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INTRODUCCIÓ: 

 

L’objectiu del meu treball de recerca no és intentar donar resposta a una 

hipòtesi o al plantejament d’un problema, sinó fer recerca sobre un tema 

determinat, en el meu cas el poder. Jo, no vull fer un treball destinat a donar 

una resposta concreta a una pregunta concreta, sinó el contrari, a mi 

m’agradaria acabar el treball havent aconseguit formular preguntes extretes de 

les meves pròpies conclusions un cop feta la recerca. 

Un cop ja marcat l’objectiu inicial del meu treball, explicaré el perquè he triat 

aquest tema, com hi he arribat i com m’agradaria realitzar-lo. Al llarg de tot el 

curs passat la gent ja anava parlant sobre quin tema voldria fer el treball de 

recerca, sobre què voldria parlar. Jo en aquell moment no tenia res pensat i la 

veritat és que a principi de curs, tampoc m’inquietava gaire l’haver de plantejar 

un tema a estudiar i triar una tutor o tutora. Però en el moment en que se’ns va 

informar de que havia arribat l’hora de decidir un objecte d’estudi per al treball 

de recerca vaig començar a pensar en diferents opcions, opcions que fossin 

interessants, que m’agradessin, però que alhora també fossin dignes per a fer 

un bon treball. Una d’elles era realitzar un estudi sobre l’evolució del diari al 

nostre país, com havia anat evolucionant i com havia sobreviscut a la dictadura. 

Ara bé, també m’interessava molt el repartiment del poder al món i en les 

nostres societats. Finalment em vaig decidir per aquesta segona opció. Vaig 

triar la meva tutora i mica en mica ja ens vam posar a treballar. 

Al principi, em pensava que això de marcar un camí de treball seria fàcil i 

senzill, però la veritat és que no va ser-ho gens. Tenia moltes idees dins el cap 

i moltes coses sobre les quals volia parlar que necessitaven ser organitzades. 

Una de les parts més difícils va ser aconseguir un sumari que no fos massa 

extens,ja que vaig haver de concretar sobre el que realment volia fer recerca i 

alhora un sumari que m’agradés a mi i em fos interessant.  
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Com ja he dit anteriorment, inicialment volia parlar de les multinacionals i els 

lobbys que controlen els estats i la seva sobirania, però ha mesura que ho 

parlava am la gent i jo hi reflexionava vaig adonar-me que no sabem què és el 

poder i la importància del seu significat. És per això que vaig decidir dedicar 

una part important del treball als diferents punts de vista i anàlisis d’alguns 

filòsofs sobre el poder al llarg de la història. Un cop presa aquest decisió vaig 

pensar que seria d’ajuda i interessant definir alguns conceptes importants a 

l’hora de llegir o interpretar alguns d’aquesta filòsofs, i així ho faig al 

començament del treball.  

Pel que fa a la tria dels filòsofs tampoc va ser fàcil. Hi ha molts pensadors que 

al llarg de la història han parlat o han tractat el poder en les seves obres. Fent 

una simple cerca se t’apareixen de sobte una gran quantitat de noms davant 

dels ulls i tots et semblen importants  i no te’n vols deixar cap pel camí. Des de 

Aristòtil i Plató, passant per Hobbes i fins a Foucault. Però era evident que 

s’havia de fer una tria i finalment els filòsofs que vaig escollir foren Maquiavel, 

Hobbes, Montesquieu i Weber.  

La decisió d’escollir tant Maquiavel com Hobbes la vaig prendre, perquè els dos 

tenen una gran importància en l’estudi del poder, ja sigui en el llibre El Príncep 

de Maquiavel o per la fervent convicció de Hobbes en l’estat absolutista, fet que 

ens sorprendria en el nostre temps. Montesquieu va ser triat per la seva 

importància en els nostres dies. Les societats en les que vivim estan 

organitzades en la divisió de poders que propugnava el filòsof ja al segle XVIII, 

per intentar evitar l’abús de poder. No podríem entendre el funcionament dels 

estats actuals sense Montesquieu, que fou partidari del liberalisme i de 

l’assoliment de la llibertat per part dels ja no súbdits sinó ciutadans. Potser el 

menys conegut de tots seria Weber, també és el més proper al nostre temps de 

tots ells. Aquest filòsof, o més aviat sociòleg, ens ofereix el punt de vista més 

social, que potser els hi manca a la resta, tot i que prové d’una tradició més 

especulativa i abstracta com l’alemanya. Això, clar, sense fer esment que tots 

ells parlen del poder polític, fins hi tot Weber fa una sociologia de la política i el 

govern.  
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Per concloure, només falta dir que segurament em trobaré amb molts 

entrebancs que m’obligaran a canviar o a redirigir alguns aspectes del treball. 

Però bé, això ja ho explicaré a les conclusions finals.  
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Diferenciació de conceptes: 

A mesura que he anat realitzant i investigant sobre el meu treball, m’he anat 

adonant que hi ha alguns aspectes que es poden confondre o que seria 

interessant d’aclarir, sobretot pel que fa a la lectura directa dels clàssics. Per 

dir-ho d’una altre manera; llegir pensadors o filòsofs dels segles XVI al XX no 

sempre és fàcil i pot suposar alguns entrebancs que intento ajudar a evitar amb 

l’aclariment d’alguns conceptes més o menys recurrents al meu treball. La tria 

dels conceptes la he realitzat a partir de les lectures dels autors, llegint 

directament algunes parts o completament obres originàries seves.  

El meu treball aborda directament el tema del poder i per això el diferencio o el 

contraposo a aspectes com l’autoritat i la força, que són àmbits normalment 

turmentosos i, potser, difícils de comprendre i d’acabar de definir o de 

d’entendre.  

Pel que fa a la diferenciació dels diferents sistemes polítics contemporanis, 

trobo encertat parlar-ne de tots ells, ja que avui en dia en podríem trobar 

exemples de tots, per tant són aspectes que ens involucren directament. 

També, perquè els autors dels quals parlo visqueren en diferents èpoques i 

també en diferents sistemes polítics i de govern, que poden ser interessants de 

definir per acabar d’entendre i de contextualitzar els filòsofs que menciono, 

treballo i llegeixo al llar del meu treball de recerca.  

 

Diferència entre poder i autoritat: si fem un repàs ràpid del que succeeix 

sovint en algunes organitzacions de caràcter vertical o jeràrquic, podem 

observar com no tots els que tenen autoritat tenen poder, i com altres persones 

que no tenen autoritat són gairebé el poder en persona.   

Els experts interpreten el poder com la capacitat d’influir sobre el comportament 

de la resta, en canvi l’autoritat es considera que és el dret per poder influir als 

altres.  Aquests dos elements no són excloents l’un de l’altre, però si que s’ha 
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arribat a la conclusió que aquest tipus d’organitzacions (jeràrquiques i 

verticals), la gran majoria, s’organitzen millor i tenen un rendiment més elevat 

amb la capacitat d’influir que no pas amb el simple dret a influir. Per tant s’ha 

arribat a la conclusió que el poder és més important que no pas l’autoritat.  

El pensador alemany Max Weber va anomenar a l’autoritat com a un poder el 

qual la gent el percep  com  a legítim en lloc de coercitiu. També segons Weber 

la definició de poder era la possibilitat d’arribar a aconseguir uns objectius tot i 

l’oposició d’altres persones, però això ja ho abordarem més endavant en el 

treball. 

Una altra definició complementària de poder i autoritat, és aquella que diu que 

el poder consisteix en l’habilitat de mantenir l’autoritat, de controlar, de 

governar sobre quelcom; en definitiva, qui té el poder té la total autoritat sobre 

alguna cosa. Pel que fa a l’autoritat , també podem dir que és el dret d’exercir 

poder sobre quelcom o algú i és assignada a un individu o a un grup d’individus 

concret amb la finalitat d’aconseguir guanys o metes concretes.  

Diferència entre poder i força: una definició clara i breu podria ser la següent; 

la força s’imposa i el poder s’atorga. 

Els que tenen una gran força física poden aconseguir fer grans proeses, però 

alhora també desastres, com per exemple un heroi mitològic com Hèrcules. 

Ans al contrari, el que té el poder està en una posició amb influencia que pot 

ajudar-lo a aconseguir els seus plans.  

Per fer-ho més entenedor, podem dir que els poderosos s’aprofiten dels forts 

per aconseguir els seus objectius. Els homes més poderosos de la història, ja 

podien tenir molt poder, però si no hagués estat pel seu gran nombre de forces 

difícilment haurien aconseguit tot allò que es proposaven, com per exemple 

Alexandre el Gran, Napoleó, Hitler, ...  

La força i el poder no són la mateixa cosa, però estan estrictament 

relacionades i es necessiten entre si, segurament, el poder sense la força no 

seria res, no serviria, perquè no podria dur a terme els seus objectius o 

aconseguir les seves metes. En canvi, per contra, la força sense el poder 
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tampoc seria res. Ja es pot haver reunit un gran nombre de forces que sense 

un líder que els mani, sense un guia que els digui el que han de fer, molt 

probablement acabarien per dissoldre’s i sense aconseguir els seus objectius, 

tant els del líder com els de les seves forces que estan sota el seu domini.   

 

Diferència entre autoritarisme i totalitarisme: aquests dos aspectes ja no 

pertanyen tant a l’àmbit del vocabulari i de la seva definició, sinó més a l’àmbit 

conceptual.  De fet totalitarisme i autoritarisme són dos sistemes polítics dins 

un marc més gran de sistemes polítics contemporanis on també hi trobem la 

monarquia i la democràcia.  

Per tant, després d’aquest petit aclariment podem dir que els principals 

sistemes polítics contemporanis són els següents; 

Totalitarisme                 un sistema polític que té com objectiu controlar i regular 

àmpliament la vida dels ciutadans. És la forma política més restrictiva. La 

majoria de governs totalitaris tenen com objectiu doblegar la voluntat del poble. 

