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bans d’explicar per què investigo la filosofia política i la teoria 

democràtica de Jürgen Habermas, m’agradaria dir alguna cosa sobre 

els motius autèntics que m’han dut a preocupar-me pels problemes i 

les injustícies socials, focus subjacent de tot plegat. Les meves raons són inevitablement 

biogràfiques, com sempre, i tenen a veure amb l’experiència personal en l’àmbit laboral 

al qual he dedicat molts d’anys de la vida prèvia a la investigació: la infància i la 

joventut, és a dir, les condicions de vida i benestar dels menors d’edat. 

En concret, em refereixo a tot el que he viscut treballant com a voluntari 

d’organitzacions veïnals, informador juvenil, coordinador d’activitats municipals de 

temps lliure o educador en un centre de protecció de menors: a les violacions dels drets 

dels menors; l’abandonament i maltractament institucional dels joves; les injustícies 

comeses a l’educació; l’arbitrarietat i burocratització del tracte amb els menors 

immigrants; la diversitat en les pràctiques alimentàries, sanitàries o sexuals d’aquests 

últims; la visió discriminatòria per part dels mass media respecte a la discapacitat; els 

problemes de les drogodependències o el masclisme entre la joventut; el rol de les 

entitats i moviments de la societat civil i el voluntariat; etc. i etc. Tot aquest ventall 

d’experiències en carn pròpia m’han marcat profundament i em varen empènyer a dues 

coses fonamentals: preguntar-me per les causes estructurals de tals situacions i intentar 

canviar-les, per tal de millorar la vida quotidiana d’aquestes persones que jo veia patir. 

A més d’aquestes vicissituds, hi ha dos factors addicionals que m’han impulsat a 

involucrar-me en un projecte doctoral, o a mantenir-m’hi, que és tant o més important. 

Primer, la decisió de dedicar-me professionalment a la docència de la filosofia; segon, 

l’aparició del 15M. El fet d’emprendre el camí de ser professor em va dur a voler 

aprofundir en els coneixements, una mica «oxidats» tenint en compte precisament 

l’esmentat abans —que després d’acabar la llicenciatura em vaig allunyar de l’acadèmia 

i vaig dedicar-me al món de l’educació social, en sentit ampli. Aquesta espurna va 

encendre la curolla de la carrera universitària, cosa que provocà irremeiablement el meu 

particular «despertar del somni cartesià»: el desvetllament de la meva ingenuïtat 

respecte del funcionament intern de la Universitat i de la comunitat científica espanyola, 

en comparació amb les estrangeres, conegudes en base a les estades de recerca als Estats 

Units i Alemanya. D’altra banda, el 15M va irrompre amb força durant el penúltim any 

de beca i va suposar un fet cabdal en el meu procés personal de desenvolupament com a 

investigador, ja que gràcies a aquest moviment em vaig adonar que, en contra del que 

havia suposat tota la meva experiència social anterior, la tasca de recerca m’allunyava 

A 
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lentament dels moviments i iniciatives pròpies de la societat civil. Ambdós elements, la 

iniciació a la docència i la sana interrupció del 15M, comparteixen coses que varen 

reforçar les meves energies: els dos varen suposar l’oportunitat d’observar de primera 

mà nous casos d’injustícia, arbitrarietats, abusos de poder, a més de comprovar la gran 

importància que té «l’aparença pública», tema tractat aquí. En definitiva, aquests dos 

factors han reafirmat les meves motivacions originals, tot i que analitzats des d’una 

posició d’observador extern poden semblar excuses o causes d’alguns dels dèficits de la 

present recerca. Per eliminar tot rastre de dubte, jo no els valoro així, tot el contrari; són 

experiències que han enriquit el meu perfil investigador i que permetran continuar el 

treball que just acabo d’iniciar. 

 

Un cop explicada la motivació personal per realitzar un doctorat, ara toca raonar 

breument per què s’ha elegit l’objecte d’estudi de la present investigació. Com el 

subtítol indica, el lector té a les mans una «reinterpretació de la democràcia deliberativa 

de Jürgen Habermas». Ara bé, anàlogament amb els anuncis comercials, que són 

vinculants i, per tant, escau exigir-ne el compliment sota el risc legal de cometre 

publicitat enganyosa, s’ha de deixar palès que aquest treball no dóna compte de tota 

l’evolució intel·lectual ni de tota l’obra de Jürgen Habermas. És, ni més ni menys, 

l’intent d’avaluar críticament la seva teoria de la democràcia deliberativa, que ja n’hi ha. 

Per això, d’una banda la meva pretensió no és pas abastar tota la producció de 

Habermas, però de l’altra banda, no vull tampoc fer esment de tota la història de la 

discussió entorn aquest concepte, «democràcia deliberativa», ni analitzar la gran 

diversitat d’autores que hi treballen. 

Així, aquest treball proposa una nova interpretació, més o manco original, del 

projecte de la democràcia deliberativa que la Teoria Crítica contemporània ha construït 

des de la meitat del segle XX. Per això em concentro en els autors principals d’aquesta 

tradició, donant un protagonisme capital a Jürgen Habermas, el teòric central o 

«troncal» que permet enllaçar les diverses generacions de l’Escola de Frankfurt i que 

instal·la els fonaments del deliberacionisme. De manera complementària, em recolzo 

bàsicament en les obres dels tres representants principals de la darrera onada de la 

Teoria Crítica: Nancy Fraser, Axel Honneth i Seyla Benhabib.1 Gràcies a les seves 

                                                 
1
 Amy Allen també creu que aquestes tres persones són els tres representants principals de l’actual Escola 

de Franfkurt. Cf. Allen (2010b): «Third Generation Critical Theory: Benhabib, Fraser, and Honneth». 
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anàlisis i conceptes, puc dur endavant la meva reinterpretació crítica de la política 

deliberativa, tot depurant, corregint i millorant el projecte habermasià. 

Això últim ja deixa clar que aquesta obra no és en absolut una hagiografia de 

Jürgen Habermas. La meva posició general és criticar i abandonar moltes de les 

propostes polítiques, institucionals i jurídiques que aquest filòsof alemany ha fet al llarg 

de la seva producció intel·lectual. Això és fàcilment observable en tots els capítols del 

present treball, en què he identificat alguns dels dèficits principals i problemes 

normatius i teòrics de l’autor —alguns dels quals estan anticipats, a mode de resum, 

dins l’apartat dedicat a les hipòtesis. 

No obstant això, aquest treball reivindica inequívocament el valor de l’obra de 

Jürgen Habermas. De fet, el motiu principal que justifica tant l’afirmació anterior com 

la realització de l’investigació present és que, com exposaré progressivament, 

pràcticament totes les crítiques que plantejo a Habermas se sostenen en un nucli 

normatiu o «principis fonamentals de justícia» que formen part inseparable de la 

mateixa concepció habermasiana de la democràcia deliberativa, la qual, per això 

mateix, és vàlida i útil per enfrontar els problemes contemporanis. Això és explicat amb 

més detall a l’apartat dedicat a les «Hipòtesis». A més, les anàlisis i categories de 

Habermas són cabdals en la comprensió de la nostra societat i de les obres filosòfiques 

d’autors actuals, i en especial, de les darreres generacions de la Escola de Frankfurt i/o 

la Teoria Crítica, entesa en sentit ampli. A continuació s’entendrà més bé tot el que hem 

acabat de dir. 

 

I. Contextualització de Jürgen Habermas en el si de la Teoria Crítica 

 

Un cop justificat aquest estudi, és rellevant resumir molt breument quin és el 

context biogràfic i acadèmic de Jürgen Habermas,2 per tal de fer palesa la seva 

importància en la filosofia contemporània, en general, i el seu paper dins de la Teoria 

                                                 
2
 Per introduir-se a l’obra de Habermas es pot veure: Brunkhorst (2006 i 2009); Honneth (1982, 1987, 

1989, 1999a i 1999b); Velasco (1993, 2000, 2003a, 2003b, 2007 i 2013); McCarthy (1978, 1994); Held 

(1980); Held i Thompson (1982); Fabra (2008); Giddens (1985); Gimbernat (1997); Ureña (1978); 

Vallespín (1995); Edgar (2005 i 2006); Bohman i Rehg (1996b i 2007); Rehg (1994, 1996, 1997a, 1997b, 

2003a, 2003b i 2009); Requejo (1991); Greve (2009); Iser i Strecker (2010); Gordon (2005); Braaten 

(1991); Horster (2001); Müller-Doohm (2000 i 2008); Boladeras (1996); Outhwaite (1994); Reese-

Schäfer (2001); Arato i Rosenfeld (1998); White (1988); Wiggershaus (1986 i 2004); etc. Per trobar una 

compilació bibliogràfica de la producció de Habermas, en alemany i/o anglès, es poden consultar vàries 

fonts. Per exemple, Görtzen (1991); Corchia (2010); i Gregersen i Hansen (2013). 
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Crítica, en especial, ja que és el representant principal i el més famós de la seva segona 

generació.3 

Nascut a Düsseldorf el 18 de juny de 1929, Habermas es formà intel·lectualment 

a les universitats de Gotinga (1949-50), Zuric (1950-51) i Bonn (1951-54), on estudià 

filosofia, psicologia, història, sociologia, literatura alemanya i economia.4 Va rebre les 

principals influències del neokantisme, la fenomenologia i l’antropologia heideggeriana, 

dominants en aquella època.5 D’aquí la seva tesi doctoral, que se centra en el pensament 

de Friedrich Schelling.6 Després de treballar un temps com a periodista freelance al 

                                                 
3
 No cal esmentar que les seves obres han estat traduïdes a més de trenta idiomes, que Habermas ha 

impartit classes a vàries universitats arreu del món, i que ha estat guardonat amb multitud de premis: el 

Premi Hegel de Stuttgart el 1973; el Premi Sigmund Freud de prosa científica el 1976; el Premi Adorno el 

1980; el Premi Gottfried Wilhelm Leibniz el 1986 (considerada la màxima distinció acadèmica en llengua 

alemanya); el Premi Sonning de Copenhagen el 1987; el Premi Karl Jaspers el 1995; el Premi Theodor 

Heuss de Stuttgart el 1999 —pel compromís formatiu en el debat públic sobre el desenvolupament de la 

democràcia i la consciència social; el Premi de la Pau del Comerç Llibreter Alemany el 2001; el Príncep 

d’Astúries de Ciències Socials de 2003; el Premi Kyoto de Japó el 2004; el Premi Holberg de Noruega el 

2005; el Premi Bruno-Kreisky el 2006; el Premi Europa de Cultura Política el 2008; el Premi Jaime 

Brunet de la Universitat de Navarra el 2009; el Premi Viktor Frankl; el Premi Heinrich Heine el 2012; i el 

Premi Erasmus el 2013. Addicionalment, és doctor honoris causa per diverses universitats, com les de 

Evanston, Northwestern, Hamburg, Buenos Aires, Jerusalem, New School for Social Research, Tel-Aviv, 

Utrecht i Atenes. 
4
 D’aquesta etapa inicial, cal destacar-ne alguns fets. Va créixer a Gummersbach, a cinquanta quilòmetres 

de Colònia, província del Rin; la seva era una família protestant, de classe mitjana i tradicional burgesa. 

El seu avi era director del seminari i el seu pare Ernst, que era llavors director gerent de l’Oficina local de 

Comerç i Indústria de Colònia, és descrit pel propi Habermas com a simpatitzant nazi —de fet, era 

membre del NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, des del 1933. El mateix Habermas 

formà part de les Joventuts Hitlerianes, tal com estava prescrit pels nins des dels deu anys, tot havent estat 

enviat el 1944 a defensar el front occidental durant els últims mesos de la Segona Guerra Mundial —en 

concret, a la línia «Sigfried» o «Mur de l’oest». No obstant això, els judicis de Nuremberg suposaren el 

seu despertar polític, s’adonà del fracàs moral i polític d’Alemanya. Així i tot, l’historiador Joachim Fest 

(2006) l’acusà d’haver-se implicat de jove «amb cada fibra de la seva existència» en el nazisme; tal retret 

fou posteriorment desmentit i declarat infundat (Zielcke, 2006) —de fet, el Tribunal Superior d’Hamburg 

prohibí a l’editorial Rowohlt, a petició de Habermas, la difusió del passatge corresponent per ser 

intencionadament difamatori. D’altra banda, Habermas va néixer amb el llavi leporí, cosa que li provocà 

grans dificultats en la parla i l’establiment de relacions personals. Per això el varen operar dos cops durant 

la infància. El propi Habermas ha admès que això li féu pensar en la importància de la comunicació, tot 

preferint l’escriptura sobre el llenguatge oral (Habermas, 2004a: 22-24). Encara més, ell ha arribat a 

afirmar que aquest handicap va impedir totalment que s’identifiqués amb la visió del món dominant a 

l’època nacionalsocialista (Habermas, 2006b). Pel que fa a la «pròpia» família, el 1955 Habermas es va 

casar amb Ute Wesselhoeft, amb qui ha tingut tres fills: Tilmann el 1956, professor de Psicoanàlisi a la 

Universitat de Frankfurt des del 2002; Rebekka el 1959, professora d’Història a la Universitat de Gotinga 

des del 2000; i Judith el 1967. 
5
 Alguns professors foren Nicolai Hartmann, Wilhelm Keller, Theodor Litt, Johannes Thyssen i Hermann 

Wein. Com a company tingué Karl-Otto Apel, pensador compromés i pròxim al pragmatisme del qual 

influeixen molt en la seva visió discursiva de la moralitat i la justícia. 
6
 Habermas (1954a). La tesi, defensada a Bonn, fou codirigida per Erich Rothacker i Oskar Becker, i 

roman inèdita i sense publicar encara. En aquest estudi, Habermas té com a rerefons una reinterpretació 

de Ser i temps de Heidegger (1927), tot i que prèviament —al text que podríem traduir per «Pensar amb 

Heidegger contra Heidegger»— havia criticat la simpatia que aquest havia expressat pel partit nazi al seu 

curs a Freiburg titulat Introducció a la metafísica (Heidegger, 1935), en el qual parla de «la veritat i 

grandesa interior» del nacionalsocialisme. El silenci heideggerià suposà un profunda decepció, va 

empènyer Habermas cap a fonts angloamericanes de pensament —bàsicament el pragmatisme. L’article 
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Frankfurter Allgemeine Zeitung, el Merkur, el Frankfurter Hefte i el Düsseldorfer 

Handelsblatt, i gràcies a una beca postdoctoral, entre el 1956 i el 1959 Habermas va ser 

assistent de Max Horkheimer i Theodor Adorno a la Universitat de Frankfurt, 

codirectors inicials del seu treball de recerca. Al principi, ell combregà amb el llegat 

hegelià-marxista de l’Institut d’Investigacions Socials, bàsicament, en la seva concepció 

del materialisme dialèctic.7 Des del principi, Habermas estableix la seva visió de la 

democràcia com a un vincle entre el dret civil i la participació ciutadana, tal com 

s’observa al seu article de joventut «Sobre el concepte de participació política» 

(Habermas, 1958a), i a la seva implicació en el moviment antinuclear. Després de deixar 

l’Institut el 1959 per desavinences amb un dels seus supervisors postdoctorals originals, 

Horkheimer,8 treballà com a professor associat a la universitat de Marburg. Des de 

llavors va esdevenir un membre actiu del moviment estudiantil socialdemòcrata.9 

                                                                                                                                               

de Habermas (1953), que es basa en una recensió o treball universitari de 1935, fou el primer que rebé un 

ampli ressò públic. 
7
 Durant aquest temps Habermas es familiaritzà amb els escrits de preguerra dels seus mestres i d’altres 

representants de la Teoria Crítica, fins a llavors custodiats amb pany i clau. Especialment, l’impressionà 

Herbert Marcuse, a qui conegué el 1956. De fet, per ell reorientà la seva interpretació del marxisme en 

una perspectiva freudiana i envers el jove Marx, perquè prèviament Habermas havia estat crític amb 

Marx. Cf. Habermas (1954b), en què anticipa ja idees claus de la Teoria de l’acció comunicativa, tot 

desenvolupant les idees de Lukács sobre la cosificació sota el capitalisme, i retraient a Marx no haver vist 

els efectes negatius de la tècnica moderna; aquesta crítica es repeteix a Habermas (1955), en què diu que 

la tècnica mateixa, i no només la constitució econòmica, ja provoca alienació sobre l’ésser humà, ja sigui 

treballador o consumidor. No obstant això, des de Habermas (1957), ell s’acosta més al pensament de 

Marx, paral·lelament del seu allunyament respecte de Heidegger. Per això, considera que l’alienació no 

respon tant a una dimensió existencial de l’ésser humà com a un resultat de determinades relacions 

socials. Tal com dirà a Teoria i praxi, «l’alienació no és el signe secret d’un accident metafísic, sinó el 

títol d’una situació fàcticament donada». De fet, a un assaig sobre llibertat i treball, Habermas (1958b) 

corregeix definitivament la seva visió heideggeriana sobre la tècnica: no és ella en sí mateixa, sinó el seu 

ús polític indegut el que provoca l’alienació humana. Tan fort era el compromís marxista de Habermas, 

que fins i tot el mateix Horkheimer desconfiava del seu excessiu fervor —principalment a causa de les 

primerenques simpaties habermasianes envers les interpretacions de Lukács i Korsch. Cf. Sotelo (1997: 

157). 
8
 Els dos motius principals s’acaben d’esmentar: primer, la participació política de Habermas en el 

moviment de resistència extraparlamentària Kampf dem Atomtod, «lluita per la mort nuclear», el primer 

grup europeu que entre el 1957 i 1959 s’oposà a l’equipament de l’exèrcit de la República Federal amb 

armes nuclears; segon, la introducció «radical democràtica» que Habermas escriví el 1958, però publicada 

el 1961, per a la investigació empírica de l’Institut titulada Student und Politik, i que analitzava la 

consciència política dels estudiants d’Alemanya occidental —en concret la dels estudiants de Frankfurt el 

1957. Adorno intentà defensar Habermas enfront de la forta reacció de Horkheimer, però sense fortuna. 

Per evitar més conflictes, Habermas marxà a Maburg per ser «habilitat». 
9
 De fet, jugà un paper important en les revoltes estudiantils a Frankfurt, advocant per la reforma del 

sistema educatiu i universitari. Així i tot, va polemitzar amb els «estudiants radicals», representats per 

Rudi Dutschke. Aquest últim era cofundador del partit d’oposició a l’Alemanya oriental Bundnis 90, 

editor de la revista Anschlag —«atemptat» en alemany— i líder del moviment estudiantil del 68 a 

l’Alemanya occidental —pacifista, impulsà la deserció de molts soldats estatunidencs. La confrontació 

entre Habermas i els «radicals» es deu a la diferent avaluació de la situació sociopolítica de l’època. El 

SDS, Sozialistische Deutsche Studentenbund o Sindicat Alemany d’Estudiants Socialistes, parlaven d’un 

context prerevolucionari; Habermas els advertia de la catastròfica estratègia que suposaria polaritzar les 

forces a qualsevol preu, parlant de «falsa revolució i els seus fills» (Habermas, 1969a). Així, Habermas es 
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El seu escrit d’habilitació sobre l’esfera pública, de 1961 confirmà Habermas 

com a un pensador madur amb independència intel·lectual, cosa que el dugué a la 

Universitat de Heidelberg durant tres anys. Allà es dedicà a l’hermenèutica,10 la filosofia 

analítica del segon Wittgenstein i el pragmatisme americà —Mead, Peirce i Dewey. No 

obstant això, gràcies al fort suport d’Adorno, tornà a Frankfurt el 1964 per ocupar la 

càtedra de Filosofia i Sociologia que Horkheimer havia deixat vacant.11 Durant els anys 

següents, Habermas continuarà el projecte de consolidar el fonament epistemològic de 

la Teoria Crítica,12 establirà la residència a Steinbach, a prop de Frankfurt del Main.13 

Fins al 1971, quan agafa una excedència de la Goethe-Universität per codirigir l’Institut 

Max Planck de Starnberg, pels dotze anys següents.14 En veritat, el seu vincle amb la 

Universitat de Frankfurt no es va rompre del tot perquè del 1975 al 1982 també hi 

treballà com a professor convidat. Arran de les crítiques rebudes de les obres anteriors, 

revisà el seu marc categorial, tot repensant la relació entre «acció» i «llenguatge».15 

D’aquest punt derivarà la seva pragmàtica universal, basada en una sèrie de 

«pretensions de validesa» que substitueixen els anteriorment problemàtics «interessos 

de la raó».16 

                                                                                                                                               

posicionà amb «l’Esquerra lleial a la Constitució», distanciant-se molt dels grups d’estudiants. Aquests 

feien un ús retòric de la violència que semblà tan imprudent o frívol a Habermas que els qualificà de 

«feixisme d’esquerres» —terme que després lamentà el filòsof alemany. Oskar Negt fou un altre dels 

representants del SDS, i tot haver estat assistent de Habermas entre 1962 i 1970, l’atacà per haver-se 

oposat a la revolta estudiantil —veure el llibre que edità L’esquerra respon a Habermas (Negt, 1968). 
10

 Això té relació amb un fet insòlit per l’època: Habermas obtingué la plaça de «professor extraordinari» 

a Heidelberg, sense càtedra, gràcies a la recomanació de Hans-Georg Gadamer i Karl Löwith. 
11

 Habermas rebutjà llavors la direcció de l’Institut d’Investigacions Socials, es va fer càrrec amb Ludwig 

von Friedeburg del «Seminari de Sociologia», únicament en la línia docent de l’Institut. Cf. Müller-

Doohm (2008: 31 i seg.). 
12

 De fet, Habermas (1969b) participà en la «disputa positivista» interna a la sociologia alemanya, 

reflexionant sobre l’estatut epistemològic de les ciències socials. Cf. Ciencia y técnica como «ideología» i 

Coneixement i interès, ambdós de 1968. De fet, l’últim títol era el mateix que tenia la seva conferència 

inaugural com a catedràtic de 1964, en la qual partia de l’assaig de Horkheimer Teoría tradicional y 

teoría crítica de 1937. 
13

 D’aquesta època, destaca la seva conferència sobre la Guerra del Vietnam, conjuntament amb Marcuse. 
14

 Situat a prop de Munic, Baviera, al Max Planck investigà «les condicions de vida del món tècnic i 

científic». A aquesta etapa desenvolupà una teoria de l’evolució social basada en la comunicació, com es 

veu a la Teoria de l’acció comunicativa de 1981, polemitzant amb Niklas Luhmann, el sociòleg defensor 

de la teoria de sistemes. Cf. Habermas (1971a). A més, el 1977 va tenir lloc el Deutscher Herbst o 

«Tardor Alemanya»: els grups terroristes Fracció de l’Exèrcit Roig i el Front Popular per a l’Alliberament 

de Palestina realitzaren una sèrie d’assassinats, segrests i atemptats —se segrestà el vol LH-181 entre 

Palma de Mallorca i Frankfurt. El govern del canceller federal alemany Helmut Schmidt es negà a 

negociar, i un comando militar de força antiterrorista rescatà l’avió matant diverses persones. Això animà 

la nova dreta i el nacionalisme; en contra, Habermas (1977) criticà la resposta autoritària i 

neoconservadora a aquest esdeveniment. 
15

 Teoria i praxi, de l’any 1963, dóna compte d’això. Per entendre la negativa recepció de Coneixement i 

interès de 1968, veure Bernstein (1985). 
16

 Els «criteris de veritat» substitueixen l’interès objectiu i natural; la «rectitud» correspon a l’interès 

pràctic i hermenèutic; i la «veracitat» ocupa el lloc de l’interès emancipador crític. Aquesta renúncia a la 
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Després del tancament parcial de l’Institut Max Planck, el 1983, va reprendre la 

càtedra de Filosofia i Sociologia a la Universitat de Frankfurt, ciutat on va romandre 

fins a la jubilació l’any 1994. Durant aquest període, desenvolupà la seva teoria moral 

com a una ètica del discurs, reflexionà sobre la modernitat,17 el pensament postmetafísic 

i el rol cabdal del dret en la democràcia.18 De fet, gràcies a un projecte d’investigació 

quinquennal, finançat per la Deutsche Forschungsgemeinschaft i la Societat Leibniz, 

desenvolupà a Facticitat i validesa de 1992 la seva filosofia del dret com a procediment 

deliberatiu.19 

Un cop emèrit, es traslladà de nou a Starnberg, i va esdevenir professor o 

conferenciant convidat a diverses universitats del món: la Northwestern University 

d’Illionois (EUA) el fa Permanent Visiting Scholar des del 1994; la New School de Nova 

York el nomenà «Theodor Heuss Professor»;20 va a Corea i Hong Kong el 1996; va a la 

Xina el 2001; va a l’Iran el 2002; o a la Stony Brook University de Nova York el 2009. 

Temàticament, a part de discutir de liberalisme amb John Rawls, escriu sobre 

globalització, drets humans, cosmopolitisme i la guerra de Kosovo.21 A partir del segle 

                                                                                                                                               

filosofia de la consciència ja s’observa a l’epíleg que Habermas escriu a l’any 1973 per la seva obra 

Coneixement i interès, de l’any 1968. Aquí ja abraça la pragmàtica pròpia de la filosofia del llenguatge, 

tot afirmant que «el sentit en el qual un enunciat pot ser veritable o fals no es basa en les condicions 

d’objectivitat experimentals, sinó en la possibilitat de fonamentació argumentativa d’una pretensió de 

validesa criticable» (Habermas, 1973b: 310). 
17

 De fet, un dels objectius principals de tota l’obra habermasiana és la reconciliació amb sí mateixa d’una 

Modernitat que es desintegra o dissol. Cf. Habermas (1985a i 1985b). I considera que l’única via és 

destrascendentalitzar el pensament (Habermas, 1984a). 
18

 D’aquests temps destaquen varis fets. Primer, el debat amb Joscha Fischer, polític del partit alemany 

Aliança 90/Els Verds, que ocupà els càrrecs de Ministre Federal de Relacions Exteriors i Vicecanceller de 

la República Federal. Segon, la intervenció al Parlament espanyol sobre la crisi de l’estat del benestar 

(Habermas, 1984b). De fet, Habermas és un intel·lectual compromés que participa en tots els debats 

teòrics i sociopolítics que han afectat la República Federal Alemanya. Per exemple, la reunificació 

nacional el 1990, quan Habermas (1991b) lamentà que es tractava d’un procés administratiu adaptat 

només a imperatius econòmics, sense dinàmiques democràtiques pròpies. O la «Historikerstreit», això és, 

la disputa amb els historiadors, quan Habermas (1986a) denuncià el revisionisme d’Ernst Nolte o Klaus 

Hildebrand, entre d’altres. 
19

 La qüestió de la filosofia del dret i la teoria de l’Estat és la que més popularitat ha donat a Habermas a 

l’Amèrica Llatina, on els seus conceptes discursius varen permetre una alternativa entre les majoritàries 

postures conservadores i les minoritàries d’esquerres (Pinzani, 2007). 
20

 Des dels anys setanta, Habermas obté molta popularitat als Estats Units, cosa que es tradueix en 

múltiples publicacions als noranta. Fruit dels seus viatges allà, pren contacte amb les figures més 

importants de la filosofía norteamericana contemporània: Richard Rorty, Ronald Dworkin, Thomas 

Nagel, Donald Davidson, Noam Chomsky, Robert Brandom, o Hilary Putnam —amb qui estableix un 

profund diàleg filosòfic sobe la fonamentació pragmàtica de les normes i els valors (Habermas, 2000a). 
21

 Sobre el conflicte bèl·lic als Balcans destaca la seva posició ponderada, qualificant-lo de «guerra a la 

frontera entre el Dret i la Moral», justificant la intervenció militar per raons humanitàries i d’emergència, 

però criticant l’autoautorització que es donà l’OTAN al margen de l’ONU, cosa fora de lloc (Habermas, 

1999b). A aquests temps, Habermas (1998e) també debat amb Gerhard Schröder, canceller federal 

alemany entre 1998 i 2005. 
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XXI, Habermas afegeix nous temes d’anàlisi, com la bioètica,22 la guerra de l’Iraq,23 o la 

religió.24 No obstant això, el tema més recurrent és la Unió Europea. De fet, és un dels 

principals defensors del projecte per una constitució europea,25 i als darrers anys s’ha 

involucrat molt en el debat sobre la «crisi» de tal institució.26 

Per acabar l’aspecte biogràfic, s’ha d’esmentar que Habermas ha estat el mestre 

de molts deixebles de reconegut prestigi. Per exemple, el seu treball «de frontera entre 

la filosofia i les ciències socials» ha tingut una influència notòria en: el filòsof social 

Axel Honneth, el director actual de l’Institut d’Investigacions Socials de Frankfurt del 

Main; el sociòleg polític Claus Offe, professor de la Hertie School of Governance de 

Berlin; el filòsof Albrecht Wellmer, el seu ajudant des de 1966 fins a 1970; el sociòleg 

Hans Joas, professor de la Universitat d’Erfurt i la Universitat de Chicago; la filòsofa 

Nancy Fraser, de la New School for Social Research; el filòsof Ernst Tugendhat, 

col·laborador seu per cinc anys a Starnberg; el pragmatista Herbert Schnädelbach; el 

filòsof nord-americà Thomas McCarthy; el teòric social Jeremy Shapiro, professor de la 

Fielding Graduate University de Califòrnia; el politòleg Rainer Forst, doctorand de 

Habermas i professor a la Universitat de Frankfurt; la filòsofa Seyla Benhabib, de la 

Universitat de Yale; el sociòleg Ulrich Oevermann, assistent de Habermas el 1964; el 

sociòleg Klaus Eder, professor de la Universitat Humboldt de Berlín; l’historiador 

Jóhann Árnason; l’exprimer ministre serbi Zoran Đinđić, que després de sortir de la 

presó estudià amb Habermas; etc.27 
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 Cf. Habermas (1998b, 1998c i 1998d). També veure el seu debat sobre l’eugenèsia amb Peter Sloterdijk 

(1999), resultat del qual és el seu llibre El futur de la naturalesa humana (Habermas, 2001c). O el text 

«Llibertat i determinisme», on analitza les neurociències i la investigació cerebral (Habermas, 2004d). 
23

 En destaca el seu debat amb Jacques Derrida (Habermas, 2003b). També la controvèrsia amb Jean-

François Lyotard als noranta sobre la condició postmoderna. 
24

 D’aquí la «discussió» amb Joseph Ratzinger, Papa Benet XVI, amb llibre inclòs (Habermas, 2005b), i 

les reflexions sobre el rol de la fe en l’esfera pública (Habermas, 2005a, 2007b, 2007c i 2011a), entre 

d’altres. 
25

 Veure com Habermas (2001d) la defensava a l’article «Per què necessita Europa una constitució?». 
26

 Cf. Habermas (2005c, 2007a, 2007d, 2008, 2010a, 2010b, 2011b, 2011c, 2011d, 2011e). En relació a 

això, des del 1997 Habermas és coeditor de Blätter für deutsche und internationale Politik, una revista 

mensual sobre ciència política internacional. 
27

 Així i tot, aquests no han deixat de mostrar-se crítics amb Habermas. Per exemple, Schnädelbach 

(1982) fou un dels primers en criticar els fonaments normatius de la Teoria de l’acció comunicativa. 

