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3. LA IDEOLOGIA: EL COMUNITARISME MEDIEVAL I EL LIBERALISME 
 
 
 
 
En el capítol anterior hem pogut fer una breu descripció útil del que són les 
ideologies, quina relació tenen amb els valors i les actituds d’un grup, i de com tot 
aquest conjunt permet, alhora, que una societat determinada pugui prendre una 
forma o una altra. En aquest capítol desenvolupem breument, doncs, què s’entén 
per comunitarisme medieval i per liberalisme, les dues ideologies o mentalitats les 
societats de les quals donaren lloc al que es coneix com la ciutat medieval i la ciutat 
jardí anglosaxona. 
 
 
3.1 EL COMUNITARISME CRISTIÀ MEDIEVAL 
 
L’Edat Mitjana ha estat una època de la nostra història que ha deixat una profunda 
petjada. No hi ha, però, cap possibilitat d’establir uns límits a l’Edat Mitjana en allò 
que es refereix al temps i a l’espai, atès que aquests només poden establir-se 
mitjançant l’argumentació històrica, que sempre és parcial, i de vegades errònia. I 
tanmateix, com un breu resum, es pot dir que per alguns és una època de fe, per 
d’altres un temps en el que floriren els artesans i l’opressió feudal, per a uns altres 
aquesta era una societat primitiva, en certa mesura galvanitzada i que inclou el 
secret de la preeminença europea de l’època moderna. Certament, no es pot 
entendre la nostra societat sense mirar enrere a l’Edat Mitjana. De fet, la nostra 
societat és la filla única d’aquella, de l’evolució particular i única que en va fer.   
 
La definició del període medieval acceptat majoritàriament abasten uns fets que se 
situen entre la caiguda de l’imperi Romà d’Occident i el descobriment marítim de la 
resta del món després de 1490, és a dir, el període que s’inicia amb la invasió de 
l’imperi per part dels <<bàrbars>> i finalitza amb el principi del procés d’invasió 
d’Amèrica i d’Àsia feta pels europeus.   
 
El caos, el conflicte i la guerra permanent 
 
A l’Alta Edat Mitjana, Europa estava en un estat d’anarquia. En aquells dies, al 
voltant de trenta milions de persones estaven escampades pel territori europeu. No 
constituïen un grup unificat de persones amb un passat comú i un futur de 
convivència. La caiguda de l’imperi Romà al segle cinquè després de Crist –les 
causes de la qual van ser més internes que no pas externes- va permetre l’accés al 
territori de l’imperi d’un grapat de tribus que provenien de les estepes asiàtiques. 
Aquestes empenyien la frontera del nord d’una forma agressiva. Algunes d’aquestes 
tribus, com els Llombards, els Alemanni, els Frisons, els Francs, els Anglos, els 
Saxons, els Ostrogots, els Visigots, els Danesos, i els Juts van aconseguir ocupar 
diverses porcions de territori europeu27. Aquestes tribus varen esdevenir sedentàries 
a diferència dels seus avantpassats i, algunes d’elles varen donar lloc a noms 
d’Estats contemporanis. El significat de la territorialitat va aparèixer, i aquells que 
romangueren en el territori ho van fer sobretot com a victorioses castes militars i 
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conqueridors, extraient tributs i rentes per finançar i mantenir els seus projectes de 
domini i de conquesta. El territori d’Europa va ser el lloc on va emergir una nova 
simbiosi d’antigues cultures, la Cristiana i la Germànica 28. 
  
Cinc-cents anys més tard, al voltant del segle X després de Crist, va començar a 
aparèixer un nou ordre encara que de forma molt tènue. El sistema polític de 
superposicions de poder i d’autoritat dividida que va dominar Europa entre el segle 
VIII i el segle XIV, conegut com feudalisme, va prendre diverses formes. 
Probablement, però, allò que el distingia era el de ser una xarxa de lligams 
interconnectats, amb un sistema de poder fragmentat en parts petites i autònomes29. 
Algunes d’aquestes àrees pre-nacionals es van desenvolupar i van donar lloc al que 
es coneix com a nacions, les quals es caracteritzaven bàsicament per tenir una elit 
amb voluntat pròpia i amb capacitat d’estructurar entitats polítiques de forma 
independent de les del voltant. Algunes d’elles van esdevenir els poderosos Estats 
nacionals: la Ille de France, el petit territori del rei de França, a través de la 
incorporació de nous territoris com el ducat de Normandia o el ducat d’Anjou va 
donar lloc al que avui coneixem com França. D’altres entitats polítiques varen 
aconseguir mantenir la seva sobirania com ho feren Portugal i les Províncies Baixes 
fins a dia d’avui. 
 
Aquesta estructura va ser llargament establerta per, i amb la conveniència de, l’elit 
militar que duia la càrrega de la lluita, i que va desenvolupar un estil de vida aixecat 
al voltant de l’activitat de la lluita. La guerra no era l’esport dels prínceps; era la seva 
fe. Més enllà de la diversitat de les inclinacions individuals, aquesta pràctica era 
inevitable en termes de necessitat social atesa la seva estructura política. Segons el 
pensament de Maquiavel, tal com va analitzar la societat europea de la primera part 
del cinc-cents, no hi havia cap més altra forma d’obrar per part del regent que la 
lluita: “D’aquesta manera, un príncep no ha de tenir cap més altre pensament que la 
guerra, no ha d’adquirir més mestratge que no sigui el de la guerra, la seva 
organització i la seva disciplina; la guerra és l’únic art que ha d’esperar-se d’un 
governant”30. Els Estats absolutistes reflecteixen aquesta racionalitat arcaica en la 
seva més profunda estructura. Els Estats quan no estaven lluitant amb els bàrbars 
del nord o amb els musulmans del sud, lluitaven els uns contra els altres.  
 