Per exemple el govern vietnamita controla de forma molt estricta les activitats 

dels ciutadans i les dels visitants del país. Una cosa semblant fa Corea del 

Nord, que utilitza sistemes de vigilància i les noves tecnologies més 

sofisticades per aconseguir  una  gran quantitat de dades sobre la població 

amb la finalitat de neutralitzar i eliminar qualsevol intent d’oposició. 

Els règims totalitaris no es conformen amb què els ciutadans es resignin a la 

falta de les llibertats polítiques, sinó que el que realment volen és que siguin 

lleials de cor, de sentiment, que siguin com soldats de i per la pàtria. A Corea 

del Nord les imatges dels líders i els missatges polítics recitats amb altaveus, 

formen elements comuns en l’espai públic i recorden als ciutadans que deuen 

obediència cega i total a l’Estat. Les escoles i els mitjans de comunicació, estan 

els dos absolutament controlats per l’Estat, presenten només la versió oficial de 

les diferents  notícies.  

L’adoctrinament governamental es fa més intens quan sorgeix alguna oposició 

política. Per exemple, després del moviment a favor de la democràcia de l’any 
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1989 a la República Popular de la Xina, el govern va demanar als ciutadans 

que delatessin els anomenats “antipatriotes”, fins i tot als membres de la pròpia 

família. Però això no és tot, sinó que a més a més sotmeté  tots els estudiants 

de les universitats de Pequín a cursos “d’actualització política”.  

Els governs totalitaris ocupen tot l’espai polític, des de l’extrema dreta (com fou 

el cas de l’Alemanya Nazi), fins a l’extrema esquerra (Corea del Nord o Cuba). 

 

Autoritarisme                  un sistema polític que impedeix la participació popular 

en el govern.  Un govern autoritari no només és indiferent a les necessitats del 

seu propi poble, sinó que està mancat dels mecanismes legals necessaris per 

obligar a dimitir o cessar als governants que ocupen el poder. Gairebé no 

concedeix o directament aboleix qualsevol mitjà d’expressió que estigui a 

disposició de la població. El sociòleg polonès Wlodzimierz Wesolowski 

resumeix l’autoritarisme de la següent manera: <<La filosofia autoritària 

defensa la supremacia de l’Estat sobre les altres activitats socials>>. 

Per exemple les monarquies absolutes de l’ Aràbia Saudita i de Kuwait són 

greument autoritàries.  Altres exemples de règims polítics autoritaris que podem 

trobar en el nostre món d’avui en dia són les juntes militars, juntes militars que 

podem trobar actualment al Congo i Etiòpia, llocs on el descontentament polític 

és àmpliament popular. Tanmateix, no sempre els governs autoritaris generen 

oposició popular, com, per exemple, podem veure a Singapur on   l’ anomenat  

“ autoritarisme suau”  és la forma de govern . Potser el fet que aquest sistema 

de govern no aixequi protestes, rau en l’alt nivell de vida de la gran majoria dels 

seus habitants. Singapur està considerat un oasi enmig del desert de països 

subdesenvolupats que té al seu voltant. Singapur és un país que es vol acostar 

ràpidament al model de vida opulent occidental i on la construcció de grans 

gratacels ha produït múltiples llocs de treball i també salaris que per a la gent 

de la zona els hi semblen astronòmics. 
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Monarquia            és un tipus de sistema polític en el que una família governa 

generació darrera generació. Els orígens de la monarquia britànica, per 

exemple, es remunten a fa més de mil anys. A l’Edat Moderna, la monarquia 

absoluta on els monarques hereditaris tenien el monopoli del poder absolut 

basat en el dret diví  <<el rei és rei per la gràcia de Déu>>, la podíem trobar  

des d’Anglaterra fins a la Xina, passant pels Estats Units (quan encara era una 

colònia, abans del 1776). Encara als nostres dies hi ha monarques que 

exerceixen el control gairebé absolut sobre els seus súbdits, com és el cas 

d’Aràbia Saudita on el sistema monàrquic està legitimat per la tradició, els 

costums i el llinatge. 

Al segle XX, els monarques van anar perdent protagonisme en l’escena política 

i pública internacional fins a desaparèixer i donar pas a governants elegits 

democràticament. Les monarquies que encara existeixen a Europa (Espanya, 

Regne Unit, Noruega, Suècia, Bèlgica, Dinamarca i Països Baixos) són 

monarquies constitucionals. Els monarques són els caps d’estat en termes més 

o menys simbòlics, en canvi el govern l’exerceixen els representants triats pel 

poble i segons unes normes prèviament establertes (constitucions). Encara a 

l’any 2003 uns 30 països seguien sent monarquies on les famílies continuaven 

en el poder després de generacions. 

 

Democràcia          sistema polític en el que el poble exerceix el poder. Els 

membres de les societats democràtiques només de manera excepcional poden 

participar directament en la presa de decisions polítiques, perquè el gran 

nombre de ciutadans fa impossible aquest participació. En les societats 

modernes, la democràcia es d’estil representatiu, cosa que vol dir que 

governen els representants elegits pel poble, davant del qual en teoria són 

responsables.  

Aquest sistema és diferent a la democràcia directa on el poble, sense la 

necessitat de representants ni de partits polítics, pren ell mateix les decisions.  
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Seguint la termologia de Max Weber; el sistema democràtic està legitimat per 

l’autoritat legal-racional i els líders polítics són elegits després de guanyar unes 

eleccions que es convoquen regularment.  
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NICOLÀS MAQUIAVEL 

 

(1469 – 1527)
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NICOLÀS MAQUIAVEL: 

La meva tria de Maquiavel a l’hora de parlar del poder, va ser en part per la 

seva mala fama i en part, perquè era un pensador que no havia estudiat mai, ni 

havia llegit, jo personalment. El nom de Maquiavel sempre l’havia associat a un 

concepte negatiu i tenia ganes de descobrir i investigar més sobre aquest 

personatge que sembla, havia fet o dit algunes coses que havien molestat a 

algú. Però no el vaig triar únicament per morbositat, sinó que, també, vaig 

adonar-me que va ser un dels primers pensadors de l’era moderna que 

abordava el tema del poder, com assolir-lo i com mantenir-lo. Era Maquiavel un 

príncep o ho hauria volgut ser? 

Maquiavel va ser un historiador i filòsof polític italià. Va néixer el maig de l’any 

1469, en una família de la noblesa florentina. Va rebre una sòlida educació 

humanística, basada en l’estudi dels clàssics llatins i italians. Ja als vint-i-cinc 

anys va ser nomenat secretari del govern i encarregat dels Afers Exteriors i de 

la Guerra de la república. Maquiavel va arribar  a ser un expert en política 

exterior, o com diríem avui en dia en política internacional. L’any 1512 els 

Médici recuperen el poder a Florència i se’l destitueix dels seus càrrecs i és 

empresonat per conspiració. Un cop és posat en llibertat, passa a retirar-se a 

les seves propietats properes a la ciutat de Florència on començarà a escriure 

algunes de les seves obres més importants.  

La seva obra més destacada és El Príncep, que li va donar la mala fama de 

cínic moral. En els seus escrits parla sobre els principis en els quals es basa un 

suposat estat ideal i els recursos i  mitjans per mantenir-lo. En aquest llibre, 

Maquiavel descriu la manera amb  la que un governant pot aconseguir, assumir 

i mantenir el poder polític d’un principat. És un manual per com ser príncep. En 

els capítols podem trobar diferents consells, advertiments, podríem dir que és 

un llibre de formació dels governants, dels prínceps. Des d’aquesta perspectiva 

s’analitza el perfil psicològic que hauria de tenir el príncep i quines són les 

virtuts humanes que són més importants en la seva tasca com a governador. El 

Príncep és com una obra sobre l’art de governar, és un llibre didàctic que ens 
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dóna el caràcter del polític real. Les conclusions que acaba traient Maquiavel 

és que el príncep ha d’aparentar posseir algunes virtuts, ser capaç de fingir, 

dissimular bé, i subordinar tots els valors morals a la raó d’estat, encarnada en 

la seva persona. Potser és per algunes d’aquestes afirmacions que, Maquiavel 

va adquirir la fama de cínic moral. Però no només això, per a alguns El príncep 

és una guia per als tirans i dictadors. Deien que a Mussolini li encantava, i que 

els bolxevics el consideraven un camarada revolucionari. Per a d’altres obrí el 

camí a la tolerància ètnica i religiosa, als drets humans i a les democràcies 

modernes. Potser és per això que diuen que Maquiavel inventà la política 

moderna, de fet podem dir que ell practicava l’observació directa del món de la 

política.   

Una possible definició de Maquiavel podria ser la de pensador, però sense un 

sistema filosòfic concret, la de humanista amb nostàlgia de la grandesa de 

l’antiga Roma, patriota, sense gaires principis ètics, potser oportunista, però, 

també pragmàtic i amb una idea utilitarista de les coses i els actes de cadascú.  

Com ja he dit anteriorment, Maquiavel, va rebre una forta educació 

humanística. Per tant podem afirmar que era un humanista, estudiós dels antics 

clàssics, centrat en bona part en l’estructura de l’antic Imperi Romà, en 

conseqüència també era un renaixentista, un home avançat al seu temps. Però, 

sobretot, i això és un aspecte molt important, quan va escriure El Príncep o 

d’altres obres seves, era un home que no tenia res a perdre. Maquiavel en 

aquell moment ja havia estat empresonat, i després posat en llibertat, i s’havia 

retirat a les seves propietats, per tant era un home que ja no havia d’amagar-se 

de res, podia escriure d’una de forma totalment desinhibida, i així ho va fer. 

Maquiavel és totalment políticament incorrecte, escriu d’una manera totalment 

desacomplexada i se centra molt concretament en la Itàlia de la seva època. 

També, en El Príncep parla de lles diferents lluites de poder, pugnes pel poder 

que, segurament, escriure-les en aquell temps et podia portar molts problemes. 