Wellmer (1986) i Tugendhat (1985) dubten de la situació ideal de parla de la que depèn l’ètica discursiva 

habermasiana. Honneth (1992) es desmarca clarament de la teoria social habermasiana, en favor d’una 

reinterpretació de Hegel. Offe (1968, 1972a, 1972b, 1981, 1984, 1987, 1998 i 2001) té una concepció de 

les crisis socials i de la relació entre democràcia i capitalisme que és diferent a la habermasiana. Joas 

(1986) critica el funcionalisme de la teoria de l’acció comunicativa. Benhabib (1987, 1990 i 1992) fa una 

crítica immanent a la falta de discursivitat de l’etica deliberativa, des de postulats feministes. McCarthy 

(1978, 1993a i 2009), el primer analista important de l’obra habermasiana, critica el seu eventual 

essencialisme sociològic o el seu pressumpte etnocentrisme. I un llarg etcètera. 
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Per descomptat, tota l’obra de Habermas s’inscriu en la línia de l’Escola de 

Frankfurt.28 Ara bé, de manera coherent amb la diversitat, pluralitat i originalitat 

d’aquesta tradició, en què cada autor ha promogut problemàtiques innovadores amb 

solucions complementàries, Habermas no n’és una excepció, com ho demostra el seu 

intent de modificar les bases de la teoria social crítica. Des que l’any 1922 Felix Weil 

reuní Georg Lukács, Karl Korsch, Friedrich Pollock, Max Horkheimer, etc., per fer una 

trobada de caire marxista, es perfilà la idea de crear un projecte d’inspiració sociològica 

amb orientació crítica i interdisciplinària.29 D’aquí nasqué l’Institut d’Investigació 

Social el 1924, amb seu a Frankfurt del Main, i dirigit des del 1931 per Max 

Horkheimer. El discurs inaugural d’aquest últim ja dóna naixement a la «Teoria 

Crítica», perquè ell reclamà un allunyament de l’ortodòxia revolucionària marxista, en 

defensa d’un pensament filosòfic compromès amb l’esquerra i el moviment obrer però 

no identificats a cap partit polític concret. Des de llavors, s’hi sumaren més pensadors, 

com Adorno, Löwenthal, Fromm, Marcuse, etc., sense menystenir aquells intel·lectuals 

que orbitaven l’Institut d’una manera més o manco propera: Benjamin, Mitscherlich, 

Arendt, Anders, Grossmann, Kirchheimer o Neumann. Tota la seva tasca reflexiva es va 

interrompre pel nazisme, període durant el qual (1933-1948) es traslladaren a la 

Universitat de Columbia de Nova York. Per això, després de la Segona Guerra Mundial 

es reobrí l’Institut, però mantenint-se ja una línia paral·lela o «franquícia» a la New 

School dels Estats Units d’Amèrica. 

Les coordenades originals del projecte d’investigació social tenen, malgrat la 

diversitat interna, unes premisses comunes.30 Per exemple, renunciar a la —prèviament 
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 Ramon Alcoberro indica com aquest nom, «Escola de Frankfurt», s’esté a partir dels anys seixanta, i 

que els seus principals textos no es varen reeditar abans de 1967, 

<http://www.alcoberro.info/V1/habermas5.htm> [18-06-2014]. Ell també considera a Habermas el cap de 

la segona generació de l’Escola. Encara més, afirma que a cops s’empra l’expressió «Teoria Crítica» per 

a designar específicament la seva aportació, ja que malgrat Horkheimer (1937) l’encunyà, fou Habermas 

qui «recull aquest títol per designar la seva teoria i oposar-la tant al positivisme com a la metafísica». 

Habermas i Apel tenen als anys vuitanta el rol líder que havien tengut Horkheimer i Adorno prèviament. 

Ara bé, Habermas i Apel es discuteixen el 1989. Per entendre les raons, veure Apel «Pensar amb 

Habermas contra Habermas» (1989). 
29

 A part de la pròpia història que apareix a la web institucional de l’Institut d’Investigació Social de 

Frankfurt, <http://www.ifs.uni-frankfurt.de/institut/geschichte.htm> [18-06-2014], d’entre l’amplíssima 

bibliografia sobre la història de la Frankfurter Schule destaco un clàssic: La imaginació dialèctica de 

Martin Jay (1973). A més, veure Colom (1992); Wiggershaus (1986); Held (1980); McCarthy (1985, 

1990, 1991, 1994 i 1996); Honneth (1987, 2000a, 2000b, 2006, 2009a, 2009b i 2009c); Sousa (1998); 

Joas (1992); Thiebaut (1989, 1992 i 2001); Fraser (2008d); Benhabib (1986 i 2007b); Cortina (1985 i 

1989); Forst (2009a); Muñoz (1978 i 1987-1988); Migdal (1981); Fabra (2008); Alútiza (2002); i 

Bohman (2013). 
30

 La meva intenció no és negar les diferències entre els autors i pensadores, sinó destacar-ne les línies 

força compartides. Per veure tensions internes, cf. Wiggershaus (1986); Bolte (1989); i Bohman (2013). 

http://www.alcoberro.info/V1/habermas5.htm
http://www.ifs.uni-frankfurt.de/institut/geschichte.htm
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dominant— objectivització de la raó en macro subjectes històrics, com podria ser el 

«proletariat», com a responsables d’emancipar l’espècie humana.31 Això durà a analitzar 

la racionalitat tècnica com a projecte subjacent que ha dominat la naturalesa, humana i 

no humana, com a forma de complementar la teoria de la revolució marxista, 

incompleta o deficitària en la mesura que oblidà la importància de l’autoreflexió. 

Aquesta esmena a la totalitat contra la Modernitat deshumanitzada, motivada per la 

barbàrie nacionalsocialista patida en pròpia persona, durà a un rol especial per a la 

filosofia de la primera Teoria Crítica: la vigilància i la denúncia de les deformacions de 

la integritat moral sota la cultura burgesa, responsable així de la «falsa consciència» que 

impedeix l’aixecament proletari, al marge de les condicions materials i/o econòmiques. 

Doncs bé, precisament això analitza Habermas a Història i crítica de l’opinió pública: 

els estris o mecanismes burgesos d’adoctrinament. Cal així desemmascarar les llavors 

de la monstruositat que la raó dominadora té al cor, com són el desencantament o 

desmitificació del món, el pensament identitari i la mania classificatòria del 

cientifisme.32 L’objectiu és alliberar l’ésser humà per tal de permetre que la persona 

pugui autodeterminar els seus fins pràctics. 

Un altre element vertebrador que alhora és un problema teòric de la Teoria 

Crítica és la desconfiança epistemològica envers el coneixement objectiu, cosa que 

justificà, en el seu primer estadi, una eterna dialèctica negativa. Com pot fonamentar 

l’Escola de Frankfurt la seva «crítica» a la injustícia social? Sobre quins valors es 

construeix l’edifici d’anàlisi, que puguin permetre després una síntesi constructiva? És 

precisament aquesta dificultat normativa però també metodològica el que portarà al 

primer Habermas, de Coneixement i interès, a intentar evitar aquest problema dels 

interessos socials de la investigació, reorientant la qüestió envers uns suposats 

«interessos propis de la raó» d’encuny epistemològic. Però en adonar-se del camí sense 

sortida, ell mateix proposà una escapatòria de la filosofia de la consciència, en què 

suposadament els seus mestres es trobaven atrapats, per tal de refundar la Teoria 

Crítica en la mesura que ressitua la seva viabilitat coherent en l’emancipació pràctica 

respecte dels obstacles i opressions comunicatives. 

                                                 
31

 Probablement, aquí rau una influència més de Heidegger, per qui la història és una suma de 

contingències no subsumibles sota un projecte abstracte de la Raó. Per Jay (1973), la inquietud comuna 

de la Teoria Crítica és explicar per què el proletariat no ha assumit el seu suposat paper històric. 
32

 Això s’observa paradigmàticament a la Dialèctica de la Il·lustració d’Adorno i Horkheimer (1944). En 

tot cas, cada autor usa el seu propi llenguatge: Horkheimer prefereix «raó instrumental»; Adorno «raó 

identificant» i «dialèctica negativa»; Marcuse «raó unidimensional», etc. 
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Això suposa una superació dels postulats previs, però sempre respectant el gir 

que la primera Escola de Frankfurt ja havia propiciat respecte de l’ortodòxia marxista. 

Per fer-ho palès: Habermas entén que «la tècnica», concepte clau de la primera 

generació de la Teoria Crítica, respon a una acció racional respecte a fins, tal com digué 

Max Weber.33 Per tant, la seva anàlisi no ha de pensar-la com un instrument de 

dominació d’una classe sobre una altra, sinó en clau d’una teoria de l’evolució social 

que permeti observar la progressiva objectivització universal de tal racionalitat dins 

d’un conjunt de racionalitats més ampli. Aquest conjunt és el referent habermasià, i es 

fonamentarà en una raó comunicativa transversal que permetrà reavaluar els problemes 

cèntrics de la seva escola de pensament. En definitiva, per a Habermas el canvi social té 

lloc principalment en l’àmbit simbòlic, és a dir, en la comunicació i l’enteniment entre 

les persones.34 I això són les bases de la seva reflexió sobre la democràcia, l’objecte 

d’aquest treball.35 

                                                 
33

 Tot i que les referències habermasianes als textos del sociòleg alemany són múltiples, es poden destacar 

les obres següents: Weber (1904, 1904-1905, 1916, 1919, 1921, 1921-1922, 1922a i 1922b). 
34

 I això no contradiu sinó que dóna peu a l’intent de «reconstrucció del materialisme històric» per part de 

Habermas, iniciat ja a Teoria i praxi (1963) i explicitat al llibre que du un títol idèntic. (Habermas, 

1976a). Això és així perquè Habermas considera que la «praxi» no es redueix (com en la interpretació 

habermasiana de Marx) a la relació de l’ésser humà amb la naturalesa externa a través del treball, sinó que 

també inclourà, per Habermas, les relacions dels humans entre sí i les institucions normatives derivades. 

La racionalitat instrumental tancaria la praxi en la techné. Cf. McCarthy (1978), Forero (2011) i Suárez 

(2010). Per això, el projecte de refundació de la Teoria Crítica per part del Habermas dels anys setanta i 

vuitanta es basarà en recuperar l’autèntica «praxi», entesa com «interacció humana» o «comunicació no 

distorsionada», suposadament eclipsades en el projecte marxista per tot allò aconseguit per la raó 

instrumental de la modernitat industrial. És a dir, Habermas (1976a) creu que cal repensar la teoria de 

l’evolució social per incloure una praxi comunicativa que el materialisme històric deixà de banda i/o 

subordinà a l’adaptació biològica o econòmica al medi ambient. De fet, el seu concepte de «principis 

d’organització» vol substituir la noció de «modes de producció», perquè el motor de la història ja no seria 

la lluita de classes sinó els diferents «estadis de desenvolupament cognitiu» associats a les estructures de 

racionalitat històriques. En tot cas, aquesta qüestió no és analitzada en profunditat en la present tesi. I per 

què? Doncs perquè tot i que l’intent habermasià de reconstruir el materialisme històric i la seva proposta 

d’una democràcia deliberativa tenen una mateixa base, una teoria comunicativa de la societat i de la 

raó, aquestes dues empreses són independents —cosa ben afortunada, ja que l’eventual fracàs del primer 

projecte no afectarà negativament el segon. 
35

 Així i tot, això també lliga perfectament amb la primera generació de l’Escola de Frankfurt. Tal com 

diu Bohman (2013, la cursiva és meva): «Atès l’èmfasi de la primera generació de la Teoria Crítica en els 

éssers humans com els productors i autocreadors de la seva pròpia història, apareix un únic objectiu 

pràctic de la investigació social: transformar el capitalisme contemporani en una forma consensual de 

vida social. Per Horkheimer, una societat capitalista podria ser transformada només essent més 

democràtica, en la mesura que “totes les condicions de la vida social que són controlables pels éssers 

humans depenen de consensos reals” en una societat racional. L’orientació normativa de la teoria crítica 

[...] és cap a la transformació del capitalisme en una “democràcia real” en què es pot exercir aquest 

control. [...] El nucli normatiu de la Teoria Crítica és la transformació de l’ètica kantiana de l’autonomia 

en una concepció de la llibertat i la justícia en la qual la democràcia i els ideals democràtics exerceixen 

un paper central. [...] La concentració en la democràcia com l’espai per a l’activitat cooperativa, 

pràctica i transformadora continua avui a l’obra de Jürgen Habermas, així com l’intent de determinar la 

naturalesa i els límits de la “democràcia real” a les societats complexes, plurals i en globalització. [...] 

Com a membre de la segona generació de la Teoria Crítica, Habermas ha desenvolupat aquesta dimensió 

de la teoria política normativa». 
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II. Estructura 

 

El present treball es compost de dues parts principals, a més de la introducció, 

les conclusions i les referències bibliogràfiques finals. 

La primera part de la tesi es titula «El deliberacionisme nacional. La denúncia de 

la distinció entre espai públic i privat», i en ella analitzo la primera part del pensament 

democràtic de Jürgen Habermas, des del seu plantejament inicial als anys seixanta, fins 

a la primera gran obra de la dècada dels noranta. 

La segona part de tesi doctoral, titulada «El deliberacionisme transnacional. La 

crítica a la distinció entre política interior i exterior», enceta la reflexió i la crítica dels 

principals esdeveniments contemporanis que han provocat la necessitat de revisar els 

postulats del pensament habermasià previ. En concret, es tracta d’algunes 

problemàtiques més o manco inèdites, ja sigui a nivell històric o teòric, com la 

globalització, el neoliberalisme, la crítica a l’estatocentrisme modern, el pluralisme 

sociològic o la postmodernitat. 

El motiu de separació entre les dues parts, és a dir, el meu criteri central 

d’ordenació, és de caire teòric i interpretatiu, no pas «objectiu»: pertanyen a l’època 

estatocèntrica de l’obra habermasiana totes les propostes de democràcia que són 

defensades com a possibles al marge o independentment d’una democràcia 

transnacional. En canvi, pertanyen a l’època postnacional les propostes institucionals la 

viabilitat de les quals necessàriament depenen d’institucions i relacions socials, 

polítiques, jurídiques, etc., democràtiques i globals.36 Aquest criteri forma part de la 

pròpia evolució del pensament de Habermas, ja que ell mateix en modifica 

substancialment el parer, com s’explicarà als capítols corresponents. 

Ara bé, inclòs a la segona part de la tesi, hi ha un capítol amb un rol especial pel 

que fa a l’estructura d’aquest treball. Em refereixo al capítol 5, titulat «La transició cap 

a l’època cosmopolita: la democràcia inclusiva». En veritat, per les raons que 

s’expliquen més detalladament en el mateix text, és un apartat que es troba a cavall 

entre la primera i la segona part, ja que és un capítol que analitza precisament una fase 

intermèdia en el pensament habermasià. 

                                                 
36

 Òbviament, la meva proposta de dividir l’obra habermasiana en dues fases, una estatocèntrica i una 

altra postnacional, no s’ha de considerar de forma estricta i absoluta. És un suggeriment d’interpretació i 

contextualització que no pot negar les moltes continuïtats entres les dues «èpoques». 
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Al marge de la separació de la recerca en dues parts principals, cal esmentar les 

divisions internes a cadascuna d’elles. La primera part d’aquest treball està composta 

per quatre capítols que se centren principalment en quatre obres destacades de Jürgen 

Habermas. Per tant, el criteri organitzador d’aquesta part inicial de la tesi és el 

cronològic seqüencial. Com es veu, he dotat d’una especial importància a algunes obres 

habermasianes. Aquests són textos totalment significatius i representatius de la dècada 

en què es publiquen, ja que el mateix autor hi sintetitza la seva obra prèvia, de manera 

que suposen unes fites destacades en la trajectòria que ens permeten entendre d’una 

manera ordenada el seu pensament. Tot i haver-hi sempre matisos i problemàtiques que 

s’escapen per aquesta priorització dels textos, el sentit de conjunt i la coherència no es 

perden perquè Habermas s’encarrega d’escriure uns llibres que subsumeixen la seva 

obra anterior i perfilen ja el camí que emprendrà a continuació. 

La segona part de la tesi també està composta de quatre capítols. No obstant 

això, l’he dividida en tres «escenaris», que complementen el capítol de transició número 

5, com he dit abans. Aquests escenaris plantegen una dimensió d’anàlisi i, dins cada una 

d’elles, es presenta una problemàtica teòrica i política concreta. Per tant, el criteri 

estructurador d’aquesta segona part és el temàtic contextual. Els tres escenaris 

plantejats són: la globalització neoliberal; el postwestfalisme polític i jurídic; i el 

pluralisme postmodern. Aquestes són divisions analítiques que no pretenen ser 

exhaustives ni excloents. És a dir, és evident que hi ha fenòmens i qüestions socials i 

polítiques alhora, o econòmiques i culturals, o històriques i polítiques, etc. Òbviament, 

la meva intenció només és perfilar aquests «horitzons», no esgotar la seva complexitat, 

ja que són processos dinàmics i actuals que individualment ben bé en podrien donar lloc 

a una tesi doctoral. 

Dins cada capítol concret, se segueix majoritàriament la següent estratègia 

expositiva. Una breu introducció recorda el punt en què es troba la discussió, així com 

planteja el tema que es tractarà a continuació; després, la meva anàlisi repassa els 

posicionaments principals de Habermas sobre aquest punt, intercalant els meus 

comentaris crítics o suggeriments. No obstant això, com que la primera i la segona part 

segueixen criteris estructuradors distints, la primera és cronològica però la segona 

temàtica, cada capítol està organitzat de manera particular en funció de les idees clau de 

l’autor i la línia argumental que el present treball pretén seguir. Per exemple, al capítol 

7, sobre postwestfalisme, he separat entre la crítica i la proposta de Habermas. Ara bé, 



Teoria Crítica del poder i de l’opinió pública 
___________________________________ 
 

 
28 

aquesta divisió és totalment artificial i analítica, ja que al pensament habermasià no 

sempre és possible destriar l’element crític del proposicional. 

Per acabar, voldria esmentar una cosa que ha influït de forma determinant en el 

procés espaciotemporal d’elaboració d’aquest treball. Durant una de les estades de 

recerca, en concret, a la New School for Social Research de Nova York l’any 2009, vaig 

conèixer per primer cop el projecte virtual de filtracions d’informació secreta 

«WikiLeaks». D’immediat m’hi vaig interessar, tot considerant les possibles formes 

d’abordar políticament i filosòficament aquest fenomen social aleshores totalment 

desconegut. La meva primera aposta fou analitzar la seva pràctica bàsica, el fet de 

revelar secrets i documentació confidencial o classificada, com una nova forma de 

desobediència civil que pretenia democratitzar les institucions, en la línia del que Jürgen 

Habermas planteja a algunes de les seves obres. En base a això, vaig començar a 

plantejar-me si Internet en general podria considerar-se un nova «ciberesfera pública» 

vàlida per a la deliberació, en aquest cas transnacional. De fet, bona part de la meva 

investigació posterior s’ha encaminat en aquesta direcció.37 Ara bé, em temo que 

aquesta dimensió pròpia de la «filosofia de la tecnologia» no forma encara part de les 

preocupacions o ocupacions prioritàries de la Teoria Crítica contemporània, i per això a 

aquest treball no li he atorgat tot l’espai que mereixeria, concentrant-me així en el que 

es podria anomenar el «marc categorial» que després podré aplicar en futurs «estudis de 

cas» més empírics i/o sociològics. 

 

III. Objectius 

 

El meu objectiu principal és estudiar la importància i la funció crítica de les 

nocions de poder i d’opinió pública en la fonamentació de la teoria de la democràcia 

deliberativa de Jürgen Habermas. Per això, aquest treball de recerca té com a títol 

principal «Teoria Crítica del poder i de l’opinió pública», perquè s’analitza la relació 

teòrica i normativa que s’estableix entre aquests tres elements interconnectats: la 

concepció del poder, la teoria de la publicitat i la noció deliberativa de la democràcia. I 

tot es fa mitjançant una metodologia que pretén apropar-se al paradigma propi de 

l’Escola de Frankfurt inicial, és a dir, una «teoria crítica». Evidentment, aquesta reflexió 

                                                 
37

 Algunes de les meves idees sobre WikiLeaks, des d’una perspectiva discursiva, ja han estat publicades. 

Cf. Comas (2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2013b i 2014a). Sobre Internet, veure Martí (2008a). 
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sobre aquests tres elements m’ha de capacitar per entendre, analitzar, explicar i criticar 

l’actualitat, objectiu darrer de qualsevol investigació en ciències socials. 

El segon objectiu principal, derivat o implícit en l’anterior, és reconstruir el 

concepte de democràcia deliberativa de Jürgen Habermas, de manera global, positiva i 

sistemàtica, però sense renunciar tampoc a constatar els canvis, contradiccions, 

variacions o continuïtats en l’obra habermasiana. En definitiva, es vol concloure amb 

una idea suficient i necessària de com hauria de ser la democràcia avui, mitjançant la 

conjugació dels dos elements claus esmentats abans: poder i opinió pública. 

Conseqüentment i com no podria ser d’una altra manera, aquesta recerca 

doctoral té dues finalitats més: examinar l’evolució tant de la teoria de l’opinió pública 

de Habermas com el desenvolupament de la seva comprensió del poder. Respecte de la 

publicitat, el meu propòsit implícit és detectar el nou ideal d’opinió pública legítima que 

es beslluma al final de tot el procés de reflexió i que supera tots els obstacles i 

(auto)crítiques plantejades. Respecte del poder, la meva intenció és confirmar que la 

democràcia deliberativa depèn igualment d’una concepció normativa del mateix, i 

perfilar exhaustivament els seus components bàsics. 

 

IV. Metodologia 

 

El present treball d’investigació desenvolupa bàsicament un mètode hermenèutic 

crític, és a dir, una anàlisi de textos que s’acompanya d’un buidatge bibliogràfic de 

l’àmbit d’estudi concret. Per tant, la metodologia emprada en aquesta recerca ha estat 

relacional i reconstructiva: s’ha procurat reconstruir el desenvolupament del pensament 

democràtic de Jürgen Habermas, relacionant-lo amb algunes idees clau o autors cabdals 

que li han servit de referent, fent un esforç per restablir les seves línies de continuïtat i 

discontinuïtat. 

Per tant, es comprova una diferència bastant evident amb altres modalitats de 

recerca. En primer lloc, perquè ja s’observa una distinció entre ciències experimentals i 

ciències socials: la present investigació s’emmarca en la segona classe de disciplines, i 

per tant, el seu objecte d’estudi és un producte cultural, malgrat just a continuació 

relativitzaré tal separació.38 En segon lloc, perquè aquesta recerca no empra els 

                                                 
38

 Habermas també fa una tàctica separació semblant entre ciències de la natura i de l’esperit, per tal de 

reivindicar la «cientificitat» de les segones, però critica a Dilthey per recaure en l’objectivisme. Cf. 

Jiménez (1982), Aguirre (1991) i Bernstein (1985). 
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principals instruments i eines pròpies de les ciències socials contemporànies. Em 

refereixo a les tècniques d’anàlisi quantitativa, centrades en bases de dades, 

estadístiques, modelatge, etc. A més a més, dins de la recerca «qualitativa», tampoc no 

du a terme treball de camp ni entrevistes, estudis de cas ni anàlisi comparada. En 

definitiva, la tesi doctoral presentada segueix, aparentment, els cànons més ortodoxes i 

clàssics de la filosofia. 

Així i tot, aquesta recerca no pot inscriure’s en absolut en els models exigits pel 

pensament escolàstic. No teniu a les vostres mans cap exegesi, és a dir, cap extracció del 

significat d’un conjunt donat de textos, complementada després per una «eisegesis», 

entesa com la inserció posterior de les meves interpretacions personals dels mateixos. 

Tal disciplina, típicament religiosa, pressuposa que existeix objectivament un sentit únic 

en el document, inscrit en les seves paraules i significants, perfectament traduïbles. I 

això rau lluny de la meva comprensió de la tasca filosòfica. Per això, la meva recerca 

tampoc no és comparable amb la tècnica que duien a terme els jurisconsults de la 

facultat de Dret de la Universitat de Bolonya al segle XI; ells desenvolupaven el 

procediment de la «glossa», és a dir, un estudi de les definicions del Dret Romà que el 

sacralitzava, negant qualsevol possibilitat de trobar-hi contradiccions o errors, i 

considerant a ulls clucs que els textos a estudiar contenien totes les respostes i solucions 

a qualsevol problema teòric i pràctic. Malgrat la meva recerca s’apropa gràficament a la 

seva pràctica, ja que anàlogament, jo també he treballat els textos amb multitud 

d’anotacions i comentaris als marges, en el que constitueix un autèntic gènere 

independent, els «marginalia»,39 la meva postura és reflexiva i contextual. 

Tot l’anterior ens fa prendre consciència sobre la necessària reflexió que s’ha de 

dur a terme sobre el mètode mateix que sosté la recerca científica, sigui del tipus que 

sigui. De fet, aquesta autocrítica reflexiva és constitutiva de l’Escola de Frankfurt, tal 

com el professor Max Horkheimer (1937) va posar sobre la taula amb la seva famosa 

distinció entre «teoria tradicional» i «teoria crítica». Segons ell, una teoria és crítica si i 

només si té un propòsit pràctic específic: en la mesura que cerca l’emancipació humana, 

és a dir, «alliberar els éssers humans de les circumstàncies que els esclavitzen». Per tant, 

és un tipus de treball científic que pretén simultàniament explicar i transformar. Una 

«teoria crítica» ofereix, alhora, les bases descriptives i normatives per a la investigació 

social orientada a l’eliminació de la dominació, en totes les seves realitzacions 

                                                 
39

 <http://es.wikipedia.org/wiki/Marginalia> [18-06-2014]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marginalia
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històriques possibles.40 Això exigeix combinar en el mètode l’explicació i la 

comprensió, l’estructura i l’agència, la regularitat i la normativitat. Això és el que 

permet dir que la Teoria Crítica és pràctica, en un sentit no instrumental. Perquè es 

pretén assolir l’objectiu de la llibertat humana en l’epicentre de relacions d’opressió 

existents, no de forma abstracta i anhistòrica. I això és inassolible sense una 

aproximació interdisciplinària, ja que les circumstàncies que limiten l’autonomia 

humana són multidimensionals. Així: 

 

«Es dedueix de la definició de Horkheimer que una teoria crítica només és adequada si 

compleix els tres criteris: ha de ser explicativa, pràctica i normativa, tot al mateix temps. 

Això és, ha d’explicar què està malament de l’actual realitat social, identificar els actors 

per canviar-ho i proporcionar tant normes clares per a la crítica com objectius pràctics 

assolibles per a la transformació social. [...] En el seu esforç per combinar la investigació 

social empírica i l’argumentació filosòfica normativa, la Teoria Crítica presenta una 

alternativa viable per a la filosofia social i política d’avui» (Bohman, 2013, la cursiva és 

meva). 

 

Per això, Raymond Geuss, al seu llibre de 1981 La idea d’una Teoria Crítica: 

Habermas i l’Escola de Frankfurt, afirma que una «teoria crítica» n’és una de reflexiva 

i que ofereix als agents un tipus de coneixement inherentment productiu d’il·lustració i 

emancipació. Així, les teories crítiques apunten a aquests dos últims objectius, fent que 

els agents siguin conscients de la coerció amagada, tot alliberant-los d’aquesta coerció i 

posant-los en condicions de determinar on es troben els seus veritables interessos. 

Jürgen Habermas accepta aquest repte i no és menys, ja que a diverses obres té molt 

present aquesta situació inevitablement compromesa i plural del saber i la investigació. 

A tall d’exemple: tant a Coneixement i interès com a La lògica de les ciències socials 

ell critica la pretensió positivista de reduir el coneixement a la ciència, tot destacant que 

la relació de l’ésser humà amb la realitat és un procés d’aprenentatge i autoconeixement 

dialèctic. Per això, tota metodologia pressuposa un ventall de premisses que tenen ja 
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 Gràcies a tal definició, es pot entendre que la Teoria Crítica, en sentit estricte i majúscula, es refereix 

només als autors vinculats a l’Escola de Frankfurt i/o la New School; però en sentit ample i minúscula, 

inclou també tot intent de reflexionar críticament sobre la realitat, amb ànims emancipadors. Això inclou 

feminisme, antiracisme, postcolonialisme, etc., però també la filosofia crítica prèvia, com el marxisme, 

entre d’altres. Això defensa Nancy Fraser al seu seminari «Critical Theory Today: Habermas and 

Beyond», impartit a la New School for Social Research, al qual vaig assistir el semestre d’hivern de 2009, 

<http://www.newschool.edu/nssr/courses.aspx?id=29453> [18-06-2014]. Veure l’entrevista que li féu 

Valdivielso (2007c). 

http://www.newschool.edu/nssr/courses.aspx?id=29453
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assumides posicions ideològiques, com el problema fenomenològic de la constitució del 

món. Aquestes, al seu torn, predeterminaran en bona mesura el transcurs del treball i 

l’estudi. El marc epistemològic és tan predefinidor de la realitat social a examinar com 

el context sociopolític en què va viure l’autor central d’aquest treball. Aquestes 

perspectives tàcites no es poden obviar, i per això, la honestedat d’un pensament crític 

només pot dur a una solució: l’explicitació sincera i rigorosa de les conviccions 

antropològiques i/o ontològiques que engeguen el procés intel·lectiu. 

Aquesta promesa i compromís metodològic està arrelat profundament en l’obra 

de Jürgen Habermas, i tenc l’esperança d’haver-li fet justícia amb la present recerca. 

Perquè «la raó humana és filla del seu propi mètode», però el subjecte del coneixement 

«científic» no és ni el cartesià ni el transcendental kantià, sinó la comunitat científica. 

Tal com s’explicarà principalment al capítol 3 de la tesi, Habermas a la Teoria de 

l’acció comunicativa concep aquest col·lectiu social com qualsevol grup humà, i per 

tant, dependent dels mateixos processos de proposta de pretensions de validesa, 

subordinats sempre al reconeixement intersubjectiu i els principis discursius de 

justificació. En altres paraules, la metodologia no pot deixar de banda la concepció 

discursiva de la «veritat», segons la qual el rol privilegiat del científic, com a 

observador imparcial, i el seu mètode positiu de recerca, tradicionalment neutral, estan 

«compromesos» en els dos sentits del terme: són hereus de pressuposicions normatives i 

estan en perill potencial de refutació.41 Si a la visió platònica del coneixement, la veritat 

és una identitat o correspondència perfecte entre coneixement i realitat, a la 

metodologia pròpia de la Teoria Crítica, respectada i subscrita a la present tesi, la 

veritat esdevé un «simple» consens intersubjectiu inestable i contingent entre diverses 

experiències. El subjecte del procés de coneixement i investigació no és presoner de cap 

mètode positivista d’experimentació; sempre està exposat a les relacions socials 

«precientífiques» pròpies del món de la vida, tal com reivindicà magistralment 

l’hermenèutica. Però el «sentit» no és abandonat per la Teoria Crítica de Habermas a 

una filosofia subjectivista de tall individualista, postmodern, nihilista o relativista. La 

insuperable contextualitat i contingència de les veritats científiques no ens condemna a 

l’absurd existencialista ni a la irracionalitat, ans el contrari, ens obliga moralment a 
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 Per comprovar la influència del pragmatisme en la teoria del coneixement i la metodologia de 

Habermas, veure: Joas (1986); Cooke (1994); Thompson (1982); Shalin (1992); Bohman i Rehg (2001); 

Antonio (1989) i Árnason (1982). 



Introducció 
___________________________________ 

 

 
33 

pensar i enraonar responsablement amb l’ànim de convèncer-nos els uns als altres, 

perquè les pretensions de validesa són potencialment universalitzables.42 

Per concloure amb l’assumpció, per part meva, del marc epistemològic de la 

Teoria Crítica, només cal afegir que un cop s’accepta una concepció comunicativa de la 

raó, el coneixement perd el seu estatus objectiu i ontològic, i esdevé el resultat d’un 

procés social anomenat «reconeixement intersubjectiu». Els discursos són, tècnicament 

parlant, els actes de parla en què es poblematitzen els significats quotidianament 

inqüestionats. I l’esfera pública, l’àmbit social on tenen lloc tots aquests debats. Per 

tant, es comprova com la Teoria Crítica habermasiana uneix els fonaments de la 

democràcia amb les bases de la ciència, cosa que condiciona completament la 

metodologia de la present recerca doctoral. 

 

V. Hipòtesis 

 

La hipòtesi principal és que la democràcia deliberativa es fonamenta en dues 

«teories pivot»: una concepció del poder i una categorització de l’opinió pública, les 

quals són igualment importants per a la seva realització pràctica. Les considero «pivot» 

perquè qualsevol canvi en un dels elements de l’estructura normativa exigeix els 

corresponents ajustos en els altres components, conjunt dels quals és en equilibri.43 A 

més, considero que l’articulació d’aquests dos elements constitueix una autèntica 

«Teoria Crítica», com indica el títol de la tesi, i en el que pot considerar-se una altra 

hipòtesi fonamental. Tenc dos motius per afirmar això: primer, perquè la present recerca 

avalua i sanciona les condicions socials de formació d’aquesta opinió pública, sense 

idealitzar-la pas ni negar els múltiples eixos de desigualtat o opressió existents. Segon, 

perquè s’entén que el canvi social i polític té lloc si s’instaura una nova opinió pública 

que sigui alhora legítima i eficaç, això és, justa i poderosa. En definitiva, es concep que 

poder i opinió pública són elements explicatius del canvi social, polític i normatiu, sense 

absolutitzar-los. Aquest és el sentit d’una «Teoria Crítica del poder i de l’opinió 

pública», una filosofia amb esperit emancipador que, d’una banda reivindiqui l’opinió 

pública com una forma de poder que funcioni de motor del canvi social i de la 
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 A Coneixement i interès, Habermas (1968a) lliga l’interès cognoscitiu amb l’interès pràctic perquè 

ambdós volen preservar la intersubjectivitat constitutiva de la realitat. 
43

 Un pivot és un objecte normalment cilíndric o punxegut d’una peça «on es recolza o insereix una altra, 

bé amb caràcter fix o bé de manera que una d’elles pugui girar o oscil·lar amb facilitat respecte de 

l’altra», <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=ex4fmaGQsDXX2Bs4MLXg> [18-06-2014]. 
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institucionalització dels sentits comuns o de les idees hegemòniques, però d’altra banda, 

que també sancioni i rebutgi aquelles configuracions públiques que no compleixin amb 

certs criteris o estàndards normatius, els quals també s’han de consensuar públicament.44 

La segona hipòtesi és que la democràcia deliberativa descansa sobre un nucli 

normatiu o un «principi fonamental de justícia». Aquest axioma essencial al 

deliberacionisme seria el principi discursiu, significat del qual serà explicat en el text. 