Al llarg del temps, però, les guerres i els conflictes interns de la casta dominant 
d’aquesta societat, la noblesa, anaven deixant menys espai a la vida entesa com un 
espai de possibilitat. Pitjor encara: a poc a poc, les guerres van transcendir de ser 
unes meres conquestes tribals o unes lluites entre tribus armades a convertir-se en 
batalles lliurades per exèrcits massius que defensaven entitats superiors i no només 
els interessos d’un particulars cabdills folls d’esperit de lluita. La raó és simple: amb 
les innovacions tecnològiques i organitzatives de l’art de la guerra dels segles XV i 
XVI, els Estats amb accés a una gran quantitat d’homes i a un imponent volum de 
capital van adquirir avantatges diferencials per damunt d’altres unitats polítiques, 
atès què anaven enfortint les estructures estatals del control i reproducció del poder 
que ells ostentaven.31 De fet, la gran majoria dels acadèmics en relacions 
internacionals afirmen o donen per suposat que el sistema d’Estats és essencialment 
un sistema de guerra. La visió dominant la resumeix Kenneth Waltz: “Amb una 
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multitud d’Estats sobirans, sense un sistema de legal de sancions i coaccions 
damunt d’ells –amb el fet que cada Estat és jutge de les seves ambicions i dels seus 
greuges d’acord amb la seva raó o el seu desig- el conflicte, que freqüentment 
portava a la guerra, era un estat de contínua possibilitat d’ocurrència.”32  
 
La guerra ha jugat un paper, per a bé o per a mal, fonamental en el procés de canvi 
històric, i ho ha fet especialment a Europa. La guerra constitueix un subjecte 
monumental de la història humana. Tal com ens recorda Raymon Aron, “els 
fonaments de la guerra constitueixen l’existència, la creació o l’eliminació dels 
Estats”. Sens dubte és una anàlisi ombriva, però que el recorregut històric confirma a 
bastament.33 Durant el mil·lenni entre el segle V i el segle XV, allò que vam decidir 
anomenar Europa va emergir d’un procés gairebé de conflicte ininterromput. Europa 
es va veure a sí mateixa com una societat assetjada durant un miler d’anys. I 
mentrestant, la seva distintiva estructura social, política i econòmica es va establir 
donant el fruits que avui coneixem.  
 
I tanmateix, per als homes comuns la seguretat que oferia un senyor en particular no 
s’estenia més enllà d’on arribava el seu renom, i és evident que el sistema era 
incapaç de fer desistir de fer incursions a grups de guerrers que venien de llocs 
apartats. Atès que el govern universal havia fracassat en el seu intent de tallar el pas 
als bàrbars, la única esperança de control polític damunt els esdeveniments se 
centrava en els grans terratinents que exercien amb ma de ferro el control sobre 
l’àmbit local. I això podia significar també que els homes brutals es lliuressin a les 
seves malifetes sense la por al càstig per part d’un govern que no existia. I malgrat 
tot, hi havia d’altres restriccions atès que durant aquest període aquells homes que 
gaudien de la força es veien, com a mínim, amb les mans parcialment lligades degut 
a la impossibilitat de reivindicar uns drets ‘justos’. L’autoritat per decidir què era just i 
que no havia quedat desvinculada de l’Estat, de les estructures polítiques. Amb el 
temps aquesta autoritat va passar a ser prerrogativa de l’Església. A l’Edat Mitjana, 
l’únic <<sobirà>> reconegut per tothom era Déu. 
 
La Cristiandat  
 
L’Edat  Mitjana és acceptada com un concepte cultural bàsicament de l’Occident 
europeu, concebut en una fase de la seva història en la qual s’estava intentant de fer 
concordar amb el seu passat. Tanmateix, per als homes que van viure en aquella 
època tan tèrbola , l’Europa occidental no era una regió afavorida i aïllada 
d’influències hostils. Ans al contrari, era molt vulnerable als atacs i reconeixia la seva 
situació d’inferioritat davant l’imperi romà de Constantinopla i la civilització islàmica 
del sud. I és així que davant d’aquesta feblesa material va prendre força la 
preocupació per les seves pràctiques religioses atès que en aquest camp semblava 
que fos invulnerable. Va néixer allò que es coneix com a Cristiandat. 
 
En el segle XI, els membres de la minoria culta de l’Europa occidental acceptaren el 
terme <<Cristiandat>> com a expressió de l’entitat més gran a la qual pertanyien. 
Era, certament, en aquella època, un concepte nascut i desplegat des de les elits, 
una forma abstracta que potser no acabava de ser compresa per les poblacions 
menys cultes. I tanmateix, com tots els grans conceptes abstractes que donen cos a 
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grans projectes i estructures col·lectives, aquest també va arrelar en la mentalitat 
popular i va fer-ho d’una manera profunda i vasta, fins al punt que és assumit com a 
part consubstancial de la nostra societat d’avui, malgrat les grans modificacions que 
ha patit.  
 
El concepte més concret de cristiandat va tenir llarga vida. El seu naixement va ser 
difícil. En realitat, la paraula en sí no pot identificar-se amb tota seguretat fins XI, un 
mil·lenni després d’haver-ne iniciat la difusió de l’Evangeli. Sovint les paraules 
segueixen les realitats per la descripció de les quals s’han inventat, i no hi ha dubte 
que així va ser en el cas de <<cristiandat>>.34 També sembla clar que aquesta idea 
podria haver tingut abans la seva expressió adequada, si no hagués existit en tot 
aquell llarg període d’altres grans antítesis que podien resultar viables com a 
descripcions de les polaritzacions del món de l’època: Orient i Occident, civilització i 
barbàrie, Imperi i Església; totes elles són les principals alternatives o oposicions.  
 
