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Fa un parell d'anys, amb motiu de la 
mort de Thomas S. Kuhn, van aparèixer 
diversos articles tant en la premsa espe
cialitzada com en la premsa diària. No 
es pot, però, reduir l'interès del seu 
pensament a un ritual necrològic; 
l'obra de Kuhn, al meu parer, continua 
present en l'intent de comprensió de 
la ciència, tasca pròpia de l' epistemolo
gia. Tot seguit, intentaré d'exposar 
breument les tesis bàsiques de les anàli
sis de Kuhn, des de les quals hom pot 
comprendre l'interès de la seua episte
mologia. 

La dedicació a la física des d'una 
perspectiva sistemàtica, des del princi
pi, li plantejà, aKuhn, problemes meto
dològics: comprendre la física no és 
solament comprendre un conjunt de 
teories, estructures matemàtiques, ex
periments de laboratori, etc.; la ciència 
és un cos teòric que té la seua evolució, 
l'estructura de la qual cal estudiar, que 
té períodes de rutina, que avança, que 
té moments de perplexitat, etc. De 
vegades, el teòric capficat en la solució 
de problemes concrets, per bé. que 
siguen complexos, no es pregunta 
aquestes qüestions, necessàries tanma
teix per a comprendre qualsevol cièn
cia, la física en aquest cas. 

Aquestes reflexions forçaren el jove 
Kuhn a abandonar la investigació cien
tífica «normal>> per dirigir la seua dedi
cació cap a l'estudi de la història dels 
problemes i les teories científiques. 
Aquest primer esglaó de les preocupa
cions metodològiques de Kuhn és clau 
per a comprendre les propostes meto-

el contemporani 

dològiques per les quals serà conegut 
a partir de 1962 {any de la publicació 
de The Structure of Scintific Revolu
tions). La reflexió metodològica sobre 
la ciència que es desenvolupa a la prime
ra meitat del segle XX, i que continua 
vigent fins ben entrada la segona mei
tat, té com a punt de partida i com a 
mètode la lògica. Aquesta diferent 
perspectiva no és irrellevant, i explica 
les novetats del punt de vista de Kuhn 
respecte a l'epistemologia «oficial>> (o 
«clàssica», com se sol dir sovint). 

L'obra de K. R. Popper, La lógica de 
la investigación científica\ havia marcat 
la manera de fer metodologia científica, 
tot concebent-la com a «lògica de la 
investigació científica»; a més a més, el 
moviment neopositivista, al qual 
Popper no es vincula, havia anat més 
enllà i entenia la filosofia de la ciència 
com l'anàlisi sintàctica de les proposici
ons, les teories (conjunts ordenats de 
proposicions) i les inferències científi
ques. Per a Popper, la forma general de 
la investigació científica és donada en 
la vella forma d'inferència coneguda 
com a modus tollens (o, més exacta
ment, modus tollendo tollens), que és 
una manera acadèmica de dir la següent 
trivialitat: si d'A deriva B i hom prova 
per mecanismes empírics, per exemple, 
que B és falsa, hom ha de concloure 
necessàriament que A és falsa (falsant 
el consegüent necessàriament es falsa 
l'antecedent, i ací <<falsar>> vol dir més 
o menys «esdevenir fals»). 

Segons una interpretació possible 
d'aquesta concepció, i així se li ha 
criticat a Popper, sembla com si la in
vestigació científica es dediqués a falsar 
les teories heretades, la qual cosa, evi
dentment, no és cert, ans al contrari: 
poques vegades es dóna el cas en la his
tòria de la ciència de l'esfondrament 
d'una teoria. Una interpretació més 
modesta es refereix a la tasca quotidia
na d'elaborar hipòtesis que preveuen 
resultats i de rebutjar aquestes hipòte
sis si el resultat obtingut no és el pre
vist. 

Una altra constqüència de la posició 
de Popper és que, com el modus ponens 
no opera de conseqüent a antecedent, 
sinó al revés {del fet que A és vertadera 
segueix queB és vertadera, però del fet 

que B és vertadera no segueix que A 
també ho és), una teoria, o si es prefe
reix una hipòtesi, mai no és vertadera 
encara que s'acomplesquen els fets 
que prediu. La veritat en la ciència, 
segons la concepció popperiana, serà 
sempre un objectiu a aconseguir, i no 
mai una conquesta definitiva. Les hipò
tesis funcionen mentre no es falsen, i la 
seua funció consisteix a predir, ja que 
tota explicació es resol en predicció. 