Per exemple en El Príncep no utilitza cap mena de recurs literari per embellir el 

seu escrit, escriu d’una manera totalment natural i directa sense ganes de 

dificultar la lectura. Per tant, Maquiavel  no era tant un filòsof com un pensador 

polític. De fet, per a Henry Kissinger (ex secretari d’estat dels EUA), Maquiavel 

fou el primer pensador polític de la era cristiana. Segurament fou per aquesta 
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escriptura tant directa que va guanyar tanta mala fama, ja que si avui en dia 

ens poden sorprendre algunes de les coses que digué, encara més al segle 

XVI. De fet, és sobretot a l’època de Marlowe i Shakespeare quan s’associa 

Maquiavel al mal. 

 Una altra crítica que se li podria fer és que com a realista que era, va pensar 

que la realitat era evident per si mateixa, però la realitat, sobretot la més 

pròxima és la més difícil d’apreciar, com bé digué posteriorment  David Foster 

Wallace. 

 Tot i que s’ha de dir que, l’adjectiu “maquiavèl·lic” ha derivat i denigrat en 

significats que s’allunyen totalment de la figura històrica que nasqué i morí a 

Florència a cavall dels segles XV i XVI. S’ha de dir que ell és un home 

totalment laic i que no parla mai d’allò sagrat. Potser per això va ser tant 

qüestionat, o potser, simplement és un aspecte més a la seva suma de 

defectes per a la gent de la seva època i d’èpoques posteriors. A més a més, 

Maquiavel també va ser criticat pel seu interès en separar l’Església de l’Estat, 

la religió de la política, fet que li va suposar molts enemics entre la fervent 

Església Catòlica italiana i dins el Vaticà, com per exemple el papa Alexandre 

VI (Roderic de Borja). Però Maquiavel, també tenia un interès en separar la 

política de l’ètica, i aquesta és una de les parts que ha suscitat més polèmica al 

llarg dels segles. Realment és bo, realment està bé i és correcte que els 

nostres polítics que exerceixen la política deixin a banda l’ètica quan els 

convingui? Al meu parer no, i menys avui en dia quan en teoria ells són els 

nostres representants i defensen els interessos dels ciutadans. Avui en dia, de 

fet, podem trobar diverses situacions i casos de polítics que han causat un gran 

rebombori i indignació entre la població, ja per corrupció dins del partit, 

malversació de fons públics, estafa per part dels bancs a la gent més pobre i 

humil amb el consentiment dels polítics,... en totes aquestes diferents 

situacions crec que podem estar d’acord que les seves accions han estat 

totalment mancades d’ètica. 

Alguns autors han assenyalat que, un exemple de democràcia amb un bon 

lideratge, segons la teoria de Maquiavel, podria ser Abraham Lincoln. Durant el 

seu temps es pensava i es deia que era un tirà que governava amb mà de ferro 



18  
 

i sovint de forma anticonstitucional. Potser en alguna ocasió fou cert. En canvi 

en el nostre temps Lincoln és famós per presentar i tirar endavant la tretzena 

esmena de la Constitució dels Estats Units, que abolí l’esclavitud de forma 

permanent, i se’l reconeix de forma característica per això. Per a Maquiavel 

com ja he dit anteriorment un príncep havia d’aparentar posseir algunes virtuts, 

ser capaç de fingir, dissimular bé, i subordinar tots els valors morals a la raó 

d’estat, encarnada en la seva persona. Abraham Lincoln potser és un dels 

polítics de la història moderna que més s’acosta a aquest perfil de príncep. 

Lincoln fou un home que passarà a la història per la seva lluita contra 

l’esclavitud i que la seva figura ha arribat al nostre temps com a un gran 

defensor de les llibertats, això s’ha de tenir molt en compte ja que no és poca la 

seva importància. Ara bé, també pels motius anteriorment esmentats cal que 

pensem que va aconseguir tirar endavant moltes de les seves iniciatives 

utilitzant algunes de les tècniques que descriu Maquiavel. 

Ara bé, el que sembla que hauria pogut ser el príncep perfecte de Maquiavel és 

Lenin, sobretot pel que fa  a la part més cínica de El Príncep. El líder bolxevic 

per arribar a aconseguir el poder va obligar a abdicar al tsar d’aquell moment 

Nicolas II. Lenin seguí les directrius de Maquiavel d’ eliminar tota oposició que 

tingués davant d’ ell i la de quedar-se ell amb el poder i en el seu lloc  va posar 

polítics i càrrecs nous afins al nou règim instaurat per ell. 

El pragmatisme. El pragmatisme deu ser una de les poques coses que pugui 

unir  tres personatges històrics tant diferents com Maquiavel, Lincoln i Lenin al 

llarg de gairebé sis segles. També l’ utilitarisme seria un concepte o una actitud 

que podríem trobar en qualsevol dels tres. Maquiavel, com es pot veure reflectit 

en El Príncep, és un home  totalment pràctic i que se centra absolutament en la 

Itàlia de la seva època. No parla d’aspectes abstractes o metafísics, sinó que 

aborda directament els problemes socials i polítics de la societat en la que 

vivia. Tots tres personatges, són homes que tendeixen a subordinar els mitjans 

als fins, a instrumentalitzar tot els que els envolta per aconseguir el que es 

proposen, sobretot en el terreny de la política.  

Pel que fa a Maquiavel, segurament, no era tant dolent com ens planteja la 

imatge que ens ha arribat fins als nostres dies. Ara bé, si que hem de 
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reconèixer que era un home sense pèls a la llengua i el qual només li 

interessava la política de la seva època. Pel que fa a El Príncep, potser, no 

només el va escriure per als Médici, sinó que, és bastant probable que a ell li 

hauria encantat posar en pràctica les diferents actituds que ell defineix en la 

seva obra. A Maquiavel li hauria encantat ser un príncep.  

 



20  
 

 

 

THOMAS HOBBES 

 

(1588 – 1679)
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THOMAS HOBBES: 

Posteriorment  a Maquiavel, vaig decidir triar Thomas Hobbes. La seva 

incorporació a l’índex d’autors del treball ve donada per les seves idees 

absolutistes i oposades a Locke. El seu pessimisme pel que fa a l’ésser humà 

va provocar en mi unes ganes de saber més sobre ell i inquietuds per endinsar-

me en les seves idees tant diferents a les meves, o potser no tant... 

Hobbes va néixer a l’abril de l’any 1588 a Wiltshire, Anglaterra. El seu pare era 

capellà però una disputa davant de la porta de l’església amb un altre el va 

obligar a traslladar-se a Londres. En conseqüència, Thomas Hobbes, als set 

anys passà a estar sota la tutela del seu tiet que era comerciant, no tenia més 

família.  

Hobbes demostrarà, posteriorment, les seves capacitats intel·lectuals per a 

l’estudi dels clàssics a l’escola privada de Robert Latimer. A l’any 1603, quan ell 

en tenia catorze, el seu tiet Francis finançà la seva entrada a Oxford on no 

mostrà cap interès per la filosofia de inspiració aristotèlica. L’any 1610 

emprendrà un viatge per Europa acompanyant a William Cavendish per França, 

Alemania i Itàlia. Durant aquesta travessia Hobbes s’adonarà que l’escolàstica 

(moviment teològic i filosòfic que va intentar utilitzar la filosofia grecollatina 

clàssica per a comprendre la revelació religiosa del cristianisme) gaudia del 

molt  poc apreci ja en aquesta època. És per tot això que quan torna a 

Anglaterra decideix aprofundir en l’estudi dels clàssics. 

 En aquesta etapa de la seva vida naixerà la seva relació amb Francis Bacon 

(iniciador del moviment filosòfic de l’empirisme britànic), relació que farà que 

Hobbes reforci les seves idees i línies de pensament pel que fa al seu 

allunyament de l’escolàstica i de l’aristotelisme.  
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Al 1629 publicarà la seva traducció de Tucídies  en la que sembla que Hobbes 

ja vol transmetre una advertència als anglesos sobre els possibles perills de la 

democràcia.  

De l’any 1629 al 1631 farà un nou viatge a l’Europa continental, però aquest 

cop com a tutor del fill de Sir Gervase Clinton, viatge en el que descobrirà la 

importància de la geometria i la capacitat d’aplicar el seu mètode com a  

defensa de les seves idees referents a l’àmbit social i polític. Es veu reflectit, 

per exemple en la geometria de l’Estat de Hobbes.  Seguint la línia del 

pensament de Galileu pel que fa a la investigació científica, Hobbes volia 

construir una geometria política, una ciència política tant plena de necessitat 

científica com la geometria. Així, Hobbes ens diu: "Si hom conegués les regles 

de les accions humanes amb una certesa igual aaquella amb què hom coneix 

les regles de les magnituds en geometria, l'ambició i l'avidesa serien impotents i 

la humanitat gaudiria d'un període de pau tant constant que sembla que ja no 

caldria lluitar sinó per raons de territori, és a dir, per la multiplicació del homes." 

Com ja he dit, va conèixer Galileu, però també Descartes, el qual criticarà 

posteriorment. Tot i que, tampoc en hauria de sorprendre que Hobbes i 

Descartes tinguin idees diferents o fins i tot antagòniques. El filòsof anglès, va 

conèixer ni més ni menys que a Francis Bacon (creador o impulsor de 

l’empirisme) i, també, a Descartes, que va ser el primer que va plantejar que la 

raó era l’única font de la veritat (racionalisme). 

Però el seu destí va voler que visqués en una època molt poc propicia per a un 

amant de la pau i la tranquil·litat. Hobbes va viure uns temps convulsos, al seu 

país (Anglaterra) es van produir dos revolucions de caràcter liberal i a favor del 

parlamentarisme. És el període de la història d’Anglaterra que està comprès 

entre els anys 1642 i 1689, entre la fi del regnat de Carles I d’Anglaterra, 

passant per la República britànica i el Protectorat anglès d’Oliver Cromwell i 

acaba amb la Revolució Gloriosa que, destitueix Jacob II. 

