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K. MARX–texto 1
Manuscritos económico-filosóficos de 1844
En que consiste, pois, a alienación do traballo? Primeiro, en que o traballo
é externo ao traballador, é dicir, que non pertence á súa esencia, que, por
iso, o traballador non se afirma no seu traballo, senón que se nega, non se
sente ben, senón infeliz, non desenvolve unha enerxía física e espiritual,
senón que mortifica o seu corpo e estraga o seu espírito. De aí que o
traballador só se sinta consigo mesmo fóra do traballo e no traballo fóra
de si. “No seu” está cando non traballa e cando traballa non está “no
seu”. O seu traballo non é, pois, voluntario, senón obrigado, traballo
forzado. Non é daquela a satisfacción dunha necesidade, senón só un
medio para satisfacer necesidades alleas. O seu carácter estraño
saliéntase nidio en que en canto non hai unha constrición física ou de
calquera outra índole, fóxese do traballo como da peste. O traballo externo,
o traballo no que o home se allea, é un traballo de autoinmolación, de
mortificación. Finalmente a exterioridade do traballo para o traballador
maniféstase en que non é o seu propio traballo, senón o doutro, en que non
lle pertence, en que no traballo non se pertence a si mesmo, senón a outro.
Así como na relixión a actividade espontánea da fantasía humana, do
cerebro e do corazón humanos, esta actúa independentemente do individuo,
é dicir, é para el coma efecto dunha acción divina ou demoníaca; así a
actividade do traballador non é actividade de seu; pertence a outro, é a
perda de si mesmo.
MARX, K.; Manuscritos económico-filosóficos de 1844, O traballo alleado.
[Primeiro manuscrito, XXIII] Trad. ao galego de Rafael Martínez C. (USC)

K. MARX–texto 2
A ideoloxía alemá
En completa oposición á filosofía alemá, a cal descende do ceo á terra,
erguémonos aquí da terra ao ceo. É dicir, non se parte daquilo que os
homes din, imaxinan ou se representan, e tampouco dos homes ditos,
pensados, imaxinados, representados, para dende aí chegar aos homes de
carne e óso; pártese dos homes realmente activos e con base no seu real

proceso vital, preséntase tamén o desenvolvemento dos reflexos e ecos
ideolóxicos deste proceso de vida. Tamén as imaxes nebulosas no cerebro
dos homes son sublimacións necesarias do seu proceso vital material
empiricamente constatable e ligado a precondicións materiais. A moral, a
relixión, a metafísica, e a restante ideoloxía, e as formas da consciencia
que lles corresponden, non conservan así por máis tempo a aparencia de
autonomía. Non teñen historia, non teñen desenvolvemento, senón que os
homes que desenvolven a súa produción material e o seu intercambio
material son os que, ao cambiar esta súa realidade, cambian tamén o seu
pensamento e os produtos do seu pensamento. Non é a consciencia a que
determina a vida, senón que é a vida a que determina a consciencia. No
primeiro modo de consideración pártese da consciencia como individuo
vivo; no segundo, que corresponde á vida real, pártese dos mesmos
individuos vivos e reais e considérase a consciencia unicamente como a
súa consciencia.
K. MARX / F. ENGELS; A Ideoloxía alemá (1845/46). T.I: I. A. [1.] A
ideoloxía en xeral, nomeadamente a alemá. Trad. ao galego de Rafael
Martínez C. (USC)

K. MARX–texto 3
Para a crítica da economía política
O resultado xeral que obtiven e que, unha vez conseguido, serviu de fío
condutor aos meus estudos, pode ser así sucintamente formulado: na
produción social da súa vida entran os homes en determinadas relacións,
necesarias, independentes da súa vontade, relacións de produción que
corresponden a un determinado nivel de desenvolvemento das súas forzas
produtivas materiais. A totalidade destas relacións de produción forma a
estrutura económica da sociedade, a base real sobre a cal se ergue unha
superestrutura xurídica e política, e á cal corresponden determinadas
formas da consciencia social. O modo de produción da vida material
condiciona o proceso da vida social, política e espiritual. Non é a
consciencia dos homes a que determina o seu ser, senón ao contrario, é o
seu ser social o que determina a súa consciencia. Nunha certa etapa do seu
desenvolvemento, as forzas produtivas materiais da sociedade entran en
contradición coas relacións de produción existentes ou, o que é só unha
expresión xurídica disto, coas relacións de propiedade no seo das cales se
tiñan ata aí movido. De formas de desenvolvemento das forzas produtivas,

estas relacións convértense en ataduras das mesmas. Sobrevén así unha
época de revolución social.
K. MARX; Para a crítica da economía política (1859), Prólogo. Trad. ao
galego de Rafael Martínez C. (USC)
K. MARX–texto 4
O capital
Por outra banda, emporiso, restrínxese o concepto de traballo produtivo. A
produción capitalista non é simple produción de mercancías, é
esencialmente produción de plusvalía. O traballador non produce para si,
senón para o capital. É por iso que xa non abonda con que simplemente
produza; ten que producir plusvalía. Só é produtivo o traballador que
produce plusvalía para o capitalista ou en proveito da autorrealización do
capital... Por iso en ningún caso o concepto de traballo comprende
unicamente unha relación entre actividade e efecto útil, entre traballador e
produto do traballo, senón tamén unha relación de produción
especificamente social que se xera historicamente e que fai do traballador
un instrumento inmediato para o proveito do capital…
A prolongación da xornada laboral alén do punto no que o traballador ten
xa producido un equivalente do valor da súa forza de traballo e máis a
apropiación desta plusvalía polo capital: iso é a produción de plusvalía
absoluta. Esta constitúe o fundamento universal do sistema capitalista e a
orixe da produción de plusvalía relativa. Neste caso a xornada laboral está
dividida de antemán en dúas partes: traballo necesario e traballo engadido.
Para prolongar o traballo engadido acúrtase o traballo necesario por
métodos mediante os cales o equivalente do salario é producido en menos
tempo. A produción da plusvalía absoluta ten que ver unicamente coa
duración da xornada de traballo; a produción da plusvalía relativa
revoluciona por completo os procesos técnicos de traballo e os
agrupamentos sociais.
K. MARX;, O capital, Tomo I: Crítica da economía política, Libro I. Sec.V.
Cap XIV. Plusvalía absoluta e relativa. Trad. ao galego de Rafael Martínez
C. (USC)

