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2. LA IDEOLOGIA  
 
 
 
 
Que és exactament la ideologia? És possible definir la ideologia des d’una única 
vessant? És possible definir la ideologia sense tenir en compte la influència que té 
en tots els aspectes de la vida d’una societat? Les idees sobre què és la ideologia i 
els sistemes d’idees han estat desenvolupades des del camp de la teoria política, 
però moltes vegades s’usen en altres dominis del coneixement sense que hi hagi 
una definició clara. Les manifestacions de les ideologies són molt diverses i 
complexes i hi ha una gran quantitat de literatura que, de més a més, sovint és 
contradictòria, atès que s’ha escrit sobre la ideologia des de, per exemple, la 
sociologia, la filosofia, l’economia, la història o l’art. Certament, amb un concepte que 
recull una fenomenologia tan gran i tan diversa, i que ha estat analitzada per tot tipus 
de científics que s’han vist forçats a treballar  en els límits del seu coneixement, 
l’objectiu d’aquest capítol és presentar una definició de la ideologia al més 
entenedora possible per als objectius d’aquest treball.  
 
Una de les qüestions més importants, però alhora més difícils de definir i estructurar, 
és la que relaciona els termes ideologia, creences, actituds i valors. Les ciències 
socials han mostrat des de sempre una especial dificultat en relacionar aquests 
conceptes que s’han mostrat molt elusius. Tanmateix, pel que fa referència a aquest 
treball ens cal fer uns comentaris bàsics que ens han de servir per poder 
desenvolupar adequadament els arguments de la tesi, sense més pretensions que 
una breu descripció útil.  
 
 
2.1 IDEES I CREENCES 
 
Els conceptes generals que guien l’acció de l’home són la idea i la creença, 
conceptes, tanmateix, que són encara més vagues que els grans termes similars de 
les ciències socials i les humanitats. De forma general, les definicions no són el 
suficientment adequades com per capturar tota la complexitat d’aquestes nocions 
fonamentals, i en tenim que ser conscients, sense que tanmateix haguem de 
renunciar a poder elaborar nous marcs teòrics4. 
 
La noció d’“idea” és una entre les moltes en la història de les ideologies que no estan 
suficientment especificades, més enllà dels significats quotidians, corrents, d’aquests 
termes. Si suposem per un moment que les idees (a més de ser abstraccions o 
construccions socials) són, al menys, també coses de la ment i que, 
consegüentment, la psicologia hauria de dir-nos alguna cosa sobre elles, una anàlisi 
pertinent de la literatura existent es presenta com a decepcionant: els llibres 
moderns de psicologia no parlen de les idees, al menys explícitament i no en 
aquests termes5.   
                                                 
4 van Dijk, 1999: 32 
5 El significat intuïtiu suggereix que les idees són constructes o productes del fet de pensar, o sigui, de la ment, estiguin o no social o culturalment 
compartides. Són objectes mentals i malgrat resulti trivial per la majoria dels científics cognitius, aquest primer pas no deixa de ser polèmic per a 
alguns psicòlegs orientats cap a allò de social i del fet discursiu, i també per a molts científics socials. Per a ells, parlar de la “ment” és com parlar 
de l’”ànima” segles ençà, o sigui, un vestigi dels mites religiosos i acadèmics, i en aquest cas concret del vell dualisme que separava la “ment” del 
“cos”. Segons els descobriments de la psicologia i la neurociència, la ment és una propietat específica de cervell-en-el-cos. Aquesta propietat 
específica es presenta en forma de metàfora dominant (i amb freqüència qüestionada) d’allò que la ment fa com la de “processament de la 
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Tanmateix, els usos corrents que es dóna a la noció d’idea indiquen clarament que 
mentre la psicologia menysté la noció quotidiana d’idea, els usos corrents enfoquen 
les idees com una categoria de (producte del) pensament, és a dir, pensaments 
nous, originals i de vegades inacceptables. Aquestes idees poden ser expressades 
per la persona que les té, transmeses a d’altres, compartides per d’altres i per un 
grup; poden ser elaborades més extensament, influïdes i manipulades. Una vegada 
compartides, les idees poden convertir-se, llavors, en part del domini públic i, per 
això, adquirir una dimensió de caràcter més social o cultural. 
 