El fet que triomfés el terme Cristiandat li deu molt a la feblesa de les estructures 
polítiques del moment i al sentit de desencís que semblava imperar en un territori 
sense un poder que posés ordre. La necessitat intel·lectual d’unitat d’un panorama 
satisfactori i simple de la societat humana com organisme integrat35, va aconseguir 
que dues idees se salvessin de la ruïna del món antic: l’Imperi i l’Església. I 
tanmateix, la creença de que Déu acabaria prevalent sobre la injustícia va donar als 
homes la fortalesa per suportar les penalitats i les violències en uns temps en que no 
existia un Estat poderós capaç d’imposar un sentit de la justícia: La Ecclesia era, 
consegüentment, una alternativa viable de imperium per a aquells que desitjaven 
concretar els límits de l’organització civil36. Si fem una breu definició, doncs, per 
intentar resumir en una sola frase un període  cabdal, llarg i complex de la nostra 
història podem dir que la Cristiandat és “el nom amb què és conegut l’ordre 
políticosocial medieval, caracteritzat per la coincidència del poder civil (Imperi) amb 
l’autoritat eclesiàstica (Església)”37. 
 
La mentalitat religiosa d’Occident 
 
Sense cap mena de dubte, la pràctica dels sacraments és la part més oficial de la 
vida religiosa del poble cristià. De totes maneres, els sacraments cristians, estranys 
pels seus orígens i bastant desconcertants en la seva realitat, s’aposentaren 
lentament en la imaginació dels diversos pobles de l’Europa occidental. No es pot 
afirmar que varen penetrar les sensibilitats fins que els gestos, els relats i els somnis 
es referien implícitament a ells, sense un discurs erudit que doni una explicació 
estranya. Ara bé, en aquest mateix moment també hi romania un element sagrat que 
no era específicament cristià, element que es va estendre sovint sense ni tan sols 
camuflar-se. La vida religiosa del moment se’ns apareix plena de complexitat, i 
anava més enllà dels ensenyaments cristians, d’una vida conforme a la moral i a la 
pràctica dels diferents sacraments. 38 
 
 
 

                                                 
34 Talbot, 1988: 487 
35 Aquesta actitud procedeix del pensament grec. Veure Talbot, 1988: 491 
36 Talbot, 1988: 4496 
37 Segons la defini ió del Gran Diccionari de la Llengua Catalana c
38 Paul, 1988: 516 
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El fet sagrat i la omnipotència de Déu 
 
Per tota Europa existia un element sagrat anterior a la conversió al cristianisme i que 
va conèixer una notable pervivència. L’adopció de la nova religió fou un fenomen de 
masses, molt diferent de l’acceptació de la filosofia de Crist per un grup 
d’humanistes formats en l’escepticisme gràcies a la seva cultura erudita. La població 
rural de l’univers romà i els pobles bàrbars era religiosa, i inclòs profundament 
supersticiosa. Si els pobles germànics van renunciar fàcilment a les seves divinitats, 
res no prova que abandonessin els seus gestos religiosos elementals, la seva 
sensibilitat davant d’allò que és sagrat i la seva forma particular de percepció de les 
forces superiors. Ans al contrari sembla segur que tots aquests fonaments de la 
religiositat varen servir d’agafall al cristianisme. Varen constituir, al mateix temps, el 
mitjà que va assegurar el pas d’un esquema sagrat a un altre, i un fre que endarrerí 
una cristianització massa radical que trencava amb les arrels tradicionals de la 
sensibilitat religiosa d’aquells grups humans. Es va elaborar un autèntic conglomerat 
on es mesclaven l’element sagrat tradicional i el nou cristianisme. De la combinació 
d’aquests diferents elements va néixer una actitud religiosa i un nou comportament 
que cal considerar-lo com a tal. I tanmateix, aquestes articulacions que inspiraven 
nous gestos i actituds expressaven aspectes de la vida humana del moment i tenien 
una funció real. 
 
Hi ha que remuntar els orígens de l’actitud religiosa dels pobles de l’Europa 
occidental a la percepció d’allò que és sagrat. Res no és més elemental  ni més 
comú per a aquells homes. El cristianisme li dona un corpus més coherent, però la 
força és superior a aquest. Percebre el sagrat suposa sentir la presencia de forces 
anteriors propicies o terrorífiques, segons el cas. Els homes s’esforcen per apaivagar 
la còlera que veuen mitjançant ofrenes, càntics, festes i sacrificis. És, en definitiva, 
un univers de terrors, de folles esperances, d’espera i d’admiració. La comunió que 
s’intenta trobar amb aquests poders superiors pot suscitar fervor, exaltació i inclòs 
violència.39 
 
Quan es va aconseguir la cristianització d’aquest element sagrat autòcton i el govern 
de les forces naturals va passar a mans de Déu, van sorgir molts problemes. Era 
impossible de fer al Creador, amo de l’univers, responsable dels desordres de la 
natura. Calia trobar una altra explicació: el discórrer negatiu de la natura era 
conseqüència del pecat i del càstig just. Certament, aquestes raons són una teoria 
moral molt clerical. Les pertorbacions de l’ordre del món eren el signe anunciador de 
catàstrofes encara més horribles, si la humanitat no posava remei als seus errors40.  
 