Thomas Hobbes és un autor que reflexiona sobre l'origen de la societat. Afirma 

que l'ésser humà és dolent per natura (Homo homini lupus est: l'home és un 

llop per a l'home) i per això, en l'estat natural (aquella situació hipotètica en la 
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qual l'ésser humà vivia segons la seva natura sense cap mena de limitació per 

part de l'estat) l'ésser humà viu en un estat de guerra constant de tothom contra 

tothom. Els humans consideren que aquesta situació de guerra de tothom 

contra tothom és insostenible, o almenys això diu Hobbes, i per això decideixen 

de signar un pacte “el pacte social”, pel qual renuncien a la seva llibertat i la 

cedeixen a les mans d'un sobirà, el Leviatan (el qual pot ser una persona o 

una assemblea), que els ha de garantir la pau i l'estabilitat. Tot i que també s’ha 

de dir que aquest  “pacte social”del qual parla Hobbes consisteix un acord des 

de dalt fins a baix, és a dir des de les oligarquies i l’aristocràcia fins al poble ras 

( la plebe), la classe baixa. Per tant, res a veure amb el posterior “contracte 

social”, més conegut, de Jean-Jacques Rousseau.   

Així doncs, en Hobbes llibertat i ordre són totalment incompatibles a causa de 

la natura pròpia de l'ésser humà i, per això, cal renunciar a la llibertat per poder 

viure en pau. Cal dir que el sobirà no signa el pacte, i per tant, ell no ha perdut 

la llibertat, però ha de mantenir en pau l'estat.  

Aquesta visió política és molt important, ja que per primera vegada es 

considera que l'origen del poder no és diví, sinó que és el poble qui atorga 

aquest poder en mans d'un sobirà, que no és més que un representant del 

poble; s'estableixen així, per part de Hobbes, les bases del liberalisme, sense 

que se'l pugui considerar, tanmateix, plenament liberal. Ja que la seva visió de 

l’home és una visió totalment pessimista.  

Segons ell, en l’ anomenat estat de natura (homes lliures sense el control de 

l’estat) els humans no seriem més que uns simples salvatges que ens 

mataríem entre nosaltres pel menjar, pel refugi, per a qualsevol cosa, seríem 

una societat desorganitzada, o no tan sols això, sinó que seríem membres 

d’una mateixa espècie, però sense cap lligam que ens unís i on les lleis que 

ens governarien serien, la llei del més fort, la llei de la selva. Potser és per això 

que Thomas Hobbes ha estat descrit com a <<el radical al servei de la 

reacció>>, com a un filòsof antiaristotèlic i materialista.  

Les seves tesis estan completament allunyades dels orígens de l’estat modern. 

Tot i que hi ha certs aspectes de modernitat. Per exemple, el pacte social que 
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proposa. Però el fet de que fos impugnat i criticat per Locke (aquest si que n’és 

realment un pare fundador, il·lustrat) ja li confereix un aura negativa, ja que tot i 

que Hobbes volgués eliminar la violència a través del pacte social, amb la 

creació del Leviatan fa que sigui totalment necessària per al manteniment de 

l’estat.  

Hobbes sostenia la idea que l’estat natural de l’ésser humà era la guerra de tots 

contra tots. Tot i això, amb la finalitat d’evitar aquesta desastrosa situació, els 

individus més primitius haurien decidit cedir els seus drets a l’Estat absolut 

(Leviatan), perquè aquest els hi proporcionés seguretat.  

Locke entenia les coses d’una altra manera. Locke, entre altres coses, 

propugnava i defensava, la tolerància, una tolerància entre iguals, entre els 

homes. Aquesta idea de Locke es podria relacionar amb la frase d’un 

personatge que mencionaré més endavant, Voltaire; “no comparteixo les teves 

idees, però moriria per defensar el teu dret a expressar-les”.  

Per a ell, els arguments de Hobbes eren totalment perillosos, perquè 

rebaixaven els orígens de l’ésser humà i de la societat al nivell al nivell moral 

de les feres més salvatges i, sobretot, perquè conduïa al relativisme polític. En 

canvi, Locke, acceptava que Déu havia establert unes lleis naturals en les quals 

si veien involucrats i subordinats tots els ésser que formaven part de l’univers, 

inclòs el propi ésser humà, l’home. Aquestes lleis basades en la raó eren el 

principi organitzatiu que possibilitava la convivència pacífica entre tots els 

homes. Per tant, la tendència a l’organització política era una conseqüència 

natural i voluntària endèmica, particular, intrínseca de la humanitat. 

 L’home no va ser un llop per a l’home en el seu estat original, sinó una criatura 

reflexiva que espontàniament va adonar-se que havia de renunciar a les seves 

llibertats individuals per ser capaç de viure en pau. L’origen de la societat 

vindria donada per un pacte lliure entre iguals, en el que s’hauria valorat sobre 

tot el consens i l’ opinió de la majoria com alguna cosa que pogués garantir i 

assegurar la seguretat i la tranquil·litat de tots els ciutadans.  

Una altra discrepància important de Locke amb Hobbes és la que es refereix al 

poder de l’estat. Els governs  no havien d’actuar mai contra el interès del poble, 
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ni oblidar mai que eren mandataris delegats per ell.. Locke deia que el poder de 

l’Estat no havia de ser il·limitat, ni arbitrari, ni absolut, perquè provenia dels 

ciutadans i era a ells a qui devia lleialtat en tot moment.  

Amb la finalitat d’evitar possibles abusos de poder, va proposar la divisió del 

poder entre tres funcions, la legislativa, el poder executiu i el judicial. Aquesta 

proposta fou posteriorment una constant en tots els plantejaments polítics 

liberals ..  

Com tercera diferència entre Locke i Hobbes, estaria la possibilitat que la 

societat pogués destituir el seu govern si aquest hagués defallit en la seva 

tasca o hagués anul·lat la llibertat dels ciutadans, la seguretat o la protecció de 

la propietat privada. De la mateixa manera que el govern va ser escollit 

democràticament, hauria de ser possible enderrocar-lo per protegir els 

interessos del poble.  

Els raonaments  que Locke utilitzà en els seus dos assajos sobre el govern civil 

donaven suport de manera clara els objectius polítics dels Whigs (el partit Whig 

anglès va estar present en els parlaments d’Anglaterra, Escòcia i Gran 

Bretanya, i més tard al Regne Unit, va tenir un paper molt important en la 

Revolució Gloriosa quan el país va passar de ser una monarquia autoritària a 

una monarquia parlamentària), en definitiva, eren els liberals anglesos 

enfrontats al partit conservador, els Torys. Els Whigs, reunits al voltant al 

Comte de Shaftesbury van intentar que la successió al tron d’Anglaterra 

caigués sobre un  protestant, de manera que no es creés així una monarquia 

absoluta a l’estil francès borbònic. Va ser per això que , el pare del liberalisme 

anglès, realitzà, en la seva obra una defensa del dret a la revolució per lluitar 

contra la tirania. Aquest dret podia ser utilitzat sempre que el govern deixés 

d’actuar d’acord amb la voluntat dels ciutadans. 

 Tal i com assenyala Esmeralda García << Locke dio un paso fundamental al 

proponer una monarquia constitucional y un poder moderado por el parlamento. 

Frente a Hobbes que establecía el poder absoluto para los reyes y Rousseau, 

un cierto ‘anarquismo sentimental’, en palabras de Luis Rodríguez 
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Aranda.>>(García, John Locke (1632-1704), Ediciones del Orto, Madrid, 1995: 

24).  

És necessari reconèixer que la influencia de Locke fou decisiva en les doctrines 

polítiques posteriors. Tant la filosofia anglesa del segle XVIII com 

l’enciclopedisme, la Il·lustració i fins i tot la Declaració de Independència dels 

Estats Units d’Amèrica van ser clars exemples de la ideologia liberal proposada 

per John Locke.  

Segons la seva opinió, tots els homes van ser creats per Déu, lliure i iguals 

entre sí. D’aquí que cap ésser humà pugui estar jurídicament o legalment per 

sobre d’un altre. Només Déu és l’únic sobirà absolut i no existeix cap home que 

es pugui atribuir la seva funció. Totes les criatures pertanyen al Creador, 

pertanyen a la seva propietat, per tant els homes originalment creats (els 

primers homes, els primogènits) no van ser súbdits de cap altre home. Les 

persones tenen l’ obligació moral de conservar la seva vida, perquè aquesta 

pertany a Déu.  

 

Això implica que ningú pot ni ha de sotmetre’s a cap altre ésser humà, ni molt 

menys convertir-se en el seu esclau o en el servent d’un govern il·legítim que ja 

no posseeix el suport de la població. L’esclavitud  és abominable als ulls de 

Déu, i també als de Locke. 

Amb aquestes idees, Locke proposà una nova filosofia de l’home i de la 

societat que solucionava els conflictes plantejats per Hobbes al seu llibre 

Leviatan. El contracte social va ser interpretat des d’una perspectiva liberal 

completament diferent  a la de l’absolutisme monàrquic. 

 No hi ha dubte que foren les seves creences protestants, fonamentades en el 

sacerdoci universal dels creients, les que el van portar a concebre aquesta visió 

igualitària del govern civil, pròpia, també, per què no dir-ho dels puritans que 

van ocupar les primeres colònies dels Estats Units.  

Hi ha una frase de Immanuel Kant que diu; <<l’home no és un mitjà, sinó un 

subjecte>>  malauradament el poder és el mitjà.  
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MONTESQUIEU 

 

 

(1689 – 1755) 
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MONTESQUIEU: 

Montesquieu és indispensable per poder entendre i apropar-se als diferents 

sistemes de govern que lideren les nostres societats actuals. En aquest treball 

hem veig obligat a deixar molta filòsofs fora, però Montesquieu no podia faltar. 

A través d’ ell ens aproximem a la Revolució Francesa, i intentem apropar-nos 

als orígens del nostre ordre actual. Sense Montesquieu no hi ha divisió de 

poders, sense divisió de poders no hi ha democràcia i sense democràcia el 

nostre marc polític occidental queda eliminat. Però estem segurs de que 

realment vivim en una democràcia totalment plena? 