Per començar a entendre com podem explicar què són les ideologies, cal fer una 
primera definició: tots els productes del pensar seran declarats creences. En d’altres 
paraules, les creences són els totxos de l’edifici de la ment. Hi ha diferents maneres 
de representar les unitats mentals com les creences. Les creences, com a unitats 
bàsiques, s’agrupen en estructures més complexes. Consegüentment, és raonable 
afirmar que les estructures mentals complexes formades per un conjunt de creences 
són més que els simples conceptes capturats per les proposicions tal i com 
s’expressen oracions d’un llenguatge particular. En d’altres paraules, les creences -i 
les proposicions que utilitzem per descriure-les- no han de ser confoses amb les 
seves expressions contextuals o lingüísticament variables6.  
 
Una vegada hem efectuat aquesta primera estructuració, es pot suposar que les 
ideologies estan constituïdes per creences generals socialment compartides. És a 
dir, que aquestes no inclouen la descripció explícita sobre fets històrics específics. El 
nostre coneixement específic i històric, i les nostres opinions sobre algun fet social 
(per exemple una guerra a l’exterior) poden estar influenciades per ideologies, però 
aquestes mateixes no són part estructural d’aquella ideologia més general i 
abstracta. De la mateixa manera, si bé les meves creences personals poden també 
estar influenciades per les ideologies, no són socialment compartides per un grup i, 
consegüentment, com a tals, no són part de les ideologies7.  
 
Alhora, la percepció individual d’una ideologia concreta pot estar influenciada per un 
conjunt de creences socials. Aquest llaç entre allò de social i allò de personal és 
essencial, atès que la major part de les pràctiques socials i, en conseqüència, 
l’expressió i la comunicació en totes les seves vessants, són realitzades, per 
definició, per individus en contextos particulars de tot tipus i de tota magnitud.  
 
Representacions socials 
 
De forma general es pot resumir que hi ha diversos tipus de creences que han de 
ser útils per a cada context teòric. Tenim les creences personals i les creences 
socials, les creences específiques i les creences generals, les creences fàctiques i 
les creences evolutives, i les creences grupals i les creences culturals. Com a 
sistemes de coneixement i com a actituds, aquestes creences estan organitzades de 
diferents maneres. Amb l’objectiu de tenir un concepte general que es pugui aplicar 
específicament a conjunts organitzats de creences socialment compartides 

                                                                                                                                                         
informació”. Aquesta afirmació necessita completar-se, d’altra banda, amb l’altra que diu que aquesta ment basada en el cervell també té una 
dimensió social, atès que és el producte o constructe de la interacció social, tant en l’adquisició, el desenvolupament i els usos. van Dijk, 1999: 
33.  
6 Van Dijk, 1999: 45 
7 Van Dijk, 1999: 46 
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(coneixement, actituds, ideologies, etc.) localitzades en allò que es pot definir com 
memòria social, d’ara endavant s’utilitzarà el terme ‘representació social’ per a definir 
un sistema coherent, i essent les creences socials els seus elements constitutius.   
 
El concepte de ‘representació social’ ha estat utilitzat en psicologia social i en 
d’altres ciències socials de maneres molt diferents. Aquí, tanmateix, el terme 
‘representacions socials’ s’aplicarà als conjunts organitzats de creences socialment 
compartides. Consegüentment, els guions del coneixement i les actituds són 
exemples de representacions socials, de la mateixa manera que ho són d’una forma 
més àmplia les ideologies. Una dimensió fonamental d’un enfocament socio-cognitiu 
és el de descriure no només les estructures de les representacions mentals, sinó 
també i especialment, els processos i estratègies de la seva adquisició, ús i canvi en 
termes socials. Un altre terme utilitzat, sobretot en sociologia, per denotar les 
representacions socialment compartides és habitus, definit comunament en termes 
de ‘disposicions estructurades’ per a les pràctiques socials que són parcialment 
autònomes i parcialment una funció de les estructures socials. El seu ús teòric ha de 
ser molt més meticulós atès que hi conflueixen elements cognitius i elements d’acció 
social8.  
 