Addicionalment, hi hauria un conjunt més o manco coherent de principis que han de 

permetre interpretar i avaluar els fenòmens socials i les propostes polítiques sobre 

aquest aspecte. La idea és que els principis normatius deliberatius són molt útils 

empíricament per criticar la gran pluralitat de processos socials que tenen lloc en les 

nostres societats complexes i en globalització i, simultàniament, completament vàlids 

normativament per proposar una cosmopolitització de les formes polítiques i jurídiques 

de govern i justícia que es varen institucionalitzar entorn de l’anomenat Estat-nació 

modern i occidental. 

Com a hipòtesi derivada de l’anterior, considero que aquest nucli normatiu es 

troba especialment en l’obra de Habermas. Però, a més a més, i això ja és una tercera 

hipòtesi important, el nucli normatiu deliberatiu és el que permet, en primera instància i 

major mesura, el mateix procés de depuració i destriament del pensament habermasià 

que la meva investigació du a terme. És a dir, si tota investigació consta generalment de 

dues fases, una d’interna i una altra d’externa, es pot dir que la crítica immanent a l’obra 

habermasiana es fa precisament en base al principi fonamental de justícia que el mateix 

Habermas proposa, en el que seria una anàlisi de la seva coherència. Això és possible 

perquè el principi discursiu té un «excés de validesa» que no pot ser satisfet ni esgotat, i 

que per això supera amb escreix les obres i idees de Habermas. Per entendre què vol dir 

aquest excés de validesa, citaré el debat que es produeix entre Axel Honneth i Nancy 

Fraser: 

 

«La qüestió del “punt de referència empíric” sorgeix en aquest debat perquè tant Honneth 

com jo estam d’acord en una característica definitòria de la teoria crítica: la seva 

dialèctica típica de la immanència i la transcendència. Ambdós rebutgem la postura 

exteriorista de les teories tradicionals que pretenen jutjar les situacions socials des de dalt, 

apel·lant una visió de l’ull de Déu, completament independent de la societat en qüestió. 

En canvi, ambdós assumim que la crítica només aconsegueix assentar-se en la mesura en 
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què reveli les tensions i possibilitats que, en cert sentit, són immanents a la configuració 

enfront de la qual ens trobem. I ambdós intentam desenvolupar un llenguatge de la crítica 

que pugui dirigir-se als subjectes socials a qui pretén il·luminar. No obstant això, al 

mateix temps, tant Honneth com jo rebutjam l’interiorisme fort de l’hermenèutica 

historicista. Sense acontentar-nos només a explicar els significats sedimentats en 

determinades tradicions, ambdós assumim que la crítica només pot abraçar un potencial 

radical si es manté oberta la distància entre la norma i allò donat. I ambdós assumim 

que les normes vàlides trascendeixen el context immediat que les genera. Per tant, lluny 

de limitar-nos a una crítica estrictament interna, ambdós buscam conceptes amb “excés 

de validesa”» (Fraser, 2003: 151-152, la cursiva és meva). 

 

Al marge de repetir el que s’ha dit abans respecte del caràcter inherentment 

normatiu i compromés de la Teoria Crítica, i de demostrar l’herència habermasiana 

innegable que reben Honneth i Fraser, aquesta citació em permet explicar que el 

concepte «excés de validesa» indica com les relacions socials de reconeixement, això 

és, els acords convencionals sobre allò correcte o incorrecte, per dir-ho barroerament, 

mai no són completa i perfectament realitzats a la pràctica. I aquesta diferència entre 

l’ideal i la realitat és «l’excès», cosa que permet criticar allò donat històricament. 

Conseqüentment, el deliberacionisme, principalment estudiat aquí en la seva versió 

habermasiana, és a dia d’avui una concepció vàlida teòricament i també útil 

empíricament per analitzar, explicar i criticar les relacions socials, polítiques, jurídiques 

i econòmiques contemporànies. En tots els seus eventuals nivells i dimensions, al marge 

o independentment dels límits i dèficits epistemològics, sociològics, normatius, polítics 

i institucionals dels autors que l’han defensada. 

En certa mesura, això és una manera de justificar l’objecte de la present tesi, ja 

que només un cop identificat aquest nucli normatiu deliberatiu, dins de l’obra 

habermasiana, se’n podran denunciar rigorosament les traduccions incongruents o 

insuficients en propostes polítiques i institucionals per part de Habermas.45 A més, 

observar si aquest nucli es mantén constant al llarg de tota l’evolució del pensament 

habermasià és un dels meus objectius, com ja he dit abans. D’entrada, puc avançar que 

hi ha molts de límits i dèficits a la democràcia deliberativa de Habermas. A saber i per 
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 Com ja he dit abans, en tot aquest procés i pel que fa la «crítica externa», la tercera generació de 

l’Escola de Frankfurt o la Teoria Crítica contemporània és de gran utilitat. En concret, Benhabib, Honneth 

i Fraser són cabdals en tres processos: a) la identificació i la comprensió del nucli normatiu deliberatiu de 

justícia; b) la crítica de les contradiccions i/o dèficits de Habermas; i c) el desenvolupament més coherent 

—que Habermas— del nucli normatiu esmentat. 
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només esmentar conceptes que després explicaré: de tota la primera fase del pensament 

habermasià, fins als anys noranta, critico el seu estatocentrisme, òbviament. Dels anys 

seixanta, critico la seva teoria sociològica i de l’acció, d’arrel arendtiana, per ser 

deficient, essencialista i masclista. A més, denuncio la mala influència de la teoria de la 

raó instrumental d’Adorno i Horkheimer, el qual indueix a una inadequada concepció 

dels mass media. Dels anys setanta, critico el qüestionable dualisme sociològic entre 

«producció» i «socialització», que pressuposa ja una «teoria sistèmica dels mitjans» i 

provoca un potencial positivisme econòmic rebutjable. A més, és problemàtic el model 

de crítica social que es basa en una dubtosa «particularitat intrínseca» dels compromisos 

d’interès per a ser justificables. Finalment, lamento l’inici de la «devaluació 

comunicativa» del seu concepte de poder, ja pseudosistèmic. Dels anys vuitanta, 

denuncio el problemàtic intent habermasià de combinar la teoria de sistemes de 

Luhmann i Parsons amb la teoria de la comunicació, ja que això suposa caure 

definitivament en l’essencialisme sociològic, el qual al seu torn sosté l’anormativisme 

sistèmic. Tot plegat, impedeix tota classe de democràcia autèntica, a més de provocar la 

ja quasi completa «deslingüistització» de la noció de poder, totalment absent i aliè 

respecte de l’idealitzat món de la vida habermasià. Dels anys noranta, avaluo 

negativament la concepció habermasiana dels drets humans, potencialment ideològica, 

així com la conseqüent defensa de les intervencions humanitàries. També lamento la 

seva concepció cosmopolita, elitista i primermundista, el qual el du a un carreró sense 

sortida que limita i condemna incoherentment la teoria de la democràcia deliberativa a 

ser presonera d’un marc institucional «estatista». Finalment, de les principals obres 

polítiques del segle XXI, rebutjo la contradictòria reducció de la inclusivitat que 

s’observa en la seva democràcia postsecular; lamento la seva renuncia al 

cosmopolitisme deliberatiu; i denuncio la proposta habermasiana d’una esfera pública 

mundial més aviat liberal. Com es veu, el dèficit més destacat és, potser, el que 

condemna les teories de la publicitat i del poder a ser estatocèntriques, com analitzo a la 

primera part. Però a la segona part també n’hi ha alguns d’especialment greus.46 Encara 

més, el nombre de deficiències i injustícies desateses per la teoria de la democràcia 

deliberativa és potencialment irrestricte, en coherència amb la mateixa concepció 

discursiva. 
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 Per exemple, «l’oblit» de les víctimes que en el passat no varen poder denunciar llurs injustícies, les 

quals avui són conegudes, investigables i sancionables. Aquesta dimensió de la memòria històrica també 

supera i travessa les relacions jurídiques dels Estats-nació, com s’exposa al capítol 5. 
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La quarta hipòtesi, connectada directament amb l’anterior, és que aquest nucli 

normatiu deliberatiu, encarnat en el principi discursiu, és el que sosté les dues principals 

crítiques escomeses a cada una de les dues fases intel·lectuals de Habermas i que donen 

forma a l’estructura dual d’aquest treball. La primera, la denúncia de la distinció 

essencialista entre espai públic i espai privat, constitutiva de la concepció hegemònica i 

liberal de l’Estat-nació modern. La segona, el rebuig de la separació substancialista 

entre política interior i política exterior, intrínseca a la conceptualització dominant de 

les relacions internacionals. El deliberacionisme pot criticar ambdues distincions perquè 

el seu nucli normatiu, el principi discursiu, conté al seu cor —almanco en una 

interpretació dominant del mateix— una reivindicació dels afectats pels processos 

socials i les normes. La democràcia deliberativa, en la meva hipòtesi, demanaria la 

inclusió i participació política de tots els afectats en els processos públics de legitimació 

de les relacions de poder, sense excloure les interaccions «privades» ni les 

conseqüències «externes» de la política exterior. Així les coses, es percep clarament en 

l’organització textual del document com la primer part de la tesi se concentra en la 

crítica discursiva del parell públic-privat, reivindicant una democràcia totalment 

inclusiva i no deontològica; i la segona part en la crítica de la dicotomia internacional-

domèstic, tot demanant una democràcia postnacional. Ja anticipo que Habermas està 

molt influït pel feminisme en la primera, mentre que a la segona ell constata i postula la 

crisi de la relació interior-exterior a través dels fenòmens històrics, teoritzats entre 

d’altres per sociòlegs com David Held. En tot cas, sóc jo qui proposa que el principi 

discursiu serveix per criticar les dues distincions essencialistes. 

En veritat, la cinquena hipòtesi és que aquestes dues distincions, públic-privat i 

interior-exterior, mantenen una relació d’analogia imperfecta. Hi ha un vincle teòric i 

normatiu entre elles, en tant que la primera sosté a la segona, però de forma no 

simètrica, sinó potencialment contradictòria. Tal com argumento a l’apartat 

corresponent, la distinció interior-exterior és una reproducció anàloga del parell públic-

privat, a escala superior, però aquesta analogia no respecta les propietats i funcions que 

té cada pol al nivell inferior. 

La darrera hipòtesi està lligada a l’anterior. Si el principi discursiu és el que 

permet fer les crítiques principals de cada una de les dues fases del pensament 

habermasià, analitzades a les dues parts d’aquesta tesi, llavors quin és el seu rol respecte 

de la transició entre les dues etapes –tema del capítol 5? Doncs bé, la resposta està 

inscrita ja al terme «postnacional», que rep dos sentits complementaris. D’entrada 
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significa «no nacionalista», és a dir, multicultural però perfectament compatible amb els 

límits territorials i geogràfics d’una nació moderna. Però posteriorment significarà 

«transnacional», és a dir, més enllà de les fronteres dels Estats-nació. Aquesta 

progressiva polisèmia s’observa precisament al capítol 5, ja que el primer sentit dóna 

peu a la democràcia inclusiva, mentre que el segon sentit dóna lloc a la democràcia 

cosmopolita. Per tant, aquesta dualitat semàntica es correspon bastant bé amb la 

separació d’aquesta recerca en dues parts, tal com s’ha exposat a l’apartat IV. Així les 

coses, la sisena hipòtesi és que el mateix nucli normatiu de la democràcia deliberativa, 

el principi discursiu, és un «motor de transnacionalització» que permet, tal com es veu 

en la proposta intermèdia anomenada «democràcia inclusiva», connectar les 

autocrítiques als dogmes westfalians amb les demandes a favor de la cosmopolitització 

del dret internacional. Ara bé, això pressuposa necessàriament que la democràcia 

inclusiva o multicultural és una proposta diferent i autònoma de la reivindicació de la 

democràcia transnacional.47 En qualsevol cas, i com he dit just abans, tal independència 

de les propostes no contradiu sinó que pressuposa un element en comú: el principi 

discursiu. És precisament aquest nucli normatiu el que permet prendre consciència de la 

contingència històrica dels límits de la comunitat política. En altres paraules, el cor 

normatiu de la democràcia deliberativa, la norma fonamental segons la qual tota 

validesa d’una relació o norma social depèn del reconeixement dels afectats per ella, és 

el responsable del qüestionament de la fortuïtat de les fronteres polítiques. Així les 

coses, si a la primera fase del pensament habermasià el principi de la deliberació pública 

romp la distinció entre norma legal-pública i norma moral-privada, a partir de la segona 

meitat dels anys noranta, aquest mateix principi discursiu durà a preguntar-se per la 

validesa del subjecte polític nacional, cosa que, en darrer lloc i conseqüentment, acabarà 

per posar en qüestió la distinció substantiva, essencialista i liberal entre nacional-

domèstic i estranger-internacional. 

Al marge de les meves hipòtesis, i abans d’iniciar aquesta recerca, voldria fer 

una consideració terminològica preliminar respecte a dos conceptes clau de la mateixa. 

En primer lloc cal oferir una definició provisional del que es pot entendre sota el 

terme «deliberacionisme». D’entrada, cal dir que el terme «deliberar» prové del llatí 

«libra», que significa balança o balanç. Per tant, es refereix a la possibilitat de mesurar i 
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 De fet, la primera, la democràcia nacional inclusiva, pot relativitzar, subordinar o fer supèrflua la 

segona, la democràcia cosmopolita. És a dir, que es demandin unes fronteres obertes i una política 

immigratòria discursiva i justa, no comporta automàticament la demanda d’institucions polítiques 

transnacionals justes i democràtiques, al contrari, podria permetre la seva innecessitat. 
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avaluar raons. En conseqüència, la democràcia deliberativa és un model «normatiu», 

perquè prescriu com hauria de ser l’organització política, institucional i jurídica d’una 

societat; i perquè proposa la «deliberació» com a mètode per a la presa de decisions 

col·lectives i la solució de conflictes. Aquesta perspectiva implica supòsits i 

justificacions diferents i/o potencialment oposades a altres models, com poden ser el 

liberal, el republicà, l’anarquista, etc., tal com s’explicarà al llarg d’aquest treball. En 

breu, la democràcia deliberativa vol ser una resposta als problemes de legitimitat i de 

justícia que es plantegen a les societats contemporànies, tot i oferir un model que no 

està al seu torn exempt de dificultats i possibles contradiccions. Un exemple és el rol i la 

importància que atorga al consens i a la participació ciutadana com a forma d’establir la 

relació entre els governs o governants i els governats. El deliberacionisme creu que els 

individus estaran disposats a donar-se mútuament raons i justificacions de les seves 

decisions i accions, tot tenint en consideració les alienes de forma sincera i autèntica, en 

el que suposa una certa superació de l’individualisme egoista a favor de la racionalitat i 

la imparcialitat. 

En general, es pot afirmar que el model deliberatiu de democràcia se sosté en 

l’ètica del discurs que Karl Otto Apel i Jürgen Habermas varen articular, malgrat hi ha 

molts altres pensadors que l’han desenvolupat.48 En concret, Habermas va estipular unes 

condicions perquè la pràctica de la deliberació fos considerada correcta, és a dir, per 

presumir que els seus resultats o decisions adoptades a través d’ella siguin racionals i 

legítims.49 Les va anomenar «regles del discurs», com explicaré de forma més detinguda 

a la primera part d’aquesta investigació. Així i tot, puc anticipar que inclouran els 

requisits següents: que tot subjecte capaç de llenguatge i acció pugui participar en el 

discurs o deliberació; que tothom pugui problematitzar qualsevol afirmació; que tothom 

                                                 
48

 El terme fou encunyat l’any 1980 per Joseph M. Bessette en el seu article «Deliberative Democracy: 

The Majority Principle in Republican Government», i apareix a altres obres seves (Bessette, 1982, 1994a, 

1994b, 2001a i 2010). Òbviament, és emprat per molts altres autors. Cf. Velasco (2003c, 2006, 2009, 

2010 i 2011); Elster (1998a); Benhabib (1994); Bohman (1996a); Bohman i Rehg (1997); Rehg (2002); 

Martí (2001, 2006a, 2006b, 2007 i 2008b); Nino (1996); Slye i Hongju (1999); Segovia (2008); Wright 

(1995); Wright i Fung (2003); Dryzek (1990, 2000 i 2003); Arcos (2012); Fishkin (2009); Fishkin i 

Laslett (2003); Smith (2013); Macedo (1999); Gastil i Levine (2005); Ginsborg (2005); Gunderson 

(2000); Uhr (1998 i 2000); Blattberg (2003); Cohen (1989); Moreno (2009); Barber (1984 i 1998); i 

Mouffe (1999). 
49

 Aquestes condicions poden entendre’s en la línia dels requisits socials, jurídics i polítics que molts 

autors proposen per a l’acceptació com a legítim del resultat d’un referèndum o plebiscit popular, 

mecanisme típicament associat a la democràcia directa, però que ha estat històricament instrumentalitzat 

per dictadors o autòcrates per pseudolegitimar el seu règim. Basta veure l’abús de tal institució per part 

del feixista i Cabdill de les Espanyes, Francisco Franco. És a dir, el mode o procediment de legitimació ha 

de pressuposar unes condicions mínimes per a confiar en la validesa dels resultats, ja que sinó es pot 

manipular el procés a l’antull dels poderosos. 
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pugui introduir en el discurs qualsevol afirmació; que tothom pugui expressar les seves 

posicions, desigs i necessitats; que no s’impedeixi cap parlant fer valer els seus drets, 

establerts a través de les regles anteriors, mitjançant coacció interna o externa al discurs; 

etc.50 

En segon lloc, cal observar les dificultats de traducció del terme alemany 

«Öffentlichkeit», usat per a Habermas i altres teòrics socials,51 al català o l’espanyol. En 

la literatura angloamericana es tendeix a traduir-ho per public sphere, que podríem 

convertir en «esfera pública». Altres prefereixen public space, «espai públic». Però en 

general, ningú usa publicity, és a dir, «publicitat», que seria la traducció més literal del 

terme Öffentlichkeit, ja que «öffentlich» és un adjectiu alemany que és substantivat 

mitjançant la terminació –keit.52 Així, es refereix a la condició o qualitat d’allò públic, el 

tret o natura comuna que tenen totes aquelles coses considerades com a públiques, per 

dir-ho així. El problema està, com deia, en el significat actual del terme «publicitat», 

que en el sentit comú i dominant es refereix a una branca especialitzada de les tècniques 

de venda, un art o un mitjà de difusió de mercaderies, etc. Precisament bona part d’allò 

que per a Habermas ha provocat la degeneració de la Öffentlichkeit. D’aquí el dilema: 

cal reivindicar i recuperar el sentit original i perdut de «publicitat»,53 o més bé 

                                                 
50

 Habermas (1983: 112-113). 
51

 Per exemple, per a Habermas (1962) a Strukturwandel der Offentlichkeit, Untersuchungen zu einer 

Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. 
52

 Com indica Antoni Doménech (Habermas, 1962: 40, nota 7), el traductor de Història i crítica de 

l’opinió pública, el terme alemany Öffentlichkeit comparteix espai amb el llatinisme Publizität, adaptació 

del francès publicité. I afegeix que mentre que en tots els idiomes llatins la paraula «publicitat» perd el 

seu significat original de «vida social pública», en alemany mantén aquest sentit. Per això es tendeix a 

traduir Öffentlichkeit per «vida pública», «públic», «esfera pública» o «opinió pública», però mai per 

«publicitat», que és el que ell també proposa, en contra de la decisió finals dels editors de la traducció. 
53

 Miriam Hansen, prologuista de l’edició anglesa de Negt i Kluge (1972: IX-XLI), reivindica la polisèmia 

i riquesa del terme alemany Öffentlichkeit, que inclou tant l’aspecte «espacial» que té «esfera pública», 

denotant els llocs on els significats s’articulen, distribueixen o negocien, com el cos col·lectiu que 

constitueix el procés, el «públic», passant per elements exclusius com el criteri o substància ideal de tot el 

procés. Aquest últim sentit es tradueix en anglès per openness, cosa ben assenyada perquè comparteix el 

prefixe alemany offen-. I en espanyol o català per «l’obertura» que es produeix en els espais indicats 

abans, siguin o no territorialitzats, matís que podria perdre’s en el terme «espai o esfera pública». Per 

Hansen, publicity és un terme irremeiablement alienat i inservible, i per això Negt i Kluge (1972) 

desenvolupen l’Öffentlichkeit inicialment burgesa fins a definir-la com «l’horitzó general de l’experiència 

social». En contra de tal proposta, Peter Labanyi, traductor a l’anglès d’una edició de fragments de 

Öffentlichkeit und Erfahrung (Negt i Kluge, 1998: 60, nota 1), defensa el terme publicity. I ho fa tot i 

pressuposant exactament el que Hansen considera: que el terme Öffentlichkeit té almanco tres dimensions: 

una espacial; una ideal referida al resultat produït o processat en els espais públics; i una més crítica, 

propera a Negt i Kluge, com horitzó d’experiències, que per mi connectaria prou bé amb el concepte de 

«món de la vida» de Habermas, tal com exposaré més endavant. Òbviament, la dificultat de traducció rau 

en la natura dialèctica del terme, ja que es creuen múltiples sentits simultàniament. Per ell, «esfera 

pública» s’ha establert com a traducció oficial però no pot donar compte del segon i tercer matís del terme 

alemany, és a dir, com a «substància» i «criteri». Per això ell decideix apostar pel terme publicity per tal 

de «reconquerir el territori colonitzat pels interessos del capital» i aproximar-se al que suposa és l’esperit 
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substituir-lo pel d’esfera i/o espai públics?54 O hi ha una tercera opció, que constitueixi 

un terme nou que respecti la significació lèxica original, sense caure en equivocitats 

amb el terme dominant, però que tampoc no redueixi el concepte a una única dimensió, 

diguem-ne «sociològica»?55 D’alguna manera, això seria el més adequat, ja que 

«publicitat» és un terme estigmatitzat i pràcticament irrecuperable.56 Potser 

«publicitesa» seria útil i a més coherent amb la dualitat del seu correlat, allò privat, que 

sí admet dos substantius, almanco en català: privacitat i privadesa. Això no obstant, 

adverteixo que en el context d’aquest treball, el terme «publicitat» apareix i es refereix 

a la condició d’allò públic.57 S’usarà «propaganda» o s’adjectivarà com en «publicitat 

comercial» en referir-se al sentit dominant avui. 

                                                                                                                                               

de Negt i Kluge: anar més enllà d’anàlisis i crítiques per tal de produir efectivament «contrapublicitat». 

Encara més, Labanyi afirma que la relació etimològica entre public sphere i publicity posa de manifest 

l’abisme entre l’eina d’interessos fonamentalment privats que seria la primera, d’una banda, i la promesa 

emancipatòria que expressa la segona, de l’altra banda. 
54

 Com s’ha dit, aquesta és l’opció presa pels traductors de Negt i Kluge al seu llibre Esfera pública i 

experiència (1972). Cf. el llibre de Blanco i altres (2001), mencionat dins de l’anterior referència. 
55

 Em refereixo al fet que els termes «espai» o «esfera» tendeixen a descriure un conjunt de relacions o 

interaccions socials determinades, per sobre d’altres possibles dimensions de significat del terme 

«públic». És a dir, «esfera pública» refereix a les relacions socials on té lloc allò públic, però no esgota la 

Öffentlichkeit. 
56

 Alexander Kluge considera que el terme alemany Öffentlichkeit té un sinònim més adequat, die 

Glasnost, mot alemany que té un equivalent en rus, la Glásnost o Гласность (Kluge i Liebman, 1998). 

En català, els dos termes es tradueixen per obertura, transparència o franquesa. De fet, la política que 

dugué a terme Mikhaïl Gorbatxov a la Unió Soviètica, entre el 1985 i el 1991, tenia dos caires: la 

perestroika, destinada a la reestructuració econòmica; i la glàsnost, que pretenia liberalitzar el sistema 

polític, per tal de controlar les faccions més conservadores del Partit Comunista. Concretament, es volia 

que el govern soviètic fos transparent i obert, és a dir, que els afers públics es discutissin fora dels aparells 

institucionals, a més de permetre un major grau de llibertat d’expressió per mitjans de comunicació i 

lliure circulació d’idees. Fruit d’això els mitjans començaren a criticar les autoritats per problemes socials 

i econòmics negats o minimitzats: els dèficits en vivenda, les mancances alimentàries, l’alcoholisme o la 

contaminació medioambiental. Gràcies a aquest intent de pluralisme polític i informatiu, la població 

soviètica començà a rebre més notícies del mode de vida occidental. Com es sap, la glàsnost fou 

contraproduent i perjudicà finalment els objectius de Gorbatxov, entre d’altres coses perquè es revelaren 

detalls sobre la violenta repressió política de l’època estalinista, fins a llavors reservades per qüestions 

d’Estat, o augmentaren els sentiments nacionalistes. Cf. Hewett i Winston (1991); Heller i Féhér (1991); 

Gibbs (1990); i McNair (1991). 
57

 No debades, el terme «publicitat» s’usa en el llenguatge jurídic exactament en el mateix sentit que en 

aquesta recerca doctoral. De fet, el «principi de publicitat» legal vol dir precisament això: quelcom ha de 

o mereix ser conegut per tercers, com a requisit per a poder-se presumir legítim. Aquesta és la raó per la 

qual es determina de forma genèrica a l’article 2.1 del Codi Civil espanyol que una llei entra en vigor als 

vint dies de ser publicades al Butlletí Oficial. Perquè aquesta publicació és l’únic que permet garantir que 

la ciutadania, com subjecte obligat per les lleis, pot conèixer el contingut de les mateixes, i així no 

contradir la màxima romana segons la qual la ignorància d’una llei no eximeix del seu compliment (art. 

6.1 Codi Civil). Anàlogament funciona aquest principi de publicitat pel que fa a les notificacions oficials 

del Registre Civil i Mercantil, on s’afegeix una «publicitat positiva o negativa», entenent-se per la segona 

que els interessats coneixen per defecte el que es publica. I més fonamentalment, la publicitat és en veritat 

un principi nuclear del Dret, consagrat en la Constitució Espanyola en els seus articles 9.3, on es 

garanteix la publicitat de les normes, i el 120, on s’obliga a la publicitat de les actuacions judicials i a 

l’audència pública de les sentències —excepte casos on l’ordre públic o la situació de les víctimes 

recomani el contrari. 
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VI. Nota sobre les referències bibliogràfiques 

 

Sobre la forma de citació de la bibliografia, he usat el sistema definit per 

Edicions UIB, l’editorial pròpia de la Universitat de les Illes Balears, amb una única 

particularitat que explicaré a continuació.58 S’ha intentat reduir al màxim les referències 

al cos del text, essent imprescindibles només quan es fa una citació, curta o llarga. En el 

segon cas, la citació se separa del cos del text i adopta un format més petit. En tots els 

altres casos, les referències es fan a les notes a peu de pàgina. En ambdues opcions, la 

referència bibliogràfica entre parèntesi es composta del primer cognom de l’autor, l’any 

de publicació de la primera edició en l’idioma original, i la pàgina o pàgines de 

referència, si escau. Per exemple: «(Habermas, 1962: 120-124)». 

La particularitat afecta precisament aquestes pàgines, ja que s’ha d’advertir una 

cosa molt important: amb l’ànim de posar en coneixement del lector l’any de publicació 

de la primera edició del document mencionat, ja que això ajuda a contextualitzar 

històricament les obres, sempre se cita la data d’aparició de l’original. Ara bé, les 

pàgines que eventualment poden seguir aquest primer any de publicació es refereixen 

només al document consultat efectivament pel doctorand. Per tant, aquestes pàgines 

poden fer referència a la mateixa edició original mencionada al cos del text o a una 

altra edició posterior, indicada a les «Referències bibliogràfiques». Òbviament, a la 

darrera part de la tesi es troba complet el llistat de totes les obres mencionades, ordenat 

alfabèticament en relació als noms dels autors, i cronològicament en relació als anys de 

publicació de les diverses obres.59 

                                                 
58

 Les seves normes ortotipogràfiques es poden consultar a <http://edicions.uib.es/normes_edicio/> [18-

06-2014]. 
59

 Tenint en compte l’acabat d’explicar, i per posar exemples concrets que clarifiquin el mètode 

bibliogràfic emprat: si al cos del text faig una citació de l’article d’Axel Honneth titulat «Work and 

Instrumental Action: On the Normative Basis of Critical Theory», en tant que aquest assaig va ser 

publicat per primer cop en la seva llengua original anglesa l’any 1982, es podria fer servir la següent 

hipotètica referència: «(Honneth, 1982: 40-45)». Per situar textualment aquesta citació caldrà anar a les 

referències bibliogràfiques del final de la tesi, on apareix el següent: «HONNETH, A. [1982]. «Work and 

Instrumental Action: On the Normative Basis of Critical Theory», New German Critique, 26 (1982), 31-

54». En aquest cas, la citació feta al cos del text indica unes pàgines que coincideixen amb les pàgines de 

la primera edició del document en qüestió. Això s’observa gràcies a la coincidència entre l’any indicat 

entre claudàtors, que sempre indica la data de la primera edició en l’idioma original, i l’any que apareix 

després del títol del document, que és la data del document efectivament consultat —en aquest cas entre 

parèntesi perquè és un article de revista. Per deixar-ho més clar, posaré un segon exemple en què les dues 

dates no coincideixen: la referència «(Honneth, 1989: 150-160)». L’entrada corresponent a la bibliografia 

indica això: «— [1989]. Crítica del poder, Madrid: Antonio Machado, 2009». Com s’observa, es cita una 

obra que fou original i primerament publicada l’any 1989. Però he usat una traducció a l’espanyol de 

l’any 2009, tal com s’indica a les referències bibliogràfiques després del títol. Per tant i repeteixo, la 

http://edicions.uib.es/normes_edicio/


Introducció 
___________________________________ 

 

 
43 

D’altra banda, la bibliografia recull totes les obres citades en aquesta recerca 

doctoral, sense distingir entre referències primàries i secundàries. Així, indico de 

manera unitària tant les dades dels textos que es treballen de forma més exhaustiva i 

profunda, com les d’aquells llibres i documents que sols són consultats de forma 

selectiva i parcial. Al marge d’això, cal tenir en compte que a les referències al llibre de 

Habermas Teoria de l’acció comunicativa, en tant que està compost de dos toms, 

s’usarà la lletra «a» per a la citació del primer tom, i la lletra «b» per al segon tom —les 

lletres apareixeran sempre després dels números de les pàgines citades.60 En un altre 

ordre de coses, amb l’objectiu d’unificar el sistema de citacions, s’ha optat per no usar 

ni abreviatures ni acrònims com a referències de les obres. 

En relació a la citació de la bibliografia web, és a dir, documents consultats i 

disponibles en xarxa, s’ha optat per indicar les referències a pàgines web en una nota a 

peu de pàgina. I si es tracta d’una obra o publicació accessibles a una pàgina de HTML, 

es torna a seguir el recomanat per Edicions UIB. En ambdós casos, s’indica la darrera 

consulta realitzada entre claudàtors. 

Les traduccions al català de les citacions dins del cos del text són meves, si no 

s’indica el contrari. El mateix ocorre amb les traduccions al català dels títols de les 

obres mencionades al cos del text —tanmateix, són mencionades pel títol original de 

l’edició emprada a les referències bliogràfiques. 

