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1. La filosofia política 
En l’antiga Grècia, el terme política significava l’art de 
viure en societat. La filosofia política estudia, per tant, 
l’organització de la vida en societat. 

1.1. La sociabilitat humana 

La sociabilitat és natural o interessada? 

1.2. Concepte d’Estat 

La sociabilitat és la tendència a viure en societat; és a dir, 
no tan sols a viure amb altres individus sinó a fer-se 
càrrec, en major o menor mesura, d’ells i del grup. 

Sociabilitat per interès 
Segons Thomas Hobbes, l’home és un llop per a l’home, 
però es veu obligat a ser sociable perquè, si es disolgués la 
societat, s’esdevindria una guerra de tots contra tots en la 
qual no es garantiria la supervivènvia de ningú. 

Es l’encarregat de mantenir l’ordre 

La seva funció principal és assegurar la pau i l’estabilitat 
garantint el compliment de la llei, i protegir els ciutadans 
d’amenaces provinents de l’estranger. 

Sociabilitat per naturalesa 

Segons Aristòtil l’ésser humà és sociable per 
naturalesa, ja que tan sols pot desenvolupar les seves 
facultats i realitzar-se com a persona vivint en societat.  

L’Estat modern apareix en el segle XVI com una manera nova 
de poder que requereix una comprensió més precisa, per a la 
qual no n’hi ha prou amb una descripció tan general. 

En sentit ampli, podem entendre que l’Estat apareix quan en 
les primeres organitzacions humanes trobem que alguns dels 
seus membres s’encarreguen de dirigir la vida comunitària 
dels altres. 

És sobirà 

Tota institució dintre de les seves fronteres ha de subordinar-
se a l’Estat. Aquest, tanmateix, no ha de respondre davant 
ningú. 

Té poder territorial 

El poder de l’Estat s’estén a tot el territori que delimiten les 
seves fronteres i sobre tots els habitants. 
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1.3. Necessitat i origen de l’Estat 

Les teories contractualistes consideren que l’Estat és fruit 
d’un pacte social i que, si no n’hi hagués, la situació per a 
l’home seria insostenible.  L’anarquisme considera que l’Estat és l’instrument dels 

poderosos per a oprimir el poble. Per tant, l’anarquisme no 
tan sols creu que l’Estat és innecessari sinó que defensa la 
seva dissolució. 

És necessari l’Estat? 

Thomas Hobbes sosté que l’estat de naturalesa, previ al 
contracte, és la guerra de tots contra tots; l’Estat garanteix 
l’ordre i la pau ja que una sola persona té la sobirania 
absoluta 

Segons gairebé tots els pensadors als quals ha interessat 
aquest tema, existeixen bàsicament dues raons que fan 
imprescindible l’Estat. La primera és que sense una 
institució que tingui el monopoli de la legitimitat de l’ús de la 
força bruta no es podria garantir l’estabilitat social. La 
segona raó és que l’Estat es preocupa de l’interès general i 
el bé comú. John Locke reconeix en l’home uns drets naturals previs al 

pacte, tanmateix, l’Estat és l’única manera de garantir 
aquests drets; en aquest cas, els governants poder ser 
destituïts del seu càrrec si no compleixen la seva missió. 

Jean-Jacques Rousseau considera que en l’estat de 
naturalesa els individus són lliures, iguals i bons, és la 
societat resultant del pacte allò que els corromp. Tanmateix, 
el contracte social és l’única manera de garantir la cobertura 
de les necessitats humanes. El governant ha de sotmetre’s 
a la voluntat general. 

Hi ha tres grans teories contractualistes: 

«L’Estat és un mal, però un mal necessari». 

John Stuart Mill 

John Stuart Mill, pare del liberalisme polític, considera que 
l’Estat és un mal perquè dicta ordres i prohibeix 
determinades accions, però és necessari perquè la seva 
existència afavoreix la convivència i ens dóna més 
seguretat.  
L’Estat, segons Mill, no ha de posar límits a la llibertat 
individual si no és per a evitar que una persona faci mal a 
una altra. 
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1.4. Les formes de l’Estat 

Estat autoritari 

El poder s’exerceix amb una autoritat sense límits i sense 
sotmetre’s a cap tipus de control. No existeix separació de 
poders, no es tria els governants ni es pot expressar 
disconformitat amb la manera d’exercir el poder. 
L’absolutisme i el totalitarisme són les dues formes d’Estat 
autoritari. 