Aquesta breu síntesi de l'esquema 
general de la posició de Popper mani
festa una concepció de la metodologia 
científica com a lògica de la ciència. 
Evidentment, l'activitat <<normal» d'un 
científic no es redueix ni a la falsació ni 
ala verificació, i la construcció d'hipò
tesis iteories planteja altres problemes 
epistemològics distints de la forma 
lògica de la inferència. Conscients 
d'aquests altres problemes, l' epistemo
logia formalista distingeix entre <<con
text de descobriment» i <<COntext de 
justificació>>. El primer es refereix a 
aquells elements o circumstàncies ex
tralògiques que poden donar lloc a 
una idea que es convertirà en una teoria 
o hipòtesi; l'exemple sovint esmentat 
perail·lustrar el «context de descobri
ment» és l'anècdota segons la qual, a 
Nils Bo hr, se li va acudir el seu model 
atòmic a la vora del foc veient com les 
espurnes feien estranys moviments en 
l'aire; també Poincaré al·ludia al somni 
com a font d'imatges que després po
den esdevenir teories. 

Segons aquestes posicions, el <<con
text de descobriment» queda fora de 
les anàlisis epistemològiques; a tot esti
rar pertany a la psicologia o a la mera 
subjectivitat. L'epistemologia es dedi
ca al «context de justificació», que 
parteix d'hipòtesis elaborades i tracta 
d'esbrinar el procediment lògic per a 
la seua validació. 

La concepció kuhniana de la investi
gació científica, tot i arribar a conse
qüències no massa llunyanes de les 
clàssiques, planteja una anàlisi força 
diferent de la investigació científica, 
de manera que la seua dissecció de 
l'estructura de les revolucions científi
ques va provocar, segurament sense 
pretendre-ho, una sotragada en la ma
teixa epistemologia o metodologia. 
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analitzar els fets i acceptar llurs veredic- Podríem dir que l'epistemologia El que sí que resulta més !lou és el fet 
tes, Kuhn recorda un iHustratiu text clàssica té com a models de científics que Kuhn vincule aquest principi amb 
de Planck: <<una verdad científica no se els creadors de noves teories. Tan ma- el sistema educatiu: <<la educación cien-
presenta usualmente de manera que con- teix, això passa de tard en tard; l'activi- tífica inculca lo que la comunidad de 
venza as us aponentes ( ... );lo que sucede tat científica habitual consisteix a resol- científicos ha alcanzado previamente 
es que éstos se van muriendo unos tras dre problemes dins una teoria con dificultad: un hondo compromiso 
otros,y una generación naciente se fam i- establerta, això és el que fan els cientí- en favor de un modo particular de ver el 
liarizacondichaverdaddesdeelprinci- ficsenlaseuatascaquotidianad'inves- mundo y de practicar la ciencia en él. 
pio. »2 La visió de Planck és ben escèpti- tigació: no es dediquen a falsar hipòte- Dicho compromís o puede-y así sucede 
ca comparada amb la imatge de científic sis, sinó més aviat a construir hipòtesis de vez en cuando- ser remplazado por 
que hi ha a sota de les anàlisis de que resolguen problemes pendents otro,peronosepuederenunciaraélsin 
l'epistemologia clàssica: generalment, dintre la teoria. Aquesta resistència al mds.» Amb aquesta observació i d'al-
ni els fets ni les teories noves con ven- canvi i a la innovació és considerada tres de semblants s'introdueixen consi-
cen els científics dedicats a la seua com a síndrome de «Vitalitat de la deracions en el procediment científic 
rutina investigadora. I no es tracta, investigació»; signifiquen que la in ves- que no pertanyen al «context de justifi-
afegeix Kuhn, d'anècdotes més o tigació funciona: Kuhn ho anomena cació», a la lògica de la investi¡;ació, 
menys personals, sinó d'una situació <<dogmatisme de la ciència madura»4

• sinó, en aquest cas, a les institdcions 
generalitzada: les institucions formen Aquest tret de la ciència no és nou; socials en les quals es produeiJï: la cièn-
i preparen els investigadors en la idea pels mateixos anys, Quine parlava del cia: el que normalment fa un científic 
que l'èxit de les seues investigacions principi de conservadorisme (introduir és, així com el jugador d'escacs, resol
està condicionat al treball dintre la les menys variacions possibles al si dre situacions més o menys complexes 
teoria establerta: «las convicciones fir- d'una teoria per tal de preservar-la (<<trencaclosques>>, en diu Kuhn) apli-

cant les regles i els procediments vi
gents: «SÍn es e compromiso, no seria un 
físico, o un químico, o un especialista en 
campo algun o en que hubiera sido ins
truido» (íd.). A aquest moment de la 
ciència, l'anomena «ciència normah>. 