Per acabar, s’ha decidit que les notes siguin al peu de pàgina, no al final, i que la 

seva numeració es faci per capítols. 

                                                                                                                                               

citació referida dins el cos del text amb «(Honneth, 1989: 150-160)» menciona l’obra Crítica del poder, 

publicada per primer cop el 1989, data entre claudàtors, però les pàgines referides són de la seva traducció 

espanyola per l’editorial Antonio Machado el 2009. 
60

 He optat per posar les lletres «a» i «b» rere dels nombres de les pàgines i no rere de l’any de publicació 

per evitar una confusió: no vull que el lector pensi que es tracta de dues obres diferents publicades el 

mateix any 1981, ja que així es com es referencien dos llibres distints del mateix autor apareguts el mateix 

any. 
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1. LA DÈCADA DELS ANYS SEIXANTA: HISTÒRIA I CRÍTICA DE L’OPINIÓ 

PÚBLICA 

 

mode d’introducció,1 cal repetir que l’any 1961, sota la direcció de 

Wolfgang Abendroth a Marburg (Alemanya), Habermas defensà 

l’escrit d’habilitació com a docent universitari.2 De tal text va sorgir 

Història i crítica de l’opinió pública,3 obra que a continuació analitzaré com la primera 

concepció de l’esfera pública de Jürgen Habermas.4 Així i tot, a l’article de 1958 «Sobre 

el concepte de participació política»,5 ja havia dit que la democràcia es realitza en la 

mesura que els ciutadans majors d’edat, sota les condicions d’una Öffentlichkeit 

políticament activa, ells mateixos duen a terme la constitució de la vida social a través 

d’una delegació raonable de la voluntat i un control efectiu de la seva execució, ja que 

així l’autoritat personal esdevé racional. Aquesta demanda d’un autogovern popular el 

dugué llavors a denunciar l’èmfasi excessiu que s’ha atorgat, sota l’Estat constitucional 

modern, al Parlament, l’Administració i els partits polítics, cosa que deixa a l’estacada 

l’esfera pública. Literalment, Habermas defensà per primer cop una formació de la 

voluntat popular sense cerimònies ni formalitats com a nucli de l’Estat democràtic de 

dret. 

En general, Habermas concep la premsa com un quart poder que ha de 

contrarestar i equilibrar les arbitrarietats de l’Estat, ja sigui aquest encarnat per un Rei 

despòtic o unes Corts aristocràtiques. L’opinió pública facilita l’aparició d’un 

contrapoder que controli el domini polític de les institucions modernes, a favor d’una 

legislació més imparcial. 

                                                 
1
 Una versió preliminar d’aquest capítol 1 i també del 2 apareixen a Comas (2010b). 

2
 Habermas va rebre una beca postdoctoral del DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft o Fundació 

Alemanya d’Investigació, per tal de realitzar tal escrit d’habilitació a Marburg. I com ja s’ha dit, fou en 

ciències polítiques i no en sociologia i filosofia perquè, tot i haver estat fins aleshores assistent de i 

tutoritzat per Adorno i Horkheimer, hi hagué profundes divergències amb el segon. A més, Habermas 

llavors pensava que l’Escola de Frankfurt s’havia paralitzat per mor de l’escepticisme polític i el 

menyspreu per la cultura moderna. Cf. Calhoun (2002: 352). 
3
 És obvi que aquesta dècada de pensament no pot reduir-se a una obra, ja que només des del punt de vista 

quantitatiu, Habermas va escriure altres llibres ben importants en la seva trajectòria intel·lectual. Només 

per recordar-ne alguns: Teoria i praxi (1963); Coneixement i interès (1968a); Ciència i tècnica com 

«ideologia» (1968b); o La lògica de les cièncias socials (1970a). No obstant això, i per les raons ja 

adduïdes abans, m’he concentrat en l’anàlisi de la relació dels conceptes de poder i d’opinió pública, en 

referència a la teoria de la democràcia. I això ha fet que es destaqui l’obra triada per sobre de les altres. 
4
 Veure el clàssic Habermas and the Public Sphere, de  Calhoun (1993), per una crítica de la mateixa. 

Habermas (1964) va escriure una breu entrada a una enciclopèdia on va tornar a definir què és la 

Öffenlichkeit. 
5
 Cf. Riutort (1994) per una anàlisi de la concepció democràtica del jove Habermas. 

A 
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En segon lloc, cal tenir en compte que les comprensions de l’opinió pública i del 

poder per part de Habermas, i per tant, també de la democràcia, estan sotmeses tant al 

seu «racionalisme» com al «consensualisme». És a dir, a una concepció encara 

racionalista de l’ésser humà, segons la qual la lògica i el pensament deductiu han de 

governar el raonament públic, i a una defensa de l’acord unànime com a valor superior 

de la política. Perquè malgrat el consens no està garantit en cap cas, la seva viabilitat és 

un requisit o condició de la publicitat políticocrítica. Sense la possibilitat del consens 

tota relació de poder seria arbitrària i contingent: 

 

«La discussió pública permetria acomplir el somni liberal de neutralitzar tot poder social 

i/o domini polític, però això pressuposa sempre la possibilitat d’arribar a un consens, és a 

dir, la coincidència a partir de criteris generals i obligatoris. En cas contrari, la relació de 

poder entre la pressió i la contrapressió és un simple i precari equilibri d’interessos 

mancat de racionalitat» (Habermas, 1962: 259). 

 

1.1. La teoria de la publicitat 

 

A Història i crítica de l’opinió pública, Habermas pretén explicar l’origen 

històric d’una categoria clau en la teoria política contemporània, la d’opinió pública, tot 

examinant les lluites socials que han configurat el seu significat. El llibre mescla una 

dimensió historiogràfica-descriptiva amb un element prescriptiu-crític, això és, una 

narració dels fets històrics i socials amb una avaluació política d’aquests. L’objectiu de 

l’obra és aclarir per què l’opinió pública en els temps de postguerra del segle XX està 

manipulada i no serveix per a acomplir les funcions que tradicionalment li estaven 

assignades. Habermas dóna compte de les diverses causes que provoquen el pas de la 

Öffentlichkeit a la propaganda, fins arribar a la seva identificació semàntica, cosa que 

avui es dóna per evident. Per aquesta raó, malgrat el títol en la versió espanyola no és 

una traducció literal de l’original en alemany,6 els editors l’encertaren plenament, 

perquè Habermas sí fa un repàs històric del concepte des dels grecs fins als anys 

seixanta del segle XX i, sobretot, una crítica de la publicitat burgesa, quelcom 

insuficientment destacat en la majoria d’explicacions del model discursiu habermasià. 

                                                 
6 

El seu títol original en alemany és Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer 

Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Com he dit abans, Antoni Domènech, traductor de l’edició de 

1986, criticà el títol en espanyol. El literal podria ser La transformació estructural de la publicitat. 

Investigacions sobre una categoria de la societat burgesa.
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A més a més, aquesta obra cabdal als seixanta també serveix al pensador 

germànic de trampolí i/o d’aparador per exhibir la seva pròpia concepció ideal de 

l’opinió pública. És a dir, Habermas aprofita el seu repàs històrico-polític per oferir el 

seu model de publicitat crítica, que serà la «democràtica i radical». Per tal de poder 

entendre bé aquesta proposta, però, cal entendre bé les crítiques i elogis que el teòric 

teutó fa als models de publicitat previs.  

 

1.1.1. Vindicació dels elements positius de la publicitat burgesa 

 

Habermas considera que la primera publicitat crítica amb el domini polític, i 

autònoma d’aquest, és la burgesa. En situa l’aparició a l’Europa occidental com a 

resultat del mateix procés de producció capitalista en la fase mercantil. En concret, 

deriva de la necessitat dels mercaders i venedors de rebre i trametre informació i 

notícies. Abans hi havia hagut altres formes de publicitat, però no crítiques.7 Per tant, la 

primera publicitat crítica neix com a pròpia i interna de l’esfera privada, quan allò 

econòmic s’emancipa de la llar domèstica, «per part de i per a» persones educades 

interessades.8 La publicitat burgesa té així la forma d’una «cultura» mercantilitzada: és 

des dels seus orígens una mercaderia, la premsa, basada en altres mercaderies.9 És a dir, 

des del principi és una relació de consum. Sols la mercantilització de productes que 

prèviament eren exclusius dels nobles i cortesans permet l’obertura i l’eventual crítica 

d’aquests en diferents cercles socials. Per tant, la publicitat burgesa s’autodesignarà com 

d’accés lliure i obert, però sempre pressuposant els recursos monetaris per poder 

adquirir els objectes de discussió i l’alfabetisme dels subjectes. Malgrat l’Estat i el 

poder polític volgueren instrumentalitzar-la des del seu origen, fou reapropiada per la 

societat, que s’hi rebel·la i enfronta.10 

D’altra banda, aquesta publicitat es desenvolupà amb anterioritat als primers 

parlaments, és a dir, la parlamentarització del poder estatal fou un efecte de la publicitat 

burgesa segons Habermas. Així, el filòsof teutó té en alta estima aquesta forma d’opinió 

                                                 
7
 Com la representativa feudal. D’aquí es generà després la seva primera forma literària, que es distingeix 

de la prèvia en què el «gust lliure» és la font del judici crític i profà. 
8
 D’immediat ja es percep la influència de la teoria social de Hannah Arendt (1958), ja que aquesta 

filòsofa també defensà que l’esfera social econòmica sorgí de l’àmbit familiar. 
9
 Obres d’art que haurien perdut la seva «aura», en termes de Benjamin (1936). 

10
 De tal rebel·lió es creen mercats d’art que requereixen la professionalització de crítics (Habermas, 

1962: 88). Per això aquesta esfera pública creà nous productes de mercat i noves formes de treball 

remunerat. Per tant, és impossible dir que és aliena al sistema econòmic capitalista. 
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pública burgesa. En concret, les seves benaurances es poden classificar en les 

dimensions següents:11 

Dimensió de l’agència: principalment es valora que es desenvolupà 

conjuntament amb un públic que buscava il·lustrar-se i emancipar-se alhora, dins el 

marc «del raonament públic entre persones privades dialogants». 

Dimensió ètica: malgrat després criticarà la no realització de certes promeses 

burgeses, aquestes sí que afavoriren l’aparició d’un ideal d’humanitat il·lustrat que faria 

innecessari un món transcendent gràcies a una nova subjectivitat. Per a Habermas, la 

publicitat suposa «l’aparició de l’àmbit del tacte i la paritat».12 

Dimensió política: la publicitat política burgesa apareix gràcies a l’apropiació 

per part del propi públic de la publicitat literària que controlava l’Estat. Això permet el 

seu canvi de funció: ara és crítica i rival del poder polític. Habermas destaca que tal 

publicitat s’enfrontà també contra la burocràcia absolutista. En la mesura que s’oposava 

a tota forma de «secret d’Estat» és un principi de justícia que rebutja pràctiques no 

transparents. 

Dimensió jurídica i moral: la publicitat burgesa s’articulà com a denúncia i 

rebuig de l’arbitrarietat de la voluntat del sobirà com a fonament de la llei, tot 

reivindicant una legalitat racional i estable, contra Thomas Hobbes i a favor del baró de 

Montesquieu i John Locke. Des de l’origen, la publicitat s’usà com a crítica del sistema 

jurídic vigent i per tant, del domini, en tant que defensava la seva reducció a lleis 

generals, abstractes i permanents. Això es basa en què la publicitat política crítica 

definia la racionalitat d’allò just com allò justificat amb arguments. Habermas separa 

radicalment el vincle entre domini-voluntat-secret i la relació entre llei-raó-publicitat. 

Seguint a Immanuel Kant, la llei és la raó que es manifesta a través de l’opinió 

pública.13 

A més, la publicitat burgesa també té un aspecte jurídic perquè es reconeix 

legalment en la Constitució Francesa i en la declaració dels Drets de l’Home del 1791, 

en forma de drets i llibertats de premsa i opinió. Per tant, des d’aquest llibre Habermas 

                                                 
11

 Aquests trets són compartits a cops per la publicitat liberal. Les referències de les següents dimensions 

apareixen a aquestes pàgines d’Història i crítica de l’opinió pública de Habermas (1962: 74, 81, 85-90, 

96-98, 103, 108-110, 117, 137-138 i 193). 
12

 Terme clau a gran part de l’obra de Nancy Fraser (1990, 1994, 1995a, 1996, 1997, 1998, 2000a, 2000b, 

2003, 2004, 2005b, 2007a, 2007c, 2008a, 2008b, 2009b, 2011a i 2013a). Cf. Palacio (2009 i 2010). 
13

 Kant (1784b). En aquest sentit, Habermas sí s’apropa a la concepció d’Hannah Arendt, qui a Sobre la 

violència (1970) insinua que els ordres jurídics i polítics sols poden ser estables en la mesura que són 

acceptats per la població, és a dir, en la mesura que les lleis són públicament confirmades. Ara bé, tal 

ideal pressuposaria la paritat social dels individus privats que han de jutjar públicament les institucions. 
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ja vincula la teoria de la publicitat al reconeixement de drets subjectius i afirma que 

l’opinió pública és central a l’ordre polític dels Estats burgesos de dret. Malgrat 

pressuposaven un mercat liberalitzat i identificat amb la societat civil burgesa, o esfera 

privada-social, aquest mercat estava administrat i reglamentat de forma autònoma. És a 

dir, Habermas atorga aquí un sentit positiu al terme «privat», en tant que suposa la 

disposició de la propietat gràcies al dret privat, el qual permet el lliure intercanvi en 

termes de paritat legal en el mercat i en la publicitat. Així, el codi civil estava en 

consonància amb el públic d’individus raciocinants, és a dir, sotmès a la crítica 

il·lustrada. 

Cal destacar que Habermas situa la noció kantiana de «llei» en el nucli de l’Estat 

burgès, en tant que sempre pressuposa el desig implícit d’abolir tot domini. Tal propòsit 

es basa en la creença burgesa i/o la fe il·lustrada en la veritat com origen de la llei, no 

l’autoritat. Per això, els drets fonamentals i constitucionals burgesos garantien, segons 

Habermas, les esferes de la publicitat i de la privacitat simultàniament: les institucions i 

els instruments del públic, premsa, partits, família i propietat, i les funcions de les 

persones privades —polítiques, econòmiques i comunicatives. Així, la connexió 

essencial entre publicitat i dret que es percep en l’opinió pública burgesa i que 

Habermas defensa, és una herència confessada de Kant. Per aquest, sols la raó té poder 

i, de fet, sols la raó pràctica fa el dret, en contra l’autoritarisme de Hobbes. Per això, un 

cop ja s’havia desenvolupat històricament la publicitat burgesa com a mediació entre 

Estat i societat civil, Kant permeté rehabilitar certa mediació entre política i moral sota 

la direcció de la raó pràctica. Per al filòsof de Königsberg la publicitat és principi 

legislatiu i també «il·lustració», perquè el públic s’autoeduca en la mesura que l’ús de la 

raó és públic i comunicatiu. Així i tot, Habermas admet que la qüestió de «qui» 

constitueixi el públic és un tant ambigua a Kant, ja que sembla reduir-ho als filòsofs. En 

qualsevol cas, en reivindica la idea segons la qual sols l’ús públic de la raó permet 

legislar, perquè l’ús privat només condueix a l’obediència. Així, la política esdevindria 

sancionada per lleis justificades racionalment enfront de l’opinió pública i tornaria a ser 

coherent amb la moral, quelcom negat per Maquiavel o Hobbes. Per a Habermas, la 

condició de possibilitat de la solidaritat entre política i moral és, precisament, 

l’existència d’un Estat de dret que garanteixi la publicitat.14 Anticipo que això és 

                                                 
14

 D’altra banda, l’opinió pública no només té un rol clau en el procés de legitimació del sistema legal, 

sinó que també el poder judicial s’obrí a la publicitat, com a garantia de la seva independència, perquè 

com diré, la publicitat ha d’actuar sobre tot tipus de poder (Habermas, 1962: 119). 
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important per entendre el diagnòstic posterior de crisi de la publicitat sota la societat de 

masses, ja que suposarà la ruptura del vincle liberal entre discussió pública i norma 

legal. Perquè segons l’ideal burgès, la llei pot ser l’absència racional d’uns interessos 

sobre els altres, sota la universalitat de la norma. 

Dimensió institucional: la unió de publicitat política amb premsa crítica obligà el 

poder polític a fer canvis i obrir-se, a «fer-se públic» en el sentit político-normatiu de 

reduir el secret i l’arbitrarietat en l’exercici de les funcions polítiques i administratives. 

Des del moment que les discussions parlamentàries són accessibles a la premsa, el 

parlament esdevé un òrgan de l’opinió pública, i per tant, la publicitat esdevé un motor 

de canvi institucional. De fet, per a Habermas allò clau no és el sotmetiment del Rei al 

Parlament en la constitució anglesa sinó l’obertura pública del parlament. A més, 

s’obliga els partits polítics a estendre l’activitat política més enllà de l’acció 

parlamentària, que erosiona l’autoreferencialitat dels parlaments, dirigits explícitament 

al seu públic. Això suposa la fi de «l’absolutisme parlamentari». 

Dimensió lògica: la discussió entorn als programes electorals, que la publicitat 

obliga a editar, fonamenta i permet l’opinió pública burgesa i liberal mitjançant una 

disputa argumental sobre un assumpte o problema, i no pas en el simple suport o rebuig 

acrític d’una persona concreta, a partir del mer sentit comú. És a dir, la publicitat 

burgesa tenia com element positiu el seu caràcter racional-comunicatiu i no personalista, 

quasi antipopulista.  

Dimensió social: malgrat que Habermas denuncia que la publicitat burgesa 

afirmada en la Declaració dels Drets de l’Home del 1791 exclou el «poble», i per tant, 

tots els drets humans revolucionaris també, opina que la causa d’això no són els criteris 

d’admissió econòmics sinó els educatius. Cal per tant analitzar les precondicions socials 

per a l’existència d’un subjecte o ésser humà capaç d’actuar políticament en l’esfera 

pública. Així, malgrat la seva intrínseca funcionalitat al mercat, Habermas valora 

implícitament de la publicitat burgesa la vida privada que pressuposa. La raó és que 

l’individu mantenia certa consciència individual del fet de ser un home tot i ser burgès. 

Perquè «la cultura burgesa no era simplement ideologia, i el raciocini sí podia superar la 

simple dictadura de la necessitat del produir i del consumir» (Habermas, 1962: 189, la 

cursiva és meva).15 En resum, el que suposarà per a Habermas el component ideològic 

                                                 
15

 En això pot haver reproduït el model d’espai públic d’Arendt a La condició humana, que es representa 

pel «regne de la llibertat» i com oposat al de la necessitat biològica o «esfera privada». 
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de la publicitat burgesa, les seves ficcions sociològiques, és destriable del seu potencial 

emancipador i racional, perquè va articular un ideal «d’humanitat» vàlid. 

Tots i cadascun dels trets reivindicats fins ara s’associen a una dimensió 

específica de la publicitat. Ara bé, l’opinió pública també té una dimensió econòmica 

que es demostra en el vincle originari entre la història de la publicitat política i la 

història de la premsa i el periodisme. És complicat destacar una característica positiva 

de la publicitat burgesa des d’aquesta perspectiva. De fet, la crítica habermasiana s’hi 

fonamenta en gran part, ja que l’anàlisi de la seva relació amb el mercat i la indústria és 

quelcom fonamental per la comprensió posterior de la publicitat de masses pròpia del 

segle XX. 

 

1.1.2. La crítica a la publicitat burgesa 

 

Al marge dels elements positius que es troben al model ideal d’opinió pública 

burgesa, la crítica de Habermas a aquesta és rotunda. Com era previsible, es basa 

principalment en els arguments que Hegel i Marx esgrimiren contra l’autocomprensió i 

els fonaments de la societat civil i de l’Estat burgesos dels segles XVII i XVIII, els quals 

pressuposaven, com la publicitat burgesa de Kant, algunes ficcions inqüestionades i 

falses respecte de les condicions materials i socials d’aquesta. Són les següents: 

La ficció de la igualtat d’oportunitats: l’ideal de l’Estat burgès de dret era 

contradictori perquè en realitat la societat burgesa, constituïda per «persones privades», 

sols estava formada per una minoria entre el poble massiu. Només de forma ideal, la 

publicitat burgesa estava oberta i era d’accés lliure per a tothom que fos autònom, però 

tal accessibilitat és limità materialment per dos requisits de difícil compliment: la 

instrucció i la propietat.16 Habermas denuncia que «el cens de la publicitat o del públic 

era el cens fiscal». La contradicció es volgué salvar amb la teorització de l’economia 

política per part d’Adam Smith i John Stuart Mill, tot postulant que el principi de la 

publicitat es garanteix perquè tots tenen en el mercat iguals oportunitats d’esdevenir 

propietaris i «homes». Per tant, de disposar dels recursos per comprar els objectes de 

discussió, premsa i/o literatura. És a dir, l’exclusió dels no propietaris de la discussió 

pública no seria contradictòria del principi normatiu de la publicitat en tant que es creu, 

erròniament, que les condicions de producció capitalista permeten la mobilitat entre 

                                                 
16

 Habermas (1962: 119-121, 144 i 156). 
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classes socials. Però gràcies a la crítica de Marx a l’economia política sabem que el 

capitalisme no pot reproduir-se sense generar sistemàticament processos de crisi i que la 

valorització del capital requereix l’apropiació de la plusvàlua generada pel plustreball, 

que no és pas remunerat. Per això, a la pràctica els mercats no permeten cap ascens 

social, cosa que al cap i a la fi condueix a la impossibilitat d’assolir els requisits d’accés 

a la publicitat burgesa. 

La ficció de l’interès general: si la participació en l’esfera pública burgesa 

estava restringida pràcticament a aquells individus que tenien èxit en el mercat, la 

identitat entre l’interès de classe burgès i l’interès general era una il·lusió. Per tant, 

fàcticament es garantia que només els propietaris poguessin «opinar legislativament», i 

a més a més, ho feien sobre allò privat. Per aquest motiu, Habermas afirma que «la base 

de l’opinió pública era l’interès de classe» i que «l’home» no es pot identificar amb el 

propietari, perquè l’interès particular en el manteniment de l’esfera mercantil genera la 

necessitat d’exercir el poder sobre l’altre.17 

La ficció d’una esfera social neutral respecte de les relacions de poder: la 

societat de lliure mercat no està exempta de relacions de poder social. Els burgesos 

afirmaven que la potència adquisitiva d’un individu mai no podria influir en els 

mecanismes anònims de regulació dels mercats, els preus, i que per tant, mai no podria 

tenir poder sobre altres propietaris. Però òbviament això és fals. Per a Habermas, la 

publicitat burgesa és sense cap dubte la representació dels interessos de les noves 

classes capitalistes enfront del domini del rei.18 El raciocini público-polític com a 

control del govern es reservava als interessos burgesos i l’esfera pública era l’àmbit on 

la societat burgesa els exposava reflexivament. Així, l’opinió pública era una forma de 

domini d’una classe sobre una altra, malgrat que les institucions suposadament volien 

dissoldre la dominació política. La publicitat burgesa s’articulà històricament en contra 

del domini de l’autoritat però imposà simultàniament una exclusió sociopolítica 

anàloga, «il·lustrada». Com digué Hegel, la societat civil no és cap esfera lliure de 

dominació ni de poder, i per tant, les persones privades autònomes no poden pas 

racionalitzar cap autoritat. Gràcies a Marx, es denuncia que l’emancipació de la societat 

burgesa respecte de l’autoritat no neutralitza les relacions de poder entre persones 

privades, ben al contrari, ja que el contracte burgès suposadament lliure les reforçà. 

                                                 
17

 Habermas (1962: 122 i 156). 
18

 Habermas (1962: 105-106, 115 i 154). 
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La ficció d’un ordre social natural: aquesta ficció es complementa amb 

l’anterior. Tal com Habermas ens explica, ja fou denunciada per Hegel, per qui les 

relacions productives de classe entre el mercat i el treball assalariat produeixen 

conflictes i antagonismes estructurals.19 Hegel fou així el primer a denunciar el conflicte 

inherent a la societat burgesa, que no sols no supera la «desigualtat natural» sinó que la 

(re)produeix de forma creixent. Marx aprofundeix en aquesta crítica de la fictícia 

harmonia natural al denunciar que la idea d’una república burgesa contradiu les 

condicions socials de possibilitat de realitzar-se, del tot «imburgeses». 

La ficció de la llei pacífica i dels drets humans: en la mesura que l’Estat burgès 

de dret excloïa a multitud de persones de la publicitat, aquesta expressava la voluntat 

«violenta» d’una minoria. Marx fou el primer crític dels drets humans burgesos-liberals, 

perquè no és identificable el propietari amb l’home real. Així, Habermas ja denuncia els 

límits injustos dels ideals de ciutadania moderns i liberals, ja que només podia actuar 

com a persona autònoma aquell que fos lliure, és a dir, propietari. En tant que l’esfera 

privada social és plena de relacions de poder, el consens públic burgès no pot 

considerar-se justícia ni l’opinió pública, raó.20 

La ficció d’una intimitat il·lustradora i d’una família font de la subjectivitat 

humanitzada: aquesta ficció es revela quan es comprova que l’alfabetització de l’època 

era minoritària, repressora, classista i masclista.21 La família burgesa és sense cap dubte 

una institució funcional al rol social de la valorització del capital mitjançant la divisió 

del treball o l’herència, essent «l’amor» quelcom fals. Aprofitant la crítica de Marx, 

Habermas denuncia radicalment que la dona i els infants estan subordinats en la família 

burgesa i que les relacions íntimes estan determinades pel mercat de persones privades. 

Per tant, es lamenta la falsa privacitat i la falsa autonomia subjectiva burgeses, 

regulades de fet pel mercat i l’Estat.22 

En conclusió, per a Hegel la teoria de la publicitat burgesa representava una 

ideologia. I Marx concebia l’opinió pública burgesa com a falsa consciència, en tant que 

s’oculta a si mateixa el seu marcat interès de classe. Per tot plegat, Habermas denuncia 

que l’autonomia i la llibertat, requisits de la publicitat burgesa, eren ficcions. De fet, 

                                                 
19

 Habermas (1962: 149, 154 i 161). 
20

 Habermas (1962: 92, 117 i 156). 
21

 «La categoria de “públic” es cenyia, fonamentalment, al públic culte de lectores capaços d’un 

enteniment racional i il·lustrat de les qüestions d’interès general; enfront a les publicacions de “di-

vulgació”, referides a l’extensió d’informacions simplificades entre el “vulgo” o la plebs» (Alútiza, 2002: 

188, la cursiva és meva). 
22

 Habermas (1962: 84 i 160). 
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considera que les il·lusions sociològiques i econòmiques són compartides també per 

Kant, ja que aquest es creu la il·lusió de la justícia immanent del mercat.23 

 

1.1.3. Diagnòstic de l’Estat social i de la publicitat de masses del segle XX 

 

En la mesura que fonamenten la proposta habermasiana, breument repassaré 

l’anàlisi de la crisi de les publicitats burgesa i liberal i l’examen dels trets de la 

publicitat de masses, vinculat amb l’aparició d’un nou tipus d’Estat: «social». 

Adverteixo que Habermas descriu molt fragmentàriament diversos processos simultanis 

i no és senzill identificar inequívocament les relacions de causa i efecte. En general, el 

fenomen principal és la despolitització de l’esfera pública. La tesi principal del llibre és 

que el final de la publicitat crítica es produeix a causa d’un canvi de funció política 

d’aquesta, això és, un canvi estructural de les relacions entre allò públic i allò privat. 

Per tant, no sols es produeixen canvis en l’esfera pública, sinó també en la privacitat; ja 

s’ha dit que tot allò que afecti aquesta i posi en perill la seva relació amb allò públic 

podrà obstaculitzar una publicitat crítica. Per això, la primera causa històrica del declivi 

que es descriu és: 

 

«La dissolució de la separació entre Estat i societat; d’ambdós va aparèixer allò social, 

entès com una esfera social repolititzada que esborrà la distinció entre públic i privat» 

(Habermas, 1962: 172-173, la cursiva és meva). 

 

Es percep així que Habermas assumeix algunes distincions entre públic i privat 

de Hannah Arendt, malgrat que en critiqui la seva idealització de la publicitat grega. 

Només breument recordo que Arendt a La condició humana ja postulà que allò social va 

aparèixer a la modernitat com a conjunt de pràctiques i relacions econòmiques 

prèviament domèstiques. Ho anomena «societat civil». Per a Arendt, és aquesta societat 

civil el que amenaça els espais públic i privat-familiar. I com Habermas, la filòsofa 

pensa que la societat és un dels dos elements que es confon amb l’Estat, resultat del qual 

apareix una tercera instància, la nova esfera social, autèntica amenaça pública. Per tant, 

l’herència arendtiana és: la distinció normativament necessària entre societat i Estat; i la 

distinció, implícita i no criticada, entre público-polític i privat-familiar. 
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 Habermas (1962: 123, 144-149 i 155). 
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Aquesta última distinció es confirma quan Habermas afirma que la família no és 

dins l’esfera privada socioeconòmica sinó en l’íntima. Per això, les empreses del segle 

XX assoleixen velles funcions d’aquesta esfera íntima: «al segle XX allò privat es 

redueix a allò íntim i familiar i el treball social i la producció esdevenen una qüestió 

semipública» (Habermas, 1962: 184). Així, la teoria social implícita al text afirma que 

abans de l’aparició de l’Estat social, «allò privat» estava constituït per dos àmbits: 

l’íntim-familiar i el social-econòmic, estant el treball social i la producció econòmica 

dins de la societat civil. La conseqüència és que la família esdevé ara un simple 

consumidor de serveis i d’oci. I en això és deutor de Theodor Adorno i Max 

Horkheimer, els quals a La dialèctica de la il·lustració ja identifiquen la privacitat 

íntima i familiar amb el consum, perquè conceben tota acció social com a treball o 

continuació d’aquest sota la mateixa lògica instrumental.24 De la mateixa manera que la 

família burgesa era funcional al mercat capitalista, en el si de la publicitat de masses 

també ho és i per tant, Habermas segueix els seus «mestres» i critica la continuació de la 

falsa privacitat en l’Estat social. Aquesta situació generà la cosificació de les relacions 

familiars, la pèrdua de l’autoritat paterna, l’erosió de la institució familiar, una pseudo-

intimitat i un augment del control social sobre allò íntim. En conclusió, la pèrdua de 

privacitat i l’homogeneïtzació de la vida social. Per tant, es confirma que Habermas 

defensa la importància de la integritat del conjunt de relacions, interaccions, etc., 

«privades» o «íntimes» de cara al compliment del rol i la funció de l’opinió pública, que 

depèn de la relació contingent i sociohistòrica entre allò públic i allò privat. Si allò 

privat és atacat, no és espontani, divers ni lliure, llavors no es pot donar cap esfera ni 

opinió públiques, polítiques i crítiques. Per tant, es diu clarament i explícitament que cal 

un ideal de privacitat per poder realitzar l’ideal de publicitat. El primer es refereix a un 

conjunt de precondicions socials, subjectives, emocionals i familiars, per a l’existència 

d’una esfera i opinió públiques. La idea és que la publicitat del segle XX és massiva 

perquè els individus deixen de ser subjectes a causa d’una «desprivatització de la 

intimitat» lamentada. La subjectivitat generada és clarament un producte de les 

relacions socioeconòmiques vigents, perquè «les lleis del mercat penetren en l’esfera 

privada i així, el raciocini cau a consum i la comunicació degenera en recepció uniforme 
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 Això mateix destaca Honneth (1989). 
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d’informació» (Habermas, 1962: 190). Per tant, el capitalisme produeix una intimitat 

fictícia i la indústria cultural «passivitza» els subjectes.25 

Per tot plegat, es veu que són principalment causes econòmiques les que 

provoquen la crisi d’allò públic: a partir del 1873 s’inicià la decadència de la publicitat 

liberal per la crisi del lliure comerç, la creació del proteccionisme i de nous oligopolis 

industrials.26 És a dir, la publicitat degenera quan el capitalisme exigeix als Estats que 

s’involucrin en la reproducció del capital. El pensador germànic postula que l’Estat 

envaeix la societat a final del segle XIX i inici del XX, tot atacant la distinció entre públic 

i privat. Així, Habermas entén la massificació de l’espai públic com l’obertura de la 

publicitat a les lluites d’interessos privats, articulats a través de sindicats i patronals. És 

a dir, la publicitat de masses transforma els conflictes prèviament econòmics en polítics. 