Charles Louis de Secondat, senyor de la Brède i baró de Montesquieu, va 

néixer a Gascunya l’any 1689 i morí a París el febrer de l’any 1755.  

Va ser un filòsof francès de l’ anomenat Segle de les Llums, segle XVIII. El 

mateix any que el parlament anglès a través del Bill of Rights imposa una 

monarquia constitucional a Anglaterra, a França  el llarg regnat de Lluís 

XIV sembla assegurar el poder absolut del rei i Montesquieu neix al castell de 

Brèda a pocs quilòmetres de Bordeus.  

Estudià dret i entrà en contacte amb els intel·lectuals a París. Ciutat que 

abandonarà l’any 1714 després d’assabentar-se de la mort del seu pare i 

tornarà a La Brèda i ingressarà al parlament de Bordeus.  Per a Montesquieu 

els parlaments regionals eren molt importants, eren una herència de les corts 

medievals.  

Publica les Cartes perses amb 32 anys, el 1721, i el seu èxit és fulminant en la 

societat francesa de l'època de la Regència. Ingressarà a l'Acadèmia 

Francesa el 1727 i es trasllada a Anglaterra el 1729, en què és escollit membre 

de la Royal Society. Els seus tres anys a Anglaterra resulten crucials per al seu 

desenvolupament intel·lectual.  

L'esperit de les lleis es publica a Ginebra el 1748. El 1750, per respondre a les 

crítiques dels jansenistes (corrent que propugnava un rigorisme moral radical i 
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pretenia limitar la llibertat humana a partir del principi que la gràcia s'atorga a 

alguns éssers des del seu naixement i a d'altres se'ls nega), els jesuïtes, etc... 

publica la Defensa de l'Esperit de les Lleis, però tanmateix, el 1751 l'Església 

Catòlica inclou L'esperit de les lleis a l'Index Librorum Prohibitorum ("Índex de 

llibres prohibits") instaurat i creat des del Concili de Trento. 

L’objectiu del pensament polític de Montesquieu, expressat a L’esperit de les 

Lleis, és elaborar una física de les societats humanes. El seu model, tant en 

contingut com en metodologia, està més lligat a l’experimentació que a 

l’especulació. Adopta l’anàlisi històrica, basada en la comparació; prové dels 

fets, observant les seves variacions per extreure i inferir d’aquestes variacions 

algunes lleis. Es va diferenciar d’altres personatges de la època per la seva 

filosofia més concreta i no pas tant abstracte, conseqüència del seu ús de 

l’experimentació i de l’empirisme més que del racionalisme. És sobretot en 

aquests àmbits en els que es nota més la influència anglesa de Montesquieu 

(va arribar a ser membre de la Royal Society) que es va separar una mica del 

cànon que s’estipulava en aquell moment. 

És considerat un dels precursors del liberalisme i va ser qui va elaborar la 

teoria de la separació de poders. 

 

En aquesta l’obra, L’esperit de les lleis se’ns ofereix, a més de la descripció de 

les idiosincràsies nacionals de cada estat i de  les diverses formes de govern i 

els seus fonaments hi trobem també els diferents condicionants històrics que 

van acabar portant a la creació d’aquestes nacions, els context que les 

envoltava, la seva història. Va elaborar un nou enfocament de les lleis, dels fets 

socials i de la política; desapareix la clàssica oposició entre les tesis 

iusnaturalistes (doctrina ètica y jurídica que postula l’ existència dels  drets de 

l’home fundats o determinats per la naturalesa humana) que també podríem 

anomenar el Dret Natural  (recorrent en Hobbes i Locke) en contra de les tesis 

escèptiques, que atribuïen el fonament de les lleis a la arbitrarietat dels seus 

legisladors. Iusanturalisme que podríem tronar en John Locke. 
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 Montesquieu considerava que las lleis procedien de les relacions derivades de 

la naturalesa de les coses i de les relacions socials, de maners que no només 

es va oposar a la separació entre llei natural i llei positiva (Llei o conjunt de 

normes dictades pel poder legislatiu competent per tal de regular les 

necessitats jurídiques de la comunitat), sinó que considerava que són 

complementaries.  

 

Cada poble té les formes de govern i les lleis que són pròpies a la seva 

idiosincràsia i trajectòria històrica. A cada forma de govern li corresponen 

determinades lleis, però tant aquestes com aquelles estan determinades per 

factors objectius com el clima i les peculiaritats geogràfiques que segons 

Montesquieu, intervenen tant com els condicionants històrics en la formació de 

les lleis. Tot i això, tenint en compte aquests factors, es pot prendre el conjunt 

del cos legislatiu i les formes de govern com indicadors dels diferents graus de 

llibertat als que ha arribat un poble concret. 

La filosofia política canvia en una filosofia moral quan s’estableix un ideal polític 

que defensa la consecució de la màxima llibertat a través de la necessària 

autoritat política; rebutja completament les formes de govern despòtiques.  

Però per garantir  aquesta llibertat al màxim, Montesquieu considera que és 

imprescindible la separació de poders. Molt influït per John Locke, desenvolupa 

la concepció liberal d’aquest, i a més a més considera la necessitat de separar 

el poder executiu del poder legislatiu, pensa, també que, és imprescindible 

separar el poder judicial. Aquesta separació dels tres poders ha estat assumida 

i aplicada per tots els governs anomenats democràtics posteriors.  

Montesquieu va ser qui criticà fortament els costums i el model de vida de la 

societat francesa del moment. Defensà que els problemes i entrebancs que 

pateix l’home no són causa de l’atzar, sinó d’unes causes i circumstàncies 

determinades.  
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Montesquieu deia que les lleis de la naturalesa, s’anomenen així perquè 

provenen únicament del nostre ésser. Per poder-les conèixer bé, s’ha de 

considerar, imaginar, l’ home abans de la instauració de les societats. En 

aquest estat, les lleis existents pertanyen a la naturalesa. En aquest estat 

natural, l’home, tindria la possibilitat de conèixer i les seves primeres idees no 

serien mai simplement especulatives. Un home així només seria conscient de 

la seva debilitat i la seva timidesa davant d’un món desconegut. En aquestes 

condicions cada un se sentiria inferior als altres o igual, en conseqüència ningú 

tindria motius per atacar la resta. És així com la pau es convertiria en la primera 

llei natural.  La seva debilitat obriria el pas a les seves necessitats i d’aquesta 

manera naixeria una altra llei natural. La por, el plaer, l’atracció, el 

coneixement, constituirien la tercera llei natural. El desig de viure en societat és 

la quarta llei natural 

Tan aviat com els homes es troben en societat, perden el sentiment de la seva 

debilitat; acaba aquesta igualtat que hi havia entre ella i comença l’estat de 

guerra: 

1. La força que cada societat provoca acaba derivant en  un estat de guerra de 

nació contra nació. 

2. La força que experimenten els individus pertanyents a una societat que 

aconsegueix que els beneficis d’aquesta societat els afavoreixin, porta amb ella 

a  un estat de guerra intern. 

Aquestes dues classes d’estats de guerra estableixen les lleis entres els 

homes, habitants d’un planeta, aquests tenen lleis en les relacions que 

sostenen els uns amb els altres, és el Dret de gents. Viure en una societat, 

provoca que es tinguin lleis que regulin la relació entre els governants i els 

governats, es tracta del Dret polític. També existeixen lleis que deriven de les 

relacions que els ciutadans tenen entres sí, aquestes pertanyen al Dret civil. 

Una societat no podria subsistir sense un govern. La reunió de totes les forces 

particulars forma el que s’anomena un Estat Polític. En cada Estat hi ha tres 

tipus de poders: 
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Legislatiu:el príncep o el magistrat fa les lleis per a un cert temps o per sempre i 

corregeix  o deroga les que estan fetes 

Executiu: fa la pau o la guerra, envia o rep ambaixadors, estableix la seguretat i 

prevé les invasions 

Judicial: castiga els crims o decideix sobre els problemes dels particulars. 

Pel que fa a Montesquieu podem dir que era un home molt pragmàtic. Ell 

realment estava interessat en l’organització política i en la governació dels 

estats. Es nota que per a ell a política era molt important i que li agradava molt. 

Li agradava tant, segurament, com el parlament, com les corts. De fet ell va 

estar en el Parlament de Bordeus, la seva ciutat. Potser, per a ell el 

parlamentaris (representació de la ciutadania en un hemicicle) era la màxima 

expressió de la democràcia. Montesquieu era un avançat al seu temps que va 

voler canviar l’ status quo del moment, va voler fer un gir en la política i el 

govern del seu país. Però no va ser només ell, van ser un grup d’homes i 

alguna dona com Olympe de Gouges. Homes, polítics, científics, pensadors, 

escriptors, Condorcet, Voltaire, Jean-Jaques Rousseau, D’Alembert, Diderot, 

Aontoine-Laurent de Lavoisier,... o fins i tot Robespierre.  
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MAX WEBER: 

Weber dona el matís sociològic al treball. Segurament, és l’autor més 

desconegut de tots els que treballo, però també és el més proper al nostre 

temps. És l’únic alemany i per tant és hereu de la tradició filosòfica alemanya, 

que és diferent a la francesa i a l’anglesa. És sociòleg, per tant aborda el poder 

des d’un punt de vista diferent a la resta. Però la seva visió serà més propera a 

Hobbes o a Locke? 

Va néixer a Erfurt, Prússia a l’any 1864 i morí a Múnich, Baviera a l’any 1920. 

Max Weber fou fill d’un destacat jurista i polític del Partit Liberal Nacional a 

l’època d’Otto von Bismarck. Va estudiar a les universitats de Heidelberg, Berlin 

i Gotinga. Es va interessar més especialment pel dret, la història i l’economia. 

Les primeres investigacions de Max Weber es vesaren concretament en temes 

econòmics, algunes d’aquestes realitzades amb el suport dels intel·lectuals 

reformistes coneguts com “socialistes de càtedra”. Weber va ser catedràtic en 

unes quantes universitats alemanyes des de l’any 1893, bàsicament a 

Heidelberg. Entre els anys 1893 i 1906 víctima de fortes depressions, va decidir 

deixar l’ensenyament per dedicar-se a viatjar i investigar.  