Amb tot, pot afirmar-se, doncs, que les representacions socials deriven en una 
sistema d’identitat col·lectiva de creences, actituds, coneixements, usos i pràctiques 
que permeten que una societat ‘funcioni’. Aquesta ‘identitat col·lectiva, entre d’altres 
elements socio-culturals, és producte de la història, és a dir, dels costums, de la 
inèrcia i de la repetició. De fet, aquestes dinàmiques varen permetre els ser humans 
de fixar un sistema de símbols –llengua, art, religió, etc.- que conformaren la seva 
experiència, el seu comportament i el seu propi punt de vista des del qual entenien 
allò que creien ser i allò que els envolta9.  
 
 
2.2 LA IDEOLOGiA 
 
La raó que ens ha forçat a parlar d’idees, de creences, i en darrer terme, de 
conglomerats de creences com constructes de la ment, és que, òbviament, les 
ideologies són justament això: conjunts de creences. La ideologia pot ser entesa 
com aquelles creences que fan que els homes es comportin i pensin d’una certa 
manera en referència a ells mateixos i a la seva condició social, és a dir, com a 
membres d’una comunitat. L’enciclopèdia Britannica la defineix com “un cos 
sistemàtic de creences sobre l’estructura i el funcionament d’una societat que inclou 
un programa de pràctica política basada en una teoria comprensiva de la naturalesa 
humana i que requereix d’una lluita social per poder ser efectiva i implementada en 
tots els seus vessants socials”. 10 L’Enciclopèdia Catalana defineix ideologia com un 
grup de conceptes, creences i ideals derivats d’una comprensió normativa i factual, 
la funció de la qual es explicar els fenòmens socials. D’aquesta forma, el propòsit és 
conduir i simplificar les opcions socials i polítiques de la col·lectivitat i de l’individu” 11. 
Van Dijk, un dels autors que més a tractat el concepte d’ideologia ho resumeix de la 
següent forma: les ideologies es defineixen com la base de les representacions 

                                                 
8 Van Dijk, 1999: 43 
9 Rubert de Ventós, 1994: 33 
10 Britannica, vol 10: 241 
11 Enciclopèdia Catalana, Vol. 8: 547 
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socials dels grups12, on la noció de representació social és més àmplia que la usada 
per Moscovici i els seus seguidors13, és a dir, les ideologies són qualsevol tipus de 
representació mental socialment compartida, la qual inclou el següent:   
 