En tant que això pressuposa que dins de la discussió pública burgesa i liberal no hi 

havia qüestions econòmiques, o si n’hi havia, només eren entorn a interessos 

suposadament generalitzables, podem acusar el pensador de Düsseldorf d’idealitzar 

l’esfera pública burgesa com a àmbit de debat desinteressat i no econòmic (Negt i 

Kluge, 1972).27 En tot cas, Habermas afirma que l’esfera pública s’ha convertit al segle 

XX en l’àmbit d’aparició del conflicte de classe,28 i l’Estat esdevé un agent econòmic 

més; inversor i responsable de l’equilibri del cicle macroeconòmic o «global» perquè 

produeix i distribueix,29 funcions econòmiques anteriorment privades.30 

La combinació dels dos processos, la lluita de classes i la manipulació de la 

intimitat, provoca que la publicitat del segle XX sigui apolítica. Vull remarcar el nou rol 

                                                 
25

 A més, el fenomen no és un procés perifèric, sinó central i propi de la «capa alta urbana» de la societat, 

la que més consumeix mass media. Això suposa la transformació i l’ampliació del públic i explica perquè 

la classe burgesa està sotmesa a la mateixa indústria cultural. 
26

 Theodor Adorno i Max Horkheimer (1944) també postulen la fi del lliure mercat com una de les causes 

de la indústria cultural. 
27

 Tal element també és una herència d’Arendt (1958), per qui la política i la publicitat no tenen ni han de 

tenir res a veure amb l’economia, essencialment privada. 
28

 Al meu parer, serà la distinta valoració d’aquest fet el que distingirà la concepció social d’un autor i un 

altre. Si Arendt i Habermas lamenten aquest fet, suposadament inèdit i ocorregut al segle XX, llavors 

tenen una concepció un tant conservadora. Altres, com John Dewey o Axel Honneth, que donen per 

suposat que l’espai públic és i sempre ha estat un àmbit de lluita d’interessos antagònics, estaran en millor 

disposició de construir una sociologia crítica. De fet, la concepció política de Honneth seguirà aquesta 

línia, donant lloc a una «democràcia cooperativa» (Honneth, 1998). 
29 

Només es parla de publicitat nacional. «Global» significarà «mundial» després de Facticitat i Validesa.
 

30
 Aquests factors econòmics es reforcen en tant que la nova esfera pública «propagandística» (Habermas, 

1962: 217) pretén corregir les disfuncions dels procés de capitalització durant l’època del fordisme i del 

taylorisme. La mecanització del sistema industrial fa molt difícil el reduir despeses i augmentar beneficis 

i la publicitat ajuda a augmentar la plusvàlua pujant el preu de les mercaderies mitjançant la manipulació 

psicològica dels consumidors sobre el valor dels béns. Així els mètodes «científics» de màrqueting i de 

propaganda esdevenen essencials. Es redueix i substitueix el contingut d’opinió per publicitat comercial, 

creant nous productes fins i tot gratuïts per reforçar el nou tipus d’oci. 
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del concepte «oci», que a l’època de la publicitat literària burgesa no era apolític com en 

el període de postguerra. Com he dit, això es basa en la tesi de la indústria cultural de 

Horkheimer i Adorno,31 que unida a la concepció de l’acció d’Hannah Arendt,32 

provoquen la naturalització i despolitització de tota relació de producció i/o de consum. 

Perquè Arendt distingeix i oposa «acció concertada» i «treball», situant la primera per 

sobre del segon en l’escala d’activitats humanes, tot reduint la concepció del que és 

«polític» a interacció comunicativa.33 

La confirmació de tal influència d’Arendt és que a la publicitat burgesa i liberal 

ja es donava aquesta nova «racionalitat comunicativa», malgrat el terme no aparegui. 

Ara bé, tot i que Arendt ofereixi a Habermas un concepte «d’acció» i de racionalitat 

diferent de l’instrumental, la influència de l’Escola de Frankfurt l’anul·la. És a dir, les 

tesis habermasianes sobre la publicitat de masses i d’una privacitat i vida política 

manipulades són resultat de la suma del concepte de «treball» arendtià i les tesis de 

l’Escola de Frankfurt, les quals afirmen que l’oci i el consum són una continuació 

d’aquest treball,34 és a dir, formes «d’acció finalista apolítica».35 I per tant, a diferència 

                                                 
31

 A l’article «La indústria cultural. Il·luminisme com a mistificació de masses», aparegut al llibre 

Dialèctica de la Il·lustració (Adorno i Horkhimer, 1944), aquests dos autors alemanys varen introduir el 

concepte «d’indústria cultural» o «economia cultural». Fa referència a aquell sector de la producció que 

es desenvolupa entorn de béns culturals com són l’art, el disseny, l’arquitectura, la publicitat —entesa 

com a màrqueting—, la gastronomia, el turisme, etc. En ell es critica molt pessimistament el rol dels mass 

media, en especial la ràdio, el cinema i al fotografia, per la seva funció a través de l’entreteniment, 

fenomen central de la seva crítica —en especial als EUA. Horkheimer i Adorno consideren que els mitjans 

de comunicació de masses no només suposen una adaptació de la producció capitalista de mercaderies, 

sinó que a més a més afavoreixen un procés psicològic i polític de reafirmació i confirmació de la realitat 

i de l’ordre social vigent, ja que anul·len l’autonomia i la capacitat reflexiva i crítica dels receptors, 

entesos com a «consumidors passius». 
32

 Com és ben sabut, a La condició humana, Arendt du a terme una polèmica distinció entre tres tipus 

d’activitats humanes o condicions essencials de l’individu, això és: labor, treball i acció. S’ha de dir que 

així és com s’han traduït tradicionalment els termes en alemany arbeiten, herstellen i handeln, tot i que 

una altra traducció acurada també podria ser «treballar, produir i actuar». En tot cas, a cada una d’elles li 

atribueix una funció, un valor i un espai social propi. La labor ha de reproduir la vida biològica de 

l’espècie a l’espai privat, que és el regne de la necessitat i la repetició. El treball ha de produir a l’esfera 

econòmica socialitzada tot allò que la indústria i la civilització necessita materialment, com són els béns 

d’ús, fabricació i construcció, menys efímers que els de consum propis de la labor. L’acció té com a 

finalitat suprema la reproducció de la comunitat política i de la història o memòria de la civilització, 

essent l’activitat humana i/o humanitzadora per excel·lència, ja que és l’única que permet la singularitat, 

la innovació, el pluralisme i la diferència entre els individus que cooperen entre si a través del diàleg. I 

Arendt situa l’acció a l’espai públic, exclusiu àmbit de la llibertat i l’autonomia humanes. El seu model 

ideal és la pólis grega, on la labor es restringia a la llar domèstica i l’acció a l’àgora, espai de comunicació 

i discussió entre «els iguals». 
33

 Per això, Axel Honneth (1982) té raó: el concepte d’acció concertada d’Arendt influeix radicalment en 

Habermas, tot anul·lant qualsevol concepte crític de «treball social», que altres autors sí conceben. 
34

 A Dialèctica de la Il·lustració, s’afirma literalment això: «L’amusement [«entreteniment» en anglès o 

en francés] és la prolongació del treball sota el capitalisme tardà. És buscat per qui vol sostreure's al 

procés del treball mecanitzat per posar-se de nou en condicions de poder afrontar-lo. Però al mateix temps 

la mecanització ha conquistat tant poder sobre l’home durant el temps lliure i sobre la seva felicitat, 

determina tan íntegrament la fabricació dels productes per distreure’s, que l’home no té accés més que a 
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d’èpoques passades,36 ara és impossible que esdevingui cap publicitat política crítica a 

partir de subjectes que sols treballen i/o consumeixen, perquè tot és una forma de 

continuar, fora del treball, amb les relacions de producció. Així, la nostàlgia i el 

pessimisme respecte la possibilitat d’una publicitat crítica seran màxims.37 En breu, en 

l’època de la societat de masses sols roman acció instrumental en el món, ja sigui treball 

o consum, tant dins l’esfera íntima com la privada social o la pública, i a totes les 

classes socials. No escau cap publicitat crítica perquè no s’observa absolutament cap 

interacció comunicativa. 

D’altra banda, hi ha altres causes de la despolitització de la publicitat: 

condicionants tècnics. Tot i que que els mass media analitzats per a Habermas són 

resultat de l’evolució d’una premsa i literatura que sí permetien la comunicació entre un 

públic reduït, aquesta s’interromp. Habermas identifica el cinema, la ràdio i la televisió 

com a mitjans de comunicació que, tot i permetre la recepció d’informació per part de 

grups i col·lectius, dissolen tota comunicació intersubjectiva, i per això, impedeixen el 

raciocini públic. Els mass media contemporanis atordeixen els individus i transformen 

la mateixa discussió pública en mercaderia i bé de consum. Això apunta que Habermas 

pateix un essencialisme tecnològic al concebre la natura i els efectes dels mitjans de 

                                                                                                                                               

les còpies i a les reproduccions del procés de treball mateix. El suposat contingut no és més que una 

pàl·lida façana; el que s’imprimeix és la successió automàtica d'operacions regulades. Només es pot 

escapar al procés de treball a la fàbrica i a l’oficina adequant-se a ell a l’oci. D’això sofreix 

incurablement tot amusement. El plaer es petrifica en avorriment, doncs, perquè segueixi sent plaer, no ha 

de costar esforços i per tant ha de moure’s estretament al llarg dels rails de les associacions habituals. 

L’espectador no ha de treballar amb el seu propi cap: tota connexió lògica que requereixi esforç 

intel·lectual és acuradament evitada» (Adorno i Horkheimer, 1944: 181, la cursiva és meva). 
35 

Habermas usa les categories de Max Weber per definir «raó finalista» o «teleològica» com aquella que 

pot descriure dues coses: d’una banda, una relació monològica i no comunicativa d’un subjecte amb 

objectes, «acció instrumental»; d’altra, una relació amb altres subjectes socials però només sota una 

intenció o objectiu egoista, «acció estratègica». Per això s’oposa a la raó comunicativa, dialògica i 

intersubjectiva.
 

36
 Em refereixo a la publicitat burgesa, alguns trets de la qual han estat reivindicats. A la llum de l’anàlisi 

de la publicitat de masses, la burgesa es fonamentava en una classe de privacitat literària que sí fomentava 

l’esperit crític. És a dir, sembla que sí es sostenia sobre un tipus d’oci i de consum no reductible a 

racionalitat instrumental o «treball». Així, Habermas privilegia una forma de temps lliure d’una classe 

social, com a condició de possibilitat de la publicitat crítica. D’aquí les esmentades crítiques a la 

idealització de la publicitat burgesa per part de Negt i Kluge (1972). 
37

 «La diferència entre Horkheimer i Adorno, d’una banda, i Marcuse, de l’altra, rau en què aquest últim 

encara creia possible arribar a un model de Societat —prèvia revolució— en el qual es poguessin donar 

les condicions per a la llibertat plena a través d’una conjunció de ciència i art; enfront de la posició més 

pessimista —i realista— dels anteriors, que igual que Weber assumien que no era possible mantenir les 

nostres actuals quotes de progrés i benestar sense el preu d’una certa reificació instrumental de la 

consciència. Resulta clarificador que Horkheimer, en una de les seves últimes intervencions públiques, i 

amb l’antecedent de la recent mort d’Adorno, reconegués explícitament aquest pessimisme compartit amb 

Adorno com la impossibilitat de les societats modernes per edificar-se estructuralment segons els ideals 

de l’humanisme, i d’aquí la necessitat d’un pensament crític desvetllador d’opressions» (Alútiza, 2002: 

185, nota 13, la cursiva és meva). Es refereix al text de Horkheimer (1970) «La teoria crítica, ahir i avui». 
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comunicació de forma substancial, sense possibilitar cap funció o efecte positiu i/o crític 

a aquests.38 Malgrat que és necessari estudiar com les noves tecnologies poden tenir 

efectes psicològics amb repercussions socials i polítiques, no s’ha de fer de forma 

reductora.39  

A més a més, amb tal consideració dels mitjans de comunicació apareix la 

dificultat de distingir la dimensió econòmica de la tecnològica: no queda clar si són els 

mass media els responsables de la mercantilització o els seus simples instruments.40 

Observo dues opcions: d’una banda, (a) s’afirma que tot és provocat per la 

unilateralització de la racionalitat finalista econòmica. És a dir, l’objectiu únic de 

mantenir les taxes de consum requeriria suposadament eliminar notícies polítiques i 

articles d’opinió a favor de la propaganda comercial. D’altra banda, (b) es considera que 

els canvis en les formes i mitjans de comunicació provoquen la desracionalització 

comunicativa i la despolitització conseqüent. 

A favor de (a), hi parlen tots els processos abans esmentats: el canvi de funció de 

la principal institució de l’esfera pública, la premsa, que passa de racionalitzar el domini 

polític a manipular el públic. És interessant observar com, per a Habermas, al seu origen 

la premsa no era governada per la raó instrumental, sinó que tenia un objectiu pedagògic 

i polític.41 Però ara, «les lleis del mercat penetren tota obra cultural i esdevenen 

immanents» (Habermas, 1962: 193).42 La idea bàsica és que són els canvis en les 

relacions productives i no pas l’essència dels nous mitjans el que provoca tot plegat. 

La segona opció (b) es recolza en la descripció «del pas de la lletra a la imatge i 

al so o la comunicació no verbal», gràcies als nous mitjans tècnics de (re)producció 

                                                 
38

 De nou, es percep aquí la influència d’Adorno i Horkheimer (1944). 
39 

Com malauradament féu Günther Anders (1956), explícitament citat per Habermas. Cf. Comas (2008) 

per veure una reivindicació crítica d’Anders.
 

40
 Habermas (1962) sorprèn en afirmar que la «forma mercaderia» no implica necessàriament la reducció 

de la complexitat lògica i psicològica dels productes, sinó que pot simplement facilitar l’accés econòmic 

sense provocar aquestes disfuncions. L’exemple és el llibre de butxaca, mercaderia d’ús ràpid i fàcil que 

mantén la seva funció emancipadora. Per tant, en aquest punt atorga una responsabilitat major a la natura 

essencialment anticomunicativa dels nous mass media per sobre de les relacions de producció capitalistes. 
41

 El repàs habermasià a la història d’aquesta institució afirma que en la segona època, la premsa 

suposava llibertat editorial i llibertat comunicativa del públic. A partir dels anys 30 del segle XIX als 

països occidentals es romp la relació entre guany econòmic i nombre de lectors de notícies polítiques, tot 

fomentant la reducció d’espais d’opinió i reflexió pública en favor de la publicitat comercial. S’erosionà 

l’autonomia dels escriptors, dels editors i del públic a causa de la raó finalista perquè es pensava que 

«l’opinió» no era rentable, quelcom qüestionable. 
42

 Això inclou el raciocini i la discussió, unes mercaderies més sota regles extra-racionals i al marge del 

consens. Perquè tots els elements de la discussió pública, temes, temps, formes, etc., estan devaluats a 

personalismes i «tal raciocini produït substitueix l’acció, perquè la seva funció pública és soscavada». 

Amb l’anterior sentència es confirma la identitat de «discussió pública» habermasiana amb «acció 

concertada» arendtiana. 
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audiovisuals. La concepció essencialista dels mass media apareix quan s’afirma que la 

televisió, la ràdio i el cinema són culpables de la pèrdua de distància entre el receptor i 

el missatge, quelcom sí existent entre el lector i la lletra. Això redueix la comunicació a 

informació unidireccional i provoca el canvi de funció del públic, sense potencial 

reacció ni rèplica.43 Els efectes d’aquests mass media essencialment anticomunicatius 

són el personalisme, el sentimentalisme i el cinisme polític, a més de la minva de la 

capacitat crítica. Habermas afirma que la publicitat propagandística crea només 

identificacions però no comunicació ni participació del públic, perquè no es basa en un 

llenguatge lògic, verbal ni racional.44 Per això l’activitat parlamentària esdevé un xou 

que degenera les raons a simples símbols de seguiment dogmàtic pels consumidors, 

sense cap deliberació, consens o opinió pública.45 Així s’introdueix una crítica als 

processos d’identificació contemporanis. 

D’altra banda, també hi ha causes estrictament polítiques en la degeneració de la 

publicitat. Interessos aliens, exteriors i no necessàriament econòmics volen influir a la 

premsa, a través de l’editorial. D’aquí les pressions de partits polítics, organitzacions 

socials, etc.46 Així, devora la propaganda comercial també hi ha les «public relations»: 

tècniques i pràctiques imprescindibles per assolir veu i reconeixement de drets. El seu 

remitent o practicant camufla la seva intenció sota un aparent interès general per assolir 

legitimació pública. Per tant, la despolitització d’allò públic també es deu a actors 

socials que volen instrumentalitzar l’opinió pública per legitimar-se, idea central en les 

obres posteriors. Per tot plegat, els rols de ciutadà i de consumidor es confonen, i el 

segon té la falsa consciència de creure que actua responsablement en la formació de 

l’opinió pública a l’hora de consumir. 

En la dimensió sociocomunicativa és interessant observar la crítica de Habermas 

als processos socials de discussió,47 clausurats dins els grups i col·lectius, els quals 

mantenen una opinió homogènia per reafirmar la seva identitat, factor clau. Així ell 

distingeix entre pertinències reflexives, que permeten el debat, i dogmàtiques, essent les 

                                                 
43

 Per tant, la premsa i la literatura burgeses sí permetien una relació comunicativa íntegra i recíproca. 
44

 Habermas (1962: 228). Les identificacions són aptes per expressar demandes d’ajuda, protecció o 

perill, però no per argumentar públicament; són vàlides per identificacions personals, però no per 

discussions intersubjectives. La preferència per allò verbal apareix a Habermas (2004a: 22-24), on diu 

que dins d’allò verbal prefereix l’escrit per sobre l’oral. 
45

 Habermas (1958a) ja diu que els Parlaments es limiten a registrar allò que ja s’ha decidit pels partits. 
46

 Per mi això es suma a la hipòtesi (a) de «la unilateralització de la racionalitat instrumental», ja que 

aquests poders i interessos polítics serien anàlegs als econòmics, i igualment oposats a la 

«desracionalització tècnica». 
47

 Habermas (1962: 240). 
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segones coresponsables de la despolitització de la publicitat. Això és quelcom que es 

mantindrà en l’època postnacional. En tals condicions, el «consens» és una ficció 

política. Perquè la publicitat de masses només apel·la a emocions, identitats o símbols, 

no a raons i arguments. No hi ha opinió pública sinó «clima d’opinió», plebiscit 

aclamatori o pura manipulació. Aquest «consens fabricat» és del tot diferent de l’opinió 

pública, i per això és fonamental establir criteris de distinció entre ambdós. La idea que 

resumeix el diagnòstic de Habermas és que domina una opinió no pública. Es denuncia 

la degeneració del públic o de tota la ciutadania en una «consumidoria», és a dir, un 

conjunt d’individus passius que es limiten a consumir.48 Per això augmenta el rol de la 

popularitat dels líders i els ciutadans es relacionen amb l’Estat social no com a 

participants, sinó com a demandants i/o receptors passius de serveis. Per tant, la relació 

entre la ciutadania i l’administració esdevé impolítica. La política és anul·lada sota 

altres interessos instrumentalitzats pels partits polítics i/o sindicats. Per tant, la 

«transformació estructural» de l’esfera pública suposa la seva despolitització a causa de 

la politització d’actors, interessos i de qüestions que no haurien de ser públics.49 

Així les coses, l’Estat social de principi del segle XX és una organització 

autoritària perquè hi ha certs requisits socials i institucionals per a la democràcia que 

no es compleixen:  

 

«[L’Estat social] impedeix estructuralment la formació d’una opinió pública, perquè les 

decisions no són avaluables racionalment, només teleològicament a partir de fins 

manipuladors... [A més] no hi ha cap garantia de les condicions necessàries per a la 

formació democràtica de la voluntat i de l’opinió» (Habermas, 1962: 244 i 246, la 

cursiva és meva). 

 

                                                 
48

 Habermas (1958a) també lamenta com l’estatus jurídic del ciutadà ja esdevé el d’un client qui ha de 

pagar la factura final, sense haver ni poder prendre part en cap decisió. «Amb la progressiva intervenció 

de l’Estat en les distintes esferes d’acció privada enfront de les contínues demandes socials, la categoria 

de ciutadà passa a pervertir-se en la de client de burocràcies, i la categoria d’allò públic en un òrgan 

administratiu de l’Estat dispensador de serveis col·lectius» (Alútiza, 2002: 189). 
49

 Escau molt aquesta citació: «Les revolucions burgeses transformen l’Estat modern, separen l’Estat de la 

confessió religiosa, diferencien allò públic d’allò privat —a l’àmbit del qual romanen la dona i els fills—, 

imposen el reconeixement de la propietat privada i en alguns casos drets de “l’home” i formes de 

representació censatària, en el marc dels Estats-nació. El desenvolupament del capitalisme d’organització, 

el conflicte de classes i la modificació del rol de la dona a Occident desenvolupat va dur al reconeixement 

de drets polítics i socials. L’Estat social del benestar va mantenir la divisió públic/privat però va generar 

un espai de negociació neocorporativa que menyscaba el poder real de la representació parlamentària» 

(Riutort, 1997: 117, la cursiva és meva). 
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La principal conseqüència és que «s’ha romput el vincle liberal entre discussió 

pública i norma legal» (Habermas, 1962: 205), quelcom clau per a l’opinió pública 

burgesa com he explicat abans. «La llei és en aquestes condicions un simple equilibri 

d’interessos, no pas la seva absència racional». S’impedeix la universalitat de la norma 

perquè no hi ha autonomia ciutadana: «és el fi de tota possible generalitat de la llei». En 

aquestes condicions, la corrupta privacitat impedeix la legitimació democràtica del dret i 

del poder polític. Per tant, «les lleis ni són legítimes ni vertaderes, perquè perden el seu 

significat original, kantià».50 En breu, la publicitat massiva no pot acomplir la funció de 

racionalitzar el domini polític i aquest és el canvi de funció estructural fonamental de 

tot el llibre. 

 

1.1.4. La proposta habermasiana: una publicitat democràtica 

 

Habermas no és ingenu respecte a les opcions de restaurar una publicitat crítica, 

malgrat que en defensa la necessitat, perquè és una condició per a l’Estat democràtic i la 

pacificació social. Ell extreu els criteris normatius de la seva proposta de l’anàlisi de les 

dues úniques formes vigents d’opinió pública.51 Així, afirma que la connexió 

comunicativa entre el públic raciocinant de persones privades s’ha tallat i l’opinió 

pública s’ha fragmentat en: d’una banda, diferents opinions informals d’individus sense 

públic i, de l’altra banda, en opinions formals d’institucions «publicísticament» actives. 

Això representa dos models de publicitat: una liberal, que restringeix el públic a una elit 

entre la «massa», per crear organitzacions que generin audiència i obediència entre 

aquells ciutadans més informats, intel·ligents i morals;52 i una institucional, ni racional 

ni representacional, on l’opinió pública es reduirà a les decisions del parlament, del 

partit o partits polítics majoritaris.53 Ambdues opcions subordinen el subjecte de l’opinió 

pública a instàncies alienes per mantenir la rellevància política i no permeten saber si la 

publicitat articula una autèntica comunicació.54 

                                                 
50

 Apart de la degeneració de la legitimació pública del dret, l’exercici, la sanció i l’aplicació de la llei 

també esdevenen una forma de consum cultural mediatitzat: la justícia esdevé un espectacle distribuït pels 

mass media. 
51

 Habermas (1962: 263 i 272). 
52

 Aquesta salva la seva racionalitat negant la universalitat de l’accés, per superar la crítica de Hegel. 
53

 Els dos models em semblen formes de definir el subjecte de l’opinió pública, el «qui» de la justícia. 
54

 El model liberal es basa en opinions informals, personals i no públiques; tematitza allò privat, íntim, 

subjectiu, no polèmic ni polític; per tant, no genera opinió pública, sinó opinió dúctil, flexible, ambigua 

semànticament, no interioritzada ni comprometedora. El model institucional es basa en opinions formals, 

autoritzades oficialment, comunicacions reconegudes per entitats privades o pròpies de l’administració i 
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Per oposició, Habermas vincula una opinió pública crítica amb un tipus concret 

de procés comunicatiu o model específic de relació social. En aquest procés, la 

reciprocitat i la intersubjectivitat són criteris comunicatius fonamentals. I coherentment, 

rebutja les estadístiques i els estudis d’opinió de masses, reduïts a actituds sense atendre 

la verbalització,55 cosa que degrada de nou el terme «opinió» al de dóxa o prejudici.56 

Per això també critica les enquestes que obliden els processos comunicatius informals, 

inclosos dins dels formals perquè també són verbals. Per això, fora de les institucions 

polítiques oficials també es constitueix l’opinió pública. 

Així, el pronòstic és que l’opinió pública sols és possible si entre les relacions 

comunicatives liberals i les institucionals apareix una publicitat crítica. Aquesta 

corregirà la fragmentació social gràcies a un nou flux de comunicació pública que 

revincularà, sota control ciutadà, les dues actuals esferes desconnectades. Habermas 

identifica el tipus de «públic» proposat per Charles W. Mills amb l’ideal d’opinió 

pública,57 tot referint la sèrie de trets que ha d’acomplir la relació comunicativa entre 

totes les persones participants. Per això, la comunicació ja és el criteri normatiu 

fonamental que permet sancionar les relacions socials, polítiques i jurídiques. La 

proposta sembla clara: 1) cal la democratització de tota organització sociopolíticament 

rellevant, és a dir, les institucions que usen la publicitat: partits polítics, mass media i 

entitats públiques; 2) cal instaurar-hi una comunicació i raciocini lliures, a més 

d’establir una publicitat interna i externa entre tals institucions i el públic ciutadà; 3) cal 

«publicitar» totes les activitats, dependències i vincles econòmics d’aquestes 

institucions. Aquestes són les tres condicions per a una esfera pública democràtica que 

controli la resta d’institucions.58 

                                                                                                                                               

del govern. No compleix els requisits del raciocini públic, que sí assoleix el model liberal, perquè no hi ha 

feedback comunicatiu. 
55

 Com deia, per Habermas tot allò no lingüístic, entès problemàticament com audiovisual, emocional o 

gestual, suposa una «desverbalització» que pot causar massificació i «passivització» del públic. 
56 

Habermas (1962: 266). Això posa de manifest les dificultats metodològiques en l’avaluació de l’opinió 

pública. La crítica de la sociologia estadística em sembla aplicable als estudis contemporanis dels 

«fenòmens de consens» per part de la física, que fan models matemàtics de generació i propagació 

d’opinions en sistemes complexos, ja que comparen «la coherència» d’un esbart d’ocells amb la humana, 

tot eliminant la intencionalitat subjectiva com a variable. Cf. González, J. (2010). Així i tot, aquesta 

perspectiva és molt útil de cara a examinar les condicions dels processos comunicatius online.
 

57
 Cf. Mills (1956). 

58
 «La connexió comunicativa d’un públic deliberatiu, capaç de generar una opinió pública crítica, es veu 

desplaçada cap a cercles restringits d’opinions informals de persones privades sense “públic”. L’única 

forma de mediar entre ambdues que Habermas intueix, a aquest primer intent de promoció de l’esperit 

d’emancipació crítica, és la de crear vies de participació de les persones privades en els processos de 

comunicació formal de les organitzacions, a través de la intervenció reflexiva de les quals, en llur 
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Així es confirma ja que la teoria de la democràcia es basa en una teoria de la 

publicitat i alhora del poder, perquè l’esfera pública ha de conèixer, controlar i criticar 

totes les relacions econòmiques i de poder. De fet, es reivindica la necessitat de 

democratitzar totes les organitzacions socials i no sols l’Estat, perquè «el pas del poder 

social al poder polític necessita de la crítica, del control i de l’exercici legítim del poder 

polític sobre la societat» (Habermas, 1962: 236). La democràcia esdevé així l’adequada 

correspondència i/o la relació de dependència entre el poder polític i el poder social 

respecte del poder públic. Si la publicitat burgesa permeté racionalitzar el domini 

polític, la democràtica racionalitzarà l’exercici del poder que tenen les organitzacions 

socials en conflicte. Per tant, demana l’extensió de l’àmbit legítim d’acció de la crítica 

pública respecte d’allò polític-estatal vers allò socioeconòmic, abans considerat privat, i 

més enllà de les eleccions, per avaluar tota entitat o subjecte que escapi al control 

democràtic i influeixi en la constitució de l’opinió dominant.  

Gràcies a l’anterior, Habermas pot fonamentar més bé la distinció radical entre 

majoria electoral i opinió pública. Així, els dos requisits per parlar d’opinió pública 

política són: a) la formació racional i conscient de l’opinió oficial en una discussió 

sobre coses cognoscibles, no símbols comercials o electorals, i b) la formació discursiva 

i pública de l’opinió a partir de pros i contres, no pas a partir d’opinions privades que 

són interpel·lades públicament.59 Seguint aquest criteri, s’observa que en l’Estat social 

els ciutadans només són convidats a legitimar les decisions polítiques dels partits, sense 

ser capaços de participar-hi. Així s’inclou com a requisit la formació col·lectiva de la 

voluntat política, al marge de l’aprovació del poder i del dret. Per tant, la participació 

democràtica esdevé una condició de justícia tan important com la racionalitat.60 

Congruentment, Habermas crítica l’Estat social o assistencial per ser una 

evolució de l’Estat liberal de dret que reprodueix les seves ficcions. La tesi clau resa que 

els drets subjectius liberals, sota un concepte negatiu de llibertat,61 simplement són 

compensats amb uns «drets socials» que no constitueixen «drets públics», entesos com a 

llibertats positives. Es pot dir que l’antic estatus burgès a partir de la propietat privada 

                                                                                                                                               

respectius espais públics interns, es pugui generalitzar i fer extensius els principis democràtics de 

l’autogovern a tots els àmbits socials» (Alútiza, 2002: 190). 
59

 Per a Habermas (1962: 247), cal un procés autosostingut de comunicació entre els partits polítics i les 

diferents organitzacions, no reductible a l’expressió d’emocions o de la voluntat, i amb argumentacions 

com a quelcom constituent. 
60

 Cap intervenció estatal en l’esfera privada serà correcta si no hi ha prèviament una publicitat 

democràtica. No es lamenta així qualsevol intervenció estatal en sí mateixa, només les no democràtiques. 
61

 Habermas (1962: 249). Aquest indica què no pot fer un individu, però no pas què ha de fer. Sobre la 

diferència entre llibertat positiva i negativa, veure Berlin (1958); Constant (1819); i Taylor (1989 i 1999). 
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és ara garantit per l’Estat social; però això no promou pas una autonomia pública, sinó 

més bé una dependència respecte de l’Estat. Gràcies a la influència del seu autèntic 

mestre, el jurista Wolfgang Abendroth,62 Habermas fa la necessària distinció entre drets 

liberals negatius, o drets humans, i drets democràtics de participació, o drets 

ciutadans.63 La conseqüència ambivalent de la garantia estatal en l’accés a l’espai públic 

és la massificació i la dissolució de les precondicions de l’opinió pública. En 

consonància, per dur a terme el principi d’igualtat i l’ideal de participació cal quelcom 

més que drets negatius. La raó és que en tant que les institucions «publicístiques» del 

segle XX són poders socials,64 i «el públic» no és un conjunt homogeni d’individus amb 

les mateixes facultats formals i/o materials, els drets liberals, individuals i privats, de 

llibertat d’opinió i de premsa ja no garanteixen la formació d’una opinió pública. Calen 

drets positius i passar de la llibertat d’opinió privada a la llibertat d’opinió pública. És a 

dir, la constitució d’un espai de participació amb igualtat d’oportunitats per a tot ciutadà 

en un procés de comunicació pública, tot creant un nou tipus d’organització política, 

l’Estat social democràtic de dret, el qual no sols garantirà passivament la neutralitat 

formal, sinó que fomentarà la intervenció estatal per assegurar la llibertat positiva i 

material d’opinió col·lectiva. No sols assegurarà la llibertat individual d’opinió, sinó 

que promourà espais públics per formar opinions comunes, per així democratitzar les 
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 Abendroth fou un jurista i politòleg alemany d’orientació socialista, que treballà a Alemanya de l’Est, 

fins que el 1928 la seva oposició a l’estalinisme l’obligà a partir a Alemanya occidental, expulsat del 

Partit Comunista. Després de la presa del poder per part dels nacionalsocialistes, el seu treball jurídic 

també fou prohibit i la seva tesi doctoral sobre dret internacional confiscada per la Gestapo. Per 

involucrar-se en organitzacions il·legals, el 1937 fou capturat i condemnat a 4 anys de presó. Alliberat el 

1946, va ocupar diversos càrrecs públics i/o acadèmics des de llavors. És famosa la seva controvèrsia amb 

Ernst Forsthoff sobre la importància de l’Estat de Benestar. La seva posició sempre fou polèmica, ja que 

durant la Guerra Freda el marxisme era considerat incompatible amb la democràcia parlamentària. En 

canvi, per Abendroth, els drets constitucionals fonamentals sempre han estat una condició prèvia per a la 

realització d’una societat socialista. És a dir, només concebia el socialisme com a desenvolupament dels 

drets humans i les llibertats civils. Per això, sempre va perseguir les pràctiques i tendències autoritàries, 

incloses les del seu propi partit, l’SPD. En general, les seves esperances es concentraren en «revolucionar 

el propi moviment obrer» i fou clau en la reconstrucció de l’Alemanya occidental de postguerra, en tant 

que defensava un Estat constitucional. Habermas qualificà Abendroth com un «professor de partisans 

[guerrillers que s’oposen de forma clandestina a un exèrcit d’ocupació] en la terra dels gregaris 

[Mitläufern]». Cal recordar que després del 1945, durant el procés de desnazificació de l’Alemanya 

occidental, «Mitläufer» era el terme per referir-se a tots aquells seguidors o simpatitzants del 

nacionalsocialisme que no havien participat activament en els seus crims, però que tampoc havien mostrat 

cap tipus de resistència o oposició. De fet, a Àustria se’ls anomenà «delinqüents menors». És a dir, 

persones involucrades en una ideologia sense conviccions pròpies i en rols subordinats, normalment a 

causa de la pressió del grup o l’entorn social —mitlaufen significa «viatjar com a acompanyant». 
63

 Els primers són exclusivament formals i normativament insuficients. Per això, l’Estat social afegí 

mesures materials a partir de regles de justícia distributiva: els drets socials són prestacions i ajudes 

públiques que volen implementar el principi de la publicitat burgeso-liberal segons el qual l’accés 

universal es garanteix per la igualtat oportunitats al mercat i/o en la producció de la riquesa (Habermas, 

1962: 251). 
64

 Eficaces en privilegiar o boicotejar determinats interessos privats i en mediatitzar qualsevol opinió. 
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forces contràries a la publicitat política activa. Per això, l’opinió pública és un principi 

jurídic del que depèn tot el sistema de normes, a més d’una «magnitud social». Així, es 

racionalitzarà el domini, tot descentralitzant la divisió de poders. Per això podem dir 

que la publicitat pressuposa ja una teoria comunicativa del dret. 

