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Karl Marx, el poble i les cadenes
14 reflexions del filòsof, que deia que «la pitjor lluita és la que no es fa»
Karl Marx va néixer el 5 de maig del 1818 a Trèveris (Alemanya) i va morir el 14 de març del 1883
a Londres. El seu interès per la lluita de classes ha fet que se'l consideri el teòric del socialisme
marxista i del comunisme. El filòsof i revolucionari alemany va morir el 1883, havent deixat petjada
en el moviment obrer. Recordem l'autor del Manifest comunista amb 14 de les idees que
defensava.
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1. La religió és l'opi del poble.
2. La pitjor lluita és la que no es fa.
3. L'obrer té més necessitat de respecte que de pa.
4. El progrés social pot ser mesurat per la posició social del sexe femení.
5. Els filòsofs s'han limitat a interpretar el món de diverses maneres quan del que es tracta és de
transformar-lo.
6. El poder polític és simplement el poder organitzat d'una classe per oprimir-ne una altra.
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7. Necessitem una altra educació per a una altra societat, i una altra societat per a una altra
educació.
8. Les idees dominants d'una època sempre van ser només les idees d'una classe dominant.
9. El treballador posa la seva vida en l'objecte, però a partir d'aleshores la seva vida ja no li pertany
a ell, sinó a l'objecte.
10. La teoria del comunisme es pot resumir en una frase: l'abolició de tota propietat privada.
11. Parlar i fer són coses diferents, més aviat antagòniques.
12. El motor de la història és la lluita de classes.
13. Avui en dia existeix l'esclavitud en el sentit social, físic, moral i intel·lectual.
14. Treballadors del món, uniu-vos. No teniu res a perdre excepte les vostres cadenes.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=fSQgCy_iIcc
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