Per què els membres d’una societat, que són molts, 
obeeixen qui governa, que tan sols és un o un grup 
reduït? 

Aquesta pregunta, formulada per Étiene de la Boétie, està 
relacionada amb el concepte de legitimació: els ciutadans 
obeeixen voluntàriament l’Estat quan el consideren legítim. 
La legitimació, tanmateix, no sempre es dóna de la mateixa 
manera; un ciutadà considera legítim i obeeix 
voluntàriament un Estat democràtic o un Estat totalitari per 
raons diferents. Estat de dret 

El poder polític és sotmès a les lleis igual que els ciutadans. 
En un Estat de dret, la Constitució recull els principis 
fonamentals en què es basa l’Estat, de manera que ningú té 
poder per a incomplir-los ni s’hi pot legislar en contradicció. 
El poder es divideix en legislatiu, executiu i judicial, de 
manera que cap càrrec en pot exercir més d’un a la vegada. 

Estat social de dret 

L’Estat vetlla pel benestar material i la seguretat econòmica 
dels ciutadans, minimitzant les desigualtats socials. Per la 
resta, és un Estat de dret com el descrit anteriorment. Se’l 
pot anomenar també Estat del benestar. 

1.5. Legitimitat de l’Estat 

Quan el poder és legítim, el Govern té autoritat, és a dir, dret 
a manar. Un Estat que suscita por per tal d’obtenir 
submissió no és legítim, per tant, no té autoritat. 

Max Weber distingeix tres maneres de legitimació: 
•  Legitimació tradicional. El poder es legitima per recurs a 
la tradició. Determinades famílies, dinasties o classes han 
ocupat el poder des de sempre i, per tant, sembla natural 
que ho segueixin fent. 
•  Legitimació carismàtica. El poder es legitima per recurs 
al carisma; és a dir, segons l’atracció que desperti el líder 
sobre la població. 
•  Legitimació racional-legal. El poder es legitima per 
recurs a la llei; l’Estat és legítim si és democràtic. 
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2. Concepcions de l’Estat 

2.1. L’origen de la democràcia 

Característiques de la democràcia atenenca: 
•  Era una democràcia directa: els ciutadans participaven 
en la legislació i el govern sense intermediaris ni 
representants. 
•  Només una quarta part de la població tenia dret a 
participar de la democràcia, excloent-hi les dones, els 
ciutadans d’origen estranger i els esclaus. 

2.2. El naixement de la ciència 
       política moderna 

En aquesta mateixa obra queden establerts com a mètode 
d’estudi: l’Estat com a objecte d’estudi de la ciència política 
i l’extracció de lleis a partir de l’observació dels fets polítics, 
considerats al marge de l’ètica. 

Tot i que el terme «Estat» en el seu concepte modern no 
apareix fins a Maquiavel, des de l'Antiguitat s’han succeït 
diferents formes d’organització social i política i diferents 
consideracions de com han de ser. 

Les reformes de Soló i Clístenes van suposar l’inici de 
la democràcia a Atenes en el segle V a. C. que va 
durar fins el 322 a. C. 

Els sofistes van ser mestres de retòrica que van gaudir, 
durant la democràcia, de gran prestigi. Ensenyaven, des del 
relativisme i el convencionalisme, l’art de parlar en públic. 
La capacitat d’oratòria era decisiva en una democràcia com 
l’atenenca, basada en l’ús de la paraula; d’aquí la 
importància dels sofistes, els quals, tanmateix, no podien 
participar directament de la política perquè eren estrangers. 

Maquiavel és el pare de la ciència política, ja que dóna 
independència a la política respecte de l’ètica. 
Anteriorment, els tractats sobre política es limitaven a 
l’enumeració i la classificació de les formes polítiques. 

En la seva obra principal, El príncep, plasma tots els seus 
coneixements per accedir al poder i conservar-lo. 
. 

Maquiavel conclou que: 

•  L’Estat és l’art de conquerir i mantenir el poder. 

•  El príncep no ha de confiar en la fortuna, encara que hagi 
de ser tinguda en compte, com demostra la història. 

•  El príncep ha de saber manejar l’astúcia i la força segons 
convingui per a aconseguir els seus objectius. 
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2.3. Parlamentarisme i 
       separació de poders 
El parlamentarisme és el sistema en el qual és el 
parlament, escollit pels ciutadans, qui elabora les lleis i 
controla l’actuació del Govern. 