Aquest conjunt de regles, mètodes, 
procediments, creences bàsiques, teo
ries que constitueixen una visió hereta
da del món, etc., és el que constitueix 
el <<paradigma», concepte que esdevé 
una noció, central a L'estructura de les 
revolucions científiques, i ha quedat ja 
com un concepte tòpicament kuhnià. 
Precisar què és un paradigma és un 
dels enigmes en l'estudi del pensament 
de Kuhn. No dubte que és un concepte 
clau, però segurament no és ni pot 
ésser un concepte precís, no està cons
tituït per un conjunt definit sinó per 
un conjunt difús d'elements que abas
ten des de regles metodològiques fins 
a compromisos ontològics, instituci
ons educatives, centres d'investigació 
amb les seues normes i els seus procedi
ments ... En el text al qual m'he referit, 
anterior aL' estructura de les revolucions 
científiques, Kuhn relaciona els para
digmes amb els llibres de text: «estos 
libra s exhiben des de el principio concre
tas soluciones-de-problemas que la pro
fesión ha llegado aaceptar como paradig
mas, y entonces se pide al estudiante que 
resuelva por sí mismo ( ... ) problemas 
cuidadosamente diseñados, metodológi
ca y sustancialmente, sobre la base de 
aquellos otros que había estudiada en el 
texto.»5 L'educació en la investigació 
és semblant, continua dient Kuhn a 
l'educació en la professió musical (cu-
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riosa semblança!): es tracta cJ't11:1 e~~i
nistrament, i això és, com haviaass~~· 
nyalat el segon Wittgenstein, la forma 
d'aprenentatge de tot llenguatge; pel 
que fa a la preparació per ala investiga
ció no hi ha, segons Kuhn, diferència 
entre la formació d'un científic, d'un 
filòsof, d'un literat o d'un músic: es 
tracta d'ensinistrament en les tècni
ques respectives i coneixement dels 
paradigmes corresponents. 

L'exercici d'aquest ensinistrament 
en la solució de problemes concrets, 
els models i les regles dels quals són 
donats pel propi paradigma, és, com 
hem dit abans, el que Kuhn anomena 
«ciència normal>>, però aquest exercici 
solament és possible dintre un paradig
ma constituït, i la constitució d'aquest 
s'esdevé mitjançant una «revolució 
científica». La investigació normal pot 
arribar a atzucacs, a situacions en què 
es plantegen problemes que no tenen 
solució dintre el paradigma, o que llur 
solució genera més problemes dels 
que resol. Així ha passat, per exemple, 
en la biologia fixista que no pot donar 
compte d'individus que per les seues 
propietats biològiques no encaixen en 
la classificació; pretendre solucionar 
aquestes dificultats creant noves espè
cies ad hoc per tal de fer encaixar els 
individus, al capdavall, fa inútil el con
cepte mateix d'espècie. Aleshores cal 
una «revolució científica», un canvi de 
paradigma: és la substitució delfixisme 
per l'evolucionisme de les espècies 
biològiques. Però, i l'exemple triat és 
iHustratiu, aquesta revolució no és 
sols un canvi de teoria, també és l' ober
tura d'un camp nou de problemes i 
l'acceptació d'aquesta nova concepció 
per la comunitat científica que deixa ja 
de buscar solucions alternatives per 
començar un nou període d'investiga
ció <<normaL>: la revolució genera <<ci
ència normal>>. 

Així doncs, un paradigma <<habla de 
los tipos de entidades que pueblan el 
universa, y del modo de comportarse de 
los miembros de esa población; ademds 
informa de los problemas que pueden 
ser legítimamente planteados acerca de 
la naturaleza y de las técnicas que pueden 
ser convenientemente usadas en la bús
queda de respuestas para tales proble
mas»6. 