a. Entre d’altres coses, les ideologies són sistemes de creences. 
b. Aquests sistemes de creences són compartits pels membres d’un grup social.  
c. Els grups comparteixen altres creences, com els coneixement i les actituds. 
d. Les creences compartides per aquest grup reben el nom de ‘representacions 
socials’ (RSs).  
e. Les ideologies són l’organització bàsica de les creences d’aquestes RSs.  
f. Els grups no només tenen el ‘seu’ propi coneixement basat en la seva ideologia, i 
que és considerat per d’altres grups simplement com creences, sinó que també 
comparteixen de forma més general i consensuada, un coneixement compartit que 
rep el nom de base (cultural) comuna.  
g. Aquesta base cultural comuna pot ser vista i considerada com el fonament de tot 
el sistema de coneixement cognitiu, que travessa i s’insereix en tots els diferents 
grups i que forma part de la base de totes les diferents ideologies de la societat.  
h. La base comuna es pot valorar i contrastar empíricament com totes aquelles 
creences que es pressuposen en tots els sistemes de comunicació social, bo i 
començant pel mateix discurs. Això significa que, per una cultura donada, aquesta 
base comuna no es percep com a controvertida, ni es té per racionalitzada sinó que 
és assumida i, consegüentment, no es veu com a parcial d’un grup social.  
i. Una part d’aquesta base comuna són les normes i valors generals compartits pels 
membres d’una cultura.  
j. Diversos grups seleccionen alguns d’aquests valors culturals i els organitzen en les 
seves ideologies particulars, com per exemple el valor de la llibertat, el d’objectivitat, 
o el de la seguretat.  
k. Les ideologies probablement tenen una estructura canònica que facilita la seva 
adquisició, el seu ús i el seu canvi. 
m. Malgrat no sabem encara quina estructura podria ser, és probable que aquesta 
estigui relacionada a les propietats socials bàsiques del grup, com pot ser l’activitat, 
les intencions bàsiques, el sentit de pertinença, els normes i els valors, les relacions 
amb d’altres grups i, també, la base material associada a aquests. 
n. Les ideologies i la seva estructura pot ser considerada i vista com el cos cognitiu 
bàsic de la identitat del grup i dels seus membres de forma individual, és a dir, de 
l’esquema social del grup.  
o. Les ideologies i les representacions socials que s’organitzen al seu voltant 
controlen les pràctiques socials de tots els actors considerats com a membres de 
grup14.  
 
D’altra banda, les ideologies no només poden ser descrites simplement com a 
“sistemes de creences” perquè hi ha molts tipus de creences que no són 
ideològiques en el sentit usual. Es necessita ubicar les ideologies en la ment social, 
perquè no són creences individuals, contextualitzades, ad hoc, sinó socialment 
compartides per col·lectivitats d’algun tipus. Finalment, s’han identificat aquestes 
creences socialment compartides que han de mantenir-se fora del control de les 

                                                 
12 Van Dijk, 1999: 46 
13 Veure Farr,R. & Moscovici, S. (1984). Social representations. Cambridge: Cambridge University Press. 
14 Van Dijk, 1999: 53 
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ideologies específiques, i que són totes les creences socials culturalment 
compartides, incloent-hi especialment el terreny comú epistèmic d’una cultura. 
 
2.3 LA IDEOLOGIA I LA CONSTRUCCIÓ DE LA REALITAT SOCIAL 
 
Certament, els  éssers humans estan caracteritzats per tenir la capacitat de pensar i 
d’imaginar. D’acord amb això, cada societat es construeix per la imaginació dels 
seus membres: a això ho anomenem l’imaginari d’idees i de conceptes. De 
l’imaginari, d’altres conceptes de tipus filosòfic se’n deriven en relació a les societats 
humanes. Dos d’ells, probablement els més importants, són la llei i la ideologia. El 
concepte d’allò que és veritat i d’allò que és fals, allò que és correcte i d’allò que és 
erroni, d’allò que és real i d’allò que no ho és, se’ns apareix irremissiblement. 
Aquestes dicotomies afecten profundament les estructures socials, de fet, les 
conformen.  
 
Les relacions socials són expressions de les idees sobre la realitat comuna15. 
D’acord amb això, el comportament humà resta determinat, en relació a les 
estructures socials, no només i estrictament per les lleis sinó també per la ideologia. 
Malgrat la definició d’ideologia pogués ser molt ampla, la ideologia impregna tota la 
condició humana i, consegüentment, també ho fa en la política, l’art, i la ciència. La 
nostra percepció de la realitat, que alhora fa que ens comportem d’una certa 
manera, està determinada per la idea que tenim del món que ens envolta, per la 
nostra ideologia. No podem escapolir-nos de la nostra ideologia i no podem negar 
que aquesta guia la nostra acció. I és així que cadascú de nosaltres, per ser qui 
som, viure on vivim i ser hereus de qui som, tenim les nostres creences i les nostres 
idees i que també guien la nostra acció. Amb tot, el que ha de quedar clar és que 
aquest concepte d’ideologia força a veure que aquesta té també una relació molt 
forta amb d’altres formes de representacions socials compartides, com poden ser els 
símbols o les costums. Aquesta formulació implica l’estructuració d’una arquitectura 
cognitiva social , de tal manera que malgrat les diferencies dins dels grup, hi 
pressuposa un sistema global de coordinació de les creences socials que, al seu 
torn, determinen totes les formes d’expressió cultural de la societat. Aquestes 
creences culturals col·lectives són molt importants tant per les formes de 
comunicació com el discurs, com per l’acció mateixa, sigui política, artística o 
tècnica. Són necessàries per a la comprensió i per a la comunicació i, 
consegüentment, per a la cooperació16.  
 