Per acabar, Habermas postula dos requisits pràctics per a la publicitat 

políticament activa: reduir les decisions burocràtiques i relativitzar els conflictes 

d’interès a partir del reconeixement de l’interès general.65 I tot depèn «d’una pugna 

oberta i viva entre dos models de publicitat» (Habermas, 1962: 260), la degenerada i la 

crítica.66 Aquesta idea es recolza en el fet que les dues formes de publicitat, crítica o 

passiva, són dues funcions diferents o antagòniques de la mateixa opinió pública. Allò 

cabdal és entendre que malgrat a l’Estat social l’opinió (no) pública és una «ficció» que 

s’ha institucionalitzat, hi ha criteris normatius que permeten la denúncia de la seva 

incorrecció. En contra, la publicitat política crítica no seria pas «ideològica» perquè no 

amagaria les desigualtats i relacions de poder inherents a la societat civil. 

En resum, Habermas no concep els dos models de públic, liberal o institucional, 

com a simples definicions teòriques abstractes, sinó com a pràctiques socials i 

polítiques que s’enfronten en el si de l’Estat social. Així les coses, el concepte 

democràtic de «públic» reivindicat i utilitzat com a criteri avaluador és un «residu 

normatiu» de la publicitat burgesa. Aquest tindria un «excedent de validesa» 

recuperable per jutjar el grau d’obertura i el valor democràtic de l’Estat social de 

l’època. 

 

1.2. La concepció del poder 

 

Com ja he mostrat, la teoria de la publicitat requereix des d’aquesta dècada dels 

anys seixanta una teoria del poder i viceversa, perquè es vincula l’opinió pública amb 

l’exercici i la compensació del poder. Habermas parteix de la noció de poder de Max 
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 Habermas (1962: 260). Arran de tal idea, em sembla coherent afirmar que l’activitat de crítica pública o 

de racionalització del poder sociopolític pot entendre’s perfectament com una lluita social pel 

reconeixement públic de la generalitat d’un interès que, abans i durant el procés de conflicte, sols és 

percebut com a particular. Perquè Habermas considera possible democratitzar les relacions de poder 

social en tant que no són a priori irracionals, sols ho són històricament. En aquest sentit, la teoria de la 

publicitat democràtica d’aquesta dècada és compatible amb una sociologia i una teoria de l’acció que 

considerin el conflicte social com una lluita, tal com Honneth (1989 i 1992) proposa a partir de la 

definició «d’allò públic» de John Dewey (1927). Cf. Särkelä (2013).  
66

 Això atorga encara més sentit a la prèvia hipòtesi, segons la qual els diferents models d’opinió pública 

són resultat de lluites històriques i socials pel reconeixement d’un tipus d’esfera pública. 
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Weber, qui el defineix com a una relació social asimètrica que permet a un subjecte 

imposar la seva voluntat al comportament aliè.67 Així i tot, Habermas immediatament 

distingeix entre «domini» o exercici del poder polític per part de l’Estat, i «poder 

públic», l’antítesi del domini sempre que el vulgui sancionar i avaluar:  

 

«Recuperar l’opinió pública crítica perduda suposaria transformar les formes d’exercici i 

compensació del poder, i en tal mesura el consens o el conflicte social serien indicadors 

analítics del poder. Aquests termes, com el de dominació, no són abstraccions 

anhistòriques sinó que depenen de l’evolució i les funcions de la publicitat» (Habermas, 

1962: 274). 

 

En consonància, Habermas uneix el desenvolupament històric de la publicitat 

burgesa amb la transformació dels súbdits en subjectes, ja que la publicitat burgesa fou 

una manera de configurar i equilibrar els poders a l’Edat Moderna. El periodisme polític 

creà l’oposició mitjançant l’opinió pública, i la premsa esdevingué l’òrgan públic crític i 

políticament raciocinant. D’aquí la famosa expressió de «la premsa com a quart poder» 

(Habermas, 1962: 135), perquè des del seu origen l’opinió pública és un contrapoder. 

Per això aquest llibre és la història de l’aparició, el desenvolupament i la crisi d’aquest 

quart poder. La premsa ajudà consolidar un poder polític enfront de l’autoritat del rei i 

fonamentar una raó legal. Aquest poder comunicatiu o racional es vincula al concepte 

kantià d’autolegislació pràctica, perquè el poder comunicatiu permet al públic participar 

en la legitimació del poder polític i del dret. 

Així, el que cal remarcar és el diagnòstic de Habermas,68 segons el qual els 

partits i els càrrecs polítics, les administracions, etc., usen o abusen de les relacions 

públiques i els mass media per generar una opinió pública pròpia i influir en el sistema 

oficial de legitimació del dret.69 Així, aquests poders no són pas actors socials, 

econòmics, mediàtics, administratius i/o polítics innocents, i l’Estat social suposa un 

tipus d’organització jurídica i política del poder especialment perillosa, en tant que 

facilita la instrumentalització del poder públic per part dels primers. El panorama 

descriu per tant una constel·lació de poders entre l’Estat assistencial i un conjunt de 
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 Almanco, així entén Habermas (1976b) el concepte de poder de Weber. Aquest el definí així: «poder 

significa la probabilitat d’imposar la pròpia voluntat, dins d’una relació social, àdhuc contra tota 

resistència i qualsevol que sigui el fonament d’aquella probabilitat» (Weber, 1922a: 43). 
68

 Habermas (1962: 223). 
69

 Aquesta idea fonamental, que es mantindrà fins a Facticitat i validesa, ja apareixia a l’esmentat article 

de Habermas (1958a) sobre la participació política, on denuncia la desvinculació de partits i electorat. 
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grups d’interès diferents. El que vull destacar és que això admet i pressuposa que 

aquesta publicitat de masses comparteix encara amb la burgesa certa funcionalitat i 

rellevància en les formes institucionals de legitimació. En altres paraules, si els actors 

de la nova esfera pública de masses volen ser legitimats per controlar l’Estat, llavors 

resulta que la tasca legitimadora de la publicitat encara funciona i és imprescindible.70 

Per això, Habermas valora que malgrat les ficcions, la publicitat burgesa sí que garantia 

la unió del raciocini públic amb la legalització del domini i l’exercici criticat del poder. 

Això confirma que la teoria de la publicitat és un complement de la teoria del poder i 

del dret legítims o democràtics. 

Des del punt de vista categorial, s’ha de dir que Habermas romp el model 

dominant fins a llavors per concebre el poder, que era el de Max Weber. Això és així 

perquè el concepte de «poder» que articula, més o menys explícit, deriva d’una opinió 

pública constituïda de forma comunicativa i simètrica, allunyant-se de les premisses 

weberianes. Ara bé, també es desborda l’alternativa concepció de poder d’Arendt 

(1970), ja que Habermas concep diferents tipus de poders: ni només el «weberià» ni 

l’exclusivament comunicatiu. És per això que ja té una incipient teoria pluralista del 

poder, perquè hi ha distints tipus de poder: polític, públic, social, econòmic, etc. 

És només gràcies a aquesta teoria pluralista que s’entén que «democratitzar 

l’Estat social» suposa racionalitzar no sols el poder polític oficial sinó també el social, 

el qual romania intacte i privatitzat en l’esfera pública burgesa i liberal. En altres 

paraules, el poder que apareix en l’opinió pública ha de criticar també la societat civil i 

el lliure mercat, no exempts de relacions asimètriques i injustícies.71 Ara bé, com a nova 

prova de la complexa teoria del poder de Habermas, aquest observa com la concentració 

del capital en monopolis privats i la coordinació tècnicoadministrativa dels mass media 

generen «complexes socials de poder mediàtic» que amenacen la funció de crítica del 

poder públic respecte de les relacions socials «privades». Per tant, Habermas accepta 

que també hi ha un «poder publicístic» que, al marge del poder polític, representa les 

organitzacions socials eficaces i capaces de privilegiar o boicotejar determinats 

interessos privats. 
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 Però la transformació estructural de l’esfera pública provoca un canvi en les relacions entre el públic, 

els partits i el parlament. A Facticitat i Validesa ho definirà com «deformació del circuit oficial de 

legitimació del poder i del dret». 
71

 El poder social es concentra en mans privades, configura relacions social verticals, en xarxa, unilaterals 

i desiguals dependències i pressions (Habermas, 1962: 175). 
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Per tot plegat, és més clara que mai la necessitat d’un quart poder, basat en 

l’autonomia i la llibertat de la premsa. I això requereix una infraestructura comunicativa 

pública que garanteixi la imparcialitat, la transparència i l’accessibilitat de tot ciutadà 

als mitjans informatius. 

A més, Habermas també posa el punt de mira sobre la burocratització, això és, 

la sostracció de competències de la crítica pública a favor de tècniques especialitzades o 

«poder burocràtic». Aquest creix sota l’Estat social, en contra dels poders executiu i 

legislador, tot creant àmbits paraestatals o extraparlamentaris amb sobirania 

administrativa. Ara bé, ja sabem que l’esfera pública democràtica ha de racionalitzar 

també els poders més resistents i opacs: el judicial, l’administratiu i el militar.72 En 

aquests àmbits cal la mateixa transparència. 

En conseqüència, Habermas no és ingenu i observa relacions de poder dins el 

«món de la vida», tot i que no a tot àmbit, com explicaré.73 Però això no evita que 

postuli la possibilitat i la necessitat d’una esfera pública amb poders socials sancionats 

públicament. Perquè l’existència de poders no impedeix la racionalització del poder 

polític i/o la legitimació del dret. Això es fonamenta en el fet que Habermas insinua ja 

una teoria del poder sociològicament plural, concep diferents actors i espais de poder, i 

complexa racionalment, aquests agents actuen sota diverses lògiques. 

Tornant al punt de vista teòric, Habermas critica la visió liberal del poder per no 

concebre ni/o demanar cap poder públic per sobre de les relacions econòmiques 

desiguals.74 Segons Hegel, el liberalisme suposà la «desracionalització» de l’opinió 
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 Habermas (1962: 119). Per això, Habermas contradiu a Weber i diu que «és estructuralment possible 

sotmetre tota organització i decisió burocràtico-tècnica al control públic crític, és a dir, a una deliberació 

quasi parlamentària». 
73

 Aquest concepte serà explicat amb més detall a partir del capítol següent. En tot cas, el «món de la 

vida» representa el conjunt de relacions i institucions socials que donen sentit a la vida humana. Això 

inclou els símbols, els llenguatges, els valors, les creences, etc., que són produïts i reproduïts 

comunicativa i culturalment, al marge dels imperatius que imposaria la lluita per la supervivència 

biològica i/o la competència econòmica, representats pel que anomenarà «sistema». Per això, el «món-de-

la-vida» està compost de l’esfera pública i de l’esfera privada o família, i el «sistema» inclou l’economia i 

l’Estat (Habermas, 1981). 
74

 Tanmateix, Habermas (1962) també rebutja certs trets de la teoria marxista del poder. Per ell, Karl 

Marx no volia centralitzar el poder sota el control d’un aparell estatal; el socialisme pretenia convertir tot 

el poder polític en poder públic i destruir la maquinària burocràtico-militar de l’Estat burgès de dret 

(Marx i Engels, 1875). No debades, ens diuen que «l’executiu de l’Estat modern no és altra cosa que un 

comitè d’administració dels negocis de la burgesia» (Marx i Engels, 1848). O que «[a França] l’Estat té 

lligada, fiscalitzada, regulada, vigilada i tutelada la societat civil, des de les seves manifestacions més 

àmplies de vida fins a les seves vibracions més insignificants, des de les seves modalitats més generals 

d’existència fins a l’existència privada dels individus, on aquest cos parasitari adquireix, per mitjà d’una 

centralització extraordinària, una ubiqüitat, una omniscència, una capacitat accelerada de moviments i una 

elasticitat que només troben correspondència en la dependència desemparada, en el caràcter caòticament 

informe de l’autèntic cos social. [...] L’interès material de la burgesia francesa està precisament entreteixit 
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pública perquè per tal tradició aquesta no podia funcionar com a contrapoder polític ni 

eliminar l’arbitrarietat del domini. Per això volia limitar les funcions político-jurídiques 

de la publicitat i retornar a una forma mixta d’aquesta, entre representativa i política, tot 

argumentant que cal representació elitista i jerarquies políticosocials perquè les masses 

són arbitràries.75 Per a Habermas, en canvi, l’oposició en minoria sí que podria apel·lar 

l’opinió pública per forçar acords parlamentaris, tot essent un recurs per reduir 

l’omnipotència de les majories.76 No obstant això, el liberalisme també concep diferent 

formes de poder, com farà el deliberacionisme. La diferència és que l’opinió pública 

liberal roman encara dins la lògica de la raó instrumental i el model weberià. 

Per acabar, malgrat que Habermas identifica els partits polítics contemporanis 

com a culpables en gran part de la degeneració de la publicitat, s’ha de lamentar 

l’absència d’una anàlisi més sociològica de les relacions de poder, econòmiques i 

ètiques en el seu interior. Aquestes organitzacions passen de ser partits de notables a 

«partits de masses», organitzats translocalment,77 professionalitzats, centralitzats, etc. 

Això redueix el seu rol crític i n’augmenta la intenció d’integrar les masses mitjançant 

la propaganda electoral.78 Per això la transformació dels partits polítics és un dels 

múltiples factors de crisi de la publicitat. Encara més, són coresponsables de la crisi de 

la democràcia liberal representativa, ja que sota l’opinió de masses el parlament 

degenera en lloc de trobada de funcionaris o buròcrates del partit. En la mesura que es 

dissol el fòrum de discussió racional del públic ciutadà, i sols es dóna una representació 

televisada de les decisions polítiques prèviament preses en instàncies no públiques, 

                                                                                                                                               

de la manera més íntima amb la conservació d’aquesta extensa i ramificadíssima maquinària de l’Estat. 

Col·loca aquí la seva població sobrant i completa en forma de sous de l’Estat el que no pot embutxacar-se 

en forma de beneficis, interessos, rendes i honoraris. D’altra banda, el seu interès polític l’obligava a 

augmentar diàriament la repressió, i per tant els recursos i el personal del poder de l’Estat, alhora que es 

veia obligada a sostenir una guerra ininterrompuda contra l’opinió pública i mutilar i paralitzar 

recelosament els òrgans independents de moviment de la societat, allà on no aconseguia amputar-los per 

complet» (Marx i Engels, 1851-1852: capítol IV). Per això es pensa majoritàriament que la publicitat 

socialista suposaria l’extinció de l’Estat. De fet, és aquest caràcter antiestatista el que allunya Habermas 

del model revolucionari de publicitat, perquè per a ell, tota democràcia requereix de la distinció entre 

societat i Estat. 
75

 D’aquest rol ideològic del concepte de «massa» en tornaré a parlar al capítol 8. 
76

 Habermas (1962: 101). Així contradiu a Tocqueville (1835), qui identifica opinió pública amb tal 

omnipotència. Habermas distingeix entre majoria o minoria parlamentària i opinió pública, la qual 

qüestiona el poder majoritari dins del parlament. 
77 

Habermas (1962: 229). Tal epítet revela que la constitució de la publicitat nacional no fou fàcil i que les 

crítiques contra la transnacional ja s’hi poden aplicar, ja que les comunicacions no locals són tan 

estranyes i «virtuals» com ho seran les postnacionals —veure el capítol 8.
 

78
 Habermas (1958a) ja lamentava la desaparició dels partits de classe en favor dels partits de masses o 

«integració», on els antagonismes en uns i altres s’eliminen o formalitzen sense sentit. 
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Habermas no sols descriu la despolitització de l’esfera pública, sinó també la 

despolitització de la política com el seu resultat directe. 

 

1.3. Balanç 

 

Als anys seixanta, Habermas té dues influències principals. D’una banda, 

accepta en gran manera la teoria de l’acció i la teoria social de Hannah Arendt a La 

condició humana, i per això identifica «discussió pública» amb «acció concertada».79 

Habermas es basa en Arendt quan postulà que la publicitat políticament activa sols 

admetia els conflictes racionalitzables i «universalitzables», això és, els que neutralitzen 

els conflictes d’interès particulars.80 D’aquí sorgeix l’ideal de publicitat com quelcom no 

econòmic, que provoca un latent positivisme econòmic d’arrel arendtiana. D’altra banda, 

Habermas és encara «presoner» de la crítica a la raó instrumental per part d’Adorno i 

Horkheimer a llur obra Dialèctica de la Il·lustració (1944).81 

La combinació de la influència d’Arendt i d’aquests últims provoca efectes 

ambigus. Només amb la primera influència es limitaria a denunciar la manca de 

reflexivitat i/o racionalitat de la publicitat política existent, però no la seva 

impossibilitat. Així i tot, la concepció del «treball social» es troba a les dues fonts, tot 

provocant el pessimisme més absolut i el vincle amb la crítica de la societat 

conformista. En altres paraules, Arendt ofereix els elements bàsics per reconstruir una 

teoria de la racionalitat més enllà de les premisses de l’Escola de Frankfurt, ja que la 

seva «interacció pública» desborda la raó instrumental. Ara bé, les tesis de la indústria 
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Tal identificació ens permet veure un element inadvertit per la hipòtesi de l’article d’Axel Honneth 

«Treball i acció instrumental: sobre la base normativa de la Teoria Crítica» (1982). Ell diu que Arendt 

motivà a Habermas la substitució de la categoria de «treball» per la «d’acció comunicativa» com a 

element crític en favor de l’emancipació. Tal substitució no es produeix per una categoria qualsevol 

d’interacció d’Arendt, sinó que és la influència de la interacció pública, quelcom comprensible des del 

moment que la filòsofa defensa que aquesta sols es dóna en l’espai públic. Així, la lluita social i política 

ha de situar-se prioritàriament en l’espai públic. Per tant, anticipa la reducció de la Teoria Crítica a teoria 

de la publicitat. Cf. Honneth (2003 i 2007).
 

80
 Habermas (1962: 224). S’hi recolza perquè ella també clausura l’acció finalista i el treball social en 

l’esfera privada o societat civil, i l’acció, comunicativa, en l’esfera pública i l’Estat. Habermas lamenta 

les interferències entre les dues esferes perquè suposen «contaminació» de racionalitats i tipus d’acció. 
81

 Habermas interpreta la tesi clau de la Dialèctica de la Il·lustració com la invasió de la raó instrumental 

en un àmbit familiar i íntim que no li pertoca. Això anticipa els debats sobre la «tesi tecnocràtica», cosa 

que Honneth (1989) situa com a motivació teòrica que durà a Habermas, a la Teoria de l’acció 

comunicativa (1981), a aferrar-se a certes nocions de la teoria de sistemes de Niklas Luhmann. Aquestes 

condemnaran també tota possible publicitat crítica, ja que no permeten pensar uns mass media crítics ni 

imaginar unes relacions econòmiques normatives. 
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cultural invaliden les condicions de possibilitat d’aquest model d’acció arendtiana.82 Per 

dir-ho d’una altra manera, Habermas rep d’Arendt la noció «d’acció» com a forma 

superior d’activitat humana, cosa que permetria creure en la possibilitat d’un subjecte 

crític que «actuï» en l’esfera pública, al marge de l’àmbit de la labor i de la producció. 

Però també hereta de l’Escola de Frankfurt una concepció «d’oci» com a continuació 

del «treball», definit com acció instrumental, que dissol la possibilitat de tota acció 

autònoma fora dels àmbits laborals.83 En aquestes circumstàncies, Habermas està 

categorialment impedit per conceptualitzar una esfera pública políticament activa, 

perquè no és possible prèviament cap esfera privada autònoma, sia a l’economia, sia a 

l’intimitat. 

En tercer lloc, hi ha influències secundàries i divergents de Kant, Hegel i Marx. 

En tant que Hegel i Marx no li ofereixen un model de publicitat sòlid, Habermas es 

queda amb les propostes de Kant sobre l’ús públic de la raó.84 Per això, la perspectiva de 

classe sembla erròniament «desactivada», probablement a causa de les influències 

principals abans esmentades, és a dir, Arendt, Horkheimer i Adorno.85 

Pel que fa a trets centrals de l’obra, és necessari reincidir en la teoria social i la 

distinció substancialista entre públic i privat-familiar. Habermas distingeix 

explícitament entre allò públic, esfera del raciocini entre individus privats, allò polític, 

govern i/o Estat, d’una banda, i allò privat, societat civil, de l’altra. Però pressuposa 
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 Honneth (1982) té raó: la publicitat era crítica en el passat perquè els burgesos no treballaven i/o perquè 

el seu tipus d’oci no era «la continuació del treball», acció instrumental invàlida per l’emancipació. 
83

 No obstant això, aquesta tensió latent entre Arendt i les tesis de la raó finalista obri una via 

d’escapatòria que Habermas transitarà posteriorment. De fet, ell ja no accepta la filosofia de la història de 

Horkheimer i Adorno, segons la qual la raó instrumental és un destí originari de la Grècia clàssica. 
84 

Crec que Habermas no formula cap crítica convincent al model de «publicitat socialista» que justifiqui 

el seu abandonament, així com tampoc articula prou arguments contra Hegel. Uso aquest terme 

«publicitat socialista» perquè el mateix Habermas (1962: 204) l’empra. Aquest potser confon la no 

realització històrica del model socialista amb la seva inadequació normativa. Això contrasta amb el fet 

que l’ideal socialista d’autonomia pública sigui el fonament de tota publicitat democràtica. D’aquesta 

manera desaprofita l’ocasió per articular una publicitat dialèctica a partir del model marxista de 

publicitat. A quest seria resultat d’una lluita social, quelcom més ençà del dret formal a participar, tal com 

la conceben Negt i Kluge (1972); o a partir de la teoria hegeliana del reconeixement, perquè Hegel sí 

relaciona opinió pública amb el principi del reconeixement, com bé indica Habermas (1962: 150). Això 

no obstant, és cert que la dissolució de la societat civil en el si de l’Estat per part de Marx dificulta la 

conceptualització d’una publicitat socialista pròpiament dita, tal com diuen Arato i Cohen (1992). En 

aquest sentit cal distingir entre una potencial publicitat dialèctica, arran de Hegel i els seus seguidors 

actuals, com per exemple fa Honneth a partir de Dewey, i una publicitat socialista que semblaria quasi 

impossible amb la concepció forta de la societat que tenen Marx i altres, com Gramsci. És a dir, la 

filosofia de la praxi o del sentit comú, que voldria guanyar l’hegemonia i amb ella l’Estat, tot dissolent la 

societat civil o de classes, no valora en sí mateixa l’existència del pluralisme i de les lluites per l’opinió 

pública, ja que són més bé mitjans per assolir un fi: el poder. Una cosa diferent es podria plantejar però 

des de la reinterpretació del marxisme que fan Laclau i Mouffe (1985). 
85

 Això es nota a les obres habermasianes posteriors. Per exemple, Teoria i praxi o La reconstrucció del 

materialisme històric. 
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tàcitament la distinció prèvia entre privat-econòmic i privat-domèstic. Aquesta 

premissa determina que totes les propostes de politització democràtica de les esferes 

socials privades es limitin a sotmetre al control públic només allò inclòs en l’àmbit 

socioeconòmic, tot excloent de la racionalització les relacions socials de la llar 

domèstica. De fet, Habermas no observa ni denuncia cap relació de poder 

intrínsecament familiar o de gènere. Per tant, la crítica habermasiana contra la falsa 

privacitat, la funcionalitat de la família o la invasió d’allò social en allò íntim, no 

suposa, malauradament, la reivindicació d’una politització de les relacions domèstiques, 

sinó que assumeix un ideal de privadesa al marge de tot poder social, polític i públic.86 

Prova d’això és que la primera condició d’una publicitat democràtica reivindicava 

només la regulació de tota «institució “publicísticament” activa». En la mesura que la 

família no s’inclou sota aquest concepte, no en cal l’avaluació pública. En definitiva, 

l’essencialisme sociològic suposa que Habermas no veu cap funció valuosa a analitzar 

allò privat o domèstic, ben al contrari, és negatiu i indesitjable. Per tot plegat, les 

categories són tan potencialment ideològiques com les del liberalisme, tot justificant la 

crítica feminista contemporània.87 Així, malgrat admetre l’existència inevitable de 

relacions de poder dins de la societat civil, la teoria social és deficient perquè no 

observa les asimetries en l’esfera domèstica, tot fomentant la idealització de l’esfera 

pública. 

En connexió directa amb l’anterior però al marge de la manera de distingir entre 

públic i privat, crida l’atenció que Habermas sigui completament conscient de la 

importància i influència de la integritat de la «privadesa» respecte la constitució i 

pràctica de la publicitat crítica. Per això la tesi segons la qual la propaganda manipula el 

«món-de-vida» de forma tal que no permet l’accés de cap subjecte autònom a l’esfera 

                                                 
86

 Habermas denuncia la relació de dependència o subordinació de les relacions familiars respecte de les 

econòmiques i de poder pròpies de la societat civil, però no contraproposa unes interaccions domèstiques 

justes, perquè amaga un ideal de família essencialista i distint i protegit d’allò sociopolític, i de tal manera 

és naturalitzat. Per això no advoca pas per una intimitat democràtica, sinó que demana que l’esfera íntima 

sigui un espai de llibertat absoluta dels individus, desregulat, i sense cap intervenció pública ni privada o 

socioeconòmica. Això reforça la falsa «puresa» i l’arbitrarietat de les relacions familiars. 
87

 Entre d’altres, cf. Pateman (1983 i 1988), Young (1981, 1986, 1989, 1990, 1995, 1996, 1999, 2001 i 

2007), Fraser (1985), Benhabib (1986, 1987, 1990, 1992 i 1994), Landes (1992), Meehan (1995), Guerra 

(1998, 1999a, 1999b i 2008), etc. 
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pública.88 No obstant això, no queda clar quin és l’ideal concret de vida privada que 

Habermas defensa.89 

En relació a aquest ideal ambigu de privacitat, Habermas esbossa una precària 

teoria de la identitat. Tot individu esdevé subjecte en un procés de socialització que 

parteix de la llar i que té com a destí l’espai públic, almanco en el model burgés.90 La 

idea important i òbvia és que els individus no neixen ciutadans, sinó que esdevenen 

subjectes públics, tot modificant la idea de Simone de Beauvoir respecte la condició de 

dona.91 Aquest és el sentit de l’afirmació del filòsof teutó, segons la qual «un poder 

públic crític és possible objectivament però impossible subjectivament» (Habermas, 

1962: 200), perquè no es donen les precondicions familiars, privades i educatives de la 

publicitat racional. D’aquesta manera, les circumstàncies sociocomunicatives que 

afavoreixen o eviten la cosificació de les identitats són els criteris per analitzar si un 

àmbit íntim i familiar és íntegre i fomenta la reflexivitat o no. Si és íntegre i autònom, 

les identificacions personals que s’hi donin seran reflexives i, en segon lloc, es permetrà 

una socialització crítica dels individus a l’esfera pública. Així s’entén perquè la crítica 

de Habermas a la política com a espai d’identificació personal i no de discussió, 

dominada per la «raó identitària», es fonamenta precisament en l’observació d’un tipus 

d’identitats dogmàtiques que no permeten ni/o faciliten la intersubjectivitat.92 I això és 

un factor de despolitització de la publicitat que Habermas observa a tota la seva obra. 

En definitiva, la possibilitat d’una esfera pública crítica és una qüestió social que afecta 

primàriament els processos de subjectivització dels individus.93 

Canviant de tema, cal remarcar la valoració positiva del dret burgès i liberal. La 

dimensió legal de la publicitat és important perquè la societat burgesa del segle XVIII no 

sols s’emancipà del poder polític arbitrari sinó que constituí un Estat burgès de dret.94 

                                                 
88

 Com Arendt (1958), pensa que no hi pot haver espai públic si la institució familiar està en crisi. Té una 

visió conservadora i androcèntrica perquè la vida privada burgesa li resulta adequada per a promoure 

l’acció comunicativa en l’esfera pública, quelcom que justificaria la no politització de la família. 
89

 A cops és arendtià en definir l’esfera familiar com «l’àmbit de la necessitat» i de l’autoritat paterna. En 

altres ocasions, contra Arendt, ja hi situa la interacció comunicativa. El que sí sembla inequívoc són els 

elements androcèntrics, etnocèntrics i classistes. Cf. Fraser (1991). 
90

 Habermas (1962: 84). 
91

 Cf. de Beauvoir (1949). 
92 

La identitat juga un rol cabdal en la (re)producció de les relacions socials, econòmiques, polítiques i 

jurídiques. Així «anticipa» Habermas les polítiques del reconeixement identitari sota el neoliberalisme 

postmodern. Cf. Miquel (2007a), i la seva anàlisi dels abusos del terme «multiculturalisme». També veure 

Kymlicka (1995) per una concepció típicament liberal del multiculturalisme.
 

