d’una altra persona. Per esdevindre un venedor lliure de força de treball, qui arrossega 
la seua mercaderia, allà on trobe un mercat, ha d’ésser lluny del domini dels gremis, 
dels ordenaments pels aprenents i els oficials i de la resta d’obstacles laborals. Per això 
el moviment històric que transforma els productors en treballadors assalariats apareix, 
d’una banda, com l’alliberament de la servitud i de la coacció gremial; i aquesta banda 
és l’única que existeix pels nostres historiadors burgesos. D’altra banda, però, aquests 
nou  alliberts  esdevenen  venedors  d’ells  mateixos,  tan  sols  després  que  se’ls  haja 
desprovist de tots els mitjans de producció i de totes les garanties d’existència que els 
oferien les antigues disposicions feudals. I la història d’aquesta expropiació es troba en 
els annals de la humanitat escrita amb caràcters de sang i foc.

Els capitalistes industrials, aquests nous potentats, no tan sols han desplaçat als mestres 
artesans gremials sinó també als senyors feudals que eren en possessió de les fonts de 
riquesa.  En  aquest  sentit  la  llur  preponderància  apareix  com  el  fruit  d’una  lluita 
victoriosa contra el poder feudal i els seus indignes privilegis, i contra els gremis i les 
cadenes  que havien  imposat  al  lliure  desenvolupament  de  la  producció  i  a  la  lliure 
explotació de l’home per l’home. Els cavallers de la indústria, però, tan sols reeixiren a 
substituir  els cavallers  de l’espasa en fer ús d’esdeveniments dels quals  eren del tot 
innocents. Han preponderat amb mitjans tan roïns com els qui van fer antigament al 
llibert romà senyor del seu patronus.

El punt de partida del desenvolupament que donà lloc tant al treballador assalariat com 
al  capitalista  fou  la  servitud  del  treballador.  L’avenç  consistí  en  un  canvi  formal 
d’aquesta  servitud,  en  la  transformació  de  l’explotació  feudal  en  capitalista.  Per 
entendre aquest procés no ens cal retrocedir gaire lluny. Per bé que els primers inicis de 
la producció capitalista se’ns apareixen esporàdicament ja en els segles XIV i XV en 
certes ciutats de la Mediterrània, l’era capitalista data inicialment del segle XVI. Allà on 
apareix, l’abolició de la servitud fa temps que s’ha realitzat, i el punt culminant de l’edat 
mitjana, l’existència de ciutats sobiranes, fa temps que s’ha assolit. 

En la història d’acumulació primitiva fan època totes les revolucions que serveixen de 
palanca a la classe capitalista en formació; però, per damunt de totes, aquells moments 
quan grans masses humanes es veuen sobtadament i forçosament privades de mitjans de 



subsistència,  i  llençats  com  a  proletaris  lliures  i  sense  lligams  al  mercat  laboral. 
L’expropiació del productor agrícola, del pagès, de la terra constitueix la base de tot el 
procés.  La seua història  assum en diferents  països diferents  aspectes  i  passa per les 
diferents fases en una successió diferent i en èpoques històriques diferents. Tan sols a 
Anglaterra, que per tant assumim com a exemple, posseeix la forma clàssica.(189)

2. L’expropiació de la terra a la població rural

A Anglaterra, la servitud havia desaparegut de fet a la darrera meitat del segle XIV. La 
immensa majoria de la població (190) consistia llavors i encara més en el segle XV de 
pagesos  lliures  i  autònoms,  fos  quin  fos  el  règim  feudal  de  propietat  de  la  seua 
possessió. En les grans propietats senyorials, l’antic bailiff (batlle), el mateix serf, fou 
desplaçat pel pagès lliure. El treballador assalariat de l’agricultura consistia en part de 
camperols que dedicaven el temps lliure al treball en les grans propietats, i en part en 
una  classe  independent  i  relativament  i  absolutament  poc  nombrosa  de  treballadors 
assalariats pròpiament dits. També els darrers eren de fet igualment pagesos autònoms, 
ja que, a banda de la paga, rebien terra de cultiu d’una superfície de 4 acres o més, prop 
dels cottages. A banda, gaudien, amb la resta de pagesos pròpiament dits, de l’usdefruit 
de la terra comuna, que oferia pastures als ramats i els fornia de fusta, llenya, torba, etc.
(191) En tots els països d’Europa la producció feudal es caracteritza per la divisió de la 
terra entre el nombre més gran possible de subordinats. El poder del senyor feudal, com 
el de tot  sobirà,  depenia  no de l’amplitud de les rendes,  sinó del  nombre dels  seus 
súbdits, i els darrers depenien del nombre de pagesos autònoms. (192) Per tant, malgrat 
que  la  terra  anglesa  s’havia  dividit  en  gegantines  baronies  després  de  la  conquesta 
normanda, cadascuna de les quals sovint incloïa 900 dels antics senyorius anglo-saxons, 
era  atapeïda  de  petits  masos,  tan  sols  interromputs  ací  i  allà  per  grans  dominis 
senyorials.  Aquestes  condicions,  amb  la  floració  simultània  del  benestar  urbà,  tan 
característic del segle XV, permetia aquella riquesa popular que el canceller Fortescue 
dibuixa tan eloqüentment al seu «Laudibus Legum Angliae», però excloïa la riquesa 
capitalista.

El  preludi  de  la  transformació  que  posà  els  fonaments  del  sistema  de  producció 
capitalista es representà en el darrer terç del segle XV i en les primeres dècades del 
XVI. Una massa de proletaris lliures es llençà al mercat laboral amb la dissolució de les 
mainades feudals que, com remarca correctament sir James Steuart, «omplien per tot 
inútilment  cases  i  castells».  Malgrat  que  el  poder  reial,  ell  mateix  un  producte  del 
desenvolupament burgès, en la pugna per la sobirania absoluta accelerà la dissolució 
forçosa d’aquestes mainades,  no en fou de cap manera l’única causa.  Més aviat,  en 
oposició  insolent  a  la  corona  i  al  parlament,  els  grans  senyors  feudals  crearen  un 
proletariat incomparablement més gran per l’expulsió forçosa de la pagesia de la terra, a 
la qual tenia  un títol  de dret  feudal  tan gran com el que tenien ells,  i  mitjançant  la 
usurpació de la terra comunal. L’impuls immediat el donà l’augment del preu de la llana 
a  Anglaterra,  ocasionat  pel  ràpid  ascens  de  les  manufactures  de  llana  flamenques. 
L’antiga noblesa feudal s’havia devorat en les grans guerres feudals, i la nova era filla 
de l’època, per la qual els diners són el poder de tots els poders. La transformació de la 
terra agrícola en canyades ovines era per tant el seu mot de guerra. Harrison, a la seua 
«Description of England. Prefxed to Holinshed's Chronicles», escriu com l’expropiació 
dels petits pagesos arruinà la terra. «What care our great incroachers!» (Què els importa 
als  nostres  grans  usurpadors?).  Els  habitatges  dels  pagesos  i  els  cottages  dels 
treballadors foren enderrocats per la força o se’ls deixà en l’abandonament.
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«Si hom», diu Harrison, «cerca els antics registres dels nostres masos... aviat es fa patent la reducció en 
certes explotacions de disset, divuit o vint cases... que Anglaterra era ara menys fornida de gent que en el 
pressent... Ciutats i viles o bé del tot decaigudes o disminuïdes en més d’un quart o de la meitat, per bé 
que algunes poques han augmentat ací o allà; de viles enderrocades per fer canyades, i on no hi resta 
dempeus més que les cases senyorials, d’això en podria dir quelcom».

Els planys d’aquestes antigues cròniques sempre s’exageren però reflecteixen fidelment 
la  impressió  que  es  feien  els  contemporanis  de  la  revolució  en  les  condicions  de 
producció.  Una  comparació  dels  escrits  del  canceller  Fortescue  i  de  Thomas  More 
revela la clivella entre els segles XV i XVI. Com Thornton ha dit correctament, la classe 
obrera anglesa fou precipitada sense cap transició de l’edat d’or a la de ferro.

La  legislació  tremolava  per  aquesta  transformació.  No  era  encara  a  l’alçada  de 
civilització on la «wealth of the nation», és a dir la formació de capital i l’explotació i 
empobriment implacables de les masses populars, es té per l’ultima Thule de la ciència 
política. En la seua història d’Enric VII Bacon diu:

«Per aquesta època» (1489) «començaven a ésser més freqüents els tancats, on la terra cultivable (que no 
es podia mantindre sense gent i famílies) es convertia en pastures, que era fàcilment conduïdes per uns 
pocs pastors; i tinences d’anys i vides foren convertides a voluntat (allà on vivien gran part dels yeomen) 
en béns senyorials.  Això provocà una caiguda de la població i,  com a conseqüència,  una caiguda de 
ciutats, esglésies, delmes, etc. Com a remei d’aquest tort la saviesa del rei i del parlament fou admirable 
en aquesta època. Prengueren mesures per eliminar els tancats despoblats (depopulating inclosures) i les 
pastures despoblades (depopulating pasture)».

Una llei d’Enric VII, del 1489, c. 19, prohibia la destrucció de qualsevol casa de pagès, 
a la qual pertanyien, si més no, 20 acres de terra. En una llei del 25, Enric VIII renovà la 
mateixa llei. S’afirma, entre d’altres coses, que 

«moltes parcel·les i grans ramats, especialment d’ovelles, es concentren en unes poques mans, per la qual 
cosa la renda agrària ha crescut força i el cultiu (tillage) ha decaigut força, i esglésies i cases han quedat 
enderrocades,  mentre  masses  corprenedores  de  la  població  s’han  vist  privades  dels  mitjans  per 
mantindre’s a ells i a les llurs famílies».

La llei ordenava per tant la reconstrucció dels masos decaiguts, determina la proporció 
entre  terra  agrícola  i  pastura,  etc.  Una  llei  del  1533  deplora  que  molts  propietaris 
posseeixen 24.000 ovelles, i en limita el nombre a 2.000.(193) El plany popular i una 
legislació continuada per 150 anys  d’ençà d’Enric VII contra  l’expropiació del petit 
parcer i pagès foren igualment infructuosa. El secret de la llur ineficàcia ens el revela 
Bacon inconscientment.

«La disposició del rei Enric VII»,  diu en els seus «Essays,  civil and moral»,  Sect. 29, «era profunda i 
admirable, en establir un patró per a granges i masos; és a dir, mantingudes amb una proporció de terra 
suficient  per  poder  alimentar  un  subjecte  amb l’abundor  escaient,  i  sense  cap  condició  servil,  i  per 
mantindre l’arada en les mans dels propietaris i no de mers jornales (to keep the plough in the hand of the 
owners and not hirelings)».(193a)

Ço que el sistema capitalista requeria era, altrament, una condició servil de la massa 
popular, que era pròpiament transformada en jornalers i que veia els lurs mitjans de 
treball transformats en capital. Durant aquest període de transició, la legislació maldà 
també per retindre els 4 acres de terra del cottage dels treballador assalariat rural i li 
prohibí de prendre llogaters en el  seu cottage.  Encara el  1627, sota Carles I,  Roger 
Crocker  de  Fontmill  fou  condemnat  per  la  construcció  d’un  cottage  en  el  mas  de 
Fontmill sense els 4 acres de terra vinculats com a annex permanent; encara el 1638, 
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sota  Carles  I,  es  nomenà una Comissió reial,  per  a  l’aplicació  de les  antigues  lleis, 
especialment  també  pel  que  fa  als  4  acres  de  terra;  encara  Cromwell  prohibia  la 
construcció d’una casa a 4 milles a la rodona de Londres sense la dotació dels 4 acres de 
terra.  Encara en la primera meitat  del segle XVIII es planyia  quan els  cottages dels 
treballadors rurals no tenien cap afegit superior a 1 o 2 acres. Actualment és afortunat 
quan se li dota d’un hort o si pot llogar ben lluny de casa un parell de vares de terra.

«Terratinents i grangers»,  deia el doctor Hunter, «tracten ací mà amb mà. Uns pocs acres als cottages 
farien als treballadors massa independents»(194)

El procés d’expropiació forçosa de la massa popular va rebre un nou impuls paorós en 
el  segle  XVI amb la  reforma  i  com a conseqüència  del  robatori  colossal  dels  béns 
eclesiàstics. L’església catòlica era en l’època de la reforma la propietària feudal d’una 
gran part de la terra anglesa. La supressió dels claustres, etc., expulsà els llurs habitants 
al proletariat. Els propis béns de l’església foren lliurats en bona part a favorits reials 
afamats de saqueig o venut a un preu simbòlic a pagesos i burgesos especuladors, que 
bandejaren  en  massa  els  antics  subjectes  hereditaris  i  n’aplegaren  les  tinences.  La 
propietat  legalment  garantida  dels  camperols  més  pobres  a  una  part  dels  delmes 
eclesiàstics fou silenciosament confiscada.(195) «Pauper ubique jacet», cridava la reina 
Elisabet  després d’una gira  per Anglaterra.  En l’any 43 del  seu regnat  hom es veia 
finalment  forçat  a  reconèixer  oficialment  el  pauperisme  amb  la  introducció  de  les 
contribucions per als pobres.

«Els autors d’aquesta llei semblen haver quedat avergonyits per l’estat de coses ja que, contra tot costum, 
no presenta cap preamble (exposició de motius».(196)

Pel segle XVI, Carles I, 4, es declarava perpètua i el 1834 prengué de fet una nova 
forma, més dura.(197) Aquests efectes immediats de la reforma no foren els definitius. 
La propietat  eclesiàstica  constituí  el  baluart  religiós  de les relacions  de propietat  de 
l’antigor. Amb la seua caiguda ja no eren sostenibles.(198)

Encara en la darrera dècada del segle XVII, la yeomanry, una pagesia independent, era 
més nombrosa que la classe de grangers. Havien constituït l’espinada de Cromwell i 
presentaven,  segons  el  mateix  testimoni  de  Macaulay,  un  contrast  favorable  als 
embriacs  i  podrits  terratinents  i  als  llurs  servidors,  els  pastors rurals,  que havien de 
casar-se amb les «amistançades» dels senyors respectius. Encara hi persistia la propietat 
comuna, compartida pels treballadors rurals assalariats. El 1750 ja havia desapareguda 
la  yeomanry  (199),  i  en la  darrera  dècada del  segle  XVIII la  darrera  espurna de la 
propietat  comuna  dels  agricultors.  Passam  de  llarg  les  forces  motrius  purament 
econòmiques de la revolució agrícola. Qüestionarem les seues palanques violentes.

Sota la restauració dels Stuarts els propietaris rurals dugueren a terme legalment una 
usurpació, que s’havia realitzat en el continent sense cap formalitat legal. Eliminaren els 
lligams feudals de la terra, és a dir es lliuraren de les seues obligacions envers l’estat, 
«indemnitzaren»  l’estat  amb  contribucions  de  la  pagesia  i  de  la  resta  de  la  massa 
popular, vindicaren la propietat privada moderna de les finques, de les quals gaudien 
únicament  de  títols  feudals,  i  impulsaren  finalment  les  lleis  d’assentament  (laws  of 
settlement), que, mutatis mutandis, tingueren el mateix efecte en l’agricultor anglès que 
l’edicte del tàrtar Boris Godunov tingué en la pagesia russa. 
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La «glorious Revolution» (revolució gloriosa) dugué al poder amb l’Orange Guillem 
III(200) als beneficiaris terratinents i capitalistes. Obriren la nova era de practicar a una 
escala gegantina el robatori de les terres estatals, que fins llavors s’havien realitzat de 
forma més modesta. Aquestes terres es lliuraven, venudes per una xifra ridícula, o fins i 
tot annexades a les finques privades per la presa directa.(201) Tot això s’esdevingué 
sense la més mínima observació de l’etiqueta legal. La fraudulenta apropiació dels béns 
estatals, juntament amb l’expoli eclesiàstic, en la mesura que aquests no s’haguessen 
perdut  de  nou  sota  l’actual  domini  principesc  de  l’oligarquia  anglesa.(202) Els 
capitalistes  burgesos  afavorien  l’operació  que,  entre  d’altres  coses,  promovia  la 
transformació de la terra en un simple article comercial, ampliava l’esfera de la gran 
empresa agrícola, la introducció del proletariat lliure en la terra per augmentar-la, etc. A 
banda,  la  nova  aristrocràcia  rural  era  l’aliada  natural  en  la  nova  bancocràcia,  de  la 
recentment eclosionada alta finança i que llavors depenien de les comandes dels grans 
manufacturers. La burgesia anglesa actuava pel seu interès de forma tan correcta com la 
del  burgès  suec  que,  ionversament,  ha  anat  de  la  mà  del  seu  baluart  econòmic,  la 
pagesia,  que  contribuí  a  la  resumpció  forçosa  de  les  terres  de  la  corona  des  de 
l’enderrocament de l’oligarquia (del 1604 ençà, posteriorment sota Carles X i Carles 
XI).

La propietat comunal – sempre difrenciada de la propietat estatal abans tractada – era 
una antiga institució germànica, que sobrevisqué sota la coberta del feudalisme. Hom ha 
vist com la seua usurpació forçosa, majoritàriament acompanyada de la transformació 
de cultius agrícoles en pastures, començà a la fi del segle XV i perdurà en el segle XVI. 
Però  llavors  es  completava  com  un  procés  d’actes  individuals  de  força  contra  la 
legislació, combatuda debades durant 150 anys. L’avenç del segle XVIII es mostra en el 
fet que la llei ara esdevé el vehicle del robatori de la terra popular, malgrat que els grans 
pagesos  feren  ús  de  mètodes  independents  propis.(203) La  forma  parlamentària  del 
robatori  és la de «Bills  for Inclosures of Commons» (lleis  pel tancament de la terra 
comunal),  en altres mots els decrets pels quals la terra popular senyorial  es reduïa a 
propietat privada, decrets d’expropiació popular. Sir F. M. Eden refuta el seu treballar 
argument defensor segons el qual representa la propietat  comunal com una propietat 
privada dels grans terratinents que havien ocupat el lloc dels senyors feudals, quan ell 
mateixa demanda una «llei parlamentària general pel tancament de les terres comunals», 
admetent per tant que calia un colp d’estat parlamentari per a la seua transformació en 
propietat  privada  i,  d’altra  banda,  a  més,  reivindica  de  la  legislatura  una 
«indemnització» pels pobres expropiats.(204)

Mentre el lloc dels yeomen independents el prenien els tenants-at-will, petits parcers de 
concessions anuals,  un estrat  servil  dependent  de la voluntat  dels  landlords,  l’expoli 
sistemàtic de les terres comunals ajudà, juntament amb el robatori dels dominis estatals, 
a inflar  aquelles  grans explotacions  que hom anomenava en el  segle  XVIII granges 
capitalistes  (205) o  granges  comercials  (206),  i  a  «alliberar»  població  rural  com a 
proletariat per a la indústria.

El segle XVIII no assumia encara en la mateixa mesura que el segle XIX la identitat 
entre riquesa nacional  i pobresa popular.  D’ací  la vigorosa polèmica en la literatura 
econòmica de l’època sobre la «inclosure of commons». Doncs del material massiu que 
tinc davant, uns pocs fragments que il·luminen poderosament les circumstàncies.

«En  moltes  parròques  de Hertfordshire»,  escriu  un individu indignat,  «són  24 explotacions amb una 
mitjana de 50-150 acres les que han estat aplegades en 3 explotacions».(207) «A Northamptonshire i 
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Lincolnshire el tancament de terres comunals ha tingut lloc a una escala força gran i la majoria dels nous 
senyorius, que resulten del tancament, s’han transformat en pastures, a conseqüència de la qual cosa molts 
senyorius no llauren ara anualment 50 acres, quan abans se’n llauraven 1.500. Les runes de les antigues 
cases dels colons, corrals, establers, etc,» són les úniques restes dels antics habitants. «Un centenar de 
cases  i  família  s’han vist  reduïdes  en alguns pobles  oberts  a  vuit  o deu...  Els terratinents  de moltes 
parròquies que han estat tancades tan sols en els darrers 15 o 20 anys, són molt pocs en comparació amb 
els nombres que les ocupaven quan eren de caràcter obert. No és quelcom inusual que 4 o 5 ramaders rics 
acumulen un senyoriu tancat que era abans en les mans de 20 o 30 pagesos, i de tants altres petits tinents i  
propietaris. Tots aquests són expulsats dels llurs mitjans de vida amb les famílies i també ho són moltes 
altres famílies a les quals ocupaven i donaven suport de forma principal»(208)

No era  tan  sols  la  terra  que  restava  erma,  sinó  sovint  terra  cultiva  bé  en  comú  o 
detinguda sota una renda definida pagada a la comunitat, la que fou annexionada pel 
landlord veí sota el pretext d’un tancament.