En la mesura que l’ordre institucional i social és la base de la legitimitat política i de 
l’acció en general, a partir de la qual les relacions socials –les relacions humanes- es 
desenvolupen, una certa normativitat es fa necessària per tal d’assegurar l’equilibri i 
la reproducció del sistema social. Aquesta normativitat es basa en l’experiència i en 
el llegat a través del temps, i les lleis i les normes –escrites o no- composen la seva 
expressió formal, la qual dóna forma a una estructura social donada. La normativitat, 
que és tot el conjunt d’aquells mecanismes acceptats que fan que una societat pugui 
funcionar, és inseparable d’aquelles creences precisament perquè l’acceptació de tot 
aquest engranatge està ‘relligat’ per aquestes creences. De tal manera que aquesta 

                                                 
15 Winch, 1970: 23 
16 Van Dijk, 1999: 54 
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normativitat i les creences associades estan immerses en totes les activitats 
humanes: econòmiques, polítiques, filosòfiques, artístiques, culturals i tècniques17.  
 
El gràfic 2 il·lustra el procediment del programa mental i social de com es reprodueix 
i, alhora, s’estabilitza la societat al llarg de les generacions. Els sistemes 
relativament tancats –especialment aquells anteriors a l’era moderna- a penes hi ha 
canvis que degenerin en noves formes radicalment diferents respecte de les 
generacions anteriors. Les institucions poden canviar, però aquest fet no ha d’afectar 
necessàriament les normes socials o els programes mentals, els quals evolucionen 
pacientment18.  
 
 

Gràfic 2. El procés d’estabilització dels patrons culturals19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Font: Hofstede, 1980: 27 
 
Aquesta figura presenta una característica important: és un procés ‘tancat’. Això 
significa que els agents –els elements que són els variables del model- dinàmics i 
poderosos de la societat, qualsevulla que siguin, són els encarregats de tancar i 
estabilitzar el circuit a través del qual les societats creixen i es desenvolupen. 
Aquestes variables s’agrupen en el camp que anomenem reforçament social, que 
inclou la mescla dels aspectes materials i ideològics de la societat en una relació 
d’“equilibri en evolució”. I és així que un grup humà cohesionat és un conjunt de més 
d’un individu que se sent a sí mateix que forma part d’alguna cosa superior a la seva 
individualitat, que forma una comunitat amb lligams de tot tipus amb els altres, els 
més importants dels quals des d’un punt de vista històric són els que deriven  de 
compartir un llinatge comú i unes particularitats culturals objectives. 
 
 
 
 

                                                 
17 Winch, 1970: 24 
18 Hofstede, 2003: 27 
19 Hofstede, 2003: 27 
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2.4 LES ACTITUDS  
 
Una vegada hem pogut definir la ideologia com un sistema de creences socialment 
compartides sembla necessari especificar un tipus de creences que passen 
desapercebudes o, inclòs, són contínuament negades en el món acadèmic, però que 
semblen ser fonamentals per entendre no només l’individu en el seu medi sinó 
també a la societat en el seu conjunt. Aquestes són les actituds.  
 