93
 Quelcom que Honneth (1992) reprèn. Així, observar empíricament una ciutadania manipulada no refuta 

ni la necessitat ni la possibilitat d’una publicitat crítica. Al contrari, perquè canviant les precondicions 

socials de la publicitat, seria viable. 
94

 Habermas (1962: 114). 
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Per tant, el vincle teòric i polític entre la democràcia, la publicitat i el poder es realitza 

pràcticament en el dret. Aquesta és una de les meves tesis bàsiques. Allò a recordar és 

que la concepció del dret habermasiana als anys seixanta es basa en Kant i la teoria del 

poder racional, tot apropant-se al dret discursiu posterior. En el context d’aquesta obra, 

el problema de la «juridificació» de la societat civil és la regulació no democràtica de 

les relacions privades, no pas la politització o legislació en sí mateixa.95 Això es 

confirma perquè Habermas no proposa retornar a una forma d’Estat neutral i no 

interventor respecte de l’economia, tot el contrari.96 

Aquesta dimensió legal del text revela que la crítica a la publicitat de masses se 

sosté més bé en dues perspectives diferents i potser no complementàries. Primer, com 

he dit, les tesis de la indústria cultural i certs pressupòsits d’Arendt. Segon, la doctrina 

jurídica i demòcrata de Wolfgang Abendroth. La primera influència causa un 

pessimisme insuperable. Però la lectura des del dret visibilitza problemes estructurals de 

l’Estat assistencial, i de l’esfera pública associada a aquesta forma d’Estat, que no són 

inexorables ni fatals perquè no es basen ni en la «natura» dels mass media ni en la 

consideració de tota activitat humana, ja sigui treball o oci, com a acció instrumental, 

sinó més bé en l’inadequat sistema de drets vigent aleshores. Aquesta segona via, més 

sociològica i manco «antropològica», és normativista i alhora crítica perquè reconeix la 

presència de relacions de poder i de desigualtats però no exclou la possibilitat de crear 

ordres socials regulats. I permet pensar que la causa principal de la despolitització de la 

publicitat són els dèficits o incorreccions jurídiques de l’Estat social, no pas la 

imposició d’una raó instrumental universal. En conclusió, a aquest text dominen les 

influències de l’Escola de Frankfurt i d’Hannah Arendt en el diagnòstic i la 

d’Abendroth en la proposta; però el balanç el guanyen els primers, provocant la manca 

de confiança en l’opinió pública.97 

En penúltim lloc, Habermas ja observa l’existència d’una publicitat interestatal, 

amb funcions idèntiques que l’estatal i amb la corresponent opinió pública 

internacional.98 El teòric germànic la vincula amb el projecte cosmopolita kantià, tot 

definint-la com l’única alternativa a l’estat de natura hobbesià entre els pobles. Per això 

                                                 
95

 Es lamenta la invasió de l’Estat sobre la societat, de l’esfera pública sobre la privada, perquè no suposa 

la democratització de l’economia, ja que l’Estat no està controlat per la publicitat crítica. 
96

 Ara sí, distingint-se d’Arendt. 
97

 Per això, només quan se superin les tesis de Horkheimer i Adorno, sociològicament deficients i en 

conflicte amb la teoria de l’acció d’Arendt, es podrà reivindicar de nou una esfera pública íntegra. Això 

succeirà parcialment a la Teoria de l’acció comunicativa, i completament a Facticitat i Validesa. 
98

 Habermas (1962: 259 i nota 131). 
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és «principi de les relacions internacionals».99 Encara més, la pau és l’objectiu de la 

publicitat, tant en el marc nacional com en l’internacional. La publicitat és així un 

principi normatiu, polític i moral de justícia que té com a finalitat el pacificar les 

relacions socials. El fi últim, del qual la democràcia és mitjà i la publicitat mode, és la 

superació de l’estat de natura. Ara bé, la concepció de la publicitat és encara 

«estatocèntrica».100 A més, Habermas no explica les relacions entre les dues formes de 

publicitat. I per acabar-ho d’adobar, hi ha cert etnocentrisme perquè només s’admet la 

publicitat europea occidental com la primera forma d’esfera pública publicitat política. 

Per acabar, cal dir el següent: primer, Habermas a la dècada dels seixanta té una 

concepció racionalista i normativista de l’opinió pública, perquè aquesta només 

s’hauria de fonamentar en arguments i valors morals, tot excloent objectius, fins 

instrumentals i identitats. En segon lloc, en tant que la política de masses se serveix 

«d’un procés de comunicació sociopsicològicament calculat i tècnicament i 

publicísticament muntat a partir de símbols introduïts i motius donats» (Habermas, 

1962: 247), es defensa la necessitat d’analitzar les formes de comunicació per 

determinar la validesa de l’esfera pública. En tercer lloc, l’objectiu d’articular «un 

concepte d’opinió pública amb sentit històric, normativament suficient, teorèticament 

clar i empíricament ponderable» no s’ha satisfet completament. Però sí queda clar que 

la democràcia és l’adequada correspondència i/o la relació de dependència entre el 

poder polític i el poder social respecte del poder públic. De fet, el concepte de «poder 

públic», degenerat a propaganda,101 anticipa el posterior «poder comunicatiu» articulat 

als anys noranta. 

 

 

                                                 
99

 Amb una tasca anàloga a l’opinió pública nacional, en favor d’unes relacions socials democràtiques. 
100

 Ho confirma el vincle amb el cosmopolitisme kantià, com el mateix Habermas (1996) afirmarà 

després: Kant estava marcat per la teoria liberal de les relacions polítiques internacionals i de la sobirania. 
101

 Habermas (1962: 201). 
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2. LA DÈCADA DELS ANYS SETANTA: PROBLEMES DE LEGITIMACIÓ EN EL 

CAPITALISME TARDÀ 

 

 la dècada anterior, he exposat com Habermas articula la seva 

primera teoria de la publicitat democràtica. Aquesta descriu un 

model de legitimació però també de crítica de tota classe de poders 

socials, ja siguin polítics, mediàtics o econòmics. I la seva preocupació principal és 

superar la llavors creixent despolitització de l’esfera pública, a través de la rehabilitació 

d’espais social de diàleg i il·lustració col·lectiva. Aquests han de revertir l’empobriment 

comunicatiu que imposen els mitjans de comunicació de masses sota l’Estat social de 

postguerra. En resum, recolzant-se en l’Escola de Frankfurt, Arendt i Abendroth, 

Habermas demana la creació d’autèntiques relacions bidireccionals de comunicació 

entre el poder polític i el públic. 

En canvi, l’obra senyera d’aquesta fase, que se concentra en l’anàlisi crítica de 

Max Weber i Niklas Luhmann, examina l’estat de la democràcia i de l’esfera pública en 

el moment històric del que anomena el «capitalisme tardà». I utilitza explícitament la 

teoria de sistemes.1 Ara bé, s’ha de dir que Habermas vol criticar-la i combinar-la des 

                                                 
1
 M’és impossible exposar aquí amb suficiència el significat del concepte «teoria de sistemes». En tot cas, 

cal dir que és una noció originalment proposada pel biòleg Ludwig von Bertalanffy al segle XX, i descriu 

l’intent d’explicar i ordenar tots els sistemes que es troben en la realitat, ja siguin organismes, societats, 

institucions, etc. Inicialment s’aplicava al camp de la biologia, però amb el temps va implementar-se 

també en la Teoria del Caos, la Teoria del Joc, la Teoria de la Informàtica, etc. En general, la teoria de 

sistemes vol buscar en els sistemes de la realitat les mateixes estructures o isomorfismes, per a així 

generar lleis universals. Aquesta concepció estableix dos conceptes essencials que s’han de tenir en 

compte en tot sistema, que pot ser obert o tancat: l’entropia, que es refereix a la transformació i/o 

degeneració d’un sistema per culpa del caos; i la neguentropia, el seu oposat i que refereix a l’ordre i a 

l’estabilitat. En ciències socials, l’alemany Niklas Luhmann és el sociòleg més destacat en desenvolupar 

la perspectiva sistèmica. Luhmann vol explicar el funcionament de la societat com un complex sistema de 

comunicacions. És a dir, no pressuposa que la «unitat bàsica» d’explicació de la societat sigui l’ésser 

humà o l’individu, sinó les comunicacions, com a elements constituents i reproductors dels sistemes 

socials. Ara bé, no entén la comunicació com Habermas, en tant que una forma «d’acció humana». Ni tan 

sols com a fet tecnològic, ja que els humans no comuniquen, «només la comunicació comunica», en el 

que suposa l’emergència d’uns sistemes socials que s’autoconstitueixen. És a dir, els sistemes no estan 

conformats ni d’accions ni de persones, sinó de comunicacions (Luhmann, 1986), les quals es produeixen 

arran de mitjans de comunicació simbòlics generalitzats, diferents a cada sistema social però comparables 

entre si pel seu caràcter estructural. Per exemple, el sistema econòmic opera amb el mitjà «diners»; el 

jurídic amb la «justícia»; la política amb el «poder», etc. Aquests mitjans predeterminen la codificació 

dels sistemes, en tant que redueixen llur complexitat inherent a un codi binari: pago/no pago; 

legal/il·legal; poder/oposició, etc. Mitjançant la conceptualització de multitud de nocions, Luhmann 

arriba a afirmar que el sistema polític no pot observar les comunicacions  que es produeixen en el sistema 

econòmic perquè operen amb uns codis diferents i es troben en un estat de «clausura operativa». És a dir, 

són «autopoiètics» i reprodueixen els seus elements a partir de si mateixos, sense relació directa amb el 

seu entorn. Ara bé, el sistema polític mateix sí pot crear internament mecanismes o «estructures 

d’irritació», com per exemple el producte interior brut o el dèficit fiscal, per tal d’interpretar valors del 

sistema econòmic, o d’altres diferents, de tal manera que siguin rellevants per a la comunicació política. 

A 
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del principi amb una teoria de l’acció i de la racionalitat que són ampliades respecte dels 

seus mestres, gràcies a la inclusió de l’acció comunicativa i d’una nova teoria del 

llenguatge. Habermas opina que, malgrat la teoria social requereix la inclusió de 

premisses sistèmiques per poder comprendre la realitat, no s’ha de concebre la societat 

només sistèmicament. Aquest intent de combinació de la teoria de sistemes i la teoria 

de la comunicació com a fonaments de la teoria social marca la segona etapa en la 

concepció estatocèntrica de l’esfera pública i del poder. D’altra banda, Habermas 

continua denunciant els greus dèficits de democràcia participativa, però en varien les 

causes substancialment.2 

 

2.1. La concepció de la racionalitat i del llenguatge 

 

Cal comprendre la seva concepció de la racionalitat perquè és un dels fonaments 

sociològics de la seva obra. Al principi de la dècada, Habermas escriu l’article «La 

pretensió d’universalitat de l’hermenèutica»,3 en el qual ja s’inicia el projecte d’una 

pragmàtica universal basada en unes condicions generals de tota competència 

lingüística, i vinculades a diferents tipus d’actes de parla i usos del llenguatge. Per això 

                                                                                                                                               

Això no obstant, tal procés no és causat mai per una influència externa: «Els sistemes es defineixen per 

aquells modes d’operació mitjançant els quals el sistema es produeix i es reprodueix a si mateix. Un tipus 

determinat de sistemes —per exemple, els sistemes vius, psíquics, socials, etc.— es realitza per mitjà 

d’un tipus determinat d’operació. La unitat del sistema correspon a la unitat de l’operació que el 

constitueix. D’aquesta manera queda exclosa la possibilitat de caracteritzar un sistema per una pluralitat 

d’operacions. [...] Per tant, partim d’una relació circular entre els conceptes de sistema i d’operació. 

Només pot operar un sistema i només les operacions poden produir sistemes. [...] Les operacions que 

poden connectar-se entre si conformen el sistema. Allò que queda exclòs passa a ser l’entorn del sistema. 

Dit d’una altra manera, les operacions condensen una diferència entre el sistema i l’entorn. Produeixen 

una forma que té dos costats: un costat interior que és el sistema i un costat exterior que és l’entorn. Si no 

s’arriba a aquesta separació entre sistema i entorn, la forma que és el sistema no pot sorgir» (Luhmann, 

1992: 116). Per tot l’anterior, Luhmann va tenir un intens debat teòric amb Jürgen Habermas, del qual 

sorgeix el llibre conjunt, també sense traducció, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Was 

leistet die Systemforschung? (Luhmann i Habermas, 1971). 
2
 De manera anàlega al que comentava al capítol anterior, aquesta dècada és irreductible a només un llibre 

de Habermas. Cal tenir present altres treballs d’aquest, com són: Perfiles filosófico-políticos (Habermas, 

1971b); Kultur und Kritik. Verstreute Aufsätze (Habermas, 1973c), que s’ha traduït fragmentàriament a 

vàries de les obres habermasianes; La reconstrucción del materialismo histórico (Habermas, 1976a); o 

Politik, Kunst, Religion. Essays über zeitgenössische Philosophen (Habermas, 1978), també traduït a 

altres textos. Ara bé, a diferència del que succeix a l’etapa prèvia, crec que és més legítim concentrar-se 

en l’obra que he elegit per poder observar l’evolució de la relació o vincle entre poder, opinió pública i 

democràcia. Evidentment, això no vol dir que a les obres acabades d’esmentar no apareguin aquests 

conceptes, però sí que la seva tematització suposa un tema secundari, a diferència del protagonisme que 

rep a Problemes de legitimació. 
3
 Habermas (1970b). 
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distingeix entre «acció comunicativa o interacció» i «discurs o diàleg».4 En general, 

Habermas articula un model pragmàtic de formació de tota opinió, pública o privada, i 

a partir d’aquesta, de constitució de consensos i normes socials. Ell defensa que sempre 

tenim una expectativa de legitimitat de les normes i les accions socials, la qual exigeix 

la possibilitat d’una justificació en aquell «discurs», entès com una discussió irrestricta 

i lliure de coacció. Això marcarà els nous límits i procediments de l’esfera pública. 

Habermas vol distingir entre opinions vàlides i invàlides. Per això, s’enfronta al 

problema de la «veritat». Aquesta sempre remet a un consens intersubjectiu i per tant, la 

distinció entre consensos vertaders i falsos és possible sols gràcies a la hipòtesi d’una 

situació ideal de parla: «la distribució simètrica de les oportunitats d’elegir i realitzar 

actes de parla entre tots els participants, a més de la garantia de la intercanviabilitat dels 

rols del diàleg» (Habermas, 1973a: 14). Aquest nou criteri, «postmetafísic»,5 permet 

sancionar tant el diàleg públic com el privat. 

Habermas concep tota societat humana com una realitat moral en què els 

subjectes capaços d’acció i llenguatge sols poden tenir una identitat mitjançant imatges 

del món i sistemes normatius.6 Així apareix per primer cop el concepte de «món de la 

vida». Aquest terme fa referència a aquelles relacions socials i simbòliques que tenen 

com a fi la provisió d’ordre o nómos a les persones que viuen en societat. És a dir, és el 

que atorga «sentit», construït socialment, a la vida.7 Coherentment, la racionalitat de 

l’home es fonamenta en dos tipus d’aprenentatges i comportaments: el reflexiu i el no 

reflexiu o precientífic.8 El món de la vida és el suport principal del segon mode 

                                                 
4
 La primera forma de comunicació pressuposa la validesa dels enunciats usats; la segona tematitza i 

problematitza precisament tal validesa perquè en vol restablir els acords mitjançant raons. Si tota acció 

comunicativa requereix d’un consens previ sobre els continguts proposicionals dels enunciats, opinions, i 

sobre les expectatives recíproques de conducta, normes, les pertorbacions en tal consens exigeixen 

interpretacions; els dubtes en la veritat de les opinions i de les normes imposen explicacions i 

justificacions, respectivament; i els dubtes sobre la validesa en sí necessiten de fonamentació en un 

discurs. 
5 

Perquè no es postula cap subjecte transcendental ni principi últim, només les normes del discurs 

(Habermas, 1973a: 199).
 

6
 «La unitat de la persona requereix d’un món-de-vida, fonament creador de cert ordre que té una 

significació cognitiva i pràctico-moral» (Habermas, 1973a: 196). Habermas segueix a Durkheim aquí. 
7
 Aquesta és la definició hermenèutica de «món de la vida»: cosmovisió o transfons de sentits que dota 

d’ordre a la convivència. I és que totes les «pretensions de validesa» depenen d’una intersubjectivitat 

lingüística (Habermas, 1973a: 33-34). I aquesta és igualment constitutiva per a l’acció instrumental i per a 

la comunicativa. Això anticipa la teoria social normativista de Honneth (1992). El concepte de «món de la 

vida» ja havia estat usat abans per Habermas (1958c), quan contradiu la tesi segons la qual la naturalesa 

humana és immutable, defensant la seva historicitat.  
8
 Habermas (1973a: 41). El primer es dóna via «discursos» que tematitzen explícitament les pretensions 

de validesa problematitzades, corroborant-les o rebutjant-les amb arguments. El segon són trames d’acció 

on les pretensions implícites de validesa es pressuposen ingènuament i s’accepten o rebutgen sense 

elucidació. 



Teoria Crítica del poder i de l’opinió pública 
___________________________________ 
 

 

82 

d’interacció social, ja que els sistemes d’interpretació heretats estabilitzen la «realitat» i 

les legitimacions de les normes i dels règims de poder també confereixen sentit.9 

Així les coses, la concepció moral habermasiana és «cognitivista» perquè 

defensa la possibilitat i la necessitat de fonamentar els valors, les lleis, etc., amb raons, 

arguments i convencions intersubjectivament vàlides.10 Això suposa una recuperació sui 

generis de la raó pràctica kantiana, després de repassar les diferents formes de 

fonamentar les normes: deductiva, transcendental i la seva pròpia, reflexiva.11 La idea és 

que la racionalitat comunicativa, suport normatiu de tot el seu projecte polític, es 

fonamenta en una teoria del llenguatge reflexiva i universalista.12 Perquè les decisions 

estan racionalment motivades sobre el reconeixement o el rebuig de pretensions de 

validesa que són susceptibles de corroboració en un discurs. Aquest terme expressa: 

 

«Una forma de comunicació emancipada de l’experiència i despreocupada de l’actuar, 

estructura de la qual garanteix que sols poden ser objecte de discussió les pretensions de 

validesa problematitzades, sense límits en la participació o en els temes, i sense cap 

coacció excepte la del millor argument, excloent per tant tot motiu que no sigui la 

recerca cooperativa de la veritat» (Habermas, 1973a: 180, la cursiva és meva).13 

 

El consens assolit mitjançant tal discurs expressa una «voluntat racional», és a 

dir, formada discursivament. Ara bé, es requereix de la inclusió de tots els afectats en la 

deliberació pràctica, perquè les propietats formals del discurs i de la deliberació 

garanteixen suficientment que es pugui assolir un consens si i només si es fa mitjançant 

els interessos generalitzables, és a dir, les necessitats que són comunicativament 

compartides.14 Això ja anticipa el que posteriorment anomenarà «principi del discurs» o 

                                                 
9
 Per a Habermas (1973a: 197-198), el món de la vida és el sediment normatiu dinàmic i històric de les 

societats humanes. Això no obstant, el discurs pot i ha de qüestionar-lo. 
10

 Cf. Habermas (1986c) i també Benhabib (1986 i 1992). 
11 

Habermas (1973a: 176) rebutja el decisionisme moral per tenir una errònia concepció de la raó, reduïda 

a deduccions. Per ell, les normes, els acords i els valors són resultat de convencions no inferides 

lògicament però així i tot vàlides.
 

12
 Habermas es basa principalment en Stephen Toulmin i Charles Sanders Peirce, que defineixen un «acta 

de parla» dins de una lògica del discurs no deductiva (Habermas, 1973a: 179 i Habermas, 1973d). 
13

 Cf. Sabater (2012), per veure com els interessos de classe sí predeterminen la comunicació. Aquest 

llibre es basa en la seva tesi doctoral de 2011, titulada La parla d’una classe social: els senyors de Palma. 
14

 Per aquesta raó, López y López (2008: 192) parla de transformació discursiva de l’imperatiu categòric 

kantià: «davant els problemes que Hegel assenyala a l'ètica de Kant, [l’ètica del discurs i Habermas 

proposen] la reformulació de l’imperatiu categòric, [tot substituint] aquest procediment de fonamentació, 

que pot aplicar un únic subjecte en solitari, i que en aquest sentit podem anomenar monològic, per un 

procediment dialògic que requereix, per ser operatiu, el concurs de tots els subjectes afectats per la norma 

d’acció en qüestió. [...] Al mateix temps, la transformació discursiva de l’imperatiu categòric resoldria 

també el problema del caràcter tautològic i vacu de l’imperatiu kantià, doncs l’ètica del discurs no 
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discursiu. I com es veu, en ell el concepte de «consens» té un status especial, més enllà 

d’un simple acord contingent. Perquè pressuposa l’existència i la universalitzabilitat de 

determinats interessos o necessitats en competència, a la vora d’altres particulars.15 

Aquesta «universalitzabilitat» serà problemàtica perquè enfronta Habermas al problema 

de justificar de forma no circular el mateix principi d’universalitat que permet avaluar 

tot el conjunt de pretensions de validesa, i distingir així entre opinions vàlides i 

invàlides.16 

En tot cas i acabant, Habermas vol descriure la praxi racional que fonamenta 

tota opinió i/o norma. Això supera l’anterior i hegemònic model de «racionalitat 

finalista» que pressuposa una teoria de l’acció subjectivista i una presa de decisions 

individualista.17 Però Habermas també rebutja la racionalitat objectivista de la teoria de 

sistemes, ja que com se sap Luhmann concebia que l’estudi d’aquests pot desenvolupar-

se al marge d’una perspectiva intencional.18 Així, la raó dialògica descriu una 

planificació social comunicativa en base a normes susceptibles de justificació social. 

Aquesta proposta de fonamentació racional-discursiva de les normes 

aprofundeix i millora la prèvia crítica a l’arbitrarietat del poder i del dret.19 La 

possibilitat de discernir entre valors, normes i relacions socials vàlides i invàlides és 

reforçada, el qual redunda en la possible avaluació d’opinions públiques legítimes o 

il·legítimes. El canvi clau és que aquesta nova perspectiva normativa acabada de 

descriure, anomenada «ètica del discurs», considera «l’opinió pública» com una forma 

                                                                                                                                               

considera un criteri de validesa suficient el que una norma sigui consistent lògicament o que el seu 

compliment es trobi efectivament generalitzat. El que decideix sobre la correcció normativa no és, segons 

Habermas, “la forma gramatical de les proposicions universals normatives, sinó si tots podem voler que 

una norma controvertida adquireixi un caràcter universalment vinculant (és a dir, força de llei) en les 

condicions donades en cada cas”». Habermas (1973d) i Apel (1990). 
15

 «La raó pràctica, no deductiva, es basa en el principi de la universalització» (Habermas, 1973a: 181). 

La «transsubjectivitat» o «intersubjectivitat» supera allò subjectiu però no aspira a l’objectivitat. 
16

 És arbitrari el criteri de la «generalitat» per avaluar els acords reconeguts entre tots els afectats? 

Habermas (1973a: 183-184) afirma que les propietats formals de la situació ideal de parla no permeten 

altre consens que el basat en interessos generalitzables. Afortunadament, les qüestions pràctiques sí són 

generalitzables. Per això distingim entre normes vàlides i normes que només estabilitzen relacions 

coactives (Habermas, 1973a: 186). El problema exigeix noves respostes per part de la Teoria Crítica 

contemporània. 
17

 Això falla en l’explicació de l’origen, funcionament i canvi dels sistemes socials (Honneth, 1989). 
18

 Habermas (1973a: 228). Per tant, la raó pràctica-intersubjectivista «lluita» simultàniament contra la raó 

finalista-subjectivista de Weber i contra la raó sistèmico-objectivista de Luhmann, qui pretén fer de la 

sociologia sistèmica una ciència universal «objectiva». D’aquí el terme «raó objectivista». 
19

 Així, el positivisme jurídic i moral pressuposa que l’ètica es limita a analitzar la coherència lògica dels 

arguments i a estudiar empíricament les possibilitats de realitzar els fins deduïts, o seleccionats per una 

voluntat «decisionista» (Habermas, 1973a: 177). 
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de validesa entre d’altres.20 És a dir, Habermas a Problemes de legitimació en el 

capitalisme tardà subsumeix la seva teoria de la publicitat en el si d’aquesta ètica 

discursiva.21 Així i tot, aquesta no es limita a fonamentar discursivament les regulacions 

legals públiques, sinó que també serveix per avaluar i/o justificar les normes ètiques i 

morals «privades» arran de condicions sociocomunicatives observables. 

 

2.2. Les crisis del capitalisme tardà 

 

Per a Habermas cal establir nous criteris per discernir entre simples canvis 

socials, que poden suposar un aprenentatge i una «crisi». Això requereix una teoria de 

l’evolució social que ell desenvolupa a partir de la seva interpretació del concepte 

marxista de «formació social».22 És a dir, la teoria habermasiana de les crisis socials es 

basa en una teoria social més àmplia que pretén descriure les propietats universals de 

tot «sistema social». Segons aquesta concepció, qualsevol societat és dividida en dues 

funcions bàsiques: la producció i la socialització.23 Això explica l’aparició del dualisme 

sociològic habermasià, ja que aquestes dues categories es refereixen a dos àmbits 

d’acció específics que Habermas vol associar i incardinar: el «món-de-vida» i el 

«sistema». En tant que aquests dos conceptes seran cabdals posteriorment, és rellevant 

oferir les definicions que el mateix pensador teutó donà ja als anys setanta. Així, el 

sistema representa els rendiments i mecanismes d’autogovern, o «autopoiesis», 

                                                 
20

 De fet, l’opinió i la deliberació públiques seran el model ideal de reconeixement intersubjectiu de totes 

les pretensions de validesa, malgrat es pot donar també a l’espai privat. 
21

 Per això aquesta esdevé el nou instrument d’anàlisi de la Teoria Crítica (Habermas, 1973a: 15). 
22

 Habermas (1973a: 30). Aquesta herència marxista és òbvia per molts d’intèrprets de Habermas 

(Montoro, 1980). Per això, cal fer esment del llibre La reconstrucció del materialisme històric (1976a), en 

el qual Habermas pretén reconstruir tal tradició mitjançant la dicotomia fonamental «treball-interacció», 

la qual ja es podria trobar a Hegel i Marx. Cal recordar que la principal crítica que fa Habermas a Marx es 

haver reduït, suposadament, la praxi humana a techné, en demèrit de l’altre component social clau, la 

interacció mediada pel llenguatge. Habermas retreu a Marx haver centrat tota la societat entorn a una 

classe d’acció social governada per la racionalitat instrumental, conforme a fins. Honneth (1982) té 

l’encert de fer-nos veure la influència d’Arendt en tal postura habermasiana. Per aquesta raó, el filòsof 

alemany proposarà un gir en la noció d’emancipació, protagonitzat ara per la interacció comunicativa i 

l’enteniment. Malgrat no en la proposta alternativa, es veu com Habermas sí és fidel en aquesta crítica als 

seus mestres, Horkheimer i Adorno. 
23 

Això és: l’ús de recursos naturals i d’energia per transformar-los en valors d’ús; i la formació de 

membres del sistema social com a subjectes capaços de llenguatge i d’acció, respectivament. Cal dir que 

ambdues funcions depenen de pretensions específiques de validesa intersubjectiva: la producció de veritat 

i la socialització de normes. En el model, el «treball social» és una forma d’acció instrumental, un mode 

d’apropiació de la natura exterior mitjançant forces productives i regles tècniques (Habermas, 1973a: 32). 

Això validaria les crítiques que fan Honneth (1982) i Fraser (1985) a la suposada separació essencialista 

entre àmbits socials que fa Habermas: «sistema» i «món de la vida».
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específics d’una «institució» autoregulada.24 En termes del que dirà a la dècada 

posterior, dins del «sistema» s’inclouen totes aquelles interaccions socials que es 

produeixen «a les espatlles» dels seus actors. És a dir, sense la seva consciència i presa 

de decisió voluntària constant, ja que les accions depenen de mecanismes de 

comportament anònims, impersonals i a cops inconscients. El «món de la vida», com ja 

he dit, fa referència a les institucions de socialització dels subjectes. En veritat, aquest 

concepte rep dues definicions complementàries: la definició «cultural», en tant que 

conjunt de pretensions de validesa inqüestionades que la tradició llega i que donen sentit 

irreflexiu a la convivència; i la definició «sociològica», en tant de la manera de 

coordinar l’acció social mitjançant l’acció comunicativa o els acords interpersonals. 

Un cop explicat això, s’entén més bé que Habermas critiqui tant la teoria de 

sistemes de Luhmann, per reduir tota la societat a «sistema» i oblidar la validesa, com 

les cosmovisions «hermenèutiques», que inadequadament simplifiquen les relacions 

socials a «món de la vida» i obliden «l’autogovern».25 Tal teoria habermasiana de 

l’acció social combinada o dualista se sosté per tant en la racionalitat esmentada 

abans,26 i en la «teoria sistèmica dels mitjans» de coordinació de l’acció.27 

Reprenent el fil inicial d’aquest apartat, per a Habermas les quatre formacions 

socials observades en la història han entrellaçat estructures normatives i un nivell 

material, les dues dimensions acabades de descriure, tot donant peu a tipus de crisis 

específics gràcies a les diverses interaccions entre aquests «mitjans». Gràcies a aquest 

marc categorial, Habermas defineix la categoria de «crisi» com una disfuncionalitat 

entre la «integració comunicativa» i la «integració sistèmica».28 Recordo que aquests 

dos conceptes fan referència al parell «món de la vida» i «sistema», respectivament. És 

a dir, la integració social, que fa referència a la manera de desenvolupar-se tant la 

personalitat d’un individu com la seva xarxa de relacions interpersonals i vincles, 

                                                 
24

 Habermas (1973a: 26). 
25

 Habermas (1971a) vol adaptar i millorar la teoria de sistemes, de Luhmann, perquè malgrat els 

subjectes poden actuar i parlar, a diferència de les màquines, la teoria de la comunicació s’insereix en la 

història del capitalisme occidental, tot acceptant parcialment la concepció de Max Weber de la modernitat 

com a racionalització social, és a dir, la transformació de l’economia i la política en sistemes regits per 

acció dirigida a fins, «teleològica o finalista», perquè la societat de classes provocà la diferenciació 

funcional de certes accions en «sistemes». 
26

 Habermas (1973a: 37) defensa una teoria del progrés moral paral·lel a l’ontogenètic, seguint Lawrence 

Kohlberg. Les formes de reproducció sociocultural són asimètriques respecte de les forces productives, la 

normativitat sempre genera conflictes i autocrítica. Com Hans-Georg Gadamer, Habermas (1973a: 125) 

diu que les tradicions culturals tenen condicions pròpies i vulnerables de reproducció del «sentit». 
27

 Aquesta teoria la comparteix Habermas amb Luhmann, ja que pensa com el sociòleg que aquests 

mitjans o recursos pertanyen a un sistema concret: el valor o els diners a l’econòmic; la decisió o el poder 

a l’administratiu; la legitimació al polític; i el sentit o la validesa al sociocultural (Habermas, 1973a: 93). 
28

 Habermas (1973a: 23-29). 
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fonamentant així a institucions i estructures socials metaindividuals, pot produir-se o 

fonamentar-se majoritàriament per dos conjunts de «mitjans». Primer, els sistèmics com 

el diner, el poder i la influència donen lloc a una «integració sistèmica», necessària en 

determinats àmbits socials. Segon, els «lingüístics» com els acords intersubjectius, les 

normes i els valors impulsen a una «integració comunicativa que és tan imprescindible 

com l’anterior. 

Així podem entendre que una crisi de la integració social té lloc quan la 

integració sistèmica afecta la base de consens de les estructures normatives de la 

societat. Això suposa una ruptura amb la tradició i greus problemes pels processos 

d’interidentificació dels individus. Un dels efectes d’això és la possible ruptura o 

deslegitimació del poder —polític, social o econòmic. Per això, «crisi» esdevé un 

concepte clau per a la Teoria Crítica, la qual podrà postular que l’Estat o l’economia 

estan en crisi perquè no disposen de la deguda legitimitat pública.29 

Un cop resumit el marc general, puc explicar el diagnòstic habermasià respecte a 

les societats de postguerra del segle XX. Per a Habermas, la formació social liberal ha 

donat pas a una societat postmoderna i el capitalisme liberal ha mutat en capitalisme 

d’organització o tardà.30 Continuant la mirada de la dècada prèvia, Habermas afirma 

que l’Estat ha esdevingut així un instrument complementari de l’economia de mercat. 

Hi observa quatre tipus possibles de crisi: econòmica, de racionalitat, de legitimació i 

de motivació. A continuació n’esmentaré alguns trets. 

La crisi econòmica pertany al sistema econòmic o mercat capitalista i provoca 

les crisis social i política, ja que torna a manifestar l’antagonisme i la lluita de classes 

entre propietaris del capital i les masses assalariades. 