En aquesta breu síntesi dc les dues 
nocions clau (<<paradigma» i «revolu
ció»), hom pot veure no solament la 
presència, com ja hem assenyalat, de 
factors socials en l'explicació episte
mològica de la investig¡¡ció científica, 
sinó també un predomini dc la histori
citat de la ciència en aquesta explicació. 
I així s'han volgut interpretar les apor-

tacioris de Kuhn. Crec, tanmateix, que 
aquestes interpnitacions es fan des de 
la perspectiva morfosintàctica, que 
s'autoconcebeixahistòrica. La histori
citat i l'estructuraciÓ dc la investigació 
en processos i institucions socials són 
en aquest plantejament els paràmetres 
fonamentals des dels quals explicar la 
ciència (i les ciències); ara bé, tot i que 
Kuhn ha estat historiador de la cièn
cia, el seu propòsit en els estudis episte
mològics no és constituir una metodo
logia de la història, sinó una anàlisi de 
com, de fet, es constitueixen epistemo
lògicament els processos d'investiga
ció en les ciències. El resultat, tanma
teix, és que la lògica de la investigació 
no és <<pura» ni <<a priori» (permeteu
me l'ús irònic de Kant), sinó que està 
immersa en l' estructurahistoricosocial 
dels paradigmes dins els quals s'inves
tiga. 

Aquesta és la tesi central de la seua 
obra fonamental, L'estructura de les 
revolucions científiques; tanmateix, 
l'epistemologia clàssica va portar el 
debat plantejat dintre el <<paradigma» 
del qual Kuhn volia eixir-se'n. El1965 
(tres anys després de la publicació de 
l'esmentada obra) es va celebrar a 
Londres un Col·loqui Internacional 
de Filosofia de la Ciència en què tingué 
lloc el simpòsium <<La crítica i el desen
volupament del coneixement»; els de
bats d'aquest simpòsium, en el qual va 
intervenir Kuhn, van ser presidits per 
Popper. En la seua intervenció, Kuhn 
tracta de mostrar que no és tan lluny 
de les tesis del mestre, però que els 
separen algunes qüestions rellevants. 
Popper insisteix en el fet que parla de 
«lògica del coneixement» i rebutja la 
<<psicologia del coneixement», i Kuhn 
està d'acord amb aquest rebuig si s'en
tén com l'acceptació de la irrellevància 
<<de la font d'inspiració d'un individu» 
o de la seua sensació de certesa: <<hay, 
sin embargo, un largo trecho desde el 
recha:co de las idiosincrasias psicológicas 
de un individuo hasta el rechazo de los 
elementos comunes inducidos por la 
educación y el entrenamiento en la es
tructura psicológica que es propia de los 
miembros de un grupo cientíJico. ,,7 La 
lògica de la investigació forma part de 
l'ensinistrament del grup científic. 

E ls popperians, tanmateix, atacaren 
el plantejament kuhnià amb dos pro
blemes, els quals, considerats des del 
logicisme popperià, tenen difícil solu
ció. El primer és que la noció mateixa 
de paradigma és r;onfusa8

, com ja hem 
mencionat abans, i difícil, si no impos
sible, de definir en la seua estructura 
lògica, ja que es tracta d'una estructura 
complexa de compromisos ontològics, 

de regles de lllètode, deproble01e~ . 
resolts com a models per a la solució 
de problemes encara oberts, etc. Pot 
ser aquesta una dificultat insalvable de 
la noció de paradigma? Així ho han 
cregut aquells que entenen la filosofia 
de la ciència com l'estudi de l'estructura 
lògica de la investigació, però entesa 
aquesta com l'anàlisi de l'estructura 
psicosocial i històrica en la qual es 
desenvolupa el treball científic; l'ambi
güitat de la noció de paradigma no és 
sinó el reflex de la complexitat del 
procedir científic, encara que als lògics 
no els interesse aquesta dimensió, sen
se la qual difícilment es pot entendre 
no ja el passat, sinó el present de la 
recerca cien tífica. 