Les forces superiors seguien sent sagrades i depenien ara de l’omnipotència de 
Déu. Aquesta percepció va inspirar als fidels a fer tota una gamma de 
comportaments. Era necessari apaivagar la còlera de Déu i evitar els càstigs 
merescuts. El manteniment de l’harmonia del món, de la qual es beneficiaven els 
homes, exigia súpliques constants. No tenien cap altre objectiu les cerimònies de 
culte. Les doctrines de l’església eren, en termes generals, acceptables pel fet de ser 
plausibles i reconfortants, i perquè corroboraven que les males accions serien 
castigades indefectiblement amb sofriments en l’altra vida, atès que no podia ser en 
aquesta. La submissió a la llei divina i l’acceptació de les directrius de l’església 
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obria esperances de gaudir del poder diví en aquell moment i en el futur. Les 
misèries de la vida present satisfeien el preu necessari que comportava el pecat: les 
debilitats humanes i els errors feien que l’home no es mostrés molt encès, però al 
menys podia saber a través de la revelació que Déu era sobirà i que havia salvat a la 
seva gent. Així doncs, podien apel·lar a ell amb plena confiança perquè intervingués 
en els seus afers, valent-se dels seus sants i dels seus miracles. En definitiva, existia 
una litúrgia habitual l’objectiu del qual era assegurar l’estabilitat de la terra. En 
aquest sentit, és impossible separar l’autèntica devoció, que desitjava orar a Déu, i la 
superstició, que esperava un resultat tangible d’una sèrie de gestos adequats.41 
 
L’ordre general de l’univers inspirava temença i devoció, que es manifestava 
públicament en cas de catàstrofe. En el pla individual, la vida humana podia veure’s 
sotmès als mateixos riscos. Els fidels que creien indefectiblement en la omnipotència 
de Déu esperaven amb confiança la modificació de l’ordre de la natura al seu favor. 
Demanar un miracle era una actitud comuna, doncs tot el món esperava sempre un 
desenllaç feliç i sorprenent, inclòs sobre temes intranscendents. L’àmbit dels 
miracles era molt més ampli del que ens pot sembla avui dia. En aquesta categoria 
entraven tots els fets sorprenents  i totes les conseqüències inesperades. També en 
la vida la presència del miracle era constant. Tendia a prevaler un autèntic món 
meravellós i una mica infantil, atès que una petició ben realitzada produïa efectes 
positius. Els pocs esperits forts que es manifestaven actuaven  de valedors de la 
mentalitat comú. Dirigir-se a Déu era excel·lent, i millor encara convèncer-lo, 
mitjançant l’oració, de que donés satisfacció als homes. Trobar un intermediari  
l’eficàcia del qual fos indubtable constituïa una garantia d’èxit. I era aquest tipus de 
raonaments allò que justificava el paper dels sants en els miracles42. 
 
Les limitacions de l’ambició i el judici de Déu 
 
Ningú no dubtava que Déu protegiria als seus tota l’eternitat, per curta o difícil que 
pogués ser la vida d’un individu en l’Edat Mitjana. Aquests ensenyaments enfortien a 
aquells que treballaven per a l’església i atenuaven qualsevol aspiració terrenal de 
lliurar-se als poders i a les glòries terrenals, atès que els uns i les altres eren 
efímeres. Els reis i els emperadors, beneïts per Déu a través de les cerimònies de 
l’església, accedien a un destí especial i tenien encara menys motius per pensar en 
negar el poder sobirà de Déu, atès que la glòria d’aquest prevalia sobre la seva. Les 
rivalitats que s’encenien entre ells demostraven les seves limitacions terrenals.  
 
L’arrogància d’alguns, malgrat els trastorns que pogués causar en el món, no era 
molt duradora. Els litigis sovintejaven i havia diverses formes de resoldre’ls. A 
vegades, s’acordava resoldre les diferències mitjançant el duel judicial, deixant que 
Déu s’encarregués de fer triomfar a l’innocent. En tals casos es tractava d’apel·lar a 
la justícia divina i de remetre’s a ella per designar el culpable. Déu, convenientment, 
invocat, no podia lliurar el just a l’oprobi. Havia d’intervenir en favor dels seus. En 
aquest cas l’ajuda sobrenatural era obligatòria. En el seu origen, aquest duel judicial 
era l’expressió de la creença germànica segons la qual la raó corresponia al més 
fort, i el cristianisme no va poder desarrelar aquest costum. L’església el va adoptar 
com a mitjà per fer sortir la veritat; el recurs a la intervenció sobrenatural permetia 
una justificació acceptablement aleatòria. 
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Resulta característic que, durant aquest període, no es tractés d’imposar cap 
esquema capaç de soscavar aquesta creença en la vanitat de la glòria terrenal. 
L’experiència confirmava que els esforços humans no aconseguien resultats 
permanents. L’espectacle que mostrava com els grans homes eren enderrocats del 
seu pedestal probablement fou motiu de satisfacció per a aquells que no tractaven 
d’elevar-se per sobre del seu nivell, ja fos pels canons de l’església o bé pels de 
l’Estat. Els autèntics forjadors de l’Edat Mitjana foren aquells que formaven la 
majoria anònima que, al llarg de les generacions, treballaven per la seva pròpia 
comunitat. Ni la brevetat de la vida d’un individu ni la fragilitat dels assoliments 
humans, van minar la creença que la sort que corresponia a l’home en aquest món 
tan imperfecte era el treball esforçat, i que la finalitat de treballar era trobar un mitjà 
de vida especialment l’agricultura. Les úniques obres sortides de les mans de l’home 
destinades a perdurar eren les dedicades a Déu. Els homes de l’Edat Mitjana, amb 
el seu idealisme centrat en Déu, podia gaudir de la vida per allò que era realment, 
sense fer-se il·lusions43. No hi ha dubte que la vida era molt difícil per a la majoria, i 
que la majoria de les vegades no hi havia cap altra alternativa que viure d’acord amb 
les circumstàncies immediates, enfrontant-se a canvis bruscos de maneres i 
situacions, sense posar, però, un orgull estoic en la coherència, i aprofitaven les 
oportunitats de gaudir i de ser feliç gaudint d’una bona companyia  o experimentant 
els plaers més brutals de la lluita, la violència i la venjança. Acceptaven la necessitat 
de viure per als altres, de gaudir de la calor humana i de la societat, sense pensar 
mai en portar una vida solitària, anant a cercar la realització personal44. 
 