«Parl ací de tancaments de camps oberts i de terres ja cultivades. Fins i tot els autors que defensen els 
tancaments  reconeixen  que  aquests  pobles  disminuïts  augmenten  els  monopolis  de  les  explotacions, 
eleven els preus dels queviures i ocasionen una despoblació...  i que fins i  tot el tancament de termes 
ermes, tal com es realitza ara, pesa molt damunt dels pobres, en privar-los d’una part de la subsistència, i 
que això condueix únicament a augmentar les explotacions ja massa grans».(209) «Quan», diu el doctor 
Price, «la  terra passa a mans d’uns pocs grans grangers, la conseqüència hauria d’ésser que els petits 
grangers» (que abans designa com una «multitud de petits propietaris i tinents, que es mantenen a ells 
mateixos  i  a  les  llurs  famílies  amb  el  producte  de  la  terra  que  ocupen  amb  ovelles  mantingudes 
comunitàriament, amb aviram, porcs, etc., i que per tant tenen poca opció de comprar cap dels mitjans de 
subsistència») «es convertissen en un cos d’homes que es guanyen la subsistència amb el treball per altri, 
i que es trobarien sota la necessitat d’anar al mercat per tot allò que vulguessen... Hi haurà, potser, més 
treball, perquè n’hi haurà més obligació de fer-ne... Les ciutats i manufactures creixeran, perquè més gent 
hi serà arrossegada a la cerca d’allotjament i de feina. Aquesta és la forma amb la qual el creixement de 
les explotacions opera naturalment. I aquesta és la raó per la qual, durant molts anys, ha estat funcionant 
en aquest regnes de fet de fa temps».(210)

Resum l’efecte global dels tancaments així:

«En general les circumstàncies dels estrats humans inferiors es veuen alterades en gairebé tots els sentits 
cap a pitjor. De petits ocupants de terra són reduïts a l’estadi de jornalers i d’assalariats; i, alhora, la llur 
subsistència en aquest estat s’ha fet més difícil».(211) 

De fet, la usurpació efectiva de la terra comunal i la revolució de l’agricultura que l’ha 
acompanyada afectaren tan agudament als treballadors agrícoles que fins i to segons 
Eden, entre el 1765 i el 1780 els salaris caigueren per sota del mínim i van haver d’ésser 
complementats amb l’assistència oficial als pobres. El salari, diu, «és insuficient fins i 
tot per les necessitats vitals absolutes».

Sentim encara per un instant un defensor de les enclosures i enemic del doctor Price.

«No és una conseqüència que hi ha haja d’haver una despoblació, perquè no es vegen homes malbaratar 
la feina en camp obert... Si, amb la conversió de petits pagesos en un cos d’homes que han de treballar per 
altri, es produeix més treball, és un avantatge que la nació» (a la qual els transformats naturalment no hi 
pertanyen)  «hauria  de  desitjar...  en  ésser  el  producte  superior  quan  s’apleguen  les  feines  en  una 
explotació, i hi haurà un excedent per a les manufactures, i això vol dir que les manufactures, una de les 
mines de la nació, augmentaran, en relació a la quantitat de gran produït».(212)

La pau estoica de l’ànima amb la qual l’economista polític contempla la més fresca 
violació del «sagrat dret de propietat» i els actes més grollers de violència contra les 
persones,  quan  són  requerides  per  posar  els  fonaments  del  sistema  de  producció 
capitalista, ens ho mostra, entre d’altres, sir F. M. Eden, «filàntrop» i per damunt de 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_741.htm#M212
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_741.htm#M211
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_741.htm#M210
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_741.htm#M209
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_741.htm#M208


això  tory.  Tota  la  sèrie  de  robatoris,  ultratges  i  misèria  popular,  que  acompanyà 
l’expropiació popular forçosa des del darrer terç  del segle XV fins a la fi  del  segle 
XVIII, el condueix tan sols a una «confortable» reflexió final:

«Calia establir la correcta (due) proporció entre la terra cultivable i la pastura. Durant tot el segle XIV i 
gran part del segle XV, hi havia un acre de pastura per cada 2, 3 i fins i tot 4 de terra cultivable. A mitjans 
del segle XVI la proporció canvià de 2 acres de pastura a 2, i més tard, de 2 acres de pastura a un de 
cultivable,  fins  que,  finalment,  la  justa  proporció de  3 acres  de  pastura  a  un de terra  cultivable  fou 
assolida».

En el  segle  XIX es  va  perdre  naturalment  la  pròpia  memòria  de  la  connexió  entre 
agricultura i propietat comunal. Per no dir res de temps posteriors, la població agrícola 
rebé cap compensació generosa pels 3.511.770 acres de terra comunal que entre el 1801 
i  el  1831 els  hi  foren  expoliats,  a  través  de  mesures  parlamentàries  presentades  als 
terratinents pels terratinents?

El darrer gran procés d’expropiació de la terra a l’agricultura és, finalment, l’anomenat 
clearing  of  estates  (neteja  de  finques,  de  fet  l’eradicació  dels  éssers  humans  de  les 
finques). Tots els mètodes anglesos fins ara considerats culminen en la «neteja». Com 
hom ha vist en la descripció de la situació moderna en la secció anterior, ara com ara no 
hi ha més pagesos independents als quals eradicar, i comença la «neteja» dels cottages, 
de forma que els treballadors agrícoles ja no troben en la terra que ells mateixos cultiven 
l’espai necessari  pel  propi habitatge.  Allò que suposa,  però,  el  «clearing of estates» 
pròpiament dit, ho podem aprendre tan sols en la terra promesa de la mordena literatura 
novel·lesca,  les  terres  altes  d’Escòcia.  Allà  el  procés  es  distingeix  per  un  caràcter 
sistemàtic, per la grandària d’escala en el qual es realitza d’un sol colp (a Irlanda els 
terratinents l’han emprat per eradicar simultàniament diversos pobles; a les terres altes 
d’Escòcia  es  tracta  de  llenques  de  terra  de  la  grandària  de  ducats  alemanys)  –  i 
finalment per la forma peculiar de la propietat rural afectada. 

Els  celtes  de  les  terres  altes  d’Escòcia  constituïen  clans,  cadascú  dels  quals  era 
propietari de la terra on s’assentava. El representant del clan, el seu cap o «gran home», 
era tan sols el propietari titular d’aquesta terra, exactament com la reina d’Anglaterra és 
la propietària titular de tota la terra nacional. Quan el govern anglès reeixí a reprimir les 
guerres internes d’aquests «grans homes» i les llurs incursions continuades en les planes 
de  les  terres  baixes  escoceses,  els  caps  dels  clans  no  abandonaren  de  cap  manera 
l’antiga  professió  de  lladres;  n’alteraren  tan  sols  la  forma.  Per  la  pròpia  autoritat 
transformaren el dret de propietat titular en dret de propietat privada, i per això entraren 
en conflicte amb els membres dels clans, decidits a bandejar-los de forma obertament 
violenta.

«Un rei d’Anglaterra podria amb el mateix dret reclamar als seus súbdits de saltar a la mar»,

diu el professor Newman.(213) Aquesta revolució, que començà a Escòcia després del 
darrer aixecament dels pretendents, hom la pot seguir en les primeres fases en sir James 
Steuart  (214) i James Anderson  (215). En el segle XVIII als perseguits gaèlics se’ls 
prohibí simultàniament de recòrrer a l’emigració, amb la idea de conduir-los per la força 
a Glasgow i d’altres ciutats fabrils.(216) Com a exemple del mètode dominant al segle 
XIX (217) n’hi ha prou amb la «neteja» de la duquessa de Sutherland. Aquesta persona, 
instruïda  econòmicament,  decidí,  en  entrar  en  funcions  governamentals,  una  cura 
econòmica  radical  i  transformar  tot  el  comtat,  la  població  del  qual  havia  estat 
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prèviament reduïda, per processos similars, a 15.000, en una canyada ovina. Des del 
1814 fins al 1820 aquests 15.000 habitants, aproximadament unes 3.000 famílies, foren 
sistemàticament  perseguides  i  expulsades.  Tots  els  llurs  pobles  foren  cremats  i 
enderrocats, tots els camps transformats en pastures. Soldats britàniques en comandaren 
l’execució i toparen amb els habitants. Una dona gran fou cremada en les flames de la 
seua cabana,  que refusava d’abandonar.  Així  aquesta  madame s’apropià  de 794.000 
acres  de terra  que  havien  estat  des  de temps  immemorials  pertinença  del  clan.  Als 
habitants foragitats els concedí una franja litoral de 6.000 acres, 2 acres per família. Els 
6.000 acres s’havien mantingut fins llavors erms i no generaven cap ingrés als llurs 
propietaris. La duquessa, emportada per la noblesa del seu cor, va arribar a concedir 
l’acre a una renda mitjana de 2 xílings i 6 penics, a un clan que durant segles havia 
vessat la sang per la seua família. Tota la terra expoliada al clan fou dividida en 29 
grans explotacions bovines, cadascuna habitada per una única família, majoritàriament 
servidors rurals anglesos. L’any 1825 els 15.000 gaèlics eren substituïts per 131.000 
ovelles.  La  part  dels  aborígens  llençada  al  litoral  cerca  de  viure  de  la  pesca. 
Esdevingueren amfibis i visqueren, com diu un escriptor anglès, mig en la terra mig en 
l’aigua, i tan sols a mitges a banda i banda.(218)

Però  els  valents  gaèlics  han  d’expiar  encara  més  la  llur  idolatria  muntanyenca  i 
romàntica pels «grans homes» dels clans. La flaire de peix pujà als nassos dels grans 
homes. N’oloraren profits, i lliuraren el litoral als grans marxants de peix de Londres. 
Els gaèlics foren expulsats per segona vegada.(219)

Finalment,  però,  una part  de les canyades  ovines foren reconvertides  en reserves de 
caça. Hom sap que no hi ha cap bosc pròpiament dit a Anglaterra. La fauna dels parks 
dels magnats és constitucionalment ramat domèstic, grossos com aldermen londinencs. 
Escòcia és per tant el darrer asil de la «noble passió».

«A les terres altes», diu Somers el 1848, «floreixen força els boscos. Ací, per una banda del Gaick, teniu 
el nou bosc de Glenfleshie, i allà, a l’altra banda, teniu el nou bosc d’Ardverikie. En la mateixa línia teniu 
el Bleak-Mount, un erm immens, recentment establert. D’est a oest, des de la rodalia d’Aberdeen fins als 
esculls d’Oban, teniu ara una línia forestal contínua, mentre que en altres parts de les terres altes hi ha els 
nous boscos de Loch Archaig, Glengarry,  Glenmoriston, etc... La transformació de la terra en pastures 
d’ovelles... i l’expulsió dels gaèlics a terres infèrtils. Ara els cèrvols substitueixen les ovelles, les quals de 
nou expulsen  els  pobladors  a  una  misèria  encara  més  afeblidora...  Els  boscos  amb caça  (219a) i  la 
població no poden existir els uns al costat de l’altra. Uns o l’altra ha de cedir en cada cas el lloc. Deixau 
que la caça augmente en nombre i en abast en el proper quart de segle, com ho ha fet en l’anterior, i els  
pocs gaèlics trobaran la fi en la pròpia terra ancestral. Aquest moviment entre els propietaris de les terres 
altes és per uns una qüestió d’ambició, per uns altres d’oci aristocràtic, d’amor a la caça, etc., i per uns 
altres encara, fets d’una pasta més pràctica, condueixen el negoci de la caça exclusivament amb els ulls 
posats en els beneficis. Ja que és un fet que una serralada poblada per un bosc és, en molts casos, més 
rendible pel propietari que no deixar-la com a canyada d’ovelles... El caçador que cerca una reserva es 
veu limitat en la seua demanda únicament per l’amplada de la seua bossa... Els patiments soferts per les 
terres altes amb prou feines són menys severs que els ocasionats per la política dels reis normands. Els 
cèrvols han rebut un ampli espai lliure, mentre que els homes han estat restringits a un cercle més i més 
estret... Al poble se li ha robat una llibertat rera l’altra... I l’opressió creix encada de dia en dia. La neteja i 
expulsió de la població la segueixen els propietaris com a principi sòlid, com a necessitat agrícola, de la 
mateixa forma que arbres  i  arbusts  són netejats  de les pastures  d’Amèrica  i  d’Austràlia,  i  l’operació 
continua de forma tranquil·la i professional».(220)

3. Legislació cruenta contra els expropiats d’ençà de la fi del segle XV.
Lleis per a la reducció dels salaris
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El proletariat creat per la dissolució dels vincles feudals i per l’expropiació forçosa i 
violenta  de  la  terra,  aquest  proletariat  lliure  no  el  podia  absorbir,  amb  la  mateixa 
rapidesa  que  era  llençat  al  món,  la  manufactura  naixent.  D’altra  banda,  aquestes 
persones, sobtadament arrabassades del llur ritme habitual de vida, no es podien adaptar 
sobtadament  a  la  disciplina  de  la  nova  situació.  Es  transformaren  massivament  en 
pidolaires, lladres, vagabunds, en part per inclinació, en la majoria de casos per la força 
de les circumstàncies. A la fi del segle XV i durant tot el segle XVI, per tota l’Europa 
occidental  s’alçà  una legislació  cruenta  contra  el  vagabundeig.  Els  pares  de l’actual 
classe treballadora foren castigats per haver-se transformat forçosament en vagabunds i 
pobres. La legislació els tractà com a criminals «voluntaris», i assumí que depenia de la 
llur  pròpia  bona voluntat  d’anar a treballar  sota unes antigues  condicions  que ja no 
existien.

A Anglaterra aquesta legislació comença sota Enric VII.

Enric VIII, 1530: Els pidolaires vells i els incapaços de treballar reben una llicència per 
pidolar. Contràriament, fuetades i empresonament per als vagabunds reincidents. Se’ls 
havia de lligar als carros i fuetejar-los fins que la sang isqués a torrentades del cos, 
després fer-los jurar que tornarien al lloc natal o on hi haguessen viscut els darrers tres 
anys i que «es posarien a treballar». Quina gris ironia! En el 27 d’Enric VIII es repeteix 
el mateix estatut, però se l’enforteix amb nous articles. Pel segon arrest per vagabundeig 
les fuetades s’han de repetir i se li  talla mitja orella; però per la tercera reincidència 
l’infractor ha d’ésser executat com a criminal obstinat i enemic de la comunitat.

Edward VI.: Un estatut del primer any del seu regnat, 1547, ordena que si hom refusa de 
treballar, se’l condemnarà com a esclau de la persona que l’haja denunciat com a ociós. 
L’amo alimentarà el seu esclau a pa i aigua, amb brou i restes de carn, segons trobe 
adient.  Té  el  dret  de  forçar-lo  a  fer  qualsevol  feina,  tant  se  val  si  repugnant,  sota 
l’amenaça  del  fuet  i  de  les  cadenes.  Si  l’esclau  s’absenta  durant  una  quinzena,  és 
condemnat a l’esclavatge de per vida i se l’ha de marcar al front o a l’esquena amb la 
lletra S, si fuig una tercera vegada, se l’executa com a criminal. L’amo el pot vendre, 
cedir, llogar-lo com a esclau, exactament com qualsevol altre bé o bestiar. Si l’esclau 
intenta res contra la senyoria, és també executat en qualsevol cas. Els jutges de pau, 
informats, han de cercar els brivalls. Si hom troba que un rodamón ha restat tres dies 
sense fer res, se l’ha de conduir al lloc natal, i allà ha d’esdevindre esclau vitalici en 
aquella localitat,  dels seus habitants,  o del municipi,  i se l’ha de marcar amb una S. 
Totes les persones tenen el dret d’endur-se els infants dels rodamons i de mantindre’ls 
com a aprenents,  als  joves fins a l’edat  de 24 anys,  les noies fins als  20.  Si fugen, 
esdevindran des d’aquella  edat esclaus dels llurs  amos,  que els poden posar a ferro, 
fuetejar-los, etc., si els hi plau. Cada amo pot posar ferros al voltant del coll, braços o 
cames  dels  esclaus,  per  tal  de tindre’n més seguretat.(221) La darrera  part  d’aquest 
estatut preveu que certes persones pobres poden ésser ocupades per una localitat o per 
persones, si són disposades a donar-los aliments i beguda i a trobar-los feina. Aquesta 
mena d’esclaus parroquials foren mantinguts a Anglaterra fins ben entrat el segle XIX 
sota el nom de roundsmen (homes de ronda).

Elizabeth,  1572:  Pidolaires  sense  llicència  de  més  de  14  anys  d’edat  han  d’ésser 
fortament fuetejats i marcats en l’orella esquerra si no és que algú els pren en servei per 
dos anys; en cas de reincidència, si són de més de 18 anys, se’ls executarà, si no és que 
algú els pren en servei per dos anys; però per la tercera infracció seran executats sense 
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remissió com a criminals. Estatuts similars: l’any 18 d’Elizabeth c. 13, i un altre del 
1597.(221a)

Jaume I: Qualsevol persona que vague o pidole serà declarada rodamón i vagabunda. 
Els jutges de pau en les petty sessions són autoritzats per fer-los fuetejar públicament i 
per la primera infracció empresonar-los durant 6 mesos, per la segona durant 2 anys. 
Mentre siguen a la presó se’ls fuetejarà tant i tant sovint com creguen adient els jutges 
de pau... Els rodamons incorregibles i perillosos seran marcats amb una R al muscle 
esquerre i posats sota treball forçós, i si se’ls trobàs pidolant de nou, se’ls executarà 
sense remissió.  Aquests  estatuts,  legalment  vinculants  fins a començament  del  segle 
XVIII, foren únicament repel·lits en l’any 12 d’Anna, c. 23. 

Hi  hagué  lleis  similars  a  França,  on  a  mitjans  del  segle  XVII  s’havia  establert  un 
reialme de vagabunds (royaume des truands) a París. Encara en la primera època de 
Lluís XVI. (Ordenança del 13 de juliol del 1777) tot home de constitució sana de 16 a 
60 anys, si fos desprovist de mitjans d’existència i no practicàs cap professió, era enviat 
a galeres. Similarment l’estatut de Carles V pels Països Baixos d’octubre del 1537, el 
primer edicte dels Estats i Ciutats d’Holanda del 19 de març del 1614, la Carta de les 
Províncies Unides del 25 de juny del 1649, etc. 

Així,  la  població  rural  fou  primer  expropiada  per  la  força  de  la  terra,  expulsats  i 
convertits en vagabunds, i després fuetejats, marcats i torturats per lleis grotesques i 
territoristes, per tal de conduir-los a la disciplina necessària per al sistema salarial. 

No n’hi ha prou que les condicions de treball es concentren en un pol com a capital i en 
l’altre pol els humans que no tenen res més per vendre que la força de treball. Tampoc 
no  n’hi  ha  prou  amb  forçar-los  de  vendre-la  voluntàriament.  Amb  l’avenç  de  la 
producció capitalista es desenvolupa una classe treballadora que, per educació, tradició, 
costum,  reconeix  aquest  sistema  de  producció  com  una  llei  evident  de  la  natura. 
L’organització del procés de producció capitalista ja constituït trenca tota resistència, la 
generació constant d’una superpoblació relativa manté la llei de l’oferta i de la demanda 
de treball i per tant manté els salaris d’acord amb les necessitat d’ampliació de valor del 
capital,  la  compulsió  cega  de  les  relacions  econòmiques  fa  triomfar  el  domini  dels 
capitalistes damunt els treballadors. La violència directa, extra-econòmica, s’empra de 
fet encara, però tan sols excepcionalment. Per a la marxa habitual de les coses es deixa 
al treballador sota les «lleis naturals de la producció», és a dir de la pròpia dependència 
de les condicions de producció, la qual cosa garanteix i perpetua la seua dependència 
del capital. Altrament s’esdevé durant la gènesi històrica de la producció capitalista. La 
burgesia ascendent empra i utilitza la violència estatal per «regular» els salaris, és a dir 
per mantindre’ls  dins els  límits  adients  per a l’obtenció de beneficis,  per allargar la 
jornada laboral i per mantindre el propi treballadora en el grau normal de dependència. 
Això és un moment essencial de l’anomenada acumulació primitiva.

La  classe  dels  treballadors  assalariats,  que  sorgí  a  la  segona  meitat  del  segle  XIV, 
constituí llavors i en els segles següents tan sols una porció força petita de la població, 
ben protegida en la seua posició per la pagesia independent del camp i l’organització 
gremial  de  la  ciutat.  En  el  camp  i  la  ciutat  mestres  i  treballadors  eren  socialment 
propers. La subordinació del treball sota el capital era tan sols formal, és a dir el propi 
sistema de producció no havia adquirit encara cap característica capitalista específica. 
L’element variable del capital predominava damunt del contant. La demanda de treball 
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assalariat creixia per tant més ràpidament amb cada acumulació de capital, mentre que 
l’oferta de treball  assalariat  la seguia tan sols lentament.  Una gran part del producte 
nacional, transformada més tard en fons d’acumulació del capital encara entrava en el 
fons de consum del treballador. 