L'altre problema es refereix a una 
tesi de Kuhn difícilment acceptable, 
l'anomenada tesi de la <<incommensu
rabilitat» dels paradigmes. Entès el 
paradigma en la seua globalitat d'ele
ments, resulta evident que els paradig
mes no són comparables entre si; per 
poder comparar-los s'hauria de recór
rer a algun tipus de metaparadigma 
des del qual comparar dos o més para
digmes. Kuhn pensa que això no és 
possible i ha de concloure que els para
digmes no són commensurables entre 
si; aquesta tesi, però, deixa sense expií
car per què aprofiten les revolucions 
científiques (els canvis de paradigma). 
Si volem entendre, com sembla gene
ralment admès, que les revolucions 
comporten un progrés en la ciència 
(ningú no negarà, per exemple, que la 
mecànica de Galileu-Newton com por
ta un progrés respecte dc l'explicació 
aristotèlica del moviment), el paradig
ma aristotèlic i el galileà han d'ésser 
comparables entre si, com ho han d'és
ser el fixisme de les espècies i el darwi
nisme, etc. Kuhn, tot i ser conscient 
del problema, novaarribararesoldre'l. 
Al meu parer, la solució no s'ha de 
buscar en la construcció de metapara
digmes, sinó en la referència a uns 
ideals dc racionalitat científica i uns 
valors que potser van més enllà de la 
tasca de la metodologia de la ciència9

• 

Kuhn ha obert l'anàlisi de la investi
gació científica a altres perspectives 
més enllà de la lògica, en què la tenia 
reclosa el pensament positivista, i la 
influència de Kuhn ha modificat aquell 
vell esquema amb el qual començàvem 
aquest escrit. No hi ha cap dubte que 
avui considerem el fenomen de la cièn
cia com a prou més complex que no 
creien els epistemòlegs de la primera 
meitat de segle. El subjecte de la ciència 
no és «el» científic aïlladament consi
derat, sinó el grup, la comunitat cientí
fica, i aquesta evidentment no està 
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sotmesa sohime~t a I~ "iòii¿~; ~nèàrlt . 
que també, sinó, com tot grup «VÍu»; a 
la història, a l'ensinistrament, a la pro
gramació, a l'economia, a les decisions 
polítiques ... D'això, supose que avui 
dia ningú no en dubta, i la proposta de 
Kuhn consisteix a admetre totes aques
tes perspectives com a integrants (i no 
marginals ni secundàries) d'una episte
mologia que pretenga retre compte de 
la ciència com a sistema de coneixe
ments i com a activitat de recerca.& 

* Universitat de València. 
1 Logikder Forschung, Viena:1935 (trad. cast. 

a Tecnos, Madrid:1962). 
2 Citat per Kuhn aLa funci6n del dogma en la 

investigaci6n científica, Cuadernos Teorema, 
València:1979, p. 4. El text que cita de Planck 
correspon a Wissenschaftliche Selbstbiographie 
(Leipzig: 1948). Tot seguit exposaré algunes 
idees clau seguint aquest text, que és anterior a 
L'estmctt<ra de les revoluciotzs científiques i que 
té l'avantatge de formular-les d'una manera 
menys elaborada i potser més intuïtiva. 

3 L'estmctt<ra ... , op. cit., p. 5. 
• Ibidem, p. 6. 
' Ibídem, pp. 9- 10. 
• Ibidem, p. 25. 
1 T. S. Kuhn: .¿Lógica del descubrimiento o 

psicologia de la invcstigación?», a I. LAKATOS i A. 
MusGMVE (eds.): La crítica y el desarrollo del 
conocimiento, Grijalbo, Barcelona:1975, p. 105. 

8 M. Masterman, en la seua contribució al 
debat abans mencionat, «La n:ttura.leza dc los 
paradigmas• , assenyala almenys vint-i-un sen
tits en l'iís kuhneà del concepte de paradigma: 
assoliment científic universalment reconegut, 
filosofia (o consteJ.Iació de qüestions), tradició 
i model... Tanmateix, Masterman considera que 
la noció de paradigma és fonamental en filosofia 
de la ciència. 

9 L'any 1983,Kuhn va presentara un simposi 
sobre C. G. Hempel una ponència titulada «Ra
cionalitat i elecció de teories• (publicada en 
trad. cast. a T. S. KUHN: ¿Qué son las revolucio
nes científicas? y otros ensayos, Paidós/ICE
U AB, Barcelona: 1989). En aquest trcbaU, inten
ta sortir a l'encon tre de les crítiques a la 
irracionalitat en l'elecció de teories que es des
prèn de les seues ·resis; tanmateix, segons el 
meu parer, avança poc en la solució d'aquest 
problema. 
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QUE QUEDA · 
DE 1968? 
A trenta anys de les 
revoltes de París, 
Berkeley, Tòquio 
iMèxic . 