 
Totes aquestes qüestions que hem anat introduint en aquest apartat al voltant de la 
mentalitat col·lectiva de les poblacions d’Europa a l’Edat Mitjana, s’intenten encabir 
en el mot ‘comunitarisme cristià medieval’ tal com indica la capçalera de l’apartat. El 
terme no és segurament el més profitós i el més adequat des d’un punt de vista 
històric, i segons els termes que s’usen en els textos acadèmics, ni tant sols si té 
sentit formular-lo d’aquesta manera. Tanmateix, en aquest treball el concepte de 
<<comunitarisme medieval>> vol ser una referència útil de connexió entre les idees i 
creences de la societat cristiana medieval i els aspectes més visibles i socials de la 
mateixa. Pretén només fer referència als aspectes més socio-ideològics de l’època 
medieval en l’àmbit de la <<Cristiandat>>45. Les premisses que s’han exposat 
anteriorment son els punts cabdals per poder entendre d’una forma senzilla i 
resumida la mentalitat dels homes d’aquesta època i la forma com aquests es 
relacionaven entenien la realitat que els envoltava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
43 D’aqui la paradoxa, vista des dels nostres ulls actuals, de ser aquests, homes exaltats pel seu esperit i a la vegada condemnats per la seva 
conducta.  
44 Paul, 1988: 523 
45 En general es parla de ‘comunitarisme’ com una variant postmoderna de la ideologia comunista on s’intenta mesclar els drets col·lectius i les 
necessitats de respecte a la individualitat, sense, però, la seva vessant ideològica de lluita de classes, sinó més aviat com un reivindicació de la 
sociabilitat de l’home, de l’home com a ésser social. 
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3.2 EL LIBERALISME 
 
La nostra societat actual pot definir-se de moltes maneres i se li poden atribuir 
moltes particularitats, però tothom accepta que és producte d’allò que s’anomena 
modernitat. La modernitat va significar una revolució històrica en grau de civilització 
respecte de les formes de vida existents fins aleshores. La tensió que va provocar en 
les societats d’Occident no és comparable a qualsevol altra experimentada 
anteriorment, tant en el sentit material del terme com en els aspectes filosòfics, 
especialment amb la introducció del liberalisme i les ideologies totalitàries com els 
seus reversos, que segons molts estudiosos ha estat la ideologia revolucionària per 
excel·lència. Els canvis en la base material, amb la industrialització, la tecnificació i 
la globalització, va sacsejar de forma irreversible la condició humana, fins a tal punt 
que l’home modern és una ‘altra cosa’ respecte dels anteriors. Un dels grans canvis 
ha estat el de donar significat moral a la individualitat, elevant-la a categoria amb 
drets, a persona. Aquesta modificació no es va produir de forma controlada, sinó que 
va ser un procés molt complex on els actors –classes socials, pensadors, homes de 
govern, etc.- no eren conscients del tot del que estaven fent. La suma de les accions 
inconnexes i arbitraries va donar lloc al que avui coneixem com democràcia liberal i 
el seu més gran i millor element: la llibertat. Però aquesta travessia no va ser sense 
contradiccions ni sacrificis. 
 
La pau interna i l’estat nació liberal 
 
L’estructura política i legal d’Europa va emergir gradualment al llarg del darrer miler 
d’anys d’aquesta lluita contínua entre unitats de poder encarnades en un sol home.46 
La lenta consolidació del poder en mans d’un nombre limitat de prínceps, l’eliminació 
de les ‘guerres privades’ i l’establiment d’una gran tanca conceptual –en la qual 
l’Església va jugar un paper molt important- entre aquelles autoritats que tenien el 
dret de declarar i fer la guerra i aquelles que no en tenien, va ser un pas essencial 
cap a la creació d’una societat ‘raonablement’ ordenada.47 D’aquesta manera, l’Estat 
europeu va evolucionar tenaç i lentament enmig de la preexistent societat civil 48.  
 
El reforçament de l’Estat va posar sota molta pressió la societat, tant en termes 
materials com ideològics. L’Estat, mitjançant l’ús de la violència ha gran escala i 
creat com una maquina de fer la guerra, tenia per objectiu autoafirmar-se i 
autolegitimar-se en forma de monopoli ideal i material al voltant de la seva 
monarquia, i en contra de totes les altres legitimitats. L’Estat va ser l’element de 
poder que va poder forçar la pau interna amb el cost d’augmentar els nivells de 
tensió en l’esfera internacional. El liberalisme va néixer essencialment pacifista i 
hostil amb la guerra com a manifestació destacada i conseqüent de l’ànsia de poder 
en el marc internacional. La guerra sempre ha estat detestada com un flagell, però 
en la filosofia política del liberalisme aquesta aversió pren un nou sentit. En 
l’antiguitat i en l’Edat Mitjana la guerra era vista com una calamitat que, inevitable 
com una catàstrofe natural, destruïa bens materials i vides humanes. El liberalisme 
no només s’horroritza amb l’espectacle de la guerra i la condemna com un ultratge 
moral, sinó que, i de forma fonamental, argumenta contra la guerra com contra 