La legislació sobre el treball assalariat, primer adreçat a l’explotació del treballador i, 
mentre  avançava,  sempre  igual  d’hostil  (222),  s’obre  a  Anglaterra  amb  l’Statute  of 
Labourers d’Edward III, 1349. Li correspon a França l’ordenança del 1350, emesa en 
nom del rei Jean. La legislació anglesa i francesa van en paral·lel i són d’un contingut 
idèntic.  En la  mesura  que els  estatuts  laborals  cercaven  l’extensió  obligatòria  de  la 
jornada laboral, no hi retornaré, ja que aquest punt fou exposat abans (8. capítol. 5).

L’Statute of Labourers fou aprovat per la demanda insistent de la Cambra dels Comuns.

«Antigament», diu innocentment un tory, «els pobres demanaven uns salaris tan alts que amenaçaven la 
indústria i la riquesa. Ara els salaris són tan baixos que amenacen igualment la indústria i la riquesa, però 
d’una altra forma i potser amb més perill que llavors».(223)

Es fixà una tarifa salarial per la ciutat i pel camp, pel treball a preu fet i per treball per 
jornades. El treballador rural s’havia de contractar per anys, l’urbà «a mercat obert». Es 
prohibia sota pena de presó pagar salaris superiors als estatutaris, però l’acceptació de 
salaris superiors es castigava més fortament que el pagament. Així en les seccions 18 i 
19 de l’estatut d’aprenents d’Elisabeth es decretava una pena de deu dies de presó per 
qui en pagàs salaris superiors, i contràriament una pena de vint-i-un dies pels qui en 
rebés. Un estatut del 1360 agreujava les penes i autoritzava els mestres d’exigir la feina 
a la taxa legal de salaris amb càstigs corporals.  Tots els acords, contractes, juraments, 
etc., pels quals els masons i els fusters es vinculaven recíprocament foren declarats nuls 
i buits. Tota coalició obrera es tractava de greu crim d’ençà del segle XIV fins el 1825, 
l’any  de  l’abolició  de  les  lleis  contra  les  coalicions.  L’esperit  de  l’estatut  dels 
treballadors  del  1349 i  els  seus successors  queda clar  pel  fet  que l’estat  dictava  un 
màxim salarial, però no deia res d’un mínim. 

En el segle XVI, com hom ja sap, la situació dels treballadors empitjorà força. El salari 
monetari pujà, però no en relació a la depreciació dels diners i la corresponent pujada de 
preus de les mercaderies. Els salaris caigueren per tant de fet. De totes formes perdurà la 
validesa de les lleis que els reduïen, juntament amb la tallada d’orelles i les marques 
d’aquells a qui «ningú no volgués prendre en servei». Mitjançant l’estatut d’aprenents 
de l’any 5 d’Elisabeth c.  3 els  jutges de pau eren autoritzats  a fixar certs  salaris  ia 
modificar-los segons l’època de l’any i el preu de les mercaderies. Jaume I estengué 
aquesta regulació laboral als teixidors, filadors i a totes les categories laborals possibles 
(224), Jordi II estengué la llei contra les coalicions obreres a les manufactures.

En el període manufacturer pròpiament dit el sistema de producció capitalista es va fer 
prou fort com per fer tan impracticable com innecessària la regulació legal dels salaris, 
però hom no volia perdre armes de l’antic arsenal en cas de necessitat. Encara l’any 8 de 
Jordi II es prohibí als jornalers de les sastreries de Londres i voltants un salari superior a 
2 xílings i 71/2 penics diaris, excepte en casos d’emergència general; encara en l’any 13 
de Jordi III, c. 68, s’atribuïa la regulació dels salaris dels obrers de la seda als jurges de 
pau; encara el 1796 es requeriren dues sentències dels tribunals superiors per decidir si 
els  mandats  dels  jutges de pau sobre salaris  eren vàlids  també pels  treballadors  no-
agrícoles; encara el 1799 s’aprovava una llei parlamentària per tal que els salaris dels 
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treballadors de les mines d’Escòcia fossen regulats per un estatut d’Elisabeth i per dues 
lleis  escoceses  del  1661  i  el  1671.  Com  de  fortament  s’havien  transformat  les 
condicions ho mostra un cas inoït en la cambra baixa anglesa. Ací, on durant més de 
400 anys s’havien fet lleis per establir un màxim més enllà del qual els salaris no havien 
de  pujar  absolutament,  Whitbread  el  1796  proposava  un  salari  mínim  legal  pels 
jornalers agrícoles. Pitt s’oposava, però concedia que la «situació dels pobres era cruel». 
Finalment, el 1813, s’aboliren les lleis de regulació salarial. Eren una anomalia absurda, 
ja que el capitalista regulava la seua fàbrica segons la pròpia legislació privada i podia 
fer que les contribucions de pobres complementassen els salari dels treballadors rurals 
fins al mínim indispensable. Les provisions de l’estatut dels treballadors pel que fa als 
contractes entre patrons i treballadors assalariats, la fixació de terminis, etc.,  que tan 
sols permetien una acció civil contra el patró que incomplís un contracte, permetien, 
però, una acció criminal contra el treballador que incomplís un contracte, són plenament 
vigents en aquesta hora.

Les cruels lleis contra les coalicions caigueren el 1825 davant la posició amenaçadora 
del proletariat. Malgrat això caigueren tan sols en part. Fragments particularment bonics 
de l’antic estatut s’esvaïren únicament el 1859. Finalment la llei del Parlament del 29 de 
juny del 1871 pretengué l’eliminació de les darrers espurnes d’aquesta legislació de 
classe  mitjançant  el  reconeixement  legals  de  les  Trades’  Unions.  Però  una  llei  del 
Parlament de la mateixa data (An act to amend the criminal law relating to violence, 
threats  and  molestation)  restableix  de  fet  la  situació  anterior  en  una  nova  forma. 
Mitjançant  aquest  escamoteig  parlamentari  els  mitjans  que  poden  fer  servir  els 
treballadors  en una  vaga  o en un locaut  (vaga de fabricants  coaligats  mitjançant  el 
tancament simultani de fàbriques) són retirats del dret comú i posats sota una legislació 
penal excepcional, la interpretació de la qual recau en els propis fabricants en la dignitat 
de jutges de pau. Dos anys abans la mateixa cambra baixa i el mateix senyor Gladstone 
en la coneguda forma directa introduí en un decret l’abolició de tota legislació penal 
excepcional contra la classe treballadora. Però hom no permeté que això arribàs a una 
segona lectura,  i  hom adormí  la  qüestió  fins  que  finalment  el  «gran  partit  liberal» 
mitjançant  una aliança  amb els  tories  trobà el  coratge  per  girar-se  contra  el  mateix 
proletariat  que l’havia  dut  al  poder.  No content  amb aquesta  traïció,  el  «gran partit 
liberal»  permeté  als  jutges  anglesos,  sempre  complaents  en  el  servei  de  les  classes 
dirigents,  d’excavar  de  nou  les  antigues  lleis  de  «conspiracions»  i  aplicar-les  a  les 
coalicions obreres. Hom veu que tan sols a contra cor i sota la pressió de les masses el 
Parlament anglès abandonà les lleis contra vagues i sindicats, després d’haver sostingut 
durant 500 anys, amb un egoïsme desvergonyit, la posició de sindicat permanent dels 
capitalistes contra els treballadors.

Just  al  començament  de  la  tempesta  revolucionària  la  burgesia  francesa  gosà 
d’arrabassar el dret d’associació dels treballadors recentment conquerit. Per decret del 
14 de juny del 1791 declararen tota coalició obrera com un «atemptat a la llibertat i a la 
Declaració dels Drets de l’Home», punible amb 500 lliures juntament amb la privació 
durant un any dels drets civils actius.(225) Aquesta llei que mitjançant la policia estatal 
restringia  la  lluita  entre  el  capital  i  al  treball  dins  els  límits  adients  pel  capital,  ha 
sobreviscut revolucions i canvis dinàstics. Fins i tot el Regne del Terror la deixà intacta. 
Fa ben poc que fou eliminada  del  Code Pénal.  Res  no és  més  característics  que el 
pretext d’aquest colp d’estat burgès. «Concedint», diu Le Chapelier, l’autor del report 
de la llei, «que els salaris haurien de pujar, que haurien d’ésser prou alts per tal que qui 
els  rep siga lliure d’aquell  estat  de dependència  absoluta degut  a manca de béns de 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_741.htm#M225


primera necessitat, i que és gairebé el de l’esclavitud», amb tot als obrers no se’ls hi 
hauria de permetre arribar a cap comprensió dels propis interessos, ni tampoc actuar 
comunament per tal de disminuir la llur «dependència absoluta, que és gairebé la de 
l’esclavitud», ja que, en fer-ho, es perjudicaria «la llibertat del llurs ci-devant maîtres, 
els  empresaris  actuals»  (la  llibertat  de  mantindre  els  treballadors  en  l’esclavitud)  i 
perquè una coalició contra el despotisme dels patrons actuals de les companyies – vés 
per on! - seria una restauració de les corporacions abolides per la constitució francesa!
(226)

4. Gènesi de la producció capitalista

Després  d’haver  considerat  la  creació  forçosa  d’un  proletariat  lliure,  la  disciplina 
cruenta  que  els  transformà  en  treballadors  assalariats,  la  miserable  acció  pública  i 
estatal, que elevà l’acumulació del capital amb mètodes policíacs a través d’un grau més 
alt d’explotació del treball,  hom es qüestiona d’on provenien els capitalistes? Perquè 
l’expropiació de la població rural no crea immediatament res més grans terratinents. Pel 
que fa a la gènesi del pagès, podem posar-hi la mà, per dir-ho així, perquè és un procés 
lent,  que  s’estén  durant  molts  segles.  Els  propis  serfs,  així  com  també  els  petits 
propietaris  de  terra  lliures,  es  troben  en  relacions  de  propietat  força  diferents,  i 
s’emanciparen per tant sota condicions econòmiques força diferents.

A Anglaterra la primera forma de pagès és el pròpiament serf bailiff. La seua posició és 
similar a la del villicus de l’antiga Roma, únicament que en una esfera d’acció més 
restringida. Durant la segona meitat del segle XIV el substitueix un pagès, al qual el 
terratinent proveeix de llavors, bestiar i eines agrícoles. La seua condició no és gaire 
diferent de la del camperol.  Tan sols explota més treball  assalariat.  Aviat esdevé un 
metayer, mig pagès. Posa una part del capital agrícola, el terratinent l’altre. Tots dos es 
divideixen el  producte  global  en proporcions determinades  contractualment.  Aquesta 
forma s’esvaeix ràpidament a Anglaterra, per deixar pas al pagès pròpiament dit, que 
amplia el seu propi capital mitjançant l’ús de treballadors assalariats i paga una part del 
producte excedentari, en diners o in natura, al terratinent com a renda de la terra.

De mentres, durant el segle XV, com el camperol independent i al seu costat el sirvent 
agrícola, que en part el serveix per un salari i en part és autosuficient, s’enriqueixen amb 
el propi treball, les circumstàncies del pagès i del seu camp de producció són igualment 
mediocres.  La revolució agrícola  del darrer terç del segle  XV, que continuà gairebé 
durant tot el segle XVI (amb l’excepció, potser, de la darrera dècada), l’enriqueix tan 
ràpidament  com  empobreix  la  població  rural.(227) La  usurpació  de  les  pastures 
comunals, etc., li permeten un gran augment del seu ramat sense cap cost, mentre que el 
ramat li ofereix un mitjà més ric d’adobament per a llaurar la terra.

En el segle XVI s’hi afegeix un moment decididament important. Llavors els contractes 
agrícoles eren llargs, sovint per a 99 anys. La progressiva caiguda de valor dels metalls 
nobles i per tant dels diners comportaren al pagès un fruit daurat. Reduí, a banda de tota 
la resta de circumstàncies esmentades abans, els salaris. Una porció s’afegí al benefici 
del pagès. La pujada continuada dels preus del gra, la llana, la carn, en breu de tots els 
productes agrícoles, inflà el capital monetari del pagès sense cap esforç, mentre que la 
renda de la terra que havia de pagar amb l’antic valor monetari, es contreia. (228) Així 
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s’enriquia simultàniament a costa dels seus treballadors assalariats i del seu terratinent. 
No és cap meravella, per tant, que a Anglaterra a finals del segle XVI hi hagués una 
classe de «pagesos capitalistes» rics, donades les circumstàncies de l’època.(229)

5. Repercussió de la revolució agrícola en la indústria.
Construcció del mercat interior per al capital industrial

L’expropiació i l’expulsió intermitent i sempre renova de la població rural oferia a la 
indústria  urbana,  com  hem  vist,  una  i  una  altra  vegada  una  massa  de  proletaris 
completament aliens a les relacions gremials, una ben sàvia circumstància que fa al vell 
A. Anderson (no confondre amb James Anderson), en la seua història comercial, creure 
en una intervenció directa  de la providència.  Hem d’aturar-nos encara un instant  en 
aquest  element  de  l’acumulació  primitiva.  La  rarefacció  de  la  població  rural 
independent  i  auto-subsistent  no  originà  tan  sols  la  densificació  del  proletariat 
industrial, com Geoffroy Saint-Hilaire explicava la densificació de la matèria còsmica 
ací mitjançant la rarefacció allà.(230) Malgrat el nombre disminuït dels seus cultivadors 
la terra  generava el  mateix producte  o més,  perquè la  revolució  en les relacions  de 
propietat agrària s’acompanyà de la millora de mètodes de cultiu, d’una cooperació més 
elevada,  de  la  concentració  de  mitjans  de  producció,  etc.,  i  perquè  el  treballador 
assalariat rural no tan sols era ocupat de forma més intensiva (231), sinó perquè també 
el camp de producció damunt del qual treballaven per a ells mateixos s’encongia més i 
més. Amb la part alliberada de la població rural s’alliberaven també els seus anteriors 
mitjans de nodriment. Es transformaven ara en element material del capital variable. El 
pagès  deixat  a  l’aire  ha  de  comprar  el  seu  valor  al  seu  nou  senyor,  el  capitalista 
industrial,  en la forma de salari.  Ço que val pels mitjans de vida val també per a la 
matèria primera agrícola domèstica de la indústria.  Es transforma en un element del 
capital constant.

Si hom suposa, per exemple, que una part dels pagesos westfalians que, en l’època de 
Friedrich  II,  filaven  tots  lli,  quan  no  hi  havia  gens  de  seda,  després  d’haver  estat 
expropiats de forma forçosa i expulsats de la terra, l’altra part restant es convertia en 
jornalers dels grans grangers. Simultàniament s’alcen grans filatures i telers de lli, en els 
quals ara treballen assalariadament els «alliberats». El lli es veu just tal com era abans. 
No n’ha canviat cap fibra, però una nova ànima social li ha penetrat el cos. Constitueix 
ara una part del capital constant del senyor manufacturer. Anteriorment repartit entre 
una massa de petits productors, que el cultivaven ells mateixos i que filaven en petites 
proporcions amb la pròpia família, i que ara es concentra en les mans d’un capitalista, 
que fa que uns altres el filen i el teixesquen per ell.  El treball  extra esmerçat en les 
filatures de lli es realitzava abans en ingressos extres per a nombroses famílies pageses 
o, també, en temps de Friedrich II, en contribucions pour le roi de Prusse. Es realitza ara 
en benefici d’uns pocs capitalistes. Les filadores i els telers, abans repartits per tot el 
país, s’amunteguen ara en unes poques grans casernes laborals, com també la matèria 
primera.  I filadores i telers i matèria primera s’han transformat ara de mitjans per a 
l’existència  independent  de  filadors  i  teixidors  en  mitjans  per  comandar-los  (232) i 
extreure’n  treball  impagat.  Quan  hom  veu  les  grans  manufactures  i  les  grans 
explotacions agràries no percep que s’han construït mitjançant la fusió de molts petits 
centres de producció i l’expropiació de molts petits productors independents. Amb tot, 
la intuïció popular no fallava. En temps de Mirabeau, el lleó de la revolució, les grans 
manufactures encara s’anomenaven manufactures réunies, tallers reunits, com nosaltres 
parlem de finca reunida.
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«Hom veu tan sols», diu Mirabeau, «les grans manufactures, on treballen centenars de persones sota un 
director  i  que  s’anomenen  habitualment  manufactures  reunides  (rnanufactures  réunies).  Aquelles  on 
treballa  un  gran  nombre  de  treballadors  de  forma  separada  i  cadascú  a  compte  propi,  rarament  es 
consideren.  Hom els col·loca a gran distància de les primeres.  Això és un gran error,  ja que aquests 
darrers  suposen un objecte  realment  important  de prosperitat  nacional...  La  fàbrica  reunida (fabrique 
réunie) enriquirà prodigiosament un o dos empresaris, però els treballadors seran únicament jornalers, 
més o menys pagats, i no tindran cap participació en l’èxit de l’empresa. En la fàbrica separada (fabrique 
séparée) contràriament ningú no s’enriqueix, però una quantitat de treballadors s’hi guanyen la vida... El 
nombre de treballadors assenyats i industriosos creixerà, perquè hom veurà en un estil de vida savi i en 
l’activitat mitjans per millorar  essencialment la pròpia situació,  i  no per  obtindre’n una petita pujada 
salarial que mai no serà d’importància pel futur, i l’únic resultat de la qual serà col·locar els homes en la 
posició de viure una mica millor, però tan sols de dia en dia. Les manufactures individuals separades són 
amb la petita economia agrària les úniques lliures».(233)

L’expropiació  i  l’expulsió  d’una  part  de  la  població  rural  no  tan  sols  allibera 
treballadors, mitjans de vida i material laboral per al capital industrial, sinó que crea un 
mercat interior.

De fet, els esdeveniments que transformaren la petita pagesia en treballadors assalariats 
i  els  llurs  mitjans  de  vida  i  de  treball  en  elements  materials  del  capital,  crearen 
simultàniament  per  a  aquest  darrer  el  seu  mercat  interior.  Abans  la  família  pagesa 
generava i elaborava els mitjans de vida i la matèria primera que ells mateixos en gran 
part  consumien.  Aquesta  matèria  primera  i  mitjans  de  vida  han  esdevingut  ara 
mercaderies; el gran granger els ven, i troba el seu mercat en les manufactures. Fil, tela, 
llana  grollera,  coses  de  les  quals  les  matèries  primeres  eren  a  l’abast  de  qualsevol 
família  camperola,  que en filava i  en teixia  per a ús propi – es transformen ara en 
articles manufacturats, pels quals els districtes rurals constitueixen precisament mercats 
de sortida. La nombrosa artesania escampada, en la qual fins ara treballaven nombrosos 
petits productes a compte propi, es concentren ara en un gran mercat orientat al capital 
industrial.(234)

Així de la mà de l’expropiació dels pagesos abans auto-subsistents i del llur divorci dels 
mitjans de producció anava l’anorreament de la indústria rural adjacent, el procés de 
separació de manufactura i de l’agricultura. I tan sols l’anorreament del taller domèstic 
rural pot donar al mercat intern del país l’extensió i la consistència que requereix el 
sistema de producció capitalista.

El  període  manufacturer  pròpiament  dit,  però,  no  aconsegueix  cap  transformació 
radical.  Hom  recordarà  que  no  conquereix  més  que  parcialment  el  domini  de  la 
producció nacional i que sempre resta en l’artesania urbana i en la indústria domèstica 
dels districtes rurals com a base darrera. Quan els anorrea sota una forma, en una branca 
econòmica particular, els convoca de nou en un altre lloc perquè els necessita per a la 
preparació de matèries primeres fins a un cert punt. Produeix per tant una nova classe de 
petits camperols que, si bé segueixen en el cultiu de la terra com a ingrés accessori, 
troben la  principal  ocupació  en  el  treball  industrial,  els  productes  dels  quals  vénen 
directament als manufacturers, o ho fan a través de mercaders. Aquesta és la causa, per 
bé  que no  la  principal,  d’un fenomen  que,  d’entrada,  confon a  l’investigador  de la 
història anglesa. Des del darrer terç del segle XV troba contínuament planys, tan sols 
interromputs en certs intervals, de la instal·lació d’explotacions capitalistes en districtes 
rurals, i de la progressiva destrucció de la pagesia. D’altra banda sempre troba aquesta 
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pagesia  esmentada  de  nou,  per  bé  que  amb  un  nombre  disminuït  i  sempre  sota 
condicions pitjors.(235) La principal raó és que Anglaterra és alhora principalment una 
cultivadora de gra, i de l’altra principalment una criadora de bestiar, en períodes alterns, 
i amb segons això varia l’abast de l’empresa agrícola. La gran indústria ofereix amb la 
maquinària un fonament constant a l’agricultura capitalista, expropia radicalment una 
majoria  inoïda  de  la  població  rural  i  completa  la  separació  entre  l’agricultura  i 
l’economia  domèstica  rural,  de  la  qual  esberla  les  arrels  –  filatures  i  telers.(236) 
Conquereix per tant finalment per al capital industrial tot el mercat interior.(237)

6. Gènesi dels capitalistes industrials

La gènesi del capitalista industrial  (238) no seguí el mateix camí gradual del granger. 
Sens dubte, molts petits mestres gremials i encara més petits artesans independents o 
fins i tot treballadors assalariats es transformaren en petits capitalistes i mitjançant una 
explotació ampliada de treball assalariat i l’acumulació corresponent en capitalistes sans 
phrase. En el període d’infantesa de la producció capitalista passava sovint com en el 
període d’infantesa dels municipis mitjavals, on la qüestió de quins dels serfs fugitius 
esdevindria mestre i quin servent, ho decidia en gran part una data de fuga més antiga o 
més recent. El pas de caragol d’aquest mètode no es corresponia amb els requeriments 
comercials  del mercat del  nou món que les grans descobertes de la fi  del segle XV 
havien  creat.  Però l’edat  mitjana  havia  lliurat  dues  formes  diferents  de  capital,  que 
maduren en les formacions socials més diferents econòmicament, i que abans de l’era 
del  sistema  capitalista  de  producció  es  consideren  com a  capital  quand meme  –  el 
capital usurer i el capital comercial.