Anna Pi i Murug6'~ 

El m6n el 1968 
A Europa l'any 1968 s'associa princi

palment al Maig Francès, però a més a 
més de la rebel·lió dels estudiants pari
sencs del mes de maig, hi va haver 
altres fets i accions de ressonància 
important. Els dotze mesos de 1968 
van estar carregats d'una significació 
universal; per això, el 1968 ha estat 
considerat per alguns historiadors, 
analistes polítics i economistes com 
un any crític. 
La dècada dels 60 es caracteritzà per 
les transmissions televisives, els con
certs de rock, la cultura hippie i les 
guerrilles. També cal esmentar un fet 
nou en aquests anys: la protesta univer
sitària. Aquesta es generalitzà a diver
sos països i fou protagonitzada per 
professors i alumnes que provenien de 
les ciències socials, concretament de 
la sociologia. Els sociòlegs, per primer 
cop, canviaren l'estudi de les revoluci
ons per la direcció d'aquestes. 

En un breu panorama de la realitat 
mundial, cal esmentar que el gener de 
1968 el Vietcong llença per sorpresa una 
ofensiva militar que palesà ja la futura 
derrota nord-americana. El mes d'abril 
fou assassinat Marrin Luther King i, en 
aquest mateixmes, esclaten els conflictes 
d'estudiants a la Universitat de Colúm
bia. El mes de juny és assassinat Robert 
Kennedy i el famós doctor Benjamin 
Spock, als Estats Units, és condemnat a 
presó per promoure la deserció dels qui 
eren cridats al servei militar per comba
tre al Vietnam. 

Al continent europeu, el mes d'agost 
d'aquest 1968 les tropes soviètiques 
concreten la invasió de Txecoslovàquia 
i s'hi aixafa també la rebel-lió d'estudi
ants de caràcter nacionalista. La Prima
vera de Praga és dissolta per la força. 

El mes de novembre, una fatal esta
dística demostra que sobre el minúscul 

Viétnam 
q~e totes les 
Guerra I en 
chard N ixon guanya les pn 
sidencíals als Estats Units de l' Amèric 
del Nord. 

També l'any 1968 significa la fi d'u 
cicle de bonança econòmica. El 196~ 
després de molts anys, la taxa de creixt 
ment econòmic dels EUA mostra u 
resultat negatiu. Taxes i efectes rece~ 
si us que ja s'havien fet palesos aEurof 
uns anys abans. 

El 1968 també té una significaci 
poblacional important, principalmer 
a l'Amèrica del No rd, car arriben a 
majoria d'edat els nascuts durant l' an< 
menat «baby boom» dels anys qt 
seguiren la victòria aliada de la Segor 
G uerra Mundial. Mai fins en aque. 
període no havia estat tan grah el gr~ 
dels joves en la piràmide poblacion 
dels EUA. 

Els estudiants inicien la revolta 
El 1968 s'associa al protagonisn 

d'un grup social concret: els estudiant 
Ja abans, però, el1964, sorgeix la pn 
testa estudiantil aBerkeley, que prov 
eix d'eslògans i mitologia els nombr• 
sos mov"imen ts estudiantils en altr 
campus dels EUA i a d'altres païsc 
Els anys següents a 1964 als EU A sé 

freqüents les manifestacions en p: 
dels negres i en contra de laintervenc 
al Vietnam. També apareixen algun 
revistes molt influents com ara T. 
New J{ork Review of Books (196: 
Ramparts (1964) o Studies on the L, 
(1965). 

Els estudiants reivindiquen arr· 
(Tòquio, Praga, Londres, Berkelt 
Colúmbia, Harvard, Mèxic, la S orb 
na, Roma, Berlín, Buenos Aires o Par' 
millores en la seva situació, però m 
obstinadament de la situació de la s 
cietat en general. E l maig francès do 
a conèixer frases prou significati' 
com ara <<La imaginació al poder>> o 
lema conegut dels hippies «Fes l'arn 
i no la guerra>>, com també pensad< 
com Althousser, Marx, Freud o Fo' 
ca uit. És important d'assenyalar qu 
la Ciutat de Mèxic, durant els dis tur! 
de 1968, una de les proclames rr 
reivindicades pels estudiants f 
«Únetepueblo, no nos abandones>>, rei 
rant el compromís dels estudiants ar 
els camperols i els treballadors urba 

El Mèxic de 1968 
Quan es compleixen trenta ar 

d'aquell sagnant 2 d'octubre i de 
Matança de Tlatelolco, a Mèxic 
repercussions d'aquests fets segueó 
presents i són notícies de primera ph 
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