                                                 
46 I tanmateix, hi va haver tres grans enemics en contra de la consolidació dels Estats: l’Església, l’Imperi i les ciutats lliures. Veure Spruyt, H. 
(1994). The sovereign state and its competitors. Princeton: Princeton University Press. 
47 Howard, 1984: 154 
48 Veure Hall, J. (1987). ”War and the Rise of the West”, in Creighton C. and Shaw M., The sociology of war and peace. Basingstoke: Mac 
Millan Press 48 
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alguna cosa irracional, un passatemps aristocràtic o un atavisme totalitari que no té 
sentit en un món racional. I tanmateix, i a nivell intern, però, per tal que aquesta pau 
fos efectiva hi havia de recrear-se una nova entitat política: la nació liberal. La 
pressió de l’Estat fou tan immensa als segles XVIII i XIX, que la recreació de la 
nació, la nova entitat social elevada a categoria de mite polític, fou el mecanisme 
definitiu per legitimar les estructures de poder i mantenir les poblacions sota control. 
El nacionalisme va néixer. La legitimació del nou govern nacional suficientment 
representatiu de la població existent en un territori, basat el desig teòric del poble-
nació, va donar lloc a un nou concepte fonamental de l’evolució cap a les societats 
modernes: el concepte de ciutadà. De la mateixa manera que altres conceptes 
socials i polítics, el concepte de ciutadà tenia uns orígens ben arrelats en el passat. 
Tanmateix, el concepte es va articular de forma preponderant en el pensament 
polític de la modernitat en la mateixa força que ho feia el mateix Estat. La forma que 
va prendre aquest procés encara està sota debat, però el concepte important que 
se’n deriva fa referència al poder. A primera vista, el concepte de ciutadà amb drets 
sembla ser res més que la forma legal en la que la nacionalitat s’expressa. No 
obstant això, la ciutadania no és una cosa que es dóna per descomptada, no és 
evident sinó que es pot adquirir i es pot perdre. Però més enllà encara, aquest 
concepte permetia que els ciutadans –si bé no tots en un principi- prenguessin part 
en el procés de govern i alhora, i més important encara, se li respectessin un mínim 
de drets en contra dels quals l’Estat no podia fer sinó protegir-los. La ciutadania feia 
referència a una comunitat que no és producte de la història sinó del contracte social 
de drets i deures49.  
 
A més a més, aquesta nova nació va donar lloc a la participació en el govern de les 
noves elits socials a través del que es coneix com a parlamentarisme constitucional. 
Aquest és el període que els sociòlegs defineixen com el del canvi del govern 
indirecte al del govern directe50. La base de legitimitat última de l’Estat liberal ha de 
ser el constitucionalisme, és a dir, el pacte. El constitucionalisme ha de ser entès 
com el producte essencial de la democràcia representativa, i s’entén com la forma 
adequada que garanteixi la igualtat formal davant la llei. L’Estat liberal democràtic es 
defineix en gran part per l’intent de crear una esfera independent de llibertats 
ciutadanes, d’alliberament de la societat civil respecte de la innecessària 
interferència política i, simultàniament, la delimitació precisa dels camps d’autoritat 
de l’Estat; una la llibertat formal entesa com un conjunt de drets i llibertats polítiques, 
civils i socials, que per sobre d’altres inclou la llibertat de pensament, d’expressió, 
d’associació, de lliure creença, el sistema d’igualtat una-persona-un-vot i el 
pluralisme en el sistema de partits. Fou el naixement dels drets de l’home i del 
liberalisme, els exponents més importants del qual foren John Locke (1632-1704), 
David Hume (1711-1776) i, posteriorment, John Stuart Mill (1806-1873).  
 
El naixement de la llibertat individual 
 
El liberalisme neix a partir del gran concepte -el més gran, potser- que és la llibertat. 
El liberalisme, entès com una ideologia, desplegà, en els seus orígens, un nou 
concepte revolucionari de concepció de les relacions entre els homes (i dones) que 
fins aquells moments no s’havia plantejat: els homes neixen lliures i iguals, capaços 

                                                 
49 Veure Amersfoort, Hans van (1991). Nationalities, Citizens and Ethnic Conflicts in Amersfoort, Hans van et al., States and Nations. Utrecht: 
NGS : 15 
50 Tilly, 1990: 107 
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de determinar i justificar les seves pròpies accions i capaços d’escollir les seves 
pròpies obligacions. El desenvolupament d’esferes autònomes d’acció en els 
diversos camps de la condició social, política i econòmica de l’individu va esdevenir 
un (sinó el) pilar central de les noves relacions socials que havien de dur-se a terme 
segons aquesta nova ideologia, que afirma la necessitat de garantir i promoure la 
llibertat i la igualtat. Malgrat que els pensadors liberals no van acabar d’entendre la 
situació real del món on vivien, el seu pensament plantejava la profunda creença que 
la defensa d’un ordre polític determinat només podia ser legítim i just si les persones 
i els pobles podien desenvolupar la seva natura i els seus interessos en llibertat, 
lliures de l’ús arbitrari de l’autoritat política i del poder coercitiu.  
 
El concepte de llibertat ha necessitat d’un llarg període de més de mil anys per 
poder-se formular en els termes en que es fa en l’actualitat. La concepció moderna 
de llibertat porta associada la construcció més important del pensament polític 
occidental: l’individu, la persona. De fet, la concepció moderna de llibertat compren 
un adjectiu fonamental, el que s’engloba en el terme ‘individual’, és a dir, la llibertat 
individual. La idea moderna de llibertat està basada en la distinció entre l’esfera 
privada i l’esfera pública en les societats. Aquesta distinció, fonamental en 
l’actualitat, era desconeguda en la Grècia Antiga, on el terme ‘llibertat’ era considerat 
només un concepte polític51.  
 