Max Weber com a sociòleg va oposar una visió més complexa de la història i 

l’evolució social en contra del model determinista econòmic marxista.  

Potser, per intentar entendre una mica millor Weber pot ser interessant 

remarcar i repassar que ell prové de la tradició alemanya. La tradició filosòfica 

alemanya és diferent a l’anglesa o a la francesa. A Alemanya la tradició és més 

especulativa, aborda temes més abstractes, fet que fa que no sigui tant 

pragmàtica com la de tradició anglesa.  

El determinisme econòmic és una posició intel·lectual que diu que, tant en el 

pla social com en l’individual, tot es pot comprendre si analitzem el 

funcionament de l’economia. La clau de les guerres, els canvis socials, les 

doctrines religioses, els estils artístics, l’organització política... tot això rau en el 
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desenvolupament de l’economia. Per a Marx, és la hipòtesi que l’evolució de 

les societats està governada o fortament restringida per factors econòmics o 

tecnològics.  

Weber té una visió diferent a Marx pel que fa al Capitalisme. Karl Marx el veu 

com una eina per esclavitzar al poble i se centra en la lluita social per alliberar-

nos-en. Per a Weber, el Capitalisme fomenta l’ambició, l’esforç pels nostres 

objectius, representa la moderació racional i el impuls del guany econòmic.  

Per a Weber, les estructures econòmiques i la lluita de classes tenen menys 

importància que altres aspectes de la naturalesa cultural, com la mentalitat 

religiosa o filosòfica,  fins i tot l’ètica. El llibre L’ètica protestant i l’esperit del 

capitalisme (1905) és una obra clàssica de la naixent sociologia que, va trobar 

en l’espiritualitat  de caire protestant la ideologia perfecte per afavorir el 

desenvolupament del capitalisme al nord d’Europa.  

Cal remarcar que Max Weber fou un gran renovador de les ciències socials en 

diferents aspectes, fins i tot en l’àmbit metodològic; a diferencia, però  dels 

precursors de la sociologia, Weber, va comprendre que el mètode d’aquestes 

disciplines no podia ser una simple imitació dels mètodes utilitzats a les 

ciències físiques i de la naturalesa, ja que en els aspectes socials intervenen 

individus que tenen consciència, voluntat, sentiments i intencions que és 

imprescindible que es comprenguin per a la creació d’un bon mètode.  

Però el que realment interessa al nostre autor és el sentit de l’ acció susceptible 

de ser compresa. El seu estudi destaca en la investigació sociològica la 

intersubjectivitat de les relacions entre diversos subjectes moguts per la 

intencionalitat, és a dir, les relacions dotades d’un sentit que les faci 

comprensibles. D’aquesta manera s’intenta captar la lògica que rau en els 

fenòmens socials, amb l’objectiu d’establir inferències causals i models 

tipològics. Així doncs, Weber, intenta trobar tendències socials previsibles a 

partir de la comprensió de les orientacions socials.  

Per a Weber l’ètica protestant inaugura el creixement econòmic quan no es 

conforma amb el quietisme cristià. Amb el protestantisme s’estableixen grans 

diferències respecte als anteriors períodes. Per a ell, Occident venia ja des de 
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feia temps marcant-se objectius i interessant-se per  l’acció del futur. L’aparició 

de l’ètica protestant dispara aquesta tendència.  

En termes generals, podem dir que Weber es va esforçar per comprendre les 

interrelacions de tots els factors que conflueixen en la construcció d’una 

estructura social, i en particular, reivindicà la importància dels elements 

culturals i les mentalitats col·lectives en l’ evolució històrica, rebutjant 

l’exclusiva determinació econòmica definida per Marx i Engels.  

Davant de la prioritat de la lluita de classes com al motor de la història en el 

pensament marxista, Weber dedicà bona part de la seva atenció a la 

racionalització com a mètode per al desenvolupament de la civilització 

occidental; un procés guiat per la racionalitat instrumental plasmada en la 

burocràcia. Tots aquests temes apareixen a la seva obra pòstuma Economia i 

societat de l’any 1922. 

Pel que fa a la part política, Max Weber, fou un liberal demòcrata i reformista, 

que va contribuir a fundar el Partit Demòcrata Alemany. Alhora, també, va 

criticar els objectius expansionistes del seu país durant la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918), i després de la derrota, adquirí gran influència política 

com a membre del comitè d’experts que va acudir en representació del govern 

alemany a la Conferència de Pau de París (1918) i com a col·laborador d’Hugo 

Preuss en la redacció de la Constitució de la República de Weimar (1919). 

Entre les seves obres polítiques caldria destacar Parlament i govern en una 

Alemanya reorganitzada (1918), que va ser una defensa del parlamentarisme 

en els difícils temps de l’Alemanya en guerra. 

Ara bé, fins ara hem parlat de la sociologia comprensiva  de Weber, de la seva 

oposició al determinisme econòmic de Marx i Engels, de l’ètica protestant, ... 

però encara no hem tocat la seva visió pel que fa al poder. Però, tot això sense 

oblidar que Max Weber ha estat considerat un dels grans teòrics del poder.  

La definició que dona Weber del poder és;  “el poder significa la probabilitat 

d’imposar la pròpia voluntat, dins de les relacions socials, contra tota 

resistència i qualsevol fonament d’aquesta probabilitat”  
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Segons ell el poder està en el cor de la teoria política moderna de Maquiavel a 

Foucault. Weber és un dels pares fundadors de l’anàlisi del poder i un dels 

precursors de la ciència social empírica i de la concepció causal del poder.  

Segons Raymond Aron per Weber la ciència social està impregnada d’objectius 

filosòfics. Weber vincula el poder a la pròpia definició de la política i a la lluita 

per a l’existència. En canvi, la lluita per el poder ha d’incloure  el que podríem 

anomenar “ l’ètica de la responsabilitat Weberiana”. 

Pel que fa  a la part referent a la història, en Weber també hi ha la teoria de la 

Història Mundial. Per exemple, fins el segle XVIII la teoria política es concebia 

com  “l’art o ofici del poder”.  

Weber considera que l’Estat i la política han de ser definits pels seus mitjans i 

no pas pels seus propòsits o les seves finalitats. De fet, se centra i en dóna una 

definició << ontologia de la política com la lluita existencial >>. Segons Weber, 

el poder està relacionat amb la política, ara bé, amb la inevitable diferenciació 

de les oportunitats vitals.  

En  Weber, la teoria política del poder es presenta com teoria de l’acció (Weber 

per formació era un jurista, un jurista convertit en un teòric social), d’aquí, 

potser neix la seva preocupació pel tema de la violència.  

Al principi del seu estudi, Weber, se centra en els mitjans, però després (com a 

pensador realista que era) comença a defensar l’ètica de la responsabilitat 

basada en el compromís i la prudència sobre l’ètica de les pures conviccions 

<<que no es pot comprometre i que està feliç de culpar el món per les seves 

conseqüències>>. 

L’ètica de les conviccions és el moment en el que Weber aborda més l’aspecte 

dels principis i els valors humans, que, potser és quan es deixa veure més 

l’ànima i la formació com a jurista de Max Weber. 

L’ètica de la responsabilitat és la que s’aplica a l’acció política (no a les altres 

accions humanes). La política és concebuda com en un àmbit específic de la 

ètica. És la relació entre l’ètica, la política. També és la part en la que Weber 

toca més de peus a torra, o en la que és més pragmàtic, més pràctic. És l’àmbit 
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en el que Weber se centra més en la política. Weber ens diu que la política ha 

de poder ser operativa, que hi ha d’haver pactes. Weber deixa de banda per un 

moment la seva tradició alemanya especulativa i parla de les coses que afecten 

a la gent de manera més directa, deixa de parlar de conceptes metafísics i 

aborda assumptes que ensenyen la seva formació sociològica. L’home és un 

ésser social i com a tal té unes institucions i uns governants que s’encarreguen 

de l’organització política dels estats, és amb l’ètica de la responsabilitat quan 

Weber si acosta més.    

En Weber els dominis de la teoria política i la teoria explicativa se separen.  

Stefano Guzzini considera que de connectar de nou aquests dos instints. 

Weber evita encapsular el poder en una sola tradició de teoria política. 

 

Weber distingeix entre poder i dominació,per ell la dominació és una forma de 

poder més precisa i especialitzada. El control que es té d’una cosa per a una 

finalitat. Sense exercir cap mena de força, la dominació genera una disciplina i 

obediència, sense resistència ni crítica. Weber defineix el poder com; 

“l’oportunitat d’un individu d’imposar la pròpia voluntat, dins de la relació social, 

contra tota resistència i qualsevol fonament d’aquesta probabilitat.” La definició 

que dóna de dominació és; “ l’oportunitat de trobar persones disposades o obeir 

l’ordre que els sigui donada” 

Per tant la dominació és la manifestació més concreta i empírica del poder. 

La relació entre l’ordre i l’obediència fa que tota mena de dominació s’exerceixi 

per un petit nombre de persones, per un minoria que imposa de qualsevol 

manera els seus punts de vista sobre la majoria. En conseqüència quan el 

mecanisme de la dominació arriba a assegurar la seva continuïtat, tendeix 

inevitablement a mantenir en secret les seves intencions, actuacions i decisions 

(aquesta és una condició indispensable per a una activitat política coherent i 

eficaç). 

No hi ha cap dominació que s’acontenti amb l’obediència, que en definitiva, no 

és més que la submissió exterior per la raó, oportunitat o respecte, sinó que  
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intenta despertar en la gent la fe en la seva legitimitat, és a dir, transformar la 

disciplina en adhesió a la veritat que representa.  És a través de la seva 

classificació de la dominació i quan parla d’ ella quan aborda el tema de la 

legitimació del poder. De fet, a través de la dominació, ell, estableix i estructura 

les diferents legitimacions del poder. 