«En l’actualitat tota la riquesa de la societat va primer a mans dels capitalistes... paga al terratinent la 
renda, al treballador el salari, al recaptador de contribucions i delmes el que demanen i es queda una gran 
part, de fet la més gran, i diàriament creixent, del producte anual del treball per a ell mateix. El capitalista 
pot considerar-se avui el propietari de tota la riquesa social de primera mà, per bé que cap llei no li ha 
conferit  el  dret  d’aquesta  propietat...  Aquest  canvi  de  propietat  s’ha  realitzat  mitjançant  la  presa  de 
l’interès del capital... i no és poc curiós que tots els legisladors d’Europa s’esforçaren a impedir-ho amb 
estatuts, és a dir, amb estatuts contra la usura... El poder del capitalista damunt tota la riquesa del país és 
un canvi complet en el dret de propietat, i per quina llei, o sèrie de lleis, s’ha realitzat?»(239)

L’autor hauria d’haver recordat que les revolucions no es fan amb lleis.

El  capital  monetari  format  mitjançant  l’usura  i  el  comerç  veia  impedida  la  seua 
conversió en capital industrial, en el camp per la constitució feudal, en la ciutat per la 
constitució  gremial.(240) Aquestes  restriccions  s’esvaïren  amb  la  dissolució  dels 
lligams  feudals,  amb l’expropiació  i  expulsió  parcial  de  la  població  rural.  La  nova 
manufactura s’establí en ports d’exportació marítima, o en punts de terra ferma, fora del 
control  de  l’antic  sistema  municipal  i  de  la  seua  constitució  gremial.  D’ací  que  a 
Anglaterra hi hagués una forta lluita dels corporate towns contra aquests nous vivers 
industrials.

La descoberta de terres auríferes i argentíferes a Amèrica, el desarrelament, esclavatge i 
soterrament de la població autòctona en les mines, la conquesta i saqueig incipients de 
les Índies Orientals, la transformació d’Àfrica en un vedat per a la caça comercial de 
pells negres, marcava l’albada de l’era de la producció capitalista. Aquests processos 
idíl·lics són els moments àlgids de l’acumulació primitiva. Els hi segueixen les passes la 
guerra comercial de les nacions europees, amb el globus terraqüi com a escenari. S’obre 
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amb la separació dels  Països Baixos de les Espanyes,  assum un abast  gegantí  en la 
guerra anti-jacobina d’Anglaterra, hi juga encara en les guerres de l’opi contra Xina, etc. 

Els diferents moments de l’acumulació primitiva es reparteixen ara, més o menys en 
una  sèria  cronològica,  particularment  a  Espanya,  Portugal,  Holanda,  França  i 
Anglaterra.  A Anglaterra,  a  finals  del  segle  XVII,  s’apleguen sistemàticament  en el 
sistema colonial,  en el  sistema de deute  públic,  en el  modern sistema fiscal  i  en el 
sistema  de protecció.  Aquests  mètodes  depenen en  part  de  la  força  més  brutal,  per 
exemple, el sistema colonial. Però tots utilitzen el poder estatal, la força concentrada i 
organitzada de la societat, per tal d’impulsar, sota hivernacle, el procés de transformació 
del sistema de producció de feudal a capitalista i per escurçar-ne la transició. La força és 
la llevadora de tota societat antiga prenyada d’una de nova. És ella mateixa una potència 
econòmica.

Del sistema colonial cristià diu W. Howitt, un home que ha fet del cristianisme la seua 
especialitat:

«Les barbaritats i crueltats implacables de l’anomenada raça cristiana en tota regió del món i contra tot 
poble que han pogut sotmetre,  no troben cap paral·lel  en qualsevol era de la història universal, entre 
qualsevol raça, per molt salvatge i ignorant, despietada i desvergonyida, que siga».(241)

La història de l’economia colonial holandesa – i Holanda era la nació capitalista model 
del segle XVII – «és un dels relats més extraordinaris de traïció,  soborn, massacre i 
mesquinesa»(242). Res no és més característic que el seu sistema de robatori humà a 
Cèlebes, per aconseguir esclaus per a Java. Els lladres d’homes eren ensinistrats amb 
aquest objectiu. El lladre, el torsimany i el venedor eren els agents principals d’aquest 
comerç i els prínceps autòctons n’eren els principals venedors. El jovent que robaven el 
llençaven a presons secretes de Cèlebes, fins que eren preparats per a l’enviament en 
vaixells d’esclaus. Un report oficial diu:

«Aquesta ciutat de Makassar,  per exemple, és plena de presons secretes,  cadascuna més horrible que 
l’anterior, atapeïdes de víctimes miserables de l’avarícia i la tirania, lligades amb cadenes, arrabassades 
violentament a les llurs famílies»."

Per apoderar-se de Malacca, els holandesos subornaren al governador portuguès. Els 
deixà  entrar  a  la  ciutat  el  1641.  Aviat  entraren  a  casa  seua i  l’assassinaren,  per  tal 
d’«abstindre’s» del pagament de la suma del soborn de 21.875 lliures esterlines. Allà on 
posaven el  peu, hi seguia la devastació la despoblació.  Bajuwangi, una província de 
Java comptava el 1750 amb més de 80.000 habitants, i el 1811 tan sols hi quedaven 
18.000. Això és el doux commerce!

La Companyia Anglesa de les Índies Orientals, com és conegut, va obtindre, a banda del 
domini polític de les Índies Orientals, el monopoli exclusiu del comerç del te, així com 
del comerç xinès en general  i  del  transport  de béns des de i  cap a Europa.  Però la 
navegació  litoral  d’Índia  i  entre  les  illes,  així  com  el  comerç  a  l’interior  d’Índia 
esdevenien monopoli  d’alts  funcionaris  de la companyia.  El monopoli  de la salt,  de 
l’opi,  del  betel  i  d’altres mercaderies eren mines  inesgotables  de riquesa.  Els propis 
funcionaris fixaven el preu i xollaven a pler el malaurat hindú. El governador general 
prengué part en aquest comerç privat. Els seus favorits rebien contractes sota condicions 
que,  més  hàbils  que els  alquimistes,  els  permetien  fer  or  del  no-res.  Sorgiren grans 
fortunes com bolets en un dia, l’acumulació primitiva continuava sense l’avançament 
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d’un xíling. El procés judicial de Warren Hastings era curull d’exemples similars. Vet 
ací  un cas. Es concedí un contracte  d’opi a un cert  Sullivan,  en l’instant de la seua 
partida – en missió oficial – a una part d’Índia del tot allunyada dels districtes opiacis. 
Sullivan vengué el seu contracte per 40.000 lliures esterlines a un cert Binn, Binn el 
vengué el mateix dia per 60.000 lliures esterlines, i el darrer comprador i realitzador del 
contracte  declarà  que  encara  hi  havia  fet  un  guany inoït.  Segons  una  de  les  llistes 
presentades al Parlament, els indians van regalar a la Companyia i als seus funcionaris 
entre  el  1757 i  el  1766 6 milions  de lliures  esterlines!  Entre  el  1769 i  el  1770 els 
anglesos fabricaren una fam amb la compra de tot l’arròs i amb el refús de vendre’l de 
nou si no era amb preus fabulosos.(243)

El tractament dels autòctons era naturalment més feixuc en les plantacions destinades 
únicament  al  comerç  d’exportació,  com a  les  Índies  Occidentals,  i  en  països  rics  i 
densament poblats, com Mèxic i les Índies Orientals, que foren presa de l’espoli. Però 
fins i tot en les colònies pròpiament dites el caràcter cristià de l’acumulació primitiva no 
s’amaga. Aquests sobris virtuosos del protestantisme, els puritans de Nova Anglaterra, 
establiren  el  1703  mitjançant  decrets  de  la  llur  assembly  un  premi  de  40  lliures 
esterlines per cada cabellera indiana i per cada pell roja capturat, el 1720 un premi de 
100 lliures esterlines per cada cabellera, el 1744, després que Massachusetts-Bay hagués 
declarat  rebel  una certa  tribu:  per cabellera  masculina  de 12 anys  en endavant,  100 
lliures esterlines de la nova emissió, per home capturat 105 lliures esterlines, per dona o 
infant capturat 50 lliures esterlines, per cabellera de dona o infant 50 lliures esterlines! 
Unes dècades després el sistema colonial es revenjaria en els descendents dels pietosos 
pilgrim fathers. Sota instigació i paga anglesa foren tomahawked. El Parlament britànic 
declarà gossos rastrejadors i l’arrencada de cabelleres «mitjans que Déu i la Natura han 
donat de la seua mà». 

El sistema colonial madurà com a hivernacle de comerç i de navegació. Les «societats 
monopolístiques» (Luther) eren poderoses palanques per a la concentració de capital. 
Les  colònies  garantien  una  sortida  al  mercat  a  les  manufactures  embrionàries  i, 
mitjançant el monopoli del mercat, una acumulació potenciada. Els tresors aconseguits 
fora d’Europa directament a través del saqueig, l’esclavatge i el robatori fluïen cap a la 
mare  pàtria  i  s’hi  transformaven  en  capital.  Holanda,  que  fou  la  primera  en 
desenvolupar plenament el sistema colonial, ja el 1648 es trobava en el cim de la seua 
grandesa comercial. Era 

«en possessió gairebé exclusiva del comerç de les Índies Oriental i del tràfic entre el sud-oest i nord-est 
europeus. Les seues pesqueries, marina, manufactures, depassaven les de qualsevol altre país. Els capitals 
de la república eren probablement més importants que els de la resta d’Europa plegada».

Gülich  oblida  d’afegir:  les  masses  populars  d’Holanda  eren  ja  el  1648  més 
sobresforçades, empobrides i més brutalment oprimides que les de la resta d’Europa 
plegada. 

La supremacia industrial d’avui porta amb ella la supremacia comercial. En el període 
manufacturer pròpiament dit, per contra, és la supremacia comercial la que origina el 
predomini industrial. D’ací el paper destacat que el sistema colonial jugava llavors. Era 
«el Déu desconegut» que s’alçava fins al costat de tots els vells déus d’Europa i que 
pujava  a  l’altar  o  un  bon  dia  amb  un  pic  i  una  pala  els  llençaria  tots  als  fems. 
Proclamava l’obtenció de plus-vàlua com el darrer i únic objectiu de la humanitat.
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El sistema del crèdit públic, és a dir dels deutes estatals, l’origen dels quals el descobrim 
a Gènova i  Venècia  ja en l’edat  mitjana,  prengué possessió de tot  Europa durant el 
període manufacturer. El sistema colonial amb el seu comerç marítim i les seues guerres 
comercials  li  serví d’hivernacle.  Així es consolidà primerament  a Holanda. El deute 
estatal, és a dir l’alienació de l’estat – bé despòtic, constitucional o republicà – estampà 
el segell de l’era capitalista.  L’única part de l’anomenada riquesa nacional que entra 
realment en la possessió comuna dels pobles moderns és el llur deute estatal.(243a) Per 
tant és del tot conseqüent la doctrina moderna que un poble es fa més ric com més 
profundament s’endeuta. El crèdit públic esdevé el credo del capital. I amb l’aixecament 
de l’endeutament estatal apareix en lloc de la blasfèmia contra l’Esperit Sant, per la qual 
no hi ha cap absolució, la manca de fe en el deute estatal. 

El deute públic esdevé una de les palanques més enèrgiques de l’acumulació primitiva. 
Com  amb  l’encanteri  d’una  vareta  màgica  atorga  als  diners  improductius  poder 
generador  i  els  transforma  així  en  capital,  sense  haver  d’exposar-se  per  això  als 
maldecaps i riscos inseparables d’esmerçar-los industrialment o fins i tot usurerament. 
Els creditors estatals no donen en realitat res, ja que la suma concedida es transforma en 
uns certificats de deute públic, fàcilment negociables, i que continuen a funcionar en les 
llurs mans tal com ho faria la mateixa quantitat de diners en metàl·lic. Però, a més, a 
banda de la classe així generada de rendistes ociosos i de la riquesa improvisada dels 
financers que fan d’intermediaris  entre el govern i la nació – així com a banda dels 
grangers contribuents, dels mercaders, dels fabricants privats, pels quals un bon pessic 
de cada préstec estatal els fa el servei d’un capital caigut del cel – el deute estatal ha 
donat lloc a les societats accionarials, al comerç d’efectius negociables de tota mena, a 
l’agiotage, en un mot: al joc borsari i a la bancocràcia moderna.

Des del llur naixement els grans bancs no eren més que societats d’especuladors privats 
decorades amb títols nacionals, que es posaven al costat dels governs i que, gràcies als 
privilegis rebuts, eren en posició d’avançar-los diners. D’ací que l’acumulació del deute 
nacional no tingués cap mesura més infal·lible que la pujada successiva de les accions 
d’aquests  bancs,  el  ple  desplegament  dels  quals  data  de  la  fundació  del  Banc 
d’Anglaterra (1694). El bancs d’Anglaterra començà per tant a prestar al govern els seus 
diners a un 8%; simultàniament el Parlament l’empoderava per monetaritzar els mateix 
capital de diners, en prestar-lo al pública una vegada més en la forma de bitllets. Se’l 
concedí  d’emprar  aquestes  notes  per  descomptar  bescanvis,  prestar  mercaderies  i 
comprar metalls nobles. No passaria gaire temps que aquests diners de crèdit que ell 
mateix fabricava esdevindrien la moneda amb la qual el Banc d’Anglaterra feia préstecs 
a l’estat i pagava, a compte de l’estat, l’interès del deute públic. No n’hi havia prou amb 
donar amb una mà allò que es tornava a embutxacar de nou amb l’altra; restava, fins i 
tot quan en rebia, creditor etern de la nació fins a la darrera peça atorgada. Gradualment 
esdevingué el perceptor irremeiable del tresor metàl·lic del país i el centre gravitatori de 
tot el crèdit comercial. En aquella mateixa època hom deixava a Anglaterra de cremar 
bruixes.  Quin  efecte  va  fer  en  els  coetanis  l’enlairament  sobtat  d’aquesta  cria  de 
bancòcrates, financers, rendistes, corredors, stock-jobbers i llops de borsa ho mostren 
les obres d’aquesta època, per exemple les de Bolingbroke.(243b)

Amb el deute estatal s’alçà un sistema internacional de crèdit, que sovint amaga una de 
les fonts de l’acumulació primitiva de tal o tal poble. Així les comunitats del sistema de 
robatori  venecià  constituí  un d’aquests  fonaments  encoberts  de la  riquesa de capital 
d’Holanda,  la  qual  concedí  grans  sumes  monetàries  a  una  Venècia  en  decadència. 
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Similarment succeí entre Holanda i Anglaterra. Ja a començaments del segle XVIII les 
manufactures  d’Holanda eren depassades  i  havia  deixat  d’ésser la  nació comercial  i 
industrial dominant. Un dels seus principals negocis del 1701-1776 esdevingué per tant 
el préstec de capitals inoïts, especialment a la seua poderosa competidora Anglaterra. 
Similarment  avui  passa  entre  Anglaterra  i  els  Estats  Units.  Molt  capital  que  avui 
s’aixeca  en  els  Estats  Units  sense  certificat  de  naixement  era  ahir  sang  infantil 
capitalitzada a Anglaterra.

Com que  el  deute  estatal  se  sosté  en  els  ingressos  estatals,  que  han  de  cobrir  els 
pagaments  anuals  d’interessos,  etc.,  el  sistema  modern  de  contribucions  era  el 
complement  necessari  del  sistema  de  préstecs  nacionals.  Els  préstecs  capaciten  el 
govern per afrontar despeses extraordinàries, sense que els contribuents ho noten aviat, 
però  requereix  com  a  conseqüències  contribucions  més  elevades.  D’altra  banda 
l’elevació de les contribucions provocades per l’amuntegament de deutes contrets un 
rere l’altre obliga el govern a haver de recórrer sempre a nous préstecs per a noves 
despeses extraordinàries.  La fiscalitat  moderna,  l’eix  de la qual  són els impostos de 
mitjans de vida necessaris (i que, per tant, els encareixen) conté per tant en ella mateixa 
la llavor de la progressió automàtica. La sobreimposició no és un accident, sinó més 
aviat un principi. A Holanda, on s’inaugurà originalment aquest sistema, el gran patriota 
de Witt l’havia lloat en les seues Màximes com el millor sistema per fer el treballador 
sotmès,  frugal,  industriós  i...  sobrecarregat  de  feina.  La  influència  destructiva  que 
exerceix  en  la  condició  del  treballador  assalariat  en  ocupa  ací  menys,  però,  que 
l’expropiació forçosa que en resulta, de camperols, artesans i, en un mot, de tots els 
components de la petita classe mitjana. D’això no existeixen dues opinions coincidents, 
ni tan sols entre els economistes burgesos. L’eficàcia expropiadora encara s’enforteix 
més amb el sistema de protecció, que n’és part integrant.

El gran paper que han jugat en la capitalització de la riquesa i en l’expropiació de les 
masses el deute públic i el corresponent sistema fiscal  ha conduït molts  autors, com 
Cobbett,  Doubleday i  d’altres,  amb desencert,  a cercar-hi la causa fonamental  de la 
misèria de les poblacions modernes.

El  sistema  de  protecció  és  una  mitjà  artificial  de  fabricar  fabricants,  d’expropiar 
treballadors independents, de capitalitzar els mitjans nacionals de producció i de vida, 
d’escurçar violentament la transició del sistema tradicional de producció al modern. Els 
estats europeus s’estossinaren per la patent d’aquesta troballa, i una vegada entrats als 
servei dels realitzadors de plus-vàlua, no tan sols sotmeteren a pariatge al propi poble, 
indirectament  mitjançant  aranzels  protectors,  directament  mitjançant  premis  a 
l’exportació, etc. En els països dependents de la perifèria eradicaren violentament tota la 
indústria, com per exemple la manufactura llanera irlandesa per part d’Anglaterra. En el 
continent europeu, segons l’exemple de Colbert,  el procés se simplificà encara força 
més. El capital originari dels industrials hi derivà en part directament del tresor estatal.