Aquesta nova idea, la concepció del ser humà com una ‘persona’, va forçar, poc a 
poc, la visió d’algun tipus de limitació en la pràctica del poder real: una limitació que 
proposava que cada individu havia d’estar protegit per garanties específiques que 
provenien de la supremacia de la llei, del govern de la llei. L’origen del concepte de 
llibertat moderna prové de la idea de protecció: la protecció de l’esfera privada de 
l’individu respecte de l’Estat52. I no cal dir que aquesta concepció es producte d’una 
evolució històrica, no lliure de  conflictes i violència, ja que el procés de maduració 
de la seva posada en pràctica no només necessità de la seva creació com un 
producte intel·lectual sinó també que la societat en prengués consciència. 
 
El concepte de ciutadà 
 
La democràcia moderna és molt difícil de concebre’s sense tenir en compte les 
noves teories filosòfiques que es van introduir i desenvolupar en el pensament 
occidental durant les dècades prèvies a la Revolució Francesa. La legitimació d’un 
govern sobre un territori, basada, teòricament, en la voluntat del poble, va donar lloc 
a un concepte de l’home fonamentalment diferent respecte d’anteriors concepcions: 
el concepte de ciutadania.  
 
Aquest concepte es va articular i desplegar en tota la seva potencialitat amb el 
naixement i consolidació de l’Estat modern. El procés, segons les opinions dels 
especialistes en teoria política i en relacions internacionals, va ser molt complex però 
totes les opinions duen a la conclusió que és un concepte que es determina en 
funció de les relacions de poder. En un primer moment, el terme ciutadania apareix 
com una propietat de tipus legal on es manifesta i s’expressa el sentit de la 
nacionalitat. Tanmateix, això no és del tot així. La ciutadania no és una condició 
primordial donada; no és evident; sinó que es pot adquirir i es pot perdre. Respecte 

                                                 
51 Held, 1995:124 
52 Baum, 1999: 232 
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l’evolució del pensament polític occidental, la propietat més important del terme 
‘ciutadà’ és que la seva figura pren part en el procés de govern, en la presa de 
decisions, en els acords socials. El terme ‘ciutadania’ fa referència a una comunitat 
que no es forma per la història o per la natura sinó per contracte social, un contracte 
de drets i deures, de llibertats i obligacions53.  
 
El principi d’autonomia     
 
La idea de democràcia obté el seu gran poder i significació de la idea d’auto-
determinació; prové de la noció que els membres d’una comunitat política –
comunitat de ciutadans- han de ser capaços de constituir i escollir lliurement les 
condicions de la seva pròpia associació, i que els termes del seu acord constitueixen 
la darrera base de legitimació de les formes i direccions de la seva política. Aquest 
nou concepte s’insereix en la ideologia liberal com una de les peces fonamentals del 
resultat històric de la lluita contra l’absolutisme. El concepte d’ ‘autonomia’ connota la 
capacitat dels sers humans de raonar conscientment sobre la seva condició, de ser 
auto-reflexius i d’obrar sota uns principis propis. A més a més, dóna a entendre que 
hi ha una habilitat de pensar, jutjar i actuar segons la possibilitat d’escollir els camins 
de la pròpia acció tant en l’àmbit privat com en el públic. D’aquesta forma, el principi 
d’autonomia pot proposar-se de la següent forma: 
 

Les persones haurien de gaudir dels mateixos drets i, 
consegüentment, iguals obligacions en el procés d’especificació i 
determinació del marc polític que genera, promou i limita les 
oportunitats socials i individuals de totes elles. És a dir, tothom hauria 
de ser lliure i igual en la possibilitat de determinar les condicions de la 
seva pròpia vida, però fins al punt de no poder negar els drets que 
possibiliten la vida en  llibertat dels altres.54 

 
El principi d’autonomia està inserit en la base del projecte polític del liberalisme 
modern. Donat que els teòrics de la democràcia liberal van ser conscients que calia 
promoure aquell tipus de relacions establertes des de la llibertat i la igualtat entre els 
membres (adults) d’una comunitat, van promoure la idea que calia assegurar certs 
compromisos polítics en la realitat pràctica, entre els quals podem trobar: 
 
1- Protecció davant de l’ús arbitrari de l’autoritat política i del poder coercitiu, que 
inclou l’assumpció del necessari respecte a l’esfera privada de la persona en totes 
aquelles qüestions que no es consideren com la base d’un potencial i demostrable 
mal als altres ciutadans. Garantir un espai de protecció de l’autonomia individual 
legitimitat mitjançant les expressions legals del contracte social. 
2- La implicació dels ciutadans en la determinació de les seves condicions 
d’associació mitjançant l’aprovació dels seu consentiment legítim en el manteniment 
i canvi de les institucions i els seus productes que, al seu torn, regulen la vida en 
societat, incloent-hi l’assumpció que cal respectar els judicis (és a dir, el pensament) 
dels altres membres de la comunitat. 
3- La creació de les millors circumstàncies que facin que els ciutadans puguin 
desenvolupar la seva natura i expressar les diverses qualitats que enriqueixen la 
comunitat, incloent-hi l’assumpció que cal respectar la seva individualitat, protegir i 

                                                 
53 Held, 1995:153 
54 Held, 1995:176 
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respectar les seves mancances, i  promoure les seves habilitats i potencialitats per 
aprendre i construir.55 
 
I és així que el liberalisme i els seu sistema d’organització política, la democràcia 
liberal, entén que és possible desenvolupar la dinàmica de l’harmonia d’interessos 
que s’estableix entre individus de la societat, atès que aquests en obrar en llibertat 
són capaços de trobar el punt d’acord dels uns amb els altres.  
 