Aquest sistema implica la divisió de poders, proposat per 
primera vegada per John Locke quan va assentar les 
bases de la monarquia parlamentària. 

En el liberalisme és l’individu i els seus drets els que 
ocupen la centralitat de l’escena política; l’Estat ha de 
garantir un marc legal que protegeixi els drets individuals, 
vetlli pel lliure intercanvi i respecti les regles de la 
competència econòmica. 

Poder federatiu 

És l’encarregat de les relacions amb altres països, del 
comerç i de la seguretat de l’Estat. 

Poder executiu 

És l’encarregat de realitzar o executar les lleis realitzades 
pel poder legislatiu. Està confiat al Govern. 

Poder legislatiu 

És l’encarregat de crear les lleis. Ha de buscar el bé comú i 
ser igual per a tots. És escollit mitjançant votació. 

Locke reconeix als governants el dret a revoltar-se si el 
poder perjudica els drets naturals: per conquesta d’un Estat 
enemic, per modificació arbitrària del poder legislatiu o 
quan el legislatiu i l’executiu no compleixen amb les seves 
funcions. 

2.4. El pensament liberal i la 
       societat capitalista 

L’Estat liberal defensa les llibertats civils i les llibertats de 
mercat. 

Adam Smith (1723-1790) defensa que l’Estat té com a 
finalitat primordial assegurar el creixement econòmic, de 
manera que ha de limitar-se a protegir el comerç sense 
intervenir en l’economia.  

Per a Smith, el benestar i la riquesa d’una societat 
depenen de:  
•  L’egoisme individual o l’interès propi de cadascuna de 
les parts en un intercanvi comercial, que han d’arribar a 
un acord just. 
•  La llei de l’oferta i la demanda com a regulador del 
mercat. 
•  La divisió i la mecanització del procés productiu. 

Segons Smith, aquests tres factors interconnectats 
permeten que el lliure mercat s’autoreguli sense 
necessitat d’intervenció estatal, aconseguint els majors 
beneficis per a la societat. 
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2.5. L’anàlisi marxista 

Marx defineix que «el motor de la història és la lluita de 
classes», de manera que els sistemes econòmics canvien 
quan les classes oprimides prenen consciència de la seva 
situació i es rebel·len. 

La teoria marxista sorgeix com una oposició al liberalisme i 
al capitalisme. 

L’oposició entre el liberalisme capitalista i la crítica marxista 
encara no ha estat superada, una mostra n’és la 
confrontació entre Karl Popper, defensor del pensament 
liberal, i l’Escola de Frankfurt. 

2.6. El pensament liberal i la 
       societat capitalista 

La crítica de Popper a Marx es basa en la idea que, des del 
falsacionisme, la teoria marxista de la història no és 
científica perquè no es pot donar cap observació que la 
desmenteixi. Dit d’una altra manera, hauria de determinar 
amb exactitud el moment de la caiguda del capitalisme per 
a ser vàlida davant el falsacionisme científic. 

La teoria crítica de Theodor Adorno rebat la de Popper i 
constitueix, a més, una oposició a la teoria tradicional 
perquè aquesta pressuposa que durant tot el procés de 
formulació i comprovació d’una teoria ni la subjectivitat 
del científic ni els factors externs influeixen en el resultat. 
La teoria crítica posa en entredit la neutralitat científica. 

La preocupació de Marx és acabar amb l’alienació de 
l’ésser humà, que es produeix en el capitalisme quan el 
treballador es veu obligat a vendre la seva força de 
producció al patró per a poder subsistir. L’obrer, d’aquesta 
manera, és qui produeix les mercaderies, però és al mateix 
temps, pura mercaderia dintre del sistema. 

Segons el marxisme, el capitalisme amb tota la seva 
estructura econòmica ha de ser substituït. Per al mateix 
Marx, les contradiccions internes del capitalisme conduiran 
a una caiguda inevitable del sistema a mesura que vagin 
resultant cada vegada més insostenibles. 

La teoria crítica posa de relleu la distància i les mediacions 
entre subjecte i objecte, de les quals és impossible 
desprendre-se’n i que fan impossibles la imparcialitat, la 
neutralitat i l’objectivitat. Tant les observacions com les 
teories, es donen en unes circumstàncies concretes que 
determinen la comprensió de l’objecte observat i també els 
judicis de valor formulats pel científic o teòric en qüestió. 
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3. El pensament utòpic 

3.1. L’Estat ideal segons Plató 

Segons Plató, la república o l’Estat estaria formada per tres 
classes socials: els governants, els guàrdies i els 
productors. Cadascuna d’aquestes classes tindria una 
funció i uns drets molt clars: dirigir, protegir i proveir, en 
aquest ordre. A més, homes i dones per igual pertanyerien 
a una d’aquestes classes exclusivament segons les seves 
capacitats. 