S’utilitzarà el terme actitud per denotar les creences avaluatives generals (opinions) 
que estan socialment compartides per un grup. O, més aviat, es reservarà la noció 
d’actitud per referir a conjunts específics, organitzats, de creences socialment 
compartides tals com les (sovint) actituds sobre el nacionalisme, la immigració, etc. 
Això significa que contràriament al ús algunes vegades confús en la psicologia 
social, les opinions personals no són anomenades actituds, siguin o no particulars o 
generals. Si bé les opinions socials i, consegüentment, les actituds, típicament varien 
de grup a grup, es podria parlar també d’actituds culturals si un conjunt d’opinions 
socials es compartit per una cultura completa, com pot ser el cas de cultures 
definides per una religió20. 
 
Els enfocaments tradicionals de les actituds en la psicologia social segueixen algun 
d’aquests arguments en el fet d’assumir que les actituds sempre consisteixen en tres 
components, el cognitiu, l’avaluatiu i l’emocional. Òbviament, una hipòtesi de tres 
components no ens diu molt sobre l’estructura o l’organització detallada, sinó només 
sobre la natura de les creences implicades en les actituds. Finalment, atès que les 
emocions (quan no se les confon amb les avaluacions) són estrictament personals i 
contextuals, no poden ser part de les actituds grupals abstractes socialment 
compartides. Poden, tanmateix, ser disparades i mesclades amb els usos concrets 
de les actituds en situacions concretes per individus: ara puc estar enfadat (o 
desesperat) per una decisió política, una emoció pot aparèixer activant o construint 
una opinió negativa en el context del present. Però un grup no pot estar 
contínuament “enfadat” en el sentit estricte d’estar animat per un enuig. Un 
“sentiment” continu socialment compartit, com l’odi o la por, no és una emoció sinó 
una forma forta d’avaluació i que pot, per descomptat, ser expressada amb el 
llenguatge de les emocions. 
 
El que si que sembla, altra vegada, és que coneixement i actituds operen en la 
conducció de la comunicació, del llenguatge i d’altres pràctiques socials, però les 
actituds són distintes del coneixement, i també ho són les seves estructures internes. 
Es poden utilitzar categories en els actituds que no tenen en absolut una base en el 
coneixement, sinó que són simplement útils per al judici negatiu. És interessant 
observar que la selecció i l’ordre de les categories de judici no és òbviament arbitrari, 
sinó una funció de la posició social, els objectius, els recursos, les activitats i d’altres 
interessos del grup que comparteix tal actitud21. 
 
El que sembla força clar per a l’organització de les opinions socials sobre d’altres 
persones o grups, és a dir, la construcció d’esquemes avaluats de grup consistents 
en jerarquies variables de categoritzacions, és menys obvia per a les actituds sobre 
qüestions i problemes socials tals com la desigualtat, la pobresa o la violència. 

                                                 
20 Van Dijk, 1999: 54 
21 Van Dijk, 1999: 56 
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Encara que aquí també estiguin implicats grups de persones sobre les quals podem 
desenvolupar opinions, aquestes actituds se centren més aviat en les pràctiques 
socials correctes o incorrectes, és a dir, van més al concret en cada cas i el nivell 
d’abstracció es redueix. 
 
Es pot concloure, doncs, que les representacions socials avaluatives, tals com les 
actituds, tenen la seva pròpia “lògica”, és a dir, la seva pròpia organització 
esquemàtica basada en el fet social i les seves pròpies categories, que són una 
funció dels interessos simbòlics i materials del grup. 
 