La recerca de la felicitat 
 
El Renaixement va significar una gran revolució en la perspectiva de l’home amb sí 
mateix: ara l’home era el centre de totes les coses. El despreniment de la sensació d 
necessitar elevar-se per damunt la terra, va produir que l’home comencés a mirar-se 
la realitat. I en mirar la realitat més propera, va començar a mirar-se a sí mateix. I en 
començar a mirar-se va arribar a  adonar-se que tenia, d’una manera inequívoca, 
unes característiques que fins a aquell dia no li havia parat atenció: l’home era una 
entitat amb sentiments profunds.  
 
L’espiritualitat, que al llarg de l’Edat mitjana es focalitzava cap a Déu, ara es dirigia 
cap a l’home mateix. El romanticisme va ser aquesta expressió fenomenal dels 
sentiments a favor de l’home, i la recerca de la felicitat va ser el gran objectiu en tots 
els nivells de reflexió, inclosos els polítics. Així, incloses les ideologies polítiques 
freqüentment reivindicaven una societat ideal, capaç de garantir a tots el seus 
membres el dret al benestar. El paradigma d’aquesta visió en el camp de la política 
és la declaració d’independència dels Estats Units d’Amèrica. El 4 de juliol de 1776 
els líders de la rebel·lió de les tretze colònies angleses en el continent americà es 
varen declarar independents amb aquestes paraules: <<Mantenim que hi ha veritats 
intrínsecament evidents: que tots els homes són creats iguals i estan dotats pel seu 
Creador de certs inalienables. Entre aquests drets estan la vida, la llibertat i la 
recerca de la felicitat>>. L’històric document afirma que el poble té dret a oposar-se 
per la força a qualsevol tipus de govern que vagi en contra d’aquestes veritats, i 
d’instaurar un de nou que es recolzi en els principis i poders que millor assegurin la 
<<seva seguretat i la seva felicitat>>.56   
 
Des de finals del segle XIX, l’aparició de nous tipus professionals, des d’economistes 
fins a sociòlegs tenien com a objectiu analitzar la qualitat de vida dels pobles i dels 
ciutadans. Els metges, els psicòlegs o els psiquiatres van aparèixer amb més força  
per estudiar les causes i els remeis de les malalties, la invalidesa  i de la mateixa 
infelicitat com a estat de l’esperit. Era l’hora dels professionals que estaven al servei 
dels treballs per donar més benestar al ciutadà. De fet, les nostres societats liberals 
d’avui han arribat a desenvolupar tot un sistema de pràctiques estructures socio-
institucionals que han tingut per objectiu donar una millor qualitat de vida als 
ciutadans. És l’Estat del benestar, que ha estat legitimat per totes les ideologies 
polítiques d’Occident, des del conservadorisme fins la socialdemocràcia, passant pel 
mateix liberalisme i el moviment ecologista.    
 
 
                                                 
55 Cal entendre que, en relació al problema de la base econòmica o material de la condició de l’home, no és el mateix el concepte de neo-
liberalisme econòmic que el liberalisme polític. Com va afirmar John S. Mill, les desigualtats econòmiques i de propietat, d’oportunitat i de poder 
econòmic,  minen la llibertat efectiva i el desenvolupament de la individualitat. Veure Baum, 1999: 501. 
56 Marcos, 2002: 74 
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La raó i l’imperatiu tecno-científic 
 
La tradició de la llibertat està lligada al racionalisme i a la Il·lustració. La Il·lustració 
fou definida per Kant com la majoria d’edat de l’home intel·lectual: es tractava de 
treure’s el jou de les influències externes en l’ús de l’intel·lecte que podien posar en 
dubte qualsevol anàlisi serena, i que el condicionaven sense cap mena de protesta. 
En aquest sentit, més d’una època de la història de la humanitat, i amb raó, se la pot 
anomenar l’època de la Il·lustració o època del Renaixement. I, tanmateix, el segle 
XVIII, per damunt de tot, es destaca per aquest esperit de lliure examen sense 
traves que és l’esperit essencial i que caracteritza tota la civilització occidental57.  
 
Amb aquest esperit d’observació que la raó imposava, es va anar desenvolupant la 
nova ciència moderna. En el cas concret de la civilització Occidental, la ciència 
moderna va néixer dels espais inconsistents que les religions mostraven quan es 
contrastava la realitat percebuda amb la representació del món sota els seus 
preceptes assumits cegament. Aquesta, a diferència de l’antiga, tenia una fonament 
totalment diferent: el constructes científics eren un producte pur de la imaginació. 
Les noves categories científiques sorgides al costat de i recolzades per les noves 
matemàtiques van possibilitar que la natura quedés ‘trinxada’ en elements teòrics 
fins ara impensables, atès que la realitat pren moltes formes i comunica moltes 
propietats que abans ningú no havia pogut veure. És a dir, la ciència generava noves 
visions del món, o cosmovisions, que necessitaven alhora, cadascuna d’elles, dels 
mecanismes propis de constatació empírica per a la funcionalitat atorgada. Havia 
nascut el que s’anomena la ciència moderna i la tecnociència, que afirmava que la 
natura era susceptible de ser modificada a voluntat i al mateix servei de l’home. Tot 
el que l’home havia de fer era conèixer al més profund possible tot allò que se li 
presentava al davant per treure-li em màxim de profit.  
 
 
El liberalisme polític es presenta doncs com una ideologia on es busca la llibertat i la 
satisfacció en el present més que no pas la recerca de l’ideal futur. El liberalisme 
entén que la condició humana en les societats modernes democràtiques necessita 
de realitats més bàsiques, més immediates, que no pas el seu sacrifici per una idea 
que no se sap si es passat o futur. I de més a més, que tot aquest procés es pot 
realitzar de forma ordenada, pacífica i pactada. La mentalitat liberal moderna advoca 
per treballar a favor del benestar de l’home com un ésser que viu ara i aquí, i que 
malgrat els problemes és capaç de treballar satisfactòriament per superar-los. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Cobban, 1989:326 