«Per què», crida Mirabeau, «cercar tan lluny la causa de la glòria manufacturera de Saxònia després de la 
guerra dels Set Anys? 180 milions de deutes estatals!»(244)

Sistema colonial, deute estatal, càrrega fiscal, proteccionisme, guerres comercials, etc., 
aquestes  criatures  del  període  manufacturer  pròpiament  dit,  s’inflen  gegantinament 
durant el període infantil de la gran indústria. El naixement de la darrera es festeja amb 
la  gran matança  herodiana dels  innocents.  Com la  flota  reial,  les  fàbriques  recluten 
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mitjançant la premsa. Frapat com és sir F. M. Eden per la crueltat de l’expropiació de la 
població rural de la terra d’ençà del darrer terç del segle XV fins a la seua època, a 
finals  del  segle  XVIII,  és  amb  autosatisfacció  que  es  congratula  d’aquest  procés, 
«necessari» per a l’agricultura capitalista i per a establir «la veritable proporció de terra 
agrària i de pastures», no mostra contràriament la mateixa lucidesa econòmica quant a la 
necessitat del robatori i de l’esclavatge d’infants per a la transformació de l’empresa 
manufacturera en l’empresa fabril i per l’establiment de la veritable proporció de capital 
i de força de treball. Diu:

«Possiblement  serà d’interès  del  públic considerar  si  cap manufactura que, per  tal  de dur-se a terme 
reeixidament,  requereix  que cottages  i  workhouses  siguen  espoliades  d’infants  pobres,  que se’ls  haja 
d’ocupar per torns durant la major part de la nit i que els roben el descans que, malgrat indispensable per 
tothom,  és  més  necessari  pels  joves,  i  que  un  gran  nombre  de  tots  dos  sexes,  de  diferents  edats  i 
disposicions, siguen aplegats de tal manera que el contagi de l’exemple no puga conduir més que a la 
promiscuïtat  i la irrefrenabilitat,  contribuirà a la suma de la felicitat individual o nacional?»(245) «A 
Derbyshire,  Nottinghamshire  i  especialment  Lancashire»,  diu  Fielden,  «la  recentment  inventada 
maquinària  s’emprà  en grans  fàbriques  construïdes  al  costat  de corrents  capaços  de fer  gira  el  molí 
d’aigua.  Milers  de  mans  foren  sobtadament  requerides  en  aquests  llocs,  allunyats  de  les  ciutats;  i 
Lancashire, en particular, en ésser llavors encara comparativament poc poblat i erm, tot el que hi calia era 
població. Els petits i tendres dits de joves infants eren de lluny els més demanats, i sorgí instantàniament 
la costum de procurar-se aprenents a partir dels diferents workouses parroquials de Londres, Birmingham 
i d’on fos. Molts, molts milers d’aquestes petites i indefenses criatures, de 7 fins a 13 o 14 anys, foren 
expedides  cap  al  nord.  Era  costum del  patró  (és  a  dir,  el  lladre  d’infants)  de  vestir  els  aprenents  i 
d’alimentar-los i allotjar-los en una ‘casa d’aprenents’ prop de la fàbrica; s’hi nomenaven supervisors per 
controlar la feina, l’interès dels quals era fer treballar els infants el màxim, ja que la llur paga era en 
proporció a la quantitat de feina que hi poguessen extreure. La crueltat n’era, és clar, la conseqüència... 
En molts dels districtes manufacturers, però particularment, tem, en el comtat culpable al qual pertany 
(Lancashire), es practicaven les crueltats més descoratjadores damunt criatures innocents i abandonades 
que eren així consignades al càrrec dels patrons-manufactoradors; els assetjaven fins al punt de mort amb 
l’excés  de  treball...  els  fuetejaven,  encadenaven  i  torturaven  amb  el  més  exquisit  refinament  de  la 
crueltat;... eren molts casos afamats fins a l’os mentre els fuetejaven cap a la feina i... fins i tot en certs 
casos... els menaven a cometre suïcidi... Les belles i romàntiques valls de Derbyshire, Nottinghamshire i 
Lancashire, tancades a la vista del públic, esdevingueren les solituds desemparades de la tortura, i per a 
molts de l’assassinat. Els beneficis dels fabricants eren enormes; però això tan sols encenia l’apetit que 
havien de satisfer,  i  per  tant  els  fabricants  recorregueren  a l’expedient  que els semblava  garantir-los 
aquells beneficis sense cap possibilitat de límit; començaren la pràctica d’allò que s’anomena «treball 
nocturn», és a dir, en haver esgotat una sèrie de mans, en fer-les treballar tot el dia, tenien una altra sèrie 
disposada a continuar la feina durant tota la nit; el torn de dia anava als llits que el torn de nit tot just 
havia abandonat, i al seu temps també, el torn de nit arribava als llits que el torn de dia deixava pel matí. 
És una tradició comuna de Lancashire que els llits mai no es refreden».(246)

Amb el desenvolupament de la producció capitalista durant el període manufacturer, 
l’opinió pública  d’Europa va perdre la  darrera  resta  de vergonya  i  consciència.  Les 
nacions aprovaren cínicament tota infàmia que fos mitjà per a l’acumulació de capital. 
Hom llig, per exemple, els innocents Annals Comercials del valuós A. Anderson.  Ací 
s’exposa com a triomf de la saviesa estatal anglesa en la pau d’Utrecht que s’arrabassàs 
als espanyols mitjançant el tractat d’Asiento el privilegi del comerç negrer, fins llavors 
únicament realitzat entre Àfrica i les Índies Occidentals angleses, també ara entre Àfrica 
i  l’Amèrica  espanyola.  Anglaterra  adquiria  el  dret  de  subministrar  a  l’Amèrica 
espanyola fins el 1743 4.800 negres anuals. Això llençava simultàniament un mantell 
oficial  damunt  el  contraband  britànic.  Liverpool  s’engreixava  a  partir  del  comerç 
d’esclaus.  Constituïa  el  seu  mètode  d’acumulació  primitiva.  I  fins  a  l’actualitat  la 
«respectabilitat» Liverpool és el Píndar del comerç d’esclaus, que – vg. l’obra citada del 
doctor  Aikin  del  1795 -  «ha  coincidit  amb  aquell  esperit  de  pura  aventura  que  ha 
caracteritzat el comerç de Liverpool i que el dugué ràpidament al seu actual estat de 
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prosperitat;  ha  ocasionat  una  enorme  ocupació  d’estibadors  i  de  mariners,  i  ha 
augmentat magníficament la demanda per als fabricants del país». Liverpool ocupava el 
1730 en el comerç d’esclaus 15 vaixells, el 1751: 53, el 1760: 74, el 1770: 96 i el 1792: 
132.

Mentre  introduïa  l’esclavitud  infantil  a  Anglaterra,  la  indústria  cotonera  donava 
simultàniament  un impuls  a la  transformació  de l’antiga  economia  esclavista  més  o 
menys patriarcal dels Estats Units en un sistema d’explotació comercial. Principalment 
l’esclavitud  velada  del  treballador  assalariat  a  Europa  necessitava  com  a  pedestal 
l’esclavitud sans phrase en el Nou Món.(247)

Tantae molis erat establir l’«eterna llei natural» del sistema de producció capitalista per 
completar  el  procés  de  separació  entre  treballadors  i  condicions  de  treball,  per 
transformar en un pol els mitjans socials de producció i de vida en capital, i en el pol 
oposat les masses populars en treballadors assalariats,  en un «exèrcit  laboral» lliure, 
producte artificial de la història moderna.(248) Si els diners, segons Augier, «arriben al 
món amb un enrogiment espontani a la galta» (249) el capital hi arriba de cap a peus, de 
tots els porus, supurant sang i brutícia.(250)

7. Tendència històrica de l’acumulació capitalista

Què fa que l’acumulació primitiva del capital, és a dir la seua gènesi històrica, arribe a 
capital? En tant que no és la transformació immediata d’esclaus i serfs en treballadors 
assalariats,  i  per  tant  un  mer  canvi  formal,  suposa  únicament  l’expropiació  dels 
productors immediats, és a dir la dissolució de la propietat privada basada en el propi 
treball.

La propietat privada, oposada a la propietat social i col·lectiva, existeix únicament allà 
on els  mitjans  de treball  i  les  condicions  exteriors  del  treball  pertanyen  a  individus 
privats. Segons, però, si aquests individus privats són treballadors o no-treballadors, la 
propietat privada té un caràcter diferent. Je nachdem aber diese Privatleute die Arbeiter 
oder die Nichtarbeiter sind, hat auch das Privateigentum einen andern Charakter.  Els 
inacabables matisos que ofereix a primer colp d’ull, reflecteixen únicament els estadis 
intermedis que jeuen entre tots dos extrems.

La propietat privada del treballadors dels seus mitjans de producció és el fonament de la 
petita empresa, la petita empresa és una condició necessària per al desenvolupament de 
la  producció  social  i  de  la  lliure  individualitat  del  propi  treballador.  Certament  que 
aquest sistema de producció existeix dins l’esclavitud, la servitud i d’altres relacions de 
dependència. Però floreix únicament, allibera tan sols tota la seua energia, conquereix 
únicament la forma clàssica adient allà on el treballador és el propietari privat lliure de 
les condicions de treball que ell mateix manipula, el pagès del camp que llaura, l’artesà 
de l’instrument que toca com un virtuós.

Aquest sistema de producció pressuposa la fragmentació de la terra i  de la resta  de 
mitjans de producció. Com que n’exclou la concentració, també exclou la cooperació, la 
divisió del treball dins el mateix procés de producció, la dominació i regulació socials 
de la natura, el lliure desenvolupament de la productivitat social. Tan sols es suportable 
amb una limitació espontània de la producció i de la societat. Si vol perpetuar-se, com 
deia Pecqueur encertedament, «decreta la mediocritat general». En un cert grau porta al 
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món els mitjans del propi anorreament. Des d’aquest instant brollen forces i passions en 
el part social,  que restaven abans encadenades. Cal anorrear-la i se l’anorrea. El seu 
anorreament, la transformació dels mitjans de producció individuals i fragmentats en 
uns  de  socialment  concretats,  i  per  tant  de  moltes  propietats  nanes  en  unes  poques 
propietats massives, d’ací l’expropiació de la gran massa popular de terra, de mitjans de 
vida i d’instruments de treball,  aquesta expropiació paorosa i dolorosa de les masses 
populars constitueix la prehistòria del capital. Inclou una sèrie de mètodes violents, dels 
quals  tan  sols  hem  passat  revista  als  que  han  marcat  època  com  a  mètodes  de 
l’acumulació  primitiva  del  capital.  L’expropiació  dels  productors  immediats  s’assolí 
amb un vandalisme desfermat i sota l’impuls de les passions més infames, miserables i 
mesquinament odioses. La propietat privada ben guanyada, és a dir la basada, per dir-ho 
així, en la fusió de l’individu treballador aïllat i independent amb les seues condicions 
laborals queda arraconat per la propietat privada capitalista, que es basa en l’explotació 
de treball aliè, malgrat que formalment lliure.(251)

Tan aviat com aquest procés de transformació ha desfet prou en profunditat i en abast 
l’antiga  societat,  tan  aviat  com  el  treballador  es  transforma  en  proletari,  les  seues 
condicions laborals en capital, tan aviat com el sistema de producció capitalista s’alça 
damunt els propis peus, adquireix una nova forma l’ulterior socialització del treball i 
l’ulterior  transformació  de  la  terra  i  dels  altres  mitjans  de producció  en mitjans  de 
socialment  explotats  i,  per  tant,  comunitaris,  i  d’ací  l’ulterior  expropiació  dels 
propietaris  privats.  A  qui  s’expropia  ara  ja  no  és  al  treballador  autònom  sinó  al 
capitalista que explota diversos treballadors.

Aquesta expropiació es realitzà amb el joc de les lleis immanents de la pròpia producció 
capitalista, mitjançant la centralització del capital. Un capitalista en deixa morts molts. 
De la mà d’aquesta centralització o expropiació de molts capitalistes per uns pocs es 
desenvolupa la  forma cooperativa  del  procés  laboral  en una escala  sempre  creixent, 
l’aplicació  tècnica  conscient  de  la  ciència,  l’explotació  planificada  de  la  terra,  la 
transformació  dels  mitjans  de treball  en mitjans  de treball  únicament  utilitzables  en 
comú, l’economització de tots els mitjans de producció mitjançant l’ús combinat com a 
mitjans de producció, el treball socialitzat, la vinculació de tots els pobles en la xarxa 
del mercat mundial  i  per tant el caràcter internacional del règim capitalista.  Amb el 
nombre constantment creixent de magnats de capital, que usurpen i monopolitzen tots 
els avantatges d’aquest procés de transformació, creix la massa de misèria, d’opressió, 
de servitud, de degeneració, d’explotació, però també la revolta d’una classe obrera que 
sempre creix en nombre, i que es disciplina, uneix, organitza pel mateix mecanisme del 
propi  procés  de  producció  capitalista.  El  monopoli  del  capital  esdevé  una  cadena 
damunt el sistema de producció,  amb el qual i sota el qual ha brollat  i  ha florit.  La 
centralització dels mitjans de producció i la socialització del treball assoleixen un punt 
on es fan incompatibles amb la pell capitalista. Han de mudar. L’hora de la propietat 
privada capitalista sona. Els expropiadors són expropiats.

El sistema d’apropiació capitalista que resulta del sistema de producció capitalista, i per 
tant de la propietat  privada capitalista,  és la primera negació de la propietat  privada 
fundada  en  el  propi  treball  individual.  Però  la  producció  capitalista  genera  amb  la 
necessitat d’un procés natural la pròpia negació. És la negació de la negació. Això no 
restableix la propietat privada sinó que li dóna propietat privada basada en l’adquisició 
de l’era capitalista: en la cooperació i la propietat comuna de la terra i dels mitjans de 
producció produïts amb el propi treball.
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La transformació de la propietat privada fragmentada que es basa en el propi treball de 
l’individu en propietat capitalista és naturalment un procés incomparablement més lent, 
dur i difícil que la transformació de la propietat capitalista basada ja de fet en l’empresa 
productora  socialitzada  en  propietat  social.  Ací  es  tractava  de  l’expropiació  de  les 
masses populars mitjançant uns pocs usurpadors, ací es tracta de l’expropiació d’uns 
pocs usurpadors mitjançant les masses populars.(252)
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Notes

(189) A Itàlia, on la producció capitalista es desenvolupà més aviat, la dissolució de les relacions servils també tingué lloc més 
aviat.  El  serf  s’hi  emancipà  abans  d’adquirir  cap  dret  prescriptiu  a  la  terra.  La  seua  emancipació  el  transformà  per  tant 
immediatament en un proletari lliure, que, a més, trobà ja al patró que l’esperava a les ciutats, la majoria de les quals havien restat 
com a llegat de l’epoca romana. Quan la revolució del mercat mundial a partir de la fi del segle XV anorreà la supremacia comercial 
del nord d’Itàlia, s’establí un moviment en la direcció contrària. Els treballadors de les ciutats foren arrossegats en massa al camp i 
donaren un impuls, mai vist abans, al petit cultiu, d’acord amb l’art de l’horticultura. <=

(190)  «Els  petits  propietaris  que  cultivaven  els  propis  camps  amb les  pròpies  mans  i  gaudien  d’una  competència  modesta... 
formaven llavors una part molt més important de la nació que en l’actualitat. Si podem confiar en els millors autors estatístics de 
l’època, no pas menys de 160.000 propietaris, qui, amb les llurs famílies, havien d’haver constituït més d’una setena part de tota la 
població, vivien de petites explotacions al·lodials.  L’ingrés mitjà d’aquests petits terratinents...  s’estimava entre 60 i  70 lliures 
annuals.  Es calculà que el nombre de persones que llauraven la pròpia terra era superior al nombre dels qui cultivaven la terra 
d’altri». (Macaulay, "Hist. of England", 10th ed., London 1854, I, p. 333-334.) - Encara en el darrer terç del segle XVII 4/5 de la 
població anglesa era agrícola (l.c.p. 413). - Cit Macaulay, perquè com a falsificador històric sistemàtic «retalla» el màxim possible 
fets d’aquesta mena. <=

(191) Hom no ha d’oblidar que fins i tot el serf no era tan sols propietari, si bé amb el pagament d’un tribut, del tros de terra vinculat 
a casa seua, sinó també co-propietari de la terra comunal. «El pagès és» (a Silèsia) «un serf». De totes formes, aquest serf posseeix 
un bé comú. «Hom no ha pogut pas encara animar als silesians de dividir-se les comunes, mentre que a Neumark no hi ha gairebé 
cap poble on la partició no s’haja realitzat amb gran èxit». (Mirabeau. «De la Monarchie Prussienne», Londres 1788, t. II, p. L25, 
126.) <=

(192) «Japó, amb la seua organització purament feudal de la propietat rural i la seua desenvolupada petita pagesia, ofereix un 
exemple més fidel de l’edat mitjana europea que tots els nostres llibres d’història, dictats la majoria per prejudicis burgesos. És ben 
adient ésser «liberal» a expenses de l’edat mitjana. <=

(193) En la seua «Utopia» Thomas More parla d’una terra peculiar,  on «les ovelles  es mengen els homes».  («Utopia»,  transl. 
Robinson, cd. Arber, London 1869, p. 41.) <=

(193a) Bacon estableix la connexió entre una pagesia lliure i benestant i una bona infanteria. «És d’una importància meravellosa pel 
poder i homenia del reialme de tindre masos a un nivell suficient com per mantindre un cos capaç lluny de la penúria, i de fet 
amortitzar una gran part de les terres del reialme per a la possessió i ocupació de la yeomanry o poble mitjà, d’una condició entre els  
cavallers, i els pagesos (cottagers) i camperols... Ja que s’ha tingut en opinió general dels homes de millor judici en les guerres... que 
la principal força d’un exèrcit consisteix en la infanteria. I per fer una bona infanteria es requereixen homes criats, no d’una forma 
servil  o indigent,  sinó de manera lliure i abundosa. Per tant, si  un estat passa majoritàriament a nobles i cavallers, i pagesos i  
llauradors són convertits en treballadors dels primers, o sinó en mers llogaters (que no són res més que pidolaires hostatjats), bé 
podreu tindre una bona cavalleria, però mai bones companyies d’infanteria... I això es veu a França i a Itàlia, i en d’altres parts de 
l’exterior, on en efecte tot és noblesa o pagesia... de forma que es veuen obligats a emprar bandes mercenàries de suïssos i similars, 
per cobrir els batallons d’infanteria; per la qual cosa s’esdevé que aquestes nacions tenen molta gent i pocs soldats». («The Reign of 
Henry VII etc. Verbatim Reprint from Kennet's England, ed. 1719», Lond. 1870, p. 308.) <=

(194) Dr. Hunter, l.c.p. 134. - «La quantitat de terra que» (en les antigues lleis) «s’assignava, seria jutjada avui de massa gran pels 
trebaladors,  i  considerada prou elevada com per convertir-los  en petits pagesos».  (George  Roberts,  «The Social  History of the 
People of the Southern Counties of England in past centuries», Lond. 1856, p. 184.) <=

(195) «El dret dels pobres de participar del delme l’estableix el tenor dels antics estatuts». Tuckett, l.c., v. II, p. 804, 805.) <=

(196) William Cobbett, «A History of the Protestant Reformation», § 471. <=

(197) L’«esperit» protestant hom el veu en, entre d’altres coses, el que segueix. Al sud d’Anglaterra certs terratinents i pagesos 
benestants aplegaren caps i proposaren deu qüestions pel que fa a la interpretació correcta de la llei de pobres d’Elisabeth, que feren 
arribar a un famós jurista de l’època, Sergeant Snigge (posteriorment jutge sota Jaume I). «Novena qüestió: alguns dels pagesos rics 
de la parròquia han ideat una forma enginyosa per tal d’evitar tots els problemes que resulten de l’execució d’aquesta llei. Defensen 
la  construcció d’una presó en la  parròquia,  i  després comunicar  al veïnat  que si  hi ha cap persona disposada  a acollir  pobres 
d’aquesta parròquia, ho facen en sol·licituds segellades, en un dia determinat, amb el preu mínim amb el qual els prendrien de les 
nostres mans; i que seran autoritzats de refusar qualsevol  a menys que siga tancat en la dita presó. Els defensors d’aquest pla 
conceben que trobaran en els comtats veïnes persones que, gens disposades a treballar i sense la possessió de cap patrimoni o crèdit 
per prendre un mas o un vaixell, per tal de viure sense treballar es veuran animats a fer una oferta avantatjosa a la parròquia. Si cap 
dels pobres morís sota la tutela del contractador, el pecat quedaria a la porta, ja que la parròquia n’hauria complert el deure. Ens 
resta, però, l’aprensió que la llei actual no permet una mesura preventiva (prudential measure) d’aquesta mena; però sabreu que la 
resta dels freeholders d’aquest comtat, i del veí, ens fan costat en la idea de proposar una llei que permeta la parròquia de contractar 
amb una persona la custòdia i feina dels pobres; i declarar que si cap persona refusàs d’ésser tancada i posada a treballar, no tindria  
dret a cap assistència. Això, s’espera, impediria que les persones amb necessitats quedassen sense assistència (will prevent persons 
in  distress  from wanting relief)  i  seria  el  mitjà  de  mantindre  les  parròquies  a la  baixa».  (R.Blakey,  «The History of  Political 
Literature from the earliest times», Lond. 1855, v. II, p. 84, 85.) - A Escòcia l’abolició de la servitud tingué lloc segles més tard que  
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a Anglaterra. Encara el 1698 Fletcher de Saltoun declarava al parlament escocès: «El nombre de pidolaires a Escòcia es compta en 
no pas menys de 200.000. L’únic remei que jo, republicà de principis, puc suggerir, és restaurar l’antic estat de servitud, fer esclaus 
de tots aquells qui són incapaços de procurar-se la pròpia subsistència». Així Eden, l.c., b. I, ch. I, p. 60, 61. - «De l’alliberament del 
camperol data la pobresa... Les manufactures i el comerç són els veritables pares dels nostres pobres nacionals». Eden, com tot 
escocès de principis republicans, s’equivoca tan sols en el fet que no fou l’abolició la servitud, sinó l’abolició de la propietat agrària 
del  pagès,  la  que  el  convertí  en proletari,  és  a  dir  en pobre.  -  Les lleis  de  pobres  d’Anglaterra  es  corresponen  a França,  on 
l’expropiació es realitzà d’una altra manera, a l’Ordenança de Moulins, 1566, i a l’edicte del 1656. <=

(198) El senyor Rogers, per bé que llavors professor d’economia política a la Universitat d’Oxford, baluart de l’ortodòxia protestant, 
en el seu prefaci a la «History of Agriculture» insisteix en la pauperització de la massa popular mitjançant la reforma. <=

(199) «A Letter to Sir T. C. Bunbury, Brt.: On the High Price of Provisions. By a Suffolk Gentleman», Ipswich 1795. p. 4. Fins i tot 
el defensor fanàtic del sistema de grans explotacions, l’autor de «Inquiry into the Connection of large farms etc.», Lond. 1773, p. 
139, diu: «lament profundament la pèrdua de la nostra yeomanry, aquell mena d’homes que realment mantenien la independència 
d’aquesta nació; i em sap greu veure les llurs terres ara en mans de lords monopolitzadors, que les arrenden a petits pagesos, que 
mantenen les concessions amb unes condicions que són poc millor que les de vassals disposats a rebre una fuetada a cada ocasió».  
<=