Max Weber distingeix entre tres tipus de dominació legítima: 

1.- dominació legal-racional; els actors creuen en la legitimitat i el dret que té 

l’autoritat, que prové de les lleis i el marc jurídic establert. Consisteix en una 

continua empresa de funcions públiques, instaurades per les lleis i repartides 

en diferents competències diferenciades. La forma més típica de la dominació 

legal és la burocràcia.  

2.- dominació tradicional; es creu en l’autoritat pel caràcter moral, la tradició i 

els costums que han anat passant de generació en generació. L’obediència es 

dirigeix cap a una persona que es mostra com l’encarnació del poder en virtut 

d’un costum (per exemple la primogenitura). La tradició no és equiparable a 

l’arbitrarietat, ja que si la viola el sobirà pot córrer el perill de provocar una 

resistència que no es dirigeix contra el sistema, sinó contra una única persona 

o els seus preferits. Tot i això, generalment, el líder tradicional s’orienta seguint 

les habituals regles de l’equitat i de la justícia ètica o seguint les oportunitats 

personals, però mai d’acord amb principis fixes i formals.  

Ara bé dins de la dominació tradicional en podem trobar diversos tipus. La 

gerontocràcia és una de les formes més primitives en la que el poder recau per 

costum sobre la persona més vella, la més anciana. El patriarcalisme  també és 

una de les més antigues, en la que s’accedeix al poder per haver nascut en el 

nucli d’una determinada família, per herència. La característica d’aquests dos 

tipus és la manca d’administració, d’institucions. Per contra, no ocorre el mateix 

amb el patrimonialisme  que per Weber és el tipus més característic pel que fa  

a la dominació tradicional. També trobaríem el sultanisme, en el que els 

governants són súbdits, el suberà disposa d’una guàrdia personal i governa a 

través de les persones designades per ell.   
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3.- dominació carismàtica; l’autoritat es guanya la legitimitat dels actors, ja 

sigui a través de l’oratòria, la imatge, la creació d’un personatge públic, etc.  

Weber anomena carisma a la insòlita qualitat d’una persona que mostra un 

poder sobrenatural, sobrehumà o als menys desacostumat, de manera que 

apareix com un ésser providencial, exemplar o fora d’allò comú, raó per la qual 

agrupa al seu voltant un gran nombre de deixebles o partidaris. Tota dominació 

carismàtica implica la submissió dels homes a la persona, cap, líder, que es 

creu cridat a fer o realitzar una missió. El seu fonament és, doncs, emocional i 

no pas racional, ja que la fortalesa del carisma rau en la confiança cega i 

fanàtica, en la fe, en l’absència de tot el control i gairebé sempre de tota crítica. 

El carisma és el trencament de la continuïtat, ja sigui legal o tradicional. 

En la política, aquesta forma de dominació adopta diverses cares; des del 

demagog a l’heroi militar, passant per pel dictador i el revolucionari.  

El líder carismàtic no té límits, al menys mentre li siguin fidels els seus 

partidaris, ja que si el dubte s’apodera de qui el segueix, s’enfonsa, desapareix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42  
 

 

Conclusions: 

El meu treball de recerca no té resposta. Les solucions i les contestacions no 

eren l’objectiu del meu treball. El meu treball de recerca no és un treball 

habitual, convencional o típic. Jo al principi del treball vaig pensar en fer-lo amb 

una visió més econòmica, amb un caire més pràctic i de caràcter menys teòric, 

basat més en el repartiment del poder en el món actual. Aquesta era la idea 

inicial. Ara bé, a mesura que he anat avançant en la realització del treball, 

també he anat desenvolupant un canvi en la meva concepció del treball de 

recerca que estava fent. Vaig adonar-me que realment no volia conduir el 

treball cap a aquesta visió més econòmica. Finalment el vaig recolzar 

substancialment cap a un àmbit més filosòfic, a través de l’estudi de quatre 

pensador i filòsofs del llarg de la història, que ha estat totalment inesperat. 

Per tant, el meu treball no té una resposta al plantejament d’una hipòtesi, 

perquè no he formulat una hipòtesi. No puc formular-la, ja que en cap moment 

podria obtenir una resposta, una afirmació rotunda, un resultat a un estudi. De 

fet, i això si que ho puc afirmar, el resultat final del meu treball m’ha acabat 

generant més preguntes que no pas respostes. 

Posteriorment a l’anàlisi i l’estudi dels diferents autors, els quals he llegit en 

part, i treballat i recercat intensament sobre ells, he arribat a la conclusió que 

no he tret cap conclusió. No he extret una conclusió, sinó que moltes preguntes 

i algunes respostes. 

Les respostes que he obtingut han estat sobre tot de caire històric. He pogut 

entendre millor, ja que el treball m’ho demanava, perquè els autors diuen o 

afirmen un seguit de coses. Però alhora, també ha fet que em preguntés com 

és que persones (deixant de banda que siguin grans filòsofs) que han viscut 

durant la mateixa època i situacions semblants poden acabar convergint en 

idees tant summament diferents. Un bon exemple en seria la divergència 

existent entre els escrits de Hobbes i els de Locke.  
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Ambdós personatges van assistir a les dues revolucions angleses del segle 

XVII (revolucions de caràcter liberal i parlamentarista) i van acabar per treure’n 

idees i concepcions del món, de l’home i de les societats humanes totalment 

diferents, com ja s’ha pogut observar anteriorment.  

És realment interessant com l’home pot arribar a obtenir i a concebre, a través 

de la mateixa època i el mateix país, respostes talment diferents a les 

preguntes que ells es plantejaven. Potser allò realment interessant no són les 

respostes, sinó les diferents preguntes, les diferents visions de la societat. 

També he obtingut respostes pel que fa a Maquiavel i a les seves motivacions 

per escriure la seva obra El Príncep. He pogut descobrir com una persona pot 

arribar a ser realment transgressora i les causes d’això; la repudiació social, un 

cert ostracisme, no tenir res a perdre i alhora les ganes de canviar la societat 

en la que t’ha tocat viure i les ganes de fer alguna cosa realment significativa 

per influir en l’organització i la gestió de la vida dels teus conciutadans.  

Per contra, també m’ha causat preguntes realment importants, la lectura de El 

Príncep. Al meu parer és una obra cabdal si es vol governar un estat, sigui o no 

sigui de forma democràtica. De fet, la lectura de diferents obres dels filòsofs 

que tracto o d’algunes parts d’aquestes obres, ja de per si són de gran 

complexitat i m’han ocasionat algun que altre problema de comprensió, però 

crec que he pogut resoldre. 

També és de ressaltar que en aquest llibre, Maquiavel no parla de les 

repúbliques, només aborda l’assumpte de la gestió dels principats governats 

per prínceps, recordem que la seva obra pertany al segle XV. M’he preguntat si 

a part de l’objectiu de Maquiavel d’empènyer als Médici a unificar Itàlia, tenia un 

altre objectiu, com per exemple el d’escriure un manifest universal i 

internacional sobre l’art de la governació, la política. Malauradament, no ho puc 

respondre, perquè això implicaria, segurament, la realització d’un altre treball 

sencer. 

Algunes altres preguntes que m’ha provocat Maquiavel han estat si, realment 

és lícit dir que “el fi justifica els mitjans”. Aquesta és una frase que s’atribueix 

sempre al pensador florentí, però que ell mai va deixar escrita, tot i que és cert 
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que és fàcilment deduïble dels seus escrits. És aquesta frase la que en algun 

moment  m’ha causat alguns dubtes sobre si qualsevol cosa que es faci per 

aconseguir un objectiu està justificada pel mateix objectiu. Segurament, una 

majoria de persones estaria d’acord en decidir que hi hauria d’haver uns límits 

a l’hora d’intentar aconseguir quelcom, que no tot si val, que no es pot trepitjar 

a tothom simplement per  interès propi. Ara bé, per contra, també és cert que 

l’entusiasme, les ganes d’aconseguir-ho, l’esforç, al meu parer no són aspectes 

dolents quan toca lluitar per una finalitat. Això a vegades pot portar a realitzar 

alguns actes mancats de generositat i solidaritat, i plenament egoistes, però qui 

diu que un cert egoisme en algun moment concret no sigui necessari per arribar 

a on es vulgui? Pel que fa al poder encara molt més sovint es veu que les 

persones que hi arriben moltes vegades han hagut de lluitar contra companys 

seus i del mateix partit polític. 

Un cas més extrem seria el de Ricard III, el qual, segons ens relata 

Shakespeare, va matar tota l’oposició que tenia al seu davant, inclosa bona 

part de la família, que li barrava el pas cap al tron. Per tant, tot i que no podem 

arribar a una resposta absoluta i necessària, com ja he dit anteriorment, potser 

si que podem intentar resoldre la pregunta de si el fi justifica els mitjans de la 

següent manera: no és lícit actuar de manera totalment inhumana i despietada 

per aconseguir el que volem, però hem de reconèixer que, moltes vegades, si 

volem aconseguir els nostres objectius haurem d’obrar de forma egoista i 

mirant sobre tot pel interès propi de cadascú.  

Això pel que fa a Maquiavel, però també podríem parlar de Montesquieu. 

L’aspecte que més em sorprengué d’ell fou el fet de que provingués de la 

noblesa o baixa noblesa. Normalment sempre se’ns presenta la Revolució 

Francesa com la gran revolta del poble contra l’opressió de l’aristocràcia, i 

contra la hipocresia de l’oligarquia que estaven al poder des de feia segles. 

Sempre se’ns planteja com la culminació del Segle de les Llums i la Il·lustració. 

Montesquieu no va viure la Revolució Francesa, ja que havia mort alguns anys 

abans, però si que el podem considerar un filòsof il·lustrat del famós Segle de 

les Llums. Ara bé potser hauríem de reflexionar sobre el passat, sobre aquell 

fet. Sempre és bo refer la història.  



45  
 

De debò va ser una  revolta del poble, de les classes més baixes? No se’n va 

aprofitar la burgesia i la petita noblesa per ocupar el poder? La política del 

terror de Robespierre va ser una neteja dels crítics amb qualsevol forma de 

govern, la liderava directament el poble? Aquestes són algunes de les 

preguntes que ens podem fer pel que fa a aquell fet de finals del segle XVIII. 