3.2. Les utopies renaixentistes 

Destaca l’obra Utopia de Thomas More. Es divideix en dues 
parts: la primera suposa una aguda crítica a la societat de 
l’època; la segona és pròpiament la descripció d’una illa 
localitzada enlloc, en la qual els seus habitants han 
aconseguit construir una comunitat justa i feliç. 

El terme «utopia», encunyat per Thomas More, prové del 
grec οὐ	  (‘no’) i	  τόπος	  (‘lloc’). En general, una teoria és 
utòpica quan planteja una solució perfecta impossible de 
portar a la pràctica. Un Estat és utòpic quan, tot i ser 
impossible d’implementar, és perfecte dintre de la seva 
pròpia teoria. 

Durant el Renaixement es va produir una florida 
espectacular del gènere utòpic. 

A l’illa Utopia, l’absència de propietat privada comporta que 
prevalgui l’interès comú davant l’ambició i l’interès 
personal. A més, impera una estricta organització jeràrquica 
totalment compatible amb la igualtat econòmica i social 
dels utopians. 

Per a prevenir la corrupció, els dirigents no podrien tenir 
propietats ni diners, i tampoc família. Així, estarien lliures 
d’ambició i no es veurien temptats d’afavorir els seus. 

La ciutat del Sol, de Tommaso Campanella, també descriu 
una utopia; en aquest cas, es tracta d’una ciutat en què 
totes les persones treballen pel bé de la comunitat i viuen 
únicament sotmeses als dictats de la raó. 

A Nova Atlàntida, de Francis Bacon, els avenços científics i 
tècnics fan possible la utopia.  
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3.3. Kant i la pau perpètua 

El text La pau perpètua, escrit per Immanuel Kant el 1795, 
no és una utopia, ni la intenció de l’autor és que ho fos, 
però la política internacional al llarg de la història i en la 
situació actual dóna la impressió que ho és. 

L’objectiu de l’obra és establir un marc jurídic que situi la 
guerra com a il·legal. 

Per distopia entenem la descripció d’una societat futura 
en la qual la tecnologia s’ha desenvolupat 
excessivament, i condueix cap a una civilització 
deshumanitzada i a un Estat despòtic. 

Primera secció 

Consta de sis articles preliminars. Alguns dels seus 
objectius són la desaparició dels exèrcits permanents, no 
permetre que un Estat en compri un altre i la prohibició 
d’estratagemes deshonroses a la guerra. 

3.4. Distopies 

Les tres més rellevants són Un món feliç, d’Aldous Huxley 
(1894-1963); 1984, de George Orwell (1903-1950), i 
Fahrenheit 451, de Ray Bradbury (1920-2012). 
. 

Actualment, hi ha ideals que podríem considerar utòpics, 
recollits en la formulació dels Drets Humans amb la 
intenció d’assegurar-ne la implementació a nivell global. 

3.5. Els ideals utòpics actuals 

• El pacifisme és l’esperança, constant en la història de 
la humanitat, en un món sense guerres. 

• L’ecologisme busca un món en el qual els avenços 
tecnològics no suposin un deteriorament del medi 
ambient. 

• La solidaritat és el recolzament desinteressat a causes 
o a persones que es trobin en una situació difícil, ja 
sigui per causes naturals o humanes. 

• La igualtat de drets i oportunitats és l’ideal que tot 
ésser humà gaudeixi de les condicions que li permetin 
portar una vida rica i digna. 

Segona secció 

Estableix els tres articles definitius per aconseguir la pau 
perpètua entre els Estats: 
1.  Tot Estat ha de tenir una constitució republicana d’acord 
amb els principis de llibertat, de dependència i d’igualtat de 
tots com a ciutadans, segons la regla següent: «Allò que no 
pot decidir el poble sobre ell mateix tampoc pot decidir-ho 
el sobirà». 
2.  El dret de gents ha de fundar-se en una federació 
d’Estats lliures, subjectes a un legislador suprem que 
asseguri els drets de tots. 
3.  El dret de ciutadania mundial, de manera que cap Estat 
pugui donar un tracte hostil als estrangers. 
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