(200) Pel que fa a la moral privada d’aquest heroi burgès, entre d’altres coses: «L’elevada concessió de terres a Irlanda a lady 
Orkney, el 1695, és un exemple públic de l’afecte del rei i de la influència de la dama... Els oficis atents de lady Orkney se suposa 
que han estat foeda labiorum ministeria. (En l’Sloane Manuscript Collection, del Museu Britànic, Nr. 4224. El manuscrit es titula: 
«The charakter and behaviour of King William, Sunderland etc. as represented in Original letters to the Duke of Shrewsbury from 
Somers, Halifax, Oxford, Secretary Vernon etc». És ple de curiositats). <=

(201) L’alienació il·legal de béns de la corona, en part per venda i en part com a present, constitueix un capítol escandalós de la 
història anglesa... un frau gegantí a la nació» (F. W. Newman, «Lectures on Political Econ.», Lond. 1851. p. 129, 130.) - {Com els 
grans terratinents anglesos actuals accediren a llurs possessions,  ho mostra  en detall  «Our old Nobility.  By Noblesse Oblige», 
London 1879. - F. E.} <=

(202) Hom llig per exemple el pamflet d’E. Burke quant al casal ducal de Bedford, del quals descendeix lord John Russell, «the 
tomtit of liberalism» <=

(203) «El  granger  prohibeix als cottagers  (llogaters)  de mantindre  qualsevol  criatura vivent  a banda d’ells  mateixos i  els llurs 
infants, sota el pretext que si mantenen qualsevol bèstia o aviram, robaran de les instal·lacions del granger per alimentar-los; també 
els diuen que mantingueu pobres els cottages i els mantindreu industriosos, etc., però el fet que real, crec, és que els pagesos volen 
l’exclusivitat de les terres comunals». («A Political Enquiry into the Consequences of enclosing Waste Lands», Lond. 1785, p. 75.) 
<=

(204) Eden, I. c., Preface. <=

(205) «Capital farms». («Two Letters on the Flour Trade and the Dearness of Corn. By a Person in Business», Lond. 1767, p. 19, 
20.) <=

(206) «Merchant-farms». («An Inquiry into the Present High Prices of Provision.», Lond. 1767, p. 111, Note.) Aquest bon escrit, 
publicat anònimament, és del reverend Nathaniel Forster. <=

(207) Thomas Wright, «A short address to the Public on the Monopoly of large farms», 1779, p. 2, 3. <=

(208) Rev. Addington, «Enquiry into the Reasons for or against enclosing open fields», Lond. 1772, p. 37-43 passim. <=

(209) Dr. R. Price, l.c., v. II, p. 155, 156. Hom llig Forster, Addington, Kent, Price i James Anderson i els compara amb la miserable 
xerrameca sicofàntica de MacCulloch al seu catàleg, «The Literature of Political Economy», Lond. 1845. <=

(210) l.c.p. 147, 148. <=

(211) l.c.p. 159, 160. A hom li recorda l’antiga Roma. «Els rics s’havien apoderat de la major part de la terra indivisa. Confiaven en 
les condicions del temps, que aquestes possessions no els hi serien mai arrabassades de nou, i compraren, doncs, trossos de terra  
veïnes a les llurs, i que pertanyien als pobres, amb la quiescència dels llurs propietaris, i en prengueren també per la força, de forma 
que  ara  cultivaven  senyorius  d’àmplia  extensió,  per  comptes  de  camps  aïllats.  Llavors  empraren  esclaus  en  l’agricultura  i  la 
ramaderia, perquè els lliures havien estat desplaçats de la feina al servei militar. La possessió d’esclaus els comportà un guany 
enorme, ja que, gràcies a l’exempció del servei militar, es podien multiplicar lliurement i tindre una multitud d’infants. Així els 
homes poderosos es feren amb tota la riquesa, i tota la terra s’omplí d’esclaus. Els italians, d’altra banda, disminuïen sempre en 
nombre, destruïts com eren per la misèria, les contribucions i el servei militar. Fins i tot quan arribaven temps de pau, es veien 
condemnats a una inactivitat completa, perquès els rics eren en possessió de la terra, i empraven esclaus per comptes de lliures en 
l’agricultura». (Apià, «La guerra civil romana», 1,7). Aquest fragment es refereix a l’època anterior a la llei liciniana. El servei 
militar, que accelerà força la ruïna dels plebeus romans, fou també un dels mitjans principals pels quals Carlemany promogué la 
transformació dels pagesos alemanys lliures en dependents i serfs. <=
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(212) «An Inquiry into the Connection between the present Prices of Provisions etc.»,  p. 124, 129.  Similarment,  però amb una 
tendència oposada: «Els treballadors són expulsats dels cottages i forçats a anar a les ciutats a cercar ocupació; però llavors s’obté 
un excedent superior, i així augmenta el capital». («The Perils of the Nation», 2nd ed., Lond. 1843, p. XIV.) <=

(213) «A king of England might as weil claim to drive his subjects into the sea». (F. W. Newman, l.c.p. 132.) <=

(214)  Steuart  diu:  «La  renda  d’aquestes  terres» (inclou  erròniament  en aquesta  categoria  econòmica  el  tribut  dels  taskmen  al 
clanchef) «és ben poc important en comparació amb el nombre de personal ocupat, ja que una finca en les terres altes manté, potser, 
deu vegades més persones que una altra del mateix valor en una bona i fèrtil província». (l.c., v. I. ch. XVI. p. 104.) <=

(215) James Anderson, «Observations on the means of exciting a spirit of National Industry etc.», Edinburgh 1777. <=

(216) El 1860 la gent expropiada per la força foren deportats a Canadà sota falsos pretextos. Alguns fugiren a les muntanyes i illes 
veïnes. Els seguí la policia, hi hagué topades, i escaparen. <=

(217) «En les terres altes», diu Buchanan, el comentador d’A. Smith, 1814, «l’antic estat de la propietat es subverteix de dia en dia... 
El terratinent, sense consideració pel tinent hereditari (una categoria que s’empra ací incorrectament) ara ofereix la seua terra al 
millor postor, que, si vol innovar (improver), adopta instantàniament un nou sistema de cultiu. La terra, abans dispersades entre 
petits  tinents  o  llauradors,  era  poblada  en  proporció  a  la  producció,  però  sota  el  nou  sistema  de  cultiu  millorat  i  de  renda 
augmentada, el producte més elevat possible s’obté amb la despesa menor possible: i les mans inútils, segons aquesta idea, són 
eliminades, la població es redueix, no allò que la terra mantindria, sinó a allò que la terra ocuparia». «Els tinents desposseïts cerquen 
la subsistència en les ciutats veïnes, etc.». (David Buchanan, «Observations on etc. A. Smith's Wealth of Nations», Edinb. 1814. vol. 
IV, p. 144). «Els magnats escocesos desposseïren les famílies com qui neteja el sota-bosc, i tractaren els vilatges i la gent com els 
indians fan amb les bèsties salvatges, com a revenja contra una jungla plena de tigres... L’home es barata pel velló o la carcassa d’un 
moltó, no, per menys encara... Com de pitjor és això que el pla dels mogols que, quan irromperen en les províncies septentrionals de 
Xina, proposaren en consell exterminar-ne els habitants, i convertir la terra en pastura. Aquesta proposta molts propietaris de les 
terres altes l’han realitzat en el propi país contra els propis connacionals». (George Ensor, «An Inquiry concerning the Population of 
Nations», Lond. 1818, p. 215, 216.) <=

(218) Quan l’actual duquessa de Sutherland acollí Mrs. Beecher-Stowe, autora de l’«Uncle Tom’s Cabin», amb gran luxe a Londres 
per  mostrar  la  seua  simpatia  pels  esclaus  negres  de  la  república  americana  – una  simpatia  que  oblidà  prudentment,  amb les 
companyes aristòcrates durant la guerra civil, davant la qual tot cor anglès «noble» bategava pel propietari d’esclaus – vaig explicar 
al «New-York Tribune» les condicions d’esclaus de Sutherland. (Citats en part per Carey a «The Slave Trade», Philadelphia 1853, 
p.  202,  203).  El  meu  article  fou  reimprès en un full  escocès i  obrí  una  interessant  polèmica  entre  el  full  i  els  sicofantes  de 
Sutherland. <=

(219) El més interessant d’aquest comerç pesquer hom ho troba al «Portfolio, New Series» del senyor David Urquhart. - Nassau W. 
Senior refereix en la seua obra pòstuma abans citada «que el procediment a Sutherlandshire ha estat una de les neteges (clearings)  
més efectives de la qual hi haja memòria humana». (l.c.) <=

(219a) Els «deer forests» (boscos de cèrvols) d’Escòcia no contenen ni un sol arbre. Hom foragita les ovelles, fa entrar els cèrvols 
als puigs pelats, i ho anomena «deer forest». Per tant no hi ha cap activitat forestal! <=

(220)  Robert  Somers,  «Letters  from the  Highlands;  or,  the  Famine  of  1847»,  Lond.  1848.  p.  12-28 passim.  Aquestes  lletres 
aparegueren originàriament  al «Times».  Els economistes anglesos atribuïren naturalment  la  fam dels gaèlics del 1847 a la  llur 
superpoblació. En qualsevol cas «pressionaven» massa als llurs mitjans de nutrició. - El «clearing of estates» o, com se’n diu a 
Alemanya, «bauernlegen» (expulsió de camperols) tingué lloc ací especialment després de la guerra dels trenta anys i conduïa a 
aixecaments camperols encara el 1790 a l’Electorat de Saxònia. Dominà particularment a l’est d’Alemanya. En la majoria de les 
províncies de Prússia Friedrich II garantí per primera vegada el dret de propietat als pagesos. Després de la conquesta de Silèsia 
força els terratinents a reconstruir les cabanes, estables, etc., i a fornir les propietats de ramats i estris. Requeria soldats per l’exèrcit i 
contribuents pel tresor estatal. Altrament, quina vida plaent duia el pagès sota el sistema financer i les giragonses governamentals 
del despotisme, burocràcia i feudalisme de Friedrich, hom ho pot veure en la següent passatge del seu admirador, Mirabeau: «El lli 
feia doncs una de les grans riqueses del cultivador al nord d’Alemanya. Malauradament per a l’espècie humana, no és més que un 
recurs  contra la  misèria  i  no un mitjà  de benestar.  Els  impostos  directes,  les corvees,  les  servituds  de tot  gènere,  esclafen el 
cultivador alemany, que paga encara impostos indirectes en tot allò que compra... i per evitar la ruïna, no gosa pas vendre els seus 
productes com ell vol; no gosa pas comprar allò que necessita als marxants que li ho podrien lliurar al millor preu. Totes aquestes 
causes l’arruïnen insensiblement, i es trobarà ben aviat amb dificultats per pagar els impostos directes al venciment sense resultats; 
l’ofereixen un recurs, en ocupar útilment la dona, els infants, els sirvents, els vailets, i ell mateix; però quina penosa vida, que s’ha 
d’ajudar d’aquest socors. A l’estiu, treball com un forçat en el llauratge i en la collita; s’allita a les 9 i es lleva a les dues, per patir al 
treball; a l’hivern haurà de reparar forces amb un repòs més gran; però li mancarà gra pel pa i la sembra, es desfà del gènere que li 
caldrà  vendre  per  pagar  els  impostos.  Cal  doncs  filar  per  complementar  aquest  buit...  caldrà  que  hi  aporte  amb la  més  gran 
assiduïtat. També el pagès s’allita l’hivern a mitjanit, a la una, i es lleva a les cinc o sis; o bé s’allita a les nou, i es lleva a les dues, i 
això tots els dies de la vida menys els diumenges. Aquests excés de vetlla i de treball gasten la natura humana, i d’ací ve que els 
homes i dones envellesquen molt més ràpidament al camp que a les ciutats». Mirabeau, l.c., t. III, p. 212 sqq.)

Afegit a la 2a ed. El març del 1866, 18 anys després de la publicació de l’obra abans citada de Robert Somers, el professor Leone 
Levi va fer una conferència a la Society of Arts sobre la transformació de les canyades ovines en boscos de caça, on mostra l’avenç 
de la devastació de les terres altes escoceses. Diu, entre d’altres coses: «La despoblació i la transformació en meres canyades ovines 
foren el mitjà més adient per a uns ingressos sense inversions... La substitució de la canyada per un deer forest esdevingué un canvi 
habitual a les terres altes. Les ovelles foren substituïdes per bèsties salvatges, com abans elles havien substituït els homes... Hom pot 
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caminar des de les possessions del comte de Dalhouisie a Forfarshire fins a John o’Groats, sense haver d’abandonar terra forestal. 
En molts» (d’aquests boscos) «la guineu, el gat salvatge, la marta, el turó, la mostela, la llebre alpina, proliferen; mentre el conill, 
l’esquirol i la rata hi han trobat fa poc el camí. Immenses franges de terra, moltes de les quals figuren en l’estatística d’Escòcia com 
a pastures d’una fecunditat i extensió excepcionals, són ara excloses de tot cultiu i millora, i dedicades únicament al plaer de la caça 
d’unes poques persones – i això dura tan sols per un breu període de l’any».

L’«Economist» londinenc del 2 de juny del 1866 deia: «Un full escocès reportava la setmana passada, entre d’altres notícies: ‘Una 
de les millors explotacions ovines de Sutherlandshire, per la qual s’oferia recentment, en expirar el contracte vigent, una renda de 
1.200 lliures anuals, es convertirà en un bosc de cérvols’. S’hi veuen els instints moderns del feudalisme... que operen justament 
com feien quan el conqueridor normand... destruí 36 pobles per crear la New Forest... Dos milions d’acres... totalment ermes, que 
inclouen algunes de les terres més fèrtils d’Escòcia. L’herba natural de Glen Tilt era entre les més nutritives del comtat de Perth. El 
bosc de cérvols de Ben Aulder era de la llarg la millor terra de pastura en l’ample districte de Badenoch; una part de la Black Mount 
forest era la millor pastura escocesa per a les ovelles de rostre negre. Hom pot fer-se una idea de la terra desaprofitada amb objectius 
purament esportius a Escòcia a partir del fet que inclou un àrea superior a la de tot el comtat de Perth. Els recursos del bosc de Ben 
Aulder podrien donar una idea de la pèrdua patida per les desolacions forçoses. La terra faria de pastura a 15.000 ovelles, i com que 
no era pas superior a una trentena part de l’antic terreny forestal d’Escòcia... podria, etc., ... Tota aquesta terra forestal es troba 
totalment  improductiva...  Seria com si se l’hagués submergit  sota  les aigües de l’oceà germànic...  Aquestes forestes o deserts 
extemporanis haurien d’ésser eliminats per la interferència decidida de la legislatura». <= 

(221) L’autor de l’«Essay on Trade etc.», 1770, remarca: «Sota el regnat d’Edward VI sembla de fet que els anglesos s’han dedicat, 
de bona voluntat, a encoratjar les manufactures i ocupar els pobres. Això ho sabem d’un interessant estatut que fa aixó: ‘que tots els 
vagabunds siguen marcats’, etc. (l.c.p. 5.) <=

(221a) Thomas More diu a la seua «Utopia»: «Així s’esdevé que, com més va més, avariciosament i insadollable, la veritable plaga 
del seu país nadiu menja milers d’acres del país, que són aplegats i tancats darrera d’una valla, i més dels seus propietaris es veuen 
per la  força o pel frau a vendre-ho tot:  per un mitjà,  per tant,  o per un altre, plegats  o trencats,  han de partir, pobres ànimes 
abandonades i castigades, homes i dones, marits i mullers, infants orfes, vídues, mares soles amb petits nadons, amb tots els minsos 
estris domèstics al damunts, famílies nombroses totes, car el camp requeria moltes mans. Lluny s’arrosseguen, dic, privats de les 
cases conegudes, sense trobar cap lloc on reposar. Totes les llurs possessions no valen gaire, per bé que no poden escapar de vendre-
les: també d’això es veuen privats, forçats a malvendre-ho tot per pura necessitat. I quan s’han desprès de tot i tot ho han gastat, que 
més poden fer tret de robar, per després deixar-se penjar justament, o tret de pidolar. I fins i tot llavors serien llençats a la presó per 
vagabunds, perquè vagaregen i no treballen: ja que ningú tampoc no els ofereix cap feina». D’aquests pobres fugitius, dels quals 
parla Thomas More, diu hom que es veuen forçats al robatori, «7200 grans i petits lladres foren penjats sota el govern d’Enric 
VIII)». (Holinshed, «Description of England». v. I. p. 186.) En temps d’Elizabeth, «els rodamons eren detinguts, i no hi havia cap 
any on habitualment tres o quatre cents no fossen devorats als patíbuls». (Strype. «Annals of the Reformation and Establishment of 
Religion, and other Various Occurences in the Church of England during Queen Elisabeth's Happy Reign», 2nd ed. 1725, vol. II). 
Segons el mateix Strype a Somersetshire en un mateix any foren penjades 40 persones, 35 marcades a foc, 37 fuetejades i 183 
alliberades com a «vagabunds incorregibles». Amb tot, és de l’opinió que aquest gran nombre de presoners no inclou ni la cinquena 
part  dels  criminals  reals,  gràcies  a  la  negligència  de  la  justícia  i  a  la  compassió  ximple  de  la  gent;  i  que  els  altres  comtats 
d’Anglaterra no eren en més bona posició en aquest sentit que Somersetshire, i alguns eren en una de pitjor». <=

(222) «Sempre que la legislatura prova de regular les diferències entre patrons i els llurs treballadors, els seus assessors són sempre 
els patrons», diu A. Smith. «L’esperit de les lleis és la propietat», diu Linguet. <=

(223) «Sophisms of Free Trade. By a Barrister», Lond. 1850. p.2 06. Hi afegeix maliciosament. «Érem prou disposats a interferir-hi 
per bé del patró, que no es pot fer ara res pel bé de l’empleat?» <=

(224) D’un article de l’Estatut de l’any 2 de Jaume I, c. 6., hom veu que certs fabricants de roba prenien ells mateixos, com a jutges 
de pau, la fixació de la tarifa salarial oficial dels propis tallers. - A Alemanya, especialment després de la guerra dles trenta anys, els 
estatuts per mantindre a la baixa els salaris proliferaren. «La manca de servents i llauradors era ben problemàtica pels terratinents de  
les comarques despoblades. Es prohibia a tots els vilatans de cedir cambres a homes i dones solters; tots aquests havien d’ésser 
reportats a les autoritats i conduïts a presó si no es disposaven a esdevindre servents, encara que fossen ocupats en cap altra feina, 
com ara sembrar pels pagesos amb un jornal, o fins i tot a la compra i venda de gra. (‘Privilegis i sancions imperials per a Silèsia’, I, 
125). Durant tot un segle, en els ordenaments dels senyors de la terra es reprodueix un amarg lament quant al malvat i impertinent 
miserable que no es conforma amb la seua dura vida, i no s’acontenta amb el salari legal; els terratinents particulars tenen prohibit 
de pagar més que allò que ha fixat l’estat amb una tarifa. I, amb tot, les condicions del servei eren de vegades després de la guerra  
millor que 100 anys després; els servents agrícoles de Silèsia, el 1652, menjaven carn dues vegades la setmana, mentre que fins i tot 
en el nostre segle es coneixen districtes on tan sols la tasten tres vegades l’any. A més, els salaris després de la guerra eren superiors  
als del segle posterior». (G. Freytag). <=

(225) L’article I d’aquesta llei fa: «En ésser l’anul·lació de tota mena de corporacions del mateix estat i professió una de les bases 
fonamentals de la constitució francesa, es prohibeix de restablir-les de fet tota qualsevol pretext i sota qualsevol forma». L’article IV 
declara  que  si  «les  ciutadans  vinculats  a  les  mateixes  professions,  arts  i  oficis  prenguessen  deliberacions,  fessen  entre  ells 
convencions tendents a refusar concertadament o a acordar un preu determinat pel lliurament de la llur indústria o dels llurs treballs, 
les dites deliberacions i convencions... seran declarades inconstitucionals, atemptatòries a la llibertat i a la declaració de drets de 
l’home, etc.», un crim, per tant, com en els antics estatuts laborals. («Révolutions de Paris», Paris 1791, t. III, p. 523.)<=

(226) Buchez et Roux, «Histoire Parlementaire», t. X, p. 193-195 passim. <=
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(227) «El pagès», diu Harrison a la seua «Description of England»,  «malgrat  que potser les quatre lliures de l’antiga renda es 
puguen millorar a quaranta, cap a la conclusió del seu termini, si no té sis o set anys de renda per endavant, per cinquanta o cent 
lliures, considerarà que els seus guanys són molt petits». <=