Les emocions 
 
Hi ha una classe d’objectes “mentals” que poden ser creences o no, d’acord amb la 
posició teòrica que se sostingui, a saber, el sentiment o l’emoció. Segons una 
anàlisi, les emocions no són mentals en absolut, sinó que corresponen a una altra 
esfera. Sentir-se enutjat o tenir por, en aquest cas, no és una creença sinó més aviat 
un “estat d’ànim”, o si de cas “un estat del cos”, com per exemple la tendència a 
voler donar un cop o odiar algú. No obstant això, siguin el que foren les emocions, i 
donat per descomptat que no són només de, o estan basades en, la ment, també 
tenen dimensions mentals (pensament, creences) obvies. Les emocions poden 
involucrar les interpretacions (mentals) del nostre “estat d’ànim” o “estat del cos”. És 
a dir, una emoció generalment té un objecte (malgrat aquest pugui ser molt vague), o 
sigui, que és allò que ens mou. I si sabem quin és aquest objecte, les emocions i les 
creences han d’estar estretament relacionades. D’aquí que, en algun nivell d’anàlisi, 
també les emocions i els afectes corresponguin a l’esfera de les creences. Això 
hauria de ser molt decisiu en el fet del pas del pensament a l’acció, atès que en 
aquest s’inclouen constructes ideològics, perquè moltes ideologies, com a sistemes 
de creences, amb freqüència encarnen sentiments22. 
 
 
2.5 ELS VALORS 
 
Los valors tenen un paper central en la construcció de les ideologies. Juntament 
amb les ideologies -essent aquestes sistemes més globals-, són el punt de 
referència de l’avaluació social i cultural. De la mateixa manera que el coneixement i 
les actituds, els valors estan ubicats en el domini de la memòria de les creences 
socials. És a dir, no es prenen els valors com abstraccions socials o sociològiques 
només sinó com objectes mentals compartits de cognició social que permeten 
l’acció. 
 
A diferència de les creences de grup, els valors tenen una base cultural més àmplia. 
Conjuntament amb el coneixement cultural compartit, aquests són part del territori 
cultural comú. Qualsevulla que siguin les diferencies ideològiques entre els grups, 
poca gent en la mateixa cultura té sistemes de valors massa diferents: la veritat, la 
llibertat, la igualtat, la felicitat, etc., semblen ser generalment en les nostres societats 
obertes, sinó universalment, valors compartits amb criteris d’acció i, al menys, són 
vistos com objectius ideals pels quals lluitar. Per descomptat, hi ha diferències 
culturals. En una altra cultura, alguns valors poden ni tan sols existir, o poden tenir 
implicacions diferents. També, l’ordre d’importància dels valors pot ser diferent d’una 
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cultura a una altra. Mentre que en una cultura l’honestedat pot ser fonamental, una 
altra pot posar èmfasi en la modèstia. Per aquestes raons, els xocs i conflictes 
culturals de valors, i per descomptat en el camp de la comunicació, són notables, 
com resulta especialment clar en les variacions de formes en la cortesia, la 
deferència, o la franquesa del text i la conversació, entre moltes altres diferències23.   
 
Els valors són compartits i coneguts, i aplicats pels membres socials en una gran 
varietat de pràctiques i contextos. Òbviament, formen la base de tots els processos 
d’avaluació i, consegüentment, d’opinions, actituds i ideologies. Així, si les ideologies 
són la base de les creences de grup, i si els valors són al seu torn més amplis i 
fonamentals, aquests han de ser la base dels sistemes avaluatius d’una cultura com 
un tot. En efecte, els valors són els pilars de l’ordre moral de les societats. Aquest 
estatus socio-cultural fonamental dels valors també exclou el fet de reduir-los als 
individus. Aquests poden compartir, adoptar o rebutjar els valors del seu grup, però 
no es pot dir que els objectius o els ideals individuals siguin valors. 
 
Malgrat la utilització freqüent de la noció de valor en les ciències socials i polítiques, 
aquesta és a dia d’avui bastant elusiva. Usualment, i a diferència de les creences, 
els valors es descriuen en termes aïllats, tals com la llibertat, el diàleg, l’ordre, o en 
termes de conceptes pels quals la llengua no té una paraula única, tal com “gaudir 
de la bona vida”. Si són els totxos bàsics de les avaluacions involucrades en les 
opinions socials, és a dir, si són els atributs que són predicats de qualsevol objecte 
socialment significatiu (persones, events, accions, situacions, etc.), llavors poden ser 
conceptes atòmics. 
 