Si les respostes fossin que realment va ser la noblesa la instigadora de la 

revolta i no pas el poble, que si hauria sumat posteriorment, significaria que la 

revolució no hauria estat tant revolucionària. Significaria que, potser el poble, 

les classes més baixes, encara ara, no haurien fet mai cap revolució contra els 

estaments superiors. Fent cas a aquestes afirmacions, hauríem de deixar de 

banda la Revolució bolxevic de l’any 1917 i d’altres revoltes que s’han fet al 

llarg de la història, sense anar més lluny la Revolució americana. Ara bé, jo no 

sóc ningú, ni estic prou documentat per respondre aquestes preguntes que 

serien dignes per fer alguns altres treballs de recerca.  

Potser, el que si que podríem dir és que no només se li va tallar el cap a la 

reina Maria Antonieta i al rei Lluís XVI. Per la guillotina van passar moltes 

persones que, segurament, no hi haurien d’haver passat. Es va aprofitar per 

eliminar persones que incomodaven en aquell moment. Però persones que avui 

en dia podrien ser reconegudes com a intel·lectuals o defensores dels drets 

humans.  

Per exemple, una dona que va morir el 3 de novembre de l’any 1793, fou 

Olympe de Gouges. Escrigué  la Declaració dels Drets de la Dona i de la 

Ciutadana, i va ser guillotinada per votar en contra de la mort de Lluís XVI. Un 

altre possible exemple seria, Condorcet. Condorcet va tenir una gran 

importància en la Revolució Francesa i va arribar a presidir l’Assemblea 

Legislativa (1792). Es va oposar al judici i a l’execució del rei. El 5 d'abril de 

1794 per raons no gaire clares va ser arrestat i conduït a la presó de Bourg-la-

Reine. No se saben encara avui dia les causes de la seva mort sobtada. Però 

hi ha algunes teories que apuntarien que va ser assassinat per jacobins.  

Però, potser ja ha arribat el moment d’intentar esclarir ni que sigui lleument 

algunes conclusions pel que fa a aquests filòsofs i pensadors.  
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Es poden trobar alguns fils conductors que es van succeint al llarg de les idees 

dels diferents autors que tracto en el meu treball. Com per exemple, entre 

Hobbes i Locke, entre Locke i Montesquieu, ... 

 La comparació entre els filòsofs John Locke i Thomas Hobbes ja l’he fet 

anteriorment, però potser hi ha una cosa que és important de ressaltar. Per 

primera vegada, Hobbes, diu que és el poble qui atorga el poder, qui el cedeix, 

al sobirà, per tant el seu origen no és diví. Aquest, tot i que venint d’un 

personatge com ell ens sorprengui, és un element de modernitat que no s’havia 

trobat anteriorment. En canvi, pel que fa referència a Locke i a la seva figura, 

assegura que l’origen de l’home si que és diví. És evident que posteriorment 

l’ús que faran els respectius pensadors en serà totalment diferent, de fet, Locke 

diu que com que l’home primogènit (creació de Déu) no tenia cap altre ésser 

que l’esclavitzés o el manipulés, l’ésser humà no ha de tolerar qualsevol 

d’aquestes activitats vexatòries contra l’home.  

Però amb aquesta divergència, m’agradaria posar de manifest que no tot és 

blanc o negre, que no és pot etiquetar les idees de qualsevol com a “bones” o 

com a “dolentes”, sinó que hi ha matisos i que de tothom se’n pot aprendre 

alguna cosa. No ens podem negar a examinar o a llegir a algú, com per 

exemple Hobbes, perquè si arribes a entendre i a comprendre els significat de 

les seves paraules és molt probable que en puguis acabar extraient quelcom 

profitós.  

Un altre fil que es va repetint en alguns autors és la idea de la divisió de 

poders. John Locke és el primer filòsof que proposa que l’Estat es divideixi en 

tres poders, l’executiu (govern), el legislatiu (les corts, parlament) i el poder 

judicial (teòricament independent). Aquesta idea la recuperarà, l’eixamplarà i en 

farà d’ella el pal de paller de la seva filosofia el filòsof il·lustrat francès 

Montesquieu. S’ha de dir que cap dels dos, ni Locke ni Montesquieu, 

aconseguiran aplicar en vida les seves tesis de la divisió de poders. Però la 

idea serà recollida i avui en dia és la base dels estats democràtics actuals. 

Pel que fa a Max Weber, i la seva influència alemanya (la de la seva terra) s’ha 

de dir que fou un gran bevedor de filòsofs com Immanuel Kant, Hegel, 

Schopenhauer, Heidegger, Leibniz... La tradició filosòfica alemanya és molt 
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més abstracta i parla de conceptes més metafísics que no pas l’anglesa per 

exemple. Però sempre amb el permís de Friedrich Nietzsche que va combatre 

especialment la metafísica i actualment és considerat un dels filòsofs més 

influents del segle XX. Però Weber era un sociòleg i per això el vaig triar per al 

meu treball. És l’autor més proper cronològicament al nostre temps i 

contràriament  al que pot fer pensar això, el que més m’ha costat d’entendre i 

d’entrar-hi (1). Però, alhora, també aporta aquesta mirada sociològica al treball 

que és de gran ajuda per abordar el tema del poder. Igual que Maquiavel té 

aquesta visió més política i pragmàtica del poder. Ambdós són de vital 

importància per iniciar i concloure el treball.   

Però, una conclusió final, una idea que es pugui extreure d’aquest treball és 

que el poder és una cosa omnipresent, que està en tot el que fem, que ens 

envolta constantment, però que alhora és un concepte totalment difús i sense 

una definició absoluta. A la pregunta, què és el poder? Les respostes poden ser 

variades, les respostes poden canviar amb el pas del temps. El poder es pot 

confondre amb l’autoritat, amb la força, amb el carisma, amb la llei, amb el dret. 

No trobaríem una definició clara de poder, però alhora si que tots som 

conscients que hi ha gent que té molt més poder que no pas nosaltres i gent 

que, també, en té molt menys. El poder transforma les nostres vides, les pot 

portar cap a camins totalment diferents. De fet si ens parem a pensar ni que 

sigui per uns breus instants ens n’adonarem que la pobresa, el racisme, les 

guerres, el terrorisme, són causa del poder, o més ben dit de les diferents 

quantitats de poder que tingui cadascú, cada col·lectiu, etc. El fet de néixer en 

un país o un altre et condiciona substancialment. El poder econòmic que aquell 

estat tingui en l’esfera internacional. El poder que tingui a accedir als 

combustibles fòssils, potser, tot i que sigui un país ric en recursos naturals no té 

ell la potestat per explotar-los. Les ànsies de poder d’algunes faccions 

determinades, d’algunes guerrilles poden desestabilitzar un país i en 

conseqüència això influeix en la vida dels ciutadans d’aquella zona. El poder 

militar i policial és de vital importància per a un estat per poder-se  defensar 

d’atemptats terroristes, a Occident, o per defensar-se d’atacs fronteres, pel que 

fa als països del Magreb Islàmic i del Pròxim Orient. 
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Per exemple en els pactes entre diferents països, qui surt guanyant? El país 

amb més poder, sobre tot si és una súper potència mundial acaba firmant 

pactes o acords de comerç (per exemple) sempre beneficiosos per a ell, potser, 

sota l’amenaça de represàlies.  

Els eufemismes per referir-se al poder són múltiples; capacitat, dret, força, 

mandat, permís, llicència, càrrec, potestat, autoritat, beneplàcit, ... però, per què 

no podria ser que el poder tingués múltiples cares, que n’hi hagués de diferents 

tipus, que fos omnipresent?  

De fet, podríem dir que el poder es manifesta en tots i els més diferents àmbits 

de la nostra vida; a la feina, a la família, a la parella, a les relacions entre 

persones, a les presons, a la relació entre el mestre o el professor i l’alumnat, 

entre els infants, entre gèneres, entre les persones de color diferents, en 

l’orientació sexual de cadascú, en les diferents religions, en les diferents 

monedes i els valors respectius,  entre els idiomes, i podríem seguir així sense 

acabar.  

El que penso que és evident, és que se li pot dir tolerància, respecte, 

igualitarisme, feminisme, comunisme, socialisme, anarquisme, però al final del 

que estem parlant és d’acceptar la diferència, però no la diferència segons el 

color de pell, el nivell econòmic,  la religió, sinó respectar aquell que no té el 

mateix poder que tu, ja sigui perquè en té més i el tems o l’enveges, o ja sigui 

perquè en té menys i te n’aprofites o te’n rius.  

 

Finalment, només em queda dir que, tot i que el poder sigui tant influent en les 

nostres vides i les pugui arribar a transformar, a la vida no tot és poder. El 

poder juga un paper molt important, és veritat, però no ho és tot. Al meu parer 

el poder pot arribar a quedar en un segon pla si les ganes, la il·lusió per 

aconseguir un objectiu són suficientment grans. M’agradaria acabar el treball 

donant un missatge d’optimisme. Els filòsofs que he llegit i treballat m’han 

demostrat una cosa, la gran majoria d’ells no van ser acceptats en el seu 

temps. Molts d’ells tenien molta mala fama i no estaven ben considerats, però 

les seves idees van triomfar. Només el fet que les seves tesis hagin arribat als 
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nostres dies i que actualment discutim sobre les seves obres, això ens 

demostra que tot i que els poders et siguin contraris, tot i que les adversitats 

siguin incomptables i que el teu poder minvi diàriament, si es tenen unes idees 

clares i es creu en elles, el teu poder serà tant gran que podrà amb elles, el teu 

poder podrà amb les crítiques, les pressions, els segles i les teves idees 

arribaran tant lluny com tu creguis.  

Res podrà aturar mai un home amb unes idees fermes i amb les ganes de ser 

ell el guia del seu propi camí, el seu poder podrà amb els més poderosos. 
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