(228) Quant a la influència de la depreciació dels diners en el segle XVI entre les diferents classes de la societat: «A Compendious 
or Briefe Examination of Certayne Ordinary Complaints of Diverse of our Countrymen in these our Davs. By W. S., Gentleman», 
(London  1581).  La  forma  dialogada  d’aquesta  obra  va  provocar  que  hom l’adscrigués  a  Shakespeare  i  fins  i  tot  el  1751 fou 
publicada sota el seu nom. El seu autor és William Stafford. En un passatge el cavaller (knight( raona com segueix:

Knight: «Vós, veí meu, el camperol, vós, senyor mercader, i vós, mestre courer, com els altres artesans, us podeu salvar prou bé. Ja 
que per molt que totes les coses siguen més cares que no pas eren, eleveu el preu de les vostres mercaderies i ocupacions per tal de 
vendre-les amb guany. Però nosaltres no tenim res a vendre que puguem elevar de preu, per tal d’aconseguir un equilibri amb les 
coses que hem de comprar de nou». En un altre passatge el knight demana al doctor: «Us deman quines són aquestes menes que 
voleu dir. I, primer de tot, de qui pensau que no hi hauria de tindre res a perdre?» - Doctor: «Vull dir tots aquells que viuen de 
comprar i vendre, ja que quan compren car, vénen en conseqüència». - Knight: «Quin és la següent mena que diríeu que hi guanya?» 
- Doctor: «Bé, tots aquells que tenen llogades granges sota la pròpia manutenció» (i.e. cultiu) «a la renda antiga, ja que mentre 
paguen segons l’antiga taxa vénen segons la nova – la qual cosa vol dir que paguen la terra a bon preu i venen totes les coses que hi 
fan créixer cares» Knight: «Quina mena és la que diríeu que hauria de tindre les pèrdues més elevades com a conseqüència del 
benefici que treuen aquests homes?» - Doctor: «Són tots els nobles, senyors i tots els altres que viuen d’una renda fixa o estipendi, o 
que no treballen» (cultiven) «la terra, o que no s’ocupen de la compra i venda». <=

(229) A França el regisseur, el gestor i el recaptador de contribucions per als senyors feudals durant l’Alta Edat Mitjana, aviat 
esdevingué un homme d’affaires, que mitjançant l’extorsió, l’expoli, etc., s’inflà en un capitalista. Aquests regisseurs foren sovint 
els mateixos senyors. Per exemple: «Aquest és el compte que el senyor Jacques de Thoraine, cavaller castellà a Besançon lliurà al 
senyor que administra els comptes a Dijon pel senyor duc i comte de Borgonya de les rendes que es corresponen a Besançon des del 
dia 25 del desembre del 1359 fins al dia 28 de desembre del 1360». (Alexis Monteil, «Histoire des Matériaux manuscrits etc.», p.  
234, 235). S’hi mostra ja en totes les esferes de la vida social que la part del lleó recau en el mitjancer. En l’esfera econòmica, per  
exemple, financers, homes de borsa, mercaders, botiguers, es fan amb la crema del negoci; en el dret burgès l’advocat xolla els 
clients; en la política el representant és més important que els electors, el ministre més que el sobirà; en la religió Déu es empès al  
rerefons pel «mitjancer», i aquest retrocedeix de nou davant dels capellans, inevitable intermediari entre el bon pastor i les seues 
ovelles.  Com  a  Anglaterra,  també  a  França  els  grans  territoris  feudals  es  divideixen  en  un  nombre  inacabable  de  petites 
explotacions, però sota unes condicions incomparablement desfavorables per a la població rural. Durant el segle XIV apareixen les 
granges, fermes o terriers.  El llur nombre creix contínuament,  molt més enllà dels 100.000. Pagaven rendes que anaven d’una 
dotzena a una cinquena part del producte, en diners o in natura. Els terriers eren enfeudats o reenfeudats, etc. (fiefs, arrière-fiefs), 
segons la vàlua i l’abast dels dominis, molts dels quals comptaven tan sols amb uns pocs arpents. Tots aquests terriers gaudien de 
jurisdiccionalitat en un cert grau damunt dels habitants de la terra; s’hi donaven quatre graus. Hom constata la pressió de la població 
rural sota tots aquests petits tirans. Monteil deia que hi havia llavors a França 160.000 jutges, quan avui n’hi ha prou amb 4.000 
tribunals (inclosos els jutjats de pau). <=

(230) A les seues «Notions de Philosophie Naturelle», Paris 1838. <=

(231) Un punt on insisteix sir James Steuart. <=

(232) «Us permetria», diu el capitalista, «que tinguéssiu l’honor de servir-me a condició que em donasseu el poc que us resta per 
l’esforç que prenc en comandar-vos» (J. J. Rousseau, «Discours sur l'Économie Politique») <=

(233) Mirabeau, l.c., t. III,  p. 20-109 passim.  Si Mirabeau té els tallers separats per més econòmiques i més productius que els 
«reunits», i veu en els darrers merament plantes d’hivernacle sota la protecció del govern estatal, això s’explica per la situació de 
llavors d’una gran part de les manufactures continentals. <=

(234)  «Vint  lliures  de  llana  convertides  ininterrompudament  en la  roba  anual  d’una família  treballadora a través de  la  pròpia 
indústria en els intervals d’altres feines – això no és cap meravella; però dur-ho al mercat, enviar-ho a la fàbrica, després al tractant, 
d’ell al comerciant, i tindreu grans operacions comercials, i capital nominal implicat d’una quantitat vint vegades superior al seu 
valor... La classe treballadors emergeix així com a suport d’una castigada població fabril, una classe parasítica de botiguers, i un 
sistema comercial, monetari i financer fictici». (David Urquhart, l.c.p. 120.) <=

(235) Hi constitueix una excepció l’època de Cromwell. Mentre durà la república, la massa popular anglesa de tots els estrats s’alçà  
de la degradació en la qual s’havia enfonsat sota els Tudor. <=

(236) Tuckett sap que la gran indústria llanera ha sorgit, amb la introducció de la maquinària, de la manufactura pròpiament dita i de 
la destrucció de la manufactura rural o domèstica. (Tuckett, l.c., v. I, p. 139-l44.) «L’arada, el jou, foren la invenció de déus i 
l’ocupació d’herois: el teler, la filadora i la roda són d’un llinatge menys noble? Separau la roda de l’arada, la filadora del jou, i 
aconseguireu fàbriques i cases de pobres, crèdit i pànic, dues nacions hostils, l’agrícola i la comercial». (David Urquhart, l.c.p. 122.) 
Ara arriba, però, Carey i plany, segurament no sense raó, que Anglaterra malde per transformar qualsevol altre país en un poble  
merament  agrícola,  el  fabricant  del  qual  ha  d’ésser  Anglaterra.  Sosté  que  d’aquesta  forma  s’ha  arruïnat  Turquia,  perquè  «els 
propietaris i cultivadors de la terra mai no els hi ha permès» (Anglaterra) «d’enfortir-se amb la formació de l’aliança natural entre 
l’arada i el teler, el martell i la falç». («The Slave Trade», p. 125.) Segons ell, el propi Urquhart és un dels principals agents de la 
ruina de Turquia, on hi ha fet propaganda pel lliure comerç pels interessos anglesos. El millor és que Carey, d’altra banda un gran 
servidor dels russos, vol impedir el procés de separació amb el sistema de protecció que l’accelera. <=
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(237) Els economistes filantròpics anglesos, com Mill, Rogers, Goldwin Smith, Fawcett, etc., i els fabricants liberals, com John 
Bright i companyia, demanen, com feia Déu a Caïm pel seu germà Abel, als aristòcrates rurals anglesos on han anat a parar els  
nostres milers de freeholders? Però d’on veniu vosaltres, si no? De l’anorreament dels freeholders.  Per què no demanau a més on 
han anat a parar els teixidors, filadors i artesans independents? <=

(238)  Industrial  ací  en contraposició a agrícola.  En el  sentit  «categòric» el  granger  és  un capitalista  industrial  tan bo com el 
fabricant. <=

(239) «The Natural and Artifical Rights of Property Contrasted», Lond. 1832, p. 98, 99. Autor de l’obra anònima: Th. Hodgskin. <=

(240) Encara en el 1794 els petits sastres de Leeds trameteren una diputació al Parlament amb la petició d’una llei per prohibir tot 
comerciant d’esdevindre fabricant. (Dr. Aikin, l.c.) <=

(241) William Howitt, «Colonization and Christianity. A Popular History of the Treatment of the Natives by the Europeans in all 
their  Colonies»,  Lond.  1838,  p.  9.  Del  tractament  dels  esclaus  hi  ha  una  bona  compilació  a  Charles  Comte,  «Traité  de  la 
Législation», 3me éd.. Bruxelles 1837. Hom ha d’estudiar aquest tema en detall per veure què en fa el burgès d’ell mateix i del 
treballador, sempre que pot, sense restriccions, modelar el món segons la pròpia imatge. <=

(242) Thomas Stamford Raffles, late Lieut. Gov. of that island, «The History of Java», Lond. 1817. <=

(243) L’any 1866 moriren de fam, tan sols a província d’Orissa, més d’un milió d’hindús. Amb tot, es va fer l’intent d’enriquir el 
tresor indià amb el preu al qual hom venia als afamats els mitjans de vida. <=

(243a)  William  Cobbett  remarca  que  a  Anglaterra  totes  els  estaments  oficials  es  designen  com  a  «reials»,  malgrat  que  en 
compensació hi ha deute «nacional» (national debt). <=

(243b)  «Si  els  tàrtars  inundaren  l’Europa  d’avui,  caldria  un  munts  d’esforços  per  fer-los  entendre  què  és  un  financer  entre 
nosaltres». (Montesquieu, «Esprit des lois", t. IV, p. 33, éd. Londres 1769.) <=

(244) «Pourquoi aller chercher si loin la cause de l'éclat manufacturier de la Saxe avant la guerre?  Cent quatre-vingt millions de 
dettes faites par les souverains!» (Mirabeau, l.c., t. VI, p. 101.) <=

(245) Eden, l.c., b. II, ch. I, p. 421. <=

(246) «John Fielden, l.c.p. 5, 6. De les infàmies originàries del sistema fabril vg. Dr. Aikin (1795), l.c.p. 219, i Gisborne, «Enquiry 
into the duties of men» 1795, v. II. - Com que la màquina de vapor trasplantà les fàbriques de les caigudes d’aigua rurals al mig de 
les ciutats,  l’abstinent generador de beneficis troba el material infantil  ara a les mans, sense la recerca violenta d’esclaus a les 
workhouses. - Quan sir R. Peel (pare del «ministre de la plausibilitat») introduí el seu decret per a la protecció d’infants del 1815, F. 
Horner  (lumen del  Comitè  del  Bilió  i  íntim amic  de  Ricardo)  declara  a  la  cambra  baixa:  «és  notori  que,  amb l’efecte  d’una 
bancarrota, una colla, si ells pogués emprar el mot, d’aquests infants ha estat posada a la venda, i se l’ha anunciada públicament com 
a part de la propietat. Un dels exemples més atroços ha estat dut davant del King’s Bench fa dos anys» (1813) «en el qual, una sèrie  
d’aquests nois, col·locats com a aprenents per una parròquia de Londres d’un fabricant, havien estat transferits a un altre, i els 
havien trobat algunes persones benevolents en un estat de fam absoluta (absolute famine). Un altre cas més horrible ha arribat al seu 
coneixement mentre era en un comitès... que no fa gaires anys, es va fer un acord entre una parròquia de Londres i un fabricant de 
Lancashire pel qual s’estipulava que per cada 20 infants sans se n’hauria de prendre un d’idiota». <=

(247) El 1790 hi havia a les Índies Occidentals angleses 10 esclaus per 1 de lliure, a les franceses 14 per 1, a les holandeses 23 per 1. 
(Henry Brougham, «An Inquiry into the Colonial Policy of the European Powers» Edinb. 1803, v. II, p. 74.) <=

(248) L’expressió «labouring poor» es troba a la legislació anglesa des de l’instant que la classe de treballadors assalariats es fa 
remarcable. El «labouring poor» es contraposa d’una banda a l’«idle poor», pidolaires, etc., d’altra banda al treballador,  colom 
encara no del tot desplumat, sinó que és propietari particular dels seus mitjans de treball. De la llei l’expressió «labouring poor»  
passà a l’economia política, de Culpeper, J. Child, etc., a A. Smith i Eden. D’això hom jutja la bonne foi de l’«execrable political 
cantmonger» Edmund Burke, quan declara l’expressió «labouring poor» «execrable political cant». Aquest sicofanta, que a sou de 
l’oligarquia anglesa jugà a romàntic contra la revolució francesa, de la mateixa forma que, a sou de les colònies nord-americanes a 
començaments de les agitacions americanes jugava a liberal contra l’oligarquia anglesa, era, comptat i debatut, un burgès ordinari: 
«Les lleis del comerç són les lleis de la natura, i per tant les lleis de Déu» (E. Burke, l.c.p. 32, 32). No és cap meravella que, fidel a 
les lleis de Déu i de la natura, s’hagués venut sempre en el millor mercat! Hom troba en les obres del reverend Tucker – Tucker era 
pastor  i  tory,  però altrament un home respectable i  un economista  polític  competent – una caracterització força bona d’aquest 
Edmund Burke durant la seua època liberal. En la infame manca de caràcter que domina avui i que creu devotament en les «lleis del 
comerç» és el nostre deure obligat una vegada i una altra de blasmar els Burke, que tan sols difereixen dels llurs successors en una 
cosa – el talent! <=

(249) Marie Augier, «Du Crédit Public». <=

(250) «El capital», diu el Quarterly Reviewer, «fuig del tumult i de la baralla i és de natura tímida. Això és força ver, però no és tota 
la veritat. El capital té un horror a l’absència de beneficis o a un benefici força petit, com la natura al buit. Amb un benefici adient el 
capital és ben sòlid. Un 10% segur en garantirà l’ocupació a tot arreu; un 20% segur produirà coratge; un 50% una audàcia positiva; 
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un 100% el farà disposat a trampejar tota llei humana; un 300%, i no hi ha cap crim pel qual sente escrúpols, ni amb el risc de 
veure’n el propietari penjat. Si el tumult i la baralla comportaran un benefici, els animarà lliurement a l’un i a l’altra. El contraband i 
el comerç d’esclaus han demostrat àmpliament tot el que s’hi ha dit» (.J. Dunning, l.c.p. 35, 36.) <=

(251) «Som en una condició del tot nova de la societat... tendim a separar tota espècie de propietat de tota espècie de treball» 
(Sismondi, «Nouveaux Principes le Écon. Polit.», t. II, p. 434.) <=

(252) «L’avenç de la indústria, del qual n’és promotor involuntari la burgesia, substitueix l’aïllament dels treballadors, degut a la 
competència, amb la llur reunió revolucionària, degut a l’associació. El desenvolupament de la indústria moderna, per tant, sega els 
propis fonaments amb els quals la burgesia produeix i s’apropia el producte. Ço que la burgesia, per tant, produeix, per damunt de 
tot, són els seus propis soterradors. La seua caiguda i la victòria del proletariat són igualment inevitables... De totes les classes que 
s’enfronten a la burgesia avui, el proletariat és l’única que és realment una classe revolucionàries. Les altres pereixen i desapareixen 
davant la indústria moderna, el proletariat n’és el producte específic i essencial... Les petites classes mitjanes, els petits fabricants, 
els botiguers, l’artesà, el pagès, tots aquests lluiten contra la burgesia, per salvar de l’extinció la llur existència com a fraccions de la  
classe mitjana... són reaccionaris, ja que proven de fer retrocedir la roda de la història». (Karl Marx und F. Engels, «Manifest del 
Partit Comunista» London 1848, p. 11. 9) <=
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CAPÍTOL VINT-I-CINQUÈ
La teoria moderna de la colonització(253)

L’economia  política  confon  de  principi  dues  propietats  privades  de  menes  força 
diferents, una basada en el propi treball del productor, l’altra en l’explotació de treball 
aliè. Oblida que la darrera no tan sols constitueix l’oposició directa de la primera, sinó 
que també creix merament de la seua tomba.

A l’oest d’Europa, pàtria de l’economia política, el procés d’acumulació primitiva s’ha 
completat  més  o  menys.  El  règim  capitalista  o  bé  ha  sotmès  directament  tota  la 
producció nacional o, allà on les relacions encara no s’han desenvolupat, controla si més 
no indirectament  els  estrats  socials,  que pertanyents  a  l’antic  sistema  de producció, 
persisteixen  al  seu  costat,  en  decadència.  A  aquest  món  consolidat  del  capital  els 
economistes  apliquen  les  concepcions  de  dret  i  de  propietat  heretades  del  món 
precapitalista, amb un zel més ansiós i amb tota la untuositat com més criden els fets 
davant de la seua ideologia.

Altrament en les colònies. El règim capitalista topa a tot arreu amb la resistència dels 
productors  que,  com a  propietaris  de  les  seues  pròpies  condicions  laborals,  empren 
aquest treball per enriquir-se ells mateixos per comptes dels capitalistes. La contradicció 
d’aquests dos sistemes econòmics diametralment oposats  s’hi constata pràctica en la 
lluita mútua. On el capitalista té el poder de la metròpoli al darrera, cerca de fer fora del 
camí per la força el sistemes de producció i d’apropiació basats en el treball propi. El 
mateix interès que força al sicofanta del capital, l’economista polític, a la metròpoli de 
declarar teòricament el sistema de producció capitalista com el seu propi contrari,  el 
mateix interès el força a «to make a clean breast of it» i proclamar fort l’oposició de tots 
dos sistemes de producció. Amb aquest objectiu demostra com el desenvolupament de 
la  productivitat  social  del  treball,  de  la  cooperació,  de  la  divisió  del  treball,  de 
l’aplicació de la maquinària a gran escala, etc., són impossibles sense l’expropiació del 
treballador i la corresponent transformació dels seus mitjans de producció en capital. En 
interès de l’anomenada riquesa social cerca mitjans artificials per a l’establiment de la 
misèria popular. La seua armadura apologètica cau a trossos com fusta corcada.

És el gran servei d’E. G. Wakefields d’haver descobert, no res de nou de les colònies 
(254), però en les colònies, la realitat de les relacions capitalistes de la metròpoli. Com 
el sistema de protecció en el seu origen (255) cercava la fabricació de capitalistes en la 
metròpoli, la teoria de la colonització de Wakefield, que Anglaterra durant un període 
provà d’establir legalment, cerca la fabricació de treballadors assalariats a les colònies. 
Ho anomena «systematic colonization» (colonizació sistemàtica).

Primerament Wakefield descobrí a les colònies que la propietat en diners, mitjans de 
vida,  màquines  i  d’altres  mitjans  de producció  no segellen  encara  capitalistes  si  en 
manca el complement, el treballador assalariat, l’altre home, que és forçat a vendre’s ell 
mateix  voluntàriament.  Descobrí  que el  capitalista  no és  una cosa,  sinó una  relació 
social entre persones mitjançant una cosa.(256) El senyor Peel, ens lamenta, prengué 
amb  ell  d’Anglaterra  a  Swam  River,  Nova  Holanda,  mitjans  de  vida  i  mitjans  de 
producció per valor de 50.000 lliures esterlines. El senyor Peel tingué la previsió de 
portar-hi,  a més,  3.000 persones de classe treballadors,  homes,  dones i  infants.  Una 
vegada en el lloc de destí, «el senyor Peel restà sense un sol servent que li fes el llit o li 
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portàs  aigua del  riu»(257).  Desafortunat  senyor  Peel,  que ho va preveure tot,  llevat 
únicament de l’exportació de les relacions angleses de producció al Swan River!

Per a la comprensió de les següents descobertes de Wakefield dos comentaris previs. 
Hom  sap  que  els  mitjans  de  producció  i  de  vida,  com  a  propietat  del  productor 
immediat, no són cap capital. Esdevenen capital tan sols sota condicions en les quals 
serveixen  alhora  de  mitjans  d’explotació  i  de  dominació  dels  treballadors.  Aquesta 
ànima  capitalista  llur  és  tant  arrelada  en  el  cap  de  l’economista  polític  fins  a  la 
substància material, que ho bateja tot com a capital sota totes les circumstàncies, encara 
que siguen justament les contràries. També amb Wakefield. A més: la fragmentació dels 
mitjans  de  producció  com  a  propietat  individual  de  molts  treballadors  mútuament 
independents  i  autosuficients  ho  anomena  divisió  igual  del  capital.  Passa  amb 
l’economista  polític  allò  del  jurista  feudal.  El  darrer  es  fixava  també  en  les  pures 
relacions monetàries de les seues etiquetes jurídiques feudals. 

«Si»,  diu Wakefield,  «tots  els  membres  de  la  societat  se  suposa que posseeixen porcions iguals  del 
capital... cap home no tindria cap motiu per acumular més capital que el que pogués emprar amb les 
pròpies mans. Aquest és fins a cert punt el cas de nous assentaments americans, on una passió per posseir 
terra impedeix l’existència d’una classe de treballadors de lloguer».(258)

Així, tan aviat com el treballador pot acumular per ell mateix – i això ho pot fer mentre 
reste com a posseïdor dels seus mitjans de producció – l’ascumulació capitalista i el 
sistema de producció capitalista són impossibles. Hi manca la classe imprescindible de 
treballadors assalariats. Ara bé, com s’esdevingué a l’antiga Europa l’expropiació del 
treballador  de  les  seues  condicions  laborals,  i  es  generà,  per  tant,  capital  i  treball 
assalariat? Mitjançant un contrat social d’una mena de tot original.

