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Hi ha una tendència entre els liberals moderns de considerar l’Estat com una institució que
vetlla  per  l’interès  de  la  societat  en  el  seu  conjunt,  com un mediador  i  conciliador  entre  els
antagonismes de les classes socials. La teoria (liberal) suposa de forma implícita que l’estructura de
la classe, o sigui, el sistema de relacions de propietat, és una dada immutable, com l’orde natural
mateix.  També  incorpora  que  les  classes  tenen  interessos  oposats,  per  això  necessiten  d’una
institució per mantenir l’ordre, a la qual li atorguen el poder per arreglar les disputes. 

Acceptat  aquest  punt,  la  teoria  liberal  falla  en  la  forma  que  inicialment  planteja  el
problema. Ens podem preguntar: com s’aconsegueixen entendre entre les diferents classes, tot i
els seus interessos divergents i sovint antagònics? Com neix una estructura de classe particular i
per quins mitjans està assegurada la seva existència permanent? Tan aviat s’intenten respondre
aquestes preguntes s’adverteix que l’Estat desenvolupa en la societat una funció anterior i més
fonamental que qualsevol de les que els liberals li atribueixen. 

Un conjunt donat de relacions de propietat serveix per definir l’estructura de classe de la
societat de tot el conjunt de relacions de propietat, una o més classes, els posseïdors, obtenen
avantatges materials. Altres classes, els (des)posseïts i no posseïdors, pateixen els desavantatges
materials. Per mantenir- ho i que els que viuen en desavantatge no canviïn la seva posició cal una
institució especial, capaç i desitjosa de mantenir aquest conjunt de relacions de la propietat. L’Estat
conté aquestes característiques en un grau més alt que cap altra institució. Aquest fet l’expressem
a diari dient que l’estat exerceix la sobirania sobre tots els que estan subjectes a la seva jurisdicció.
No és difícil identificar l’Estat com el garantitzador d’un conjunt donat de relacions de propietat.

Si preguntem d’on ve l’estat la resposta és que és producte d’una llarga lluita en què la
classe que ocupa les posicions claus en el procés de producció de l’època pertinent, aconsegueix
prevaldre sobre els seus rivals,  i  forma un estat que s’encarregarà de fer efectiu el conjunt de
relacions de propietat favorables als seus interessos. En altres paraules, qualsevol estat particular
és fill de la classe o les classes de la societat que es beneficien del conjunt particular de relacions
de  propietat.  Si  les  classes  socials  perjudicades  estiguessin  en  possessió  del  poder  de  l’Estat,
intentarien utilitzar-lo per establir un ordre social més favorable als seus interessos.

En oposició a la teoria de l’Estat que es basa en la mediació entre les classes, tenim aquí la
teoria de la dominació de classe. La primera dóna per acceptada l’existència de certa estructura de
classe i veu en l’Estat una institució destinada a conciliar els interessos oposats de les diverses
classes;  la  última,  per  un  altre  costat,  reconeix  que  les  classes  són  un  producte  del
desenvolupament històric (no és natural) i veu en l’Estat un instrument de les classes dominants
per fer efectiva i garantir l’estabilitat de l’estructura de la classe.

És important advertir  que,  en el  que pertany a la societat capitalista,  “la dominació de
classe”  i  “la  protecció  de  la  propietat  privada”  són  virtualment  expressions  homòlogues.  Per
conseqüent, quan Engels  diu que la finalitat  superior  de l’Estat és la protecció de la propietat
privada,  volem  dir  que  l’Estat  és  un  instrument  de  dominació  de  classe.  Sovint,  en  la  teoria
marxista,  s’interpreta  la  dominació  de  classe  com  una  cosa  més  tenebrosa  que  la  “simple”
protecció de la propietat privada. Això passa perquè s’entén la propietat capitalista com seria en
una  simple  societat  on  cada  productor  posseeix  els  seus  propis  mitjans,  però  en  aquestes



condicions  no  hi  ha  dominació  de  classe.  Sota  les  relacions  capitalistes,  la  propietat  té  una
significació diferent, ja que la seva protecció identifica al manteniment de la dominació de classe. 

La  propietat  privada  capitalista  no  consisteix  en  coses  sinó  en  relacions  socials  entre
persones. La propietat allibera del treball als seus posseïdors i els permet disposar del treball dels
altres. Aquesta és l’essència de tota dominació social sigui quina sigui la forma que assumeixi. Sigui
això que la protecció de la propietat privada és dóna mentalment la garantia de la dominació social
dels propietaris sobre els no propietaris. I és precisament això el que s’entén per dominació de
classe, i sostenir això serà la funció primordial de l’Estat. 
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