Aquest intent d’anàlisi també suggereix que els valors semblen estar organitzats per 
les dimensions fonamentals de les experiències quotidianes i de l’observació, de la 
mateixa forma que l’acció i l’organització social. Deixant de banda les valoracions 
sobre elements més personals o individuals, existeix una valoració per a les accions, 
atès que també necessiten ser avaluades de forma rutinària i que, consegüentment, 
requereixen d’un complex conjunt de valors, tals com la resolució, poder de decisió, 
rapidesa, eficàcia i eficiència. La interacció requereix l’avaluació per mitjà d’una sèrie 
de valors socials com són la cortesia, la tolerància, la cooperació, l’esperit de servei 
o altruisme, entre molts d’altres. Com en d’altres instàncies, els conceptes oposats 
denoten, per definició, avaluacions negatives de la gent, o sigui, allò que la gent 
generalment no desitja ser o fer, o d’allò que no voldria ser acusada: descortesia, 
intolerància i egocentrisme. Molts dels valors interaccionals que s’esmenten aquí 
també s’apliquen a totes les formes de comunicació, inclòs el discurs, com és el cas 
obvi de la cortesia i la cooperació24. 
 
Més encara: allò que és vàlid per a l’acció i la interacció també s’aplica a les 
estructures socials més complexes, a les relacions socials, a les organitzacions i a 
les societats senceres. Així, per exemple, en les societats occidentals d’avui, la 
llibertat, la democràcia, la igualtat, la independència o l’autonomia són valors 
fonamentals. Atesa la naturalesa de les ideologies com a sistemes bàsics de 
creences de grup, podem considerar que aquests valors societals desenvolupen un 
paper especial en aquestes; de fet, pràcticament totes les ideologies socials i 
polítiques més importants d’avui emfatitzen un o més d’aquests valors societals. 
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Teòricament, doncs, els valors monitoregen les dimensions avaluatives de les 
ideologies i de les actituds. O sigui, les opinions socials bàsiques es constitueixen a 
partir dels valors quan s’apliquen a àrees i qüestions específiques en la societat. 
Així, si els periodistes valoren la veritat i la confiabilitat a l’hora d’informar, llavors 
aquesta és una especificació ideològica del valor cultural de veritat i confiabilitat25. 
 
Òbviament, el procés de selecció i construcció a través del qual els valors 
s’incorporen a les ideologies serveix novament als seus propis interessos. Aquest 
procés s’hauria de correspondre amb els interessos variats del grup, tals com la 
pertinença, les activitats, els objectius, les relacions amb d’altres grups i els 
recursos. En d’altres paraules, un grup pot “apropiar-se” de valors culturals generals, 
tal com succeeix, per exemple, amb la llibertat en les ideologies neoliberals i 
conservadores. Els valors seleccionats com a primordials per a cada grup 
constitueixen el punt de referència seleccionat per a la seva identitat i autoavaluació. 
I més encara, seguint l’exemple del valor de la llibertat, diferents grups socials poden 
seleccionar el mateix valor, però conferint-li un contingut ideològic molt diferent. Els 
gerents de les corporacions “incorporen” ideològicament (el joc de paraules és 
intencionat) el valor de la llibertat com “llibertat de mercat”, o “llibertat amb relació a 
la intervenció de l’Estat”, amb objectius ideològics que serveixen i pretenen garantir 
el seu poder i els seus interessos. 
 
Es pot veure, doncs, que els valors positius que defineixen l’ordre moral d’una 
societat o cultura són utilitzats per tots els grups, i no només com un criteri 
d’avaluació sinó també com una base per a la legitimació dels seus propis interessos 
i objectius. En els grups dominants, aquesta integració ideològica de valors 
s’utilitzarà òbviament per legitimar la seva dominació, i en els grups dominats per 
legitimar la seva oposició. És a dir, que la legitimitat fonamental de qualsevol grup 
ideològic pressuposa que roman com a part de l’ordre moral cultural de la societat. 
Els valors, doncs, no estan simplement integrats dins de les ideologies, sinó que 
governen les creences socials d’una forma més general: determinen l’acció26. 
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