«La humanitat ha adoptat una... simple mesura per promoure l’acumulació del capital», que naturalment 
d’ençà de l’època d’Adam fluïa com a objectiu darrer i únic de la seua existència; «que es dividir-se en 
propietaris  de capital  i  propietaris  de treball...  una divisió que fou el  resultat  del  consens i del  pacte 
voluntaris».(259)

En un mot: la massa de la humanitat s’expropià en honor de l’«acumulació de capital». 
Ara bé, hom pensaria que aquest instint  de fanatisme abnegat  s’hauria de desfermar 
especialment a les colònies, on únicament existeixen els homes i les circumstàncies que 
podrien convertir un contrat social de somni a realitat. Però per què doncs s’hauria de 
cridar a la «colonització sistemàtica» en oposició a la colonització espontània? Però, 
però:

«en els estats dels nord de la Unió americana seria dubtós si una desena part de la població pertany a la 
categoria de treballadors assalariat... A Anglaterra... la gran massa popular la constitueixen treballadors 
assalariats».(260)

Sí,  l’impuls  autoexpropiador  de  la  humanitat  treballadora  en  honor  del  capital  hi 
existeix  tan  poc  que  l’esclavitud,  segons  el  propi  Wakefield,  és  l’únic  fonament 
espontani de la riquesa colonial. La seua colonització sistemàtica és un mer pis aller, ja 
que ara ha de tractar amb lliures per comptes d’esclaus.

«Els  primers  colons  espanyols  de Sant  Domingo  no  obtenien  cap  treballador  d’Espanya.  Però  sense 
treballadors» (és a dir sense esclavitud) «el capital se’ls hauria mort o, si més no, hauria disminuït a la 
petita quantitat que cada individu pot emprar amb les pròpies amans. Això s’ha esdevingut en realitat en 
la darrera colònia fundada per Anglaterra, on una gran massa de capital, de llavors, d’eines i de bestiar ha 
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mort per manca de treballadors que l’empren, i on cap coló no ha preservat gaire més capital que el que 
pot emprar amb les pròpies mans»(261)

Hom ha vist que l’expropiació de les masses populars de la terra constitueix el fonament 
del  sistema  de  producció  capitalista.  L’essència  d’una  colònia  lliure  consisteix 
contràriament  en  el  fet  que  la  massa  de  terra  és  encara  propietat  popular  i  cada 
colonitzador  pot  convertir-ne  una  part  en  la  seua  propietat  privada  i  en  mitjà  de 
producció individual, sense impedir als altres colonitzadors de fer la mateixa operació.
(262) Aquest és el secret tant del floreixement de les colònies com del llur càncer – 
l’oposició a l’assentament del capital.

«Allà on en la terra és molt barata i tots les persones són lliures, on cadascú a voluntat pot prendre un tros 
de terra per a ell mateix, no tan sols el treball és força car, pel que fa a la porció que el treballador se’n du 
del seu producte, sinó que la dificultat es aconseguir treball combinat a qualsevol preu».(263)

Com que en les colònies la separació dels treballadors de les condicions laborals i de les 
llurs arrels, la terra, no existeix encara o únicament esporàdicament o amb un àmbit 
restringit,  no existeix  tampoc encara  la  separació de l’agricultura  de la  indústria,  ni 
tampoc l’anorreament de la indústria domèstica rural, i d’on ha de provindre llavors el 
mercat interior per al capital?

«Cap part de la població d’Amèrica és exclusivament agrícola, amb l’excepció dels esclaus i dels qui 
n’empren,  que  combinen  capital  i  treball  per  a  grans  obres.  Els  americans  lliures  que  cultiven  ells 
mateixos la terra es dediquen alhora a moltes altres ocupacions. Una part dels mobles i instruments de 
treball que empren els fan ells mateixos habitualment. Construeixen sovint les pròpies cases i duen el 
producte de la pròpia indústria al  mercat,  no important  com d’allunyat  siga.  Són filadors i  teixidors, 
fabriquen sabó i espelmes, sabates i roba per ús propi. A Amèrica el cultiu de la terra constitueix sovint 
l’ocupació auxiliar d’un ferrer, moliner o botiguer».(264)

On resta entre individus així el «camp d’abstinència» per als capitalistes?

La gran bellesa de la producció capitalista consisteix en el fet que no tan sols reprodueix 
contínuament el treballador assalariat  com a treballador assalariat,  sinó que produeix 
sempre, en relació a l’acumulació de capital, una superpoblació relativa de treballadors 
assalariats. Així es manté la llei de l’oferta i de la demanda de treball pel recte camí, les 
oscil·lacions salarials es fixen dins uns límits satisfactoris per a l’explotació capitalista i 
finalment la dependència social del treballador del capitalista es consolida, una relació 
de dependència absoluta que l’economista polític a casa, a la metròpoli, pot fer passar 
per  una  relació  contractual  lliure  de  comprador  i  venedor,  de  propietaris  igualment 
independents de mercaderies, el propietari de la mercaderia capital i el propietari de la 
mercaderia treball. Però en les colònies aquesta bella rondalla cau a miques. La població 
absoluta hi creix més ràpidament que a la metròpoli, ja que molts treballadors arriben al 
món ja adults, i tot així el mercat de treball no fa mai el ple. La llei de l’oferta i de la 
demanda queda esquinçada. D’una banda, el Vell Món hi llença constantment un capital 
àvit  d’explotació  i  assedegat  d’abstinència;  d’altra  banda,  la  reproducció regular  del 
treballador  assalariat  com  a  treballador  assalariat,  topa  amb  els  impediments  més 
impertinents i parcialment inabastables. I cau ara la producció de treballadors assalariats 
excedentaris en relació a l’acumulació de capital! El treballador assalariat d’avui esdevé 
demà pagès o artesà independent i autosuficient. Despareix del mercat laboral, però no 
de  la  workehouse.  Aquesta  transformació  constant  del  treballador  assalariat  en 
productor independent, que treballa per a ell mateix, i no pel capital, i s’enriqueix ell 
mateix i no als senyors capitalistes, actua alhora en perjudici de la situació del mercat 

http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_792.htm#M264
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_792.htm#M263
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_792.htm#M262
http://marxists.org/catala/marx/capital/me23_792.htm#M261


laboral. No tan sols resta el grau d’explotació del treballador assalariat escandalosament 
baix. El darrern perd conjuntament amb la relació de dependència també el sentiment de 
dependència envers l’abstinent capitalista. D’ací tots els inconvenients que el nostre E. 
G. Wakefield descriu tan bravament, eloqüent i patètica.

L’oferta de treball assalariat, es queixa, no és ni constant ni regular ni suficient. «No és 
tan sols sempre petita, sinó insegura»(265).

«Per bé que el producte que es reparteixen entre el treballador i el capitalista és gran, el treballador en 
pren una part  tan gran,  que esdevé ràpidament  capitalista...  Uns pocs,  per  contra,  si  viuen un temps 
inusualment llarg, acumulen grans masses de riquesa».(266)

Els treballadors no permeten clarament als capitalistes d’abstindre’s del pagament de la 
part més gran del llur treball. Res no l’ajuda que siga prou espabilat com per importar 
d’Europa el seu propi capital i els seus propis treballadors assalariats. 

«Deixen  aviat  d’ésser  treballadors  assalariats,  aviat  es  transformen  en  camperols  independents  o  bé 
s’estableixen com a competides dels seus propis antics patrons en el mercat del treball assalariat».(267)

Hom copsa l’horror! El brau capitalista ha importat els seus propis competidors carnals 
d’Europa amb el seu propi or! Ací s’acaba tot! No és gens estrany que Wakefield plore 
l’absència de relacions i sentiments de dependència dels treballadors assalariats a les 
colònies.  Pel  que  fa  als  alts  salaris,  diu  el  seu  deixeble,  Merivale,  que  hi  ha  a  les 
colònies el desig urgent d’uns treballadors més barats i sotmesos, una classe a la qual el 
capitalista li puga dictar, per comptes d’una que passa a dictar-li... En els vells països 
civilitzats el treballador, per bé que lliure, és espontàniament dependent del capitalista, 
mentre que a les colònies cal crear aquesta dependència amb mitjans artificials.(268)

Quina  és  ara,  segons  Wakefield,  la  conseqüència  d’aquesta  mala  situació  de  les 
colònies? Un «sistema bàrbar de dispersió» dels productors i de la riquesa nacional.
(269) La  fragmentació  dels  mitjans  de  producció  entre  nombrosos  propietaris 
autosuficients  anorrea,  juntament  amb  la  centralització  del  capital,  tot  fonament  de 
treball  combinat.  Tota  empresa  de  llarg  abast,  que  s’estén  anys  i  que  requereix 
l’esmerçament  de capital  fix,  topa amb obstacles  per dur-s’hi  a terme.  A Europa el 
capital no dubta ni un instant, ja que la classe treballadora constitueix una possessió 
física  seua,  sempre  en  excés,  sempre  a  disposició.  Però  en  els  països  colonials! 
Wakefield explica una anècdota extraordinàriament dolorosa. S’entrevistava amb certs 
capitalistes  de  Canadà  i  de  l’estat  de  New  York,  on  l’onada  immigratòria  sovint 
s’estagna i diposita un sediment de treballadors «excedentaris».

«El nostre capital», declara una de les persones del melodrama, «el nostre capital era disposat a moltes 
operacions  que  requereixen  un  període  considerable  de  temps  per  a  completar-les;  però  no  podíem 
començar aquestes operacions amb un treball que sabíem que aviat ens deixaria. Si haguessem confiat en 
la formació del treball d’aquests emigrants, ens hi hauríem dedicat de valent, i per un alt preu; i ens hi 
hauríem d’haver llançat, encara que sabíem del cert que ens deixarien, si haguessem pogut confiar en una 
nova oferta sempre que l’haguessem necessitada».(270)

Després que Wakefield hagués contrastat pomposament l’agricultura capitalista anglesa 
i el seu treball «combinat» amb la fragmentada economia pagesa americana, ens deixa 
entreveure el revers de la medalla. Descriu la massa popular americana com a benestant, 
independent, emprenedora i relativament instruïda, mentre
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«el treballador agrícola anglès és un lumpen miserable (a miserable wretch), un pobre... En quin país tret 
de Nord-amèrica i certes noves colònies, els salaris del treball lliure emprat en el camp depassa gaire la 
mera subsistència del  treballador?...  Indubtablement,  els  cavalls  de granja  d’Anglaterra,  en ésser  una 
propietat valuosa, són més ben nodrits que el camperol anglès».(271)

Però never mind, la riquesa nacional és ara, una vegada més, de forma natural, idèntica 
a la misèria popular.

Com sanar ara el càncer anticapitalista de les colònies? Si hom fos disposat a convertir 
d’un colp tota la terra de propietat pública a propietat privada, hom destruiria de fet 
l’arrel  del  mal,  però  també  les  colònies.  L’habilitat  és  tocar  dos  ocells  d’una  sola 
pedrada.  Que hom deixe que el govern pose un preu artíficial  a la terra verge, amb 
independència de la llei de l’oferta i de la demanda, que obligue l’immigrant a treballar 
assalariadament durant un període més llarg fins a poder-se fer amb prou diners com per 
comprar terra (272) i convertir-se així en pagès independent. Aquest fons, arrabassat al 
treballador assalariat  per un preu relativament prohibitiu, i  per tant un fons monetari 
pres del salari  mitjançant  la violació de la santa llei  de l’oferta  i de la demanda,  el 
govern  l’ha  d’emprar  d’altra  banda,  i  a  mesura  que  creix,  per  importar  sense-res 
d’Europa cap a les colònies i mantindre així ple el mercat de treball assalariat per als 
senyors  capitalistes.  Sota  aquestes  circumstàncies  tout  sera  pour  le  mieux  dans  le 
meilleur des mondes possibles. Aquest és el gran secret de la «colonització sistemàtica».

«Segons aquest pla», crida triomfant Wakefield, «l’oferta de treball ha d’ésser constant i regular; ja que, 
primerament, com que cap treballador no serà capaç d’aconseguir terres fins que haja treballat per diners, 
tots els treballadors immigrants, en treballar combinadament per un salari, produiran capital per a emprar 
més treball; en segon lloc, perquè cada treballador que deixe la feina assalariada i esdevinga terratinent, 
amb la compra de terra, proveirà un fons per a aportar nou treball cap a la colònia».(273)

El preu de la  terra imposat  per  l’estat  ha d’ésser naturalment  «suficient»  (sufficient 
price), és a dir prou alt «com per impedir que els treballadors esdevinguen terratinents 
independents  abans  que  uns  altres  els  hagen  seguit  per  substituir-los»(274).  Aquest 
«preu suficient  de la  terra» no és res més que un circumloqui  eufemístic  del rescat 
monetari que el treballador paga al capitalista pel permís de retirar-se del mercat del 
treball assalariat cap a la terra. Primer ha de crear per al senyor capitalista «capital», 
amb el qual el darrer podrà explotar més treballadors, i després ha d’aportar al mercat 
laboral un «substitut»,  que el govern expedeix a la seua costa a través de la mar en 
benefici del seu antic senyor capitalista..

És ben característic que el govern anglès haja realitzat aquest mètode d’«acumulació 
primitiva» prescrit pel senyor Wakefield explícitament per a ús en els països colonials. 
El fiasco fou naturalment tan escruixidor com el de la llei bancària de Peel. El corrent 
emigratori fou tan sols desviat de les colònies angleses cap als Estats Units. De mentres, 
l’avenç de la producció capitalista a Europa, acompanyat d’una pressió governamental 
creixent, ha fet supèrflua la recepta de Wakefield. D’una banda, el corrent humà inoït i 
continu, any rere any, que s’adreça cap a Amèrica, deixa un sediment acumulat a l’est 
dels  Estats  Units,  ja  que  l’onada  emigratòria  d’Europa  hi  llençà  més  ràpidament 
persones al mercat laboral que no pas expulsa l’onada emigratòria cap a l’oest. D’altra 
banda,  la  guerra  civil  americana  ha  tingut  com  a  conseqüència  un  deute  nacional 
colossal i amb ell, una pressió fiscal, la generació de la més vil aristocràcia financera, el 
saqueig d’una part inoïda de les terres públiques per part de companyies especuladores 
en  nom  de  la  construcció  de  ferrocarrils,  mines,  etc.  -  en  breu,  la  més  ràpida 
centralització del capital. La gran república ha deixat per tant d’ésser la terra promesa 
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per als treballadors emigrants. La producció capitalista hi avança amb passes de gegant, 
encara que la davallada de salaris i la dependència del treballador assalariat siga encara 
ben lluny d’arribar al nivell normal europeu. La desvergonyida cessió de terra colonial 
inculta a aristòcrates i capitalistes per part del govern, tan fortament denunciada fins i 
tot per Wakefield, ha produït, especialment a Austràlia (275), juntament amb el corrent 
humà  que  atreuen  les  gold-diggins,  i  amb  la  competència  que  la  importació  de 
mercaderies angleses provoca fins i tot al més petit artesà, una «superpoblació laboral 
relativa»,  de  forma  que  gairebé  cada  tramesa  postal  porta  el  post  de  Job  d’una 
sobresaturació del mercat laboral australià - «glut of the Australian labour-market» - , i 
la prostitució hi prolifera en certs llocs amb tanta exuberància com en el Haymarket de 
Londres.

Amb tot, no ens ocupa ací la situació de les colònies. Ço que únicament ens interessa és 
el secret que ha descobert l’economia política del Vell Món en el Nou Món i que ha 
proclamat fortament: que el sistema de producció i acumulació capitalistes, i per tant 
també la propietat privada capitalista, es condicionen a l’anorreament de la propietat 
privada adquirida amb el propi treball, és a dir a l’expropiació del treballador. 
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Notes

(253) S’hi tracta de les colònies reals,  terres verges,  colonitzades per immigrants  lliures. Els Estats Units són, econòmicament 
parlant, encara un país colonial d’Europa. A banda, també hi pertoquen les antigues plantacions, les condicions de les quals ha estat  
capgirades completament amb l’abolició de l’esclavitud. <=

(254) Els pocs aclariments de Wakefield de l’essència de les colònies els anticipa completament Mirabeau pére, el fisiòcrata, i 
encara molt abans economistes anglesos. <=

(255) Esdevé més tard una necessitat temporal de la competitivitat internacional. Siga quin siga el motiu, les conseqüències resten 
les mateixes. <=

(256) «Un negre és un negre. En determinades condicions esdevé un esclau. Una màquina de filar cotó és una màquina de filar cotó.  
Tan sols en determinades condicions esdevé capital. Fora d’aquestes condicions no és pas més capital que l’or és en ell mateix 
moneda o el sucre preu de sucre, etc. El capital és una relació social de producció. És una relació històrica de producció». (Karl 
Marx, «Lohnarbeit und Kapital», «N Rh Z», Nr. 266 del 7 d’abril del 1849. <=

(257) E. G. Wakefield, «England and America», v. II, p. 33. <=

(258) l.c., v. I, p.17. <=

(259) l.c.p. 18. <=

(260) l.c.p. 42, 43, 44. <=

(261) l.c., v. II, p. 5. <=

(262) «La terra, per esdevindre element de colonització, no ha d’ésser tan sols inculta, sinó que ha d’ésser propietat pública, capaç 
de convertir-se en propietat privada». (l.c., v. II, p. L25.) <=

(263) l.c., v. I, p. 247. <=

(264) l.c.p. 21, 22. <=

(265) l.c., v. II, p. 116. <=

(266) l.c., v. I, p. 131 <=

(267) l.c., v. II, p. 5. <=

(268) Merivale, I. c., v. II, p. 235-314 passim. Fins i tot el suau economista vulgar i lliurecanvista Molinari diu: «En les colònies on 
l’esclavatge ha estat abolit sense que el treball forçat es trobàs reemplaçat per una quantitat equivalent de treball lliure, on s’ha vist 
actuar la contrapartida de fet que es realitza tots els dies sota els nostres ulls. Hom ha vist els simples treballadors explotar alhora 
tots els emprenedors industrials, d’exigir-los salaris fora de tota proporció amb la part legítima que els generava el producte. Els 
plantadors, en no poder obtindre del sucre un preu fix suficient per cobrir la pujada de salaris, s’han vist obligats a fornir l’excedent, 
de primer amb els llurs beneficis, després amb els llurs propis capitals. Una mà de plantadors s’han arruïnat d’aquesta manera, 
d’altres han tancat els tallers per escapar a una ruina imminent... Sens dubte, val més veure perir acumulacions de capitals que 
generacions  d’homes»  (quina  generositat  senyor  Molinari!);  «però no valdria  més  que  no perissen ni  les  unes ni  les  altres?» 
(Molinari, l.c. p. 51, 52). Senyor Molinar! Senyor Molinari! Què esdevindria doncs dels Deu Manaments, de Moisès i els profetes, 
de la llei de l’oferta i de la demanda, quan a Europa l’«entrepreneur» pot retallar al treballador la seine part légitime, i a les Índies 
Occidentals, el treballador por retallar la de l’entrepreneur. I quina és casualment aquesta «part légitime» que segons la vostra 
exposició diàriament deixa de pagar el capitalista a Europa? El senyor Molinari es deleix per conduir violentament i per via policial  
a les colònies, on els treballadors són tan «simples» com per «explotar» als capitalistes, la llei de l’oferta i de la demanda, que 
funciona de forma automàtica en tots els altres llocs. <=

(269) Wakefield, l.c., v. II, p. 52. <=

(270) l.c.p. 191, 192. <=

(271) l.c., v. I, p. 47, 246. <=

(272) «És gràcies, afegiu, a l’apropiació del sòl i dels capitals que l’home que no té més que els seus braços troba ocupació i es fa 
amb uns ingressos... és al contrari, gràcies a l’apropiació individual del sòl que es troben homes que no tenen més que els llurs 
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braços... Quan ficau un home dins el buit, el desamparau de l’atmosfera. Així feu vosaltres, quan us amparau del sól... El ficau en un 
buit desprovist de riquestes per tal de no deixar-lo viure més que sota la vostra voluntat». (Colins, l.c., t. III, p. 267-271 passim.) <=

(273) Wakefield, l.c., v. II, p. 192. <=

(274) l.c. p. 45. <=

(275) Tan aviat com Austràlia esdevingué la seua pròpia legisladora, aprovà naturalment lleis favorables als colons, però el saqueig 
de la terra ja acomplert pel govern anglès resta dempeus. «El primer i principal objectiu al qual s’adreça la nova llei de la terra del 
1862 és atorgar més facilitats a la colonització popular».  («The Land Law of Victoria, by the Hon. G. Duffy, Minister of Public 
Lands» Lond. 1862) <=
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