La crisi de racionalitat pertany al sistema polític, específicament administratiu, i 

té lloc perquè l’Estat no pot satisfer els imperatius del mercat ni corregir les 

corresponents disfuncionalitats socials.31 La crisi de racionalitat és inevitable i agreuja la 

crisi econòmica perquè no es pot reparar tots els afectats pel sistema econòmic sense 

                                                 
29

 Habermas (1973a: 86). Així, una crisi té la funció crítico-pràctica de desvetllar la ideologia que 

dominava fins a llavors, tot essent responsable de la il·lusió d’un intercanvi social sense relacions de 

poder (Habermas, 1973a: 63). 
30

 Habermas (1973a: 68 i 95-96). Els seus trets són: concentració d’empreses nacionals i multinacionals; 

organització de mercats de béns, capitals i treball; i un Estat interventor en cas de fallida dels mercats. 
31

 Idealment, l’Estat assistencial rep la lleialtat difosa de les masses de treballadors en la mesura que els 

atorga uns beneficis i serveis. És a dir, els impostos s’usen per compensar a les víctimes del creixement 

capitalista que el mateix Estat promociona. Però això és impossible en tant que l’Estat no reuneix els 

ingressos fiscals requerits (Habermas, 1973a: 117). Així, l’Estat s’ha d’immunitzar contra les demandes 

socials o paralitzar el creixement econòmic. 
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obstaculitzar a aquest últim. Aquesta crisi es basa en un límit estructural de la 

planificació política democràtica de l’acció administrativa, arran de l’imperatiu del 

creixement econòmic. Per això, a aquesta època la causa fonamental de la crisi de la 

democràcia i de la publicitat crítica és el capitalisme. Així, la crisi és inevitable perquè 

l’Estat està obligat a «sondejar la possibilitat d’establir compromisos entre els diversos 

interessos, sense poder, per endavant, dur a la discussió pública la possibilitat d’aquests 

de ser generalitzats» (Habermas, 1973a: 118).32 

La conseqüència de l’anterior és que l’Estat o «l’administració no pot motivar 

els seus socis al treball comú» (Habermas, 1973a: 121). I així s’inicien la crisi de 

legitimitat, que pertanyen al sistema polític en general: en el compliment dels 

imperatius del sistema econòmic, el sistema polític no assoleix la lleialtat suficient per 

garantir la cooperació social dels ciutadans. En tant que la motivació dels individus 

depèn de normes que s’han de justificar, es posen en dubte el poder polític legítim i les 

bases normatives de les accions administratives. Aquestes crisis de legitimitat 

provoquen un tractament burocràtic de matèries culturals abans no «polititzades» i que 

ara són tematitzades públicament. Això commou l’estructura d’allò públic i pot tenir 

efectes positius, com ampliar la formació discursiva de la voluntat, o retrògrads.33 

Quan la normativitat intersubjectiva que legitima el sistema polític i econòmic es 

veu afectada, es dóna una crisi de motivació. Aquesta pertany al sistema sociocultural: 

conjunt de motivacions que depenen d’estructures normatives i cognitives. Aquest té 

com a «input» dels sistemes econòmic i polític els béns i serveis de compravenda 

col·lectiva, els actes legislatius i administratius, la seguretat social i pública, etc. Però si 

hi ha crisi econòmica i de racionalitat, el sistema cultural no rep el que demana i per 

això, no serveix el seu «output»: la motivació dels individus a actuar segons les normes 

socials. 

                                                 
32

 Habermas es recolza per això en les tesis de Claus Offe (1968, 1972a i 1972b). En tant que indica la 

interdependència necessària entre diversos àmbits socials, apuntaré com Habermas (1973a: 80) observa 

que el capitalisme també genera crisis perquè té una mania pel creixement que xoca amb els límits 

inherents de certs «sistemes». Així descriu: a) la ruptura de l’equilibri ecològic, «natura exterior», ja que 

arran del informe de Meadows (1972), Habermas (1973a: 82) afirma l’existència indubtable d’un límit 

absolut, però difícil de calcular, a la capacitat biològica del medi ambient per suportar el creixement; b) la 

fractura de la personalitat, alienació de la «natura interior». El capitalisme tardà pretén reduir la 

complexitat social per permetre un creixement econòmic no conflictiu amb la lleialtat de masses. Això 

s’enfronta amb els límits de la socialització i de la motivació de l’acció humana, malgrat aquests no 

siguin «objectius». I c) la bel·ligerància en les relacions internacionals. 
33

 Habermas (1973a: 91). Aquests tenen lloc quan el sistema administratiu tracta qüestions culturals, 

identitàries, emocionals, etc., com a estratègia per manipular allò públic en benefici propi, és a dir, 

legitimar-se. 
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Crec que és rellevant observar una certa ambigüitat en la descripció que fa 

Habermas d’aquest «sistema cultural». D’una banda, aquest inclou les tradicions 

culturals, morals i imatges del món, i el sistema educatiu, escola, família i els mass 

media. I són considerats les institucions, del món de la vida, responsables de generar 

comunicativament el «sentit» mitjançant relacions de reconeixement intersubjectiu 

fràgils que els sistemes econòmic i administratiu no poden reproduir a voluntat. Però de 

l’altra banda, Habermas continua en certa mesura algunes idees prèvies, segons les 

quals el capitalisme tardà mercantilitza l’educació i la ciència.34 Així, el sistema 

educatiu és un factor per augmentar la productivitat i la plusvàlua relativa, mitjançant 

«descobriments i informacions» que desenvolupin les forces productives humanes i 

tècniques. Al meu parer, la primera opció romp significativament amb les tesis de la 

indústria cultural de l’Escola de Frankfurt, tan influents a la dècada prèvia, especialment 

a Història i crítica de l’opinió pública. Encara més, sembla defensar l’existència 

vulnerable d’un àmbit social que, d’aquesta manera, és en certa mesura idealitzat com a 

«intrínsecament comunicatiu». La segona opció, en canvi, ofereix una anàlisi 

socioeconòmica de l’organització estatal de la recerca cientificotècnica i de l’evolució 

de l’ensenyament. És a dir, posa les bases per criticar les institucions del saber i la 

universitat sota l’Estat de benestar,35 ja que la mateixa filosofia i el coneixement estan 

al servei del mercat.36 Aquesta perspectiva és fonamental, en tant que anticipa l’anàlisi 

del rol de les institucions acadèmiques com subjectes que articulen una forma de poder 

cognitiu o científic que pretén manipular l’esfera pública. No obstant això i en qualsevol 

dels dos casos, els mass media ja no són vistos com a mitjans que despolititzen 

inexorablement la ciutadania a causa de la seva «essència tècnica». En el pitjor dels 

casos, serien instruments de legitimació del poder socioeconòmic que busquen la 

maximització de benefici. 

Per acabar el brevíssim repàs del diagnòstic del capitalisme tardà, és cabdal 

entendre que malgrat els diferents sistemes d’acció mencionats són relativament 

autònoms, en darrera instància tots depenen dels sistemes de legitimació sociocultural i 

de motivació psicològica. Perquè l’estructura comunicativa explicada al capítol següent 

                                                 
34

 Per això, Habermas (1973a: 98-99) inclou escoles, transport i comunicacions dins de les activitats 

estatals que suposen les premisses socials de la producció. 
35 

A Habermas (1962) el pensament i el debat públic són mercaderies. Ara afegeix tot «treball reflexiu».
 

36
 Científics i acadèmics són força de treball indirectament productiva que augmenten la productivitat a 

través de la innovació en els mètodes de reducció de despeses. Això té paral·lelismes amb el leitmotiv 

d’autors clau de la postmodernitat com Lyotard (1979), entre d’altres. 
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fa que només les normes legítimes de conducta siguin acceptades i seguides.37 És a dir: 

la motivació per acceptar una relació de poder es basa en la seva discursivitat 

subjacent, element que esdevé un límit absolut al creixement sistèmic. Amb això 

s’entén perfectament el rol de l’esfera pública. 

 

2.3. L’esfera pública: espai de legitimació i de crítica social 

 

A continuació, oferiré una explicació simple de perquè el procés de legitimació 

del poder i del dret ha de ser necessàriament públic i no pot sostenir-se en qualsevol 

tipus de reconeixement intersubjectiu. Tot i que s’ha dit que l’ètica discursiva ofereix un 

model de validació de normes morals i d’interaccions socials «privades», el consens 

normatiu ha de superar el model de només dos individus i ser el «d’una comunitat de 

comunicació de tots els interessats» que, en unes circumstàncies donades, acorden la 

correcció de les regles. Per això, tota norma i/o relació de poder ha de derivar d’un 

procés de legitimació pública.38 La raó clau que marca o exigeix la «naturalesa» pública 

de tal procediment és aquest requisit de l’acord intersubjectiu de «tot interessat».39 I això 

és així també en el cas de les normes morals i/o ètiques, relacions abans naturalitzades 

com a «privades o íntimes», no només les normes legals. És a dir, al marge de 

l’eventual i relatiu caràcter públic o privat d’un problema o qüestió social, Habermas 

afirma que només es vàlida una legitimació pública de les normes i de les relacions de 

poder. 

 

2.3.1. La ineludible necessitat de legitimació del sistema polític 

 

A través dels conceptes de «crisi de legitimació i de motivació» Habermas 

expressa la seva convicció segons la qual l’Estat i el mercat necessiten rebre aprovació, 

perquè no la poden «fabricar». Però a més a més, una de les seves tesis fonamentals és 

que el capitalisme tardà té una necessitat de legitimació política superior a la del 

capitalisme liberal previ. Això es dóna perquè les possibilitats de manipulació són 

inferiors ja que el sistema cultural es resisteix ara als controls administratius i no hi ha 

                                                 
37

 Aquest fenomen és una tesi central de Habermas que compartirà amb Honneth (1989 i 1992). 
38

 Habermas (1973a: 176). Això justifica tàcitament la primacia de la publicitat en la Teoria Crítica, 

criticada per Honneth (2003, 2006 i 2007) al pensar correctament que les relacions socials normatives no 

es poden reduir a allò públic. Em sembla que Habermas, Fraser i Benhabib pensen igual, però opinen que 

només les normes deliberades públicament poden aspirar a ser legítimes en una societat democràtica. 
39

 Aquesta concepte de «tot interessat» serà criticat i/o modificat posteriorment per Fraser (2008a i 2010).
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ni pot haver-hi una producció administrativa de sentit. De fet, aquest «sentit» és un 

recurs escàs i en disminució. És a dir, el sistema cultural desborda les capacitats de 

control de tot Estat: «la producció comercial i la planificació administrativa de símbols 

s’esgota i no assoleix la virtut normativa d’exigències de validesa contrafactuals».40 Tal 

afirmació suposa una certa ruptura amb les tesis de la indústria cultural, acceptades 

prèviament, segons les quals el «món de la vida» és produït pel mercat. 

No obstant això, Habermas es planteja la possibilitat que el sistema 

administratiu hagi aconseguit «independitzar-se» del sistema polític de legitimació, per 

així evitar les seves crisis estructurals.41 És a dir, es qüestiona si pot ser el cas que en les 

actuals societats complexes s’impedeixi que les normes i els motius siguin justificades i 

justificables. Això suposaria el «desacoblament» de la superestructura normativa i la 

ruptura entre el «sistema» de producció material i el «món de la vida» o reproducció 

simbòlica. Habermas analitza tal hipòtesi de forma tan seriosa i honesta que avalua 

diferents tradicions filosòfiques i culturals que podrien avalar aquest «desacoblament de 

la normativitat».42 Ara bé, per a ell no hi ha cap contrastació empírica d’aquestes idees, 

sinó només el malestar d’alguns intel·lectuals. Congruentment, Habermas rebutja que el 

sistema polític i administratiu hagi superat històricament la necessitat de legitimar-se i 

que aquesta voluntat del govern s’hagi materialitzat. 

En conclusió, tard o d’hora les regulacions polítiques en el mercat econòmic no 

podran resistir ser públicament escrutades. Com en obres anteriors, tota forma de poder 

—polític, econòmic i social— necessita legitimació, que «no és cap entitat misteriosa» 

(Habermas, 1973a: 106), perquè no basta la imposició violenta: «la planificació 

administrativa ha de disposar de poder legítim». Per tant, Habermas encara defensa que 

la democràcia és el mitjà necessari per polititzar la publicitat i assolir justícia 

econòmica, política i social. 

 

                                                 
40

 Habermas (1973a: 124-125 i 129). Així, el sistema econòmic i el sistema administrativo-polític no 

poden generar ni/o destruir la validesa normativa suficient per generar legitimació. Éncara més, «la 

procuració de legitimació [per part del mercat i de l’administració] és autodestructiva». 
41

 Aquesta és una idea de Niklas Luhmann, qui pretén haver demostrat que la reproducció de les societats 

complexes exigeix la fi de l’organització democràtica «d’allò públic» —cf. Luhmann (1969); Luhmann i 

Habermas (1971). De fet, concep les crisis de racionalitat com a dèficits d’autonomia de l’administració 

respecte d’allò públic i dels partits polítics (Habermas, 1973a: 223). Per mi, més que apropar-se a la 

publicitat liberal, demòcrata-formal, expressa un cert antidemocratisme. 
42 

Habermas (1973a: 214 i 227). El primer, el cinisme filosòfic i el pessimisme cultural propis de la 

consciència burgesa, inspirats en el irracionalisme de Nietzsche i la seva teoria perspectivista-emotivista 

de la veritat. El segon és la decadència de la democràcia provocada per la crítica, pertinent, dels ideals 

burgesos. El tercer és la «mort del subjecte», que erosiona la raó pràctica. Cf. la crítica de Foucault per 

part de Honneth (1989). 
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2.3.1.1.Pseudolegitimació pública i ideològica 

 

Ara bé, tot i que Habermas refuta que la hipòtesi de Luhmann sigui un fet 

històric acomplert,43 sí admet l’eventual intenció, de moment insatisfeta, del sistema 

administratiu de desresponsabilitzar-se de la necessitat de ser legitimat públicament. És 

a dir, sí observa  que l’administració vol alliberar-se del deure de ser justificada, tot 

escapant-se del «circuit de legitimació oficial», com dirà posteriorment a Facticitat i 

validesa. 

Amb aquesta idea, s’explora una legitimació ideològica dels poders. Malgrat que 

els sistemes econòmic i administratiu encara requereixen d’un arrelament normatiu en el 

món de la vida,44 aquest «ancoratge» pot (re)produir-se de les dues mateixes maneres tal 

com es (re)produeixen les tradicions i els valors culturals. De manera reflexiva, 

mitjançant els processos deliberatius en l’esfera pública; o dogmàticament, mitjançant la 

consolidació i/o no qüestionament d’ideologies socials que reforçarien el sistema.45 

Coherentment amb el seu nou paradigma, Habermas defineix el terme «ideologia» com 

a bloqueig o desfiguració sistemàtica de la comunicació,46 i concep la possibilitat 

d’evadir els límits de la legitimitat i de la motivació mitjançant «socialitzacions no 

comunicatives». 

Recapitulant, les ideologies són estratègies i instruments per part dels 

subsistemes econòmic i administratiu per escapar-se de l’examen públic i/o assolir una 

legitimació beneficiosa. I improbable, en el cas de fer-se un debat obert, lliure i crític. 

Habermas identifica tres tipus d’ideologies o «privatismes»: polític, civil i familiar-

                                                 
43

 Aquesta hipòtesi ha estat esmentada abans: segons Luhmann els sistemes econòmic i polític no 

requereixen ja a l’actual estadi de desenvolupament de la civilització occidental de cap legitimació 

pública, ja que s’han desvinculat totalment del sistema social «cultural» i «normatiu», propis del «món de 

la vida». 
44

 Habermas (1973a: 52) se sosté en Weber, per qui l’Estat liberal era funcional al capitalisme perquè la 

moral pública era estratègico-utilitarista i compatible amb l’ètica protestant i/o formalista en l’esfera 

privada. Així es canvia l’argument del llibre Història i crítica de l’opinió pública: ara el mercat i 

l’economia capitalista no ataquen ni destrueixen la intimitat i la privadesa, que són compatibles i de fet 

«ancoratges normatius» de l’economia. 
45

 Precisament, la classe burgesa que domina ha de convèncer que no hi ha dominació mitjançant una 

ideologia «universalista» (Habermas, 1973a: 53). Ja que totes les societats classistes pateixen d’una 

«contradicció fonamental» d’interessos (Habermas, 1973a: 59), tal incompatibilitat no ha d’arribar a la 

consciència dels participants. El conflicte roman latent si els «sistemes d’acció», asimètrics i injustos, 

s’encobreixen amb coacció, repressió o justificació ideològica. 
46 

Habermas (1973a: 85). És interessant l’ús de la categoria «ideologia» perquè és «oblidada» 

posteriorment —cf. Riutort (1988). La crítica de Honneth (2003, 2006 i 2007) a la primacia d’allò públic 

hi connecta, ja que hi hauria «patologies socials» que precisament eviten l’explicitació o discussió pública 

i oberta de certes injustícies. Per tant, són modes de justificar invàlidament l’estat de coses existent. De 

fet, el mateix Honneth (2004) planteja que calen criteris normatius per distingir entre formes ideològiques 

i no ideològiques de reconeixement.
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professional. En general, el fenomen comú als tres és que el «sentit», font de la 

legitimitat, s’intenta substituir pel «valor» econòmic, obtingut fiscalment. L’existència i 

el rol funcional dels privatismes demostren que els sistemes econòmic i polític no estan 

pas separats dels elements normatius i simbòlics. 

El privatisme polític connecta amb la manipulació d’allò públic per assolir una 

pseudolegitimació. Les crisis de legitimació es volen resoldre mitjançant aquesta 

ideologia.47 Habermas afirma que el sistema administratiu desenvolupa «mecanismes de 

defensa selectors» per assolir assegurar-se la legitimació.48 La publicitat degenera en 

una estructura selectiva d’atenció ciutadana per àmbits, temes i arguments que pretén 

manipular els interessos de l’opinió pública. Això recupera el tema central del llibre 

Història i crítica de l’opinió pública, tot reforçant la hipòtesi prèvia de la despolitització 

de l’esfera pública a causa de la «monoracionalitat finalista-instrumental» per part 

d’agents estratègics, interns a l’administració i al servei del mercat econòmic, que volen 

reduir o eliminar llur obligació de ser examinats i aprovats públicament per tota la 

ciutadania, amb la intenció de pseudolegitimar la intervenció estatal en el procés de 

reproducció capitalista. Perquè tot depèn de la simple però efectiva selecció interessada 

i estratègica, i per tant injusta i antidemocràtica, de qüestions de debat públic. Per això, 

es responsabilitza més l’Estat que no pas els mitjans de comunicació de la 

despolitització d’allò públic. 

Aquest procés redunda en el que també era clau a Història i crítica de l’opinió 

pública:49 el canvi estructural d’allò públic crea les condicions socials necessàries 

perquè els ciutadans d’una societat política tenguin exclusivament el dret passiu 

d’aprovar o rebutjar en bloc uns fets ja consumats. Aquesta anàlisi juridicopolítica de 

l’estatut devaluat de ciutadania permet veure que la «solució sistèmica» a la crisi de 

legitimació és l’oferiment de serveis estatals —prestacions monetàries, oci i seguretat. 

Addicionalment i tenint en compte que la ideologia burgesa va «universalitzar» certs 

valors i drets civils i polítics, la legitimació política sota el capitalisme tardà està 

condicionada, ja que no pot contradir els mecanismes jurídics i democràtics ja 

                                                 
47

 Descrit com la indiferència política que es combina amb el dominant interès individual vers la pròpia 

carrera professional, el temps lliure i/o el consum de béns i serveis. Habermas sosté que l’Estat pot evitar 

la politització de la generació de plusvàlua a través de la «despolitització pública» i a canvi de 

recompenses pel sistema social centrades en els diners, temps i seguretat. Per Offe (1973), això absorbiria 

les aspiracions de les majories i marginaria la participació política i els conflictes classistes. 
48

 Menciona la personalització de qüestions, l’ús simbòlic de l’audiència pública, el peritatge, les 

tècniques publicitàries, els prejudicis, les apel·lacions als sentiments i al inconscient, etc. 
49

 Habermas (1973a: 73-74). De fet, aquesta anàlisi dels dèficits de participació continua el treball iniciat 

ja a l’obra de joventut «El concepte de participació política» (Habermas, 1958a). 
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institucionalitzats —el sufragi universal és irreversible.50 Per això, el dèficit de 

legitimació es vol compensar mitjançant una democràcia formal, oposada a una de 

material, on la participació ciutadana en els processos de formació de la voluntat 

política dotaria de consciència sobre la contradicció capitalista fonamental. Així, el 

capitalisme tardà es veu obligat a articular una forma de democràcia formal i 

representativa que li resulta beneficiosa, en tant que minimitza la participació pública. 

Això demostra un cop més que la funció i la necessitat de l’esfera pública és insalvable. 

Així, el diagnòstic no pot ser la dissolució i la impossibilitat de la publicitat, sinó 

l’estudi de les seves deficiències i/o de la seva manipulació sota els interessos 

hegemònics i de classe. Coherentment, Habermas (1973a: 170) identifica els drets 

fonamentals burgesos, la teoria liberal del parlamentarisme, i la concepció de la 

sobirania del poble com a ideologies que han legitimat l’Estat sota el capitalisme. 

D’una banda això apunta a una ruptura amb l’ideal burgès del dret, però de l’altra, ja 

s’ha vist que Habermas destaca els elements positius del dret burgés respecte a la 

democràcia: el seu contingut normatiu universalista. En tot cas, la tesi clau és que la 

democràcia liberal-formal suposa una manera ideològica d’encobrir la contradicció 

social capitalista. 

Els altres dos tipus d’ideologies, els privatismes civil i professional-familiar, 

connecten més bé amb la instrumentalització d’allò «no públic» per assolir la 

pseudolegitimació del poder polític i econòmic, tot essent complementaris del 

privatisme polític.51 Així, les crisis de motivació són enfrontades en la contemporaneïtat 

per part de l’Estat i l’economia burgesa mitjançant aquests dos privatismes, que segons 

Habermas representen «actituds ètiques» que pretenen l’arrelament normatiu però no 

polític del capitalisme liberal.52 És interessant observar que, així, la despolitització de la 

publicitat també pot ser causada per l’hegemonia social combinada d’aquestes dues 

ideologies o «sistemes de pensament i pràctica» que desincentiven la participació 

ciutadana i que estimulen les formes «d’acció teleològica». Per això ens diu que és «a 

través d’estructures familiars i processos d’ensenyament com es generen les 

motivacions corresponents per a cada classe social» (Habermas, 1973a: 135). Si fins ara 

                                                 
50

 Habermas (1962) ja reivindica aquest tret positiu de les revolucions burgeses, com Honneth (2003). 
51

 Habermas (1962) no observava pas cap forma de legitimació dels poders no público-política, això és, a 

partir de la força de la tradició i/o valors intersubjectivament reconeguts «privadament». 
52

 El privatisme civil descriu una ciutadania individualista, i estatocèntrica, interessada només pels 

rendiments fiscals i la seguretat social, sense gaire interès en la participació política o, en tot cas, sols en 

el procés formal de legitimació. El privatisme professional i familiar és complementari i descriu 

l’orientació de les famílies vers el consum, l’oci o la carrera laboral per entrar en la competència per 

l’estatus social. Es correspon a allò educatiu i professional mercantilitzat. 
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el capitalisme regeix les relacions socials és perquè aquest es basa en el predomini de 

certes ideologies, de classe, en el conjunt de tota la societat. 

En conclusió, el diagnòstic habermasià canvia substancialment respecte 

d’Història i crítica de l’opinió pública, perquè ja no tenen el pes insuperable ni les tesis 

de la indústria cultural de l’Escola de Frankfurt ni una concepció essencialista dels mass 

media. Ara defensa Habermas una teoria social normativista més coherent i complexa, 

que amplia les formes de legitimació de les diferents formes de poder, no reductibles a 

la justificació a partir del raciocini públic. Perquè de fet, les estructures econòmiques i 

polítiques s’han legitimat històricament al marge i al més ençà del poder públic. Això 

és, mitjançant les estructures de relacions de validesa inqüestionades del món de la vida 

que poden evadir-se d’allò sociopolític.53 No obstant això, és obvi que malgrat 

Habermas constata aquest fet, en defensa la seva tematització i crítica pública. 

 

2.3.2. El model de crítica social 

 

A continuació exploraré les principals formes de «crítica social» que es perfilen 

al llibre. La primera té lloc amb el concepte de «crisi», ja que les crisis de legitimitat 

augmenten els riscos de dissens, inherents a la «reflexivitat», en tant que tota 

intervenció estatal provoca la discussió de qüestions prèviament al marge dels discursos 

pràctics.54 Això és valorat per Habermas com un factor que augmenta la participació 

ciutadana.55 La idea és que el qüestionament polític de les tradicions culturals afecta 

problemàticament les ideologies que han permès la justificació no pública dels 

subsistemes econòmic i polític. Per això, la «Teoria Crítica» que ell vol construir podrà 

sancionar qualsevol ideologia que de manera eventual fonamenta èticament una 

formació social vigent, tot incloent valors, normes, institucions, etc. Aquest és el rol 

crític cabdal de la deliberació pública sobre allò privat. 

En segon lloc, cal destacar el poder contraideològic de l’acció comunicativa, en 

base a la crítica de les pretensions de validesa no justificades discursivament. Així, el 

                                                 
53

 Això és el que Honneth (1992) anomenarà relacions de reconeixement i altres autors contemporanis 

descriuen com «ordres normatius» —cf. Forst (1999, 2007a, 2011c i 2013); Forst i Günther (2011a i 

2011b); Gosepath (2009); i en general, tota la línia de recerca del Exzellenzcluster «Die Herausbildung 

normativer Ordnungen» de la Goethe-Universität Frankfurt am Main, 

<http://www.normativeorders.net/de/> [18-06-2014]. 
54

 Habermas (1973a: 126). «Allò privat» solia ser: educació, sanitat, legislació familiar i sexual i 

planificació regional i/o urbana. 
55

 En contra del que deia a Història i crítica de l’opinió pública, on era considerat una «invasió». 

http://www.normativeorders.net/de/
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científic social disposa de l’examen de les relacions comunicatives i llurs insuficients 

raons per a la validesa d’una pretesa veritat, norma, tècnica o valor.56 

En tercer lloc, apareix un altre model vinculat a la distinció esmentada entre 

consens racional, el basat en normes que expressen interessos generalitzables, i coacció, 

situació en què les normes regulen interessos no generalitzables. Allò important és que 

per a Habermas aquest segon cas pot suposar també certa «força normativa», és a dir, 

una regulació de normes, morals o jurídiques, que no expressa necessitats 

universalitzables però que és justificable indirectament. Com? Doncs mitjançant un 

«compromís».57 No obstant això, cal remarcar les dues condicions específiques que fan 

d’un compromís una norma justificada: l’equilibri de poder entre les parts i la 

impossibilitat de generalització dels interessos en negociació.58 Vull destacar que la via 

per considerar legítims els compromisos és el caràcter dels interessos subjacents: 

necessàriament i intrínseca particulars. És a dir, la seva particularitat essencial impedeix 

el consens discursiu però permet la legitimitat del compromís estratègic.59 

Doncs bé, és precisament a partir de l’acceptació habermasiana de la validesa 

condicionada dels compromisos d’interès que la crítica social assoleix una nova funció: 

avaluar discursivament aquestes dues condicions. Habermas se concentra a examinar si 

els interessos subjacents a un compromís són realment particulars i no generalitzables, 

tot justificant l’acord, o si, d’altra banda, els interessos són eventualment 

generalitzables.60 Si és així, el compromís seria injustificat perquè no se n’ha produït el 

necessari procés deliberatiu. És a dir, Habermas vincula la Teoria Crítica amb l’anàlisi 

de la universalitzabilitat dels interessos per avaluar la pertinència, necessitat o no d’un 

procés de deliberació en l’esfera pública. Per tant, la deliberació sembla necessària 

                                                 
56

 De fet, això sosté també el primer cas de crítica social, tot afectant la validesa inqüestionada de la 

tradició perquè dissol les justificacions espontànies i les identificacions irreflexives. Per tant, Habermas 

(1973a: 91) accepta la força legitimadora de les tradicions, però no les naturalitza ni sacralitza, al contrari, 

les passa igualment pel sedàs de la crítica discursiva. 
57

 És a dir, Habermas concedeix que es pot generar normativitat sense «consens», mitjançant acords 

contingents i estratègics propis de la raó finalista. Anticipa així quelcom de Facticitat i validesa. 
58

 Aquesta noció de poder és ambigua però no sembla referir-se al poder público-comunicatiu. Sense 

justificar els dos requisits, Habermas (1973a: 188) diu que la seva violació provoca un 

«pseudocompromís». 
59

 De fet, Habermas (1973a: 186-187) concep el dret civil burgés com possible exemple de «compromís», 

que en tant que no compleix les condicions, seria invàlid. 
60

 Habermas (1973a: 188). Es podria afirmar que el corrent feminista intern a la Teoria Crítica es dedica a 

denunciar la violació de l’altra condició, en base a la presència de múltiples i complexes relacions de 

poder asimètriques. 
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només si els interessos en conflicte són generalitzables.61 Encara més, Habermas concep 

la democràcia com el mitjà per alliberar i no reprimir els interessos i les necessitats.62 

Coherentment amb les idees explicades a l’apartat anterior, Habermas afirma 

que la forma ideològica de legitimació imperant es basa en la idea contrafactual i 

fictícia que resa que els interessos burgesos i/o liberals sí són generalitzables, tot 

fomentant-ne el consens.63 És cabdal entendre que tal legitimació ideològica té una 

doble funció: la de reafirmar la legalitat de les normes i la d’evitar la deliberació al 

respecte, restringint així de manera invisible i sistèmica la comunicació.64 Per tot plegat, 

queda clar que Habermas a Problemes de legitimació en el capitalisme tardà 

aprofundeix en una idea central d’Història i crítica de l’opinió pública: hi ha consensos 

vàlids i invàlids i per tant, hi ha modes de legitimar les relacions de poder vàlids i 

invàlids. El que domina sota el capitalisme tardà és invàlid, fals i erroni perquè 

obstaculitza sistemàticament la comunicació ciutadana i la tematització de qüestions 

importants.65 

En conclusió, la teoria de la societat crítica de les ideologies pot identificar la 

presència o absència de força normativa en les institucions perquè disposa d’un model 

de diagnòstic de la possible «repressió dels interessos generalitzables» arran d’un model 

discursiu.66 Això suposa un model de crítica que es basa en la determinació dels 

interessos generalitzables però reprimits per un discurs vicari entre grups que s’oposen 

entre si.67 I sens dubte, cal destacar que la teoria de la comunicació implícita en l’ètica 

discursiva és imprescindible per a tal crítica de les constel·lacions d’interessos 

subjacents a les estructures normatives. 

 

2.3.2.1.Elements culturals contrahegemònics 

                                                 
61

 A Història i crítica de l’opinió pública, el raciocini públic també ha d’excloure els interessos 

particulars. 
62

 Habermas (1973a: 191). 
63

 La Teoria Crítica ha de rebutjar tal pretensió d’universalitat d’uns interessos que empíricament són 

incompatibles amb el conjunt de la societat. Així es continua el model de crítica social de la dècada 

anterior: el desvetllar les il·lusions de «generalitzabilitat». També apareix a Habermas (1970a). 
64

 Habermas (1973a: 189). Idea que connecta de nou molt bé amb la categoria de «patologia social» 

d’Axel Honneth (2007). 
65

 La idea és que és denunciable, injust i/o immoral que el sistema capitalista tardà reprimeixi aquells 

interessos que es poden generalitzar i n’imposi d’altres clarament particulars. 
66

 Així i tot, considero que cal tenir molta cura respecte de la noció de «compromís» que Habermas 

(1973a: 188) introdueix. En tant que aquesta inèdita regulació de l’acció pressuposa la simetria de poder 

entre els negociadors, em sembla un concepte poc o gens realista. Ja per Weber, en els acords estratègics 

les parts no tenen pas igualtat de poder. En bona mesura, Habermas podria reproduir de nou el ideal 

contrafactual del contracte liberal burgès. Cf. Negt i Kluge (1972). 
67

 Habermas (1973a: 195). Escau així revisar Ciència i tècnica com «ideologia» (Habermas, 1968b: 137). 
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Una de les tesis centrals del llibre és que les ideologies estan en crisi. Habermas 

n’identifica diverses causes. La primera és que el mateix capitalisme tardà erosiona els 

privatismes, d’arrel més bé burgesa i liberal.68 Breument, diré que el pensador germànic 

postula l’erosió de dos axiomes de la ideologia burgesa: l’individualisme propietarista i 

el principi del rendiment. En ambdós casos i com a la dècada anterior, Habermas critica 

la «irrealitzabilitat» de les seves precondicions socials en les societats capitalistes 

desenvolupades.69 

Ara bé i malgrat l’anterior, no es pot creure en una recuperació d’una esfera 

pública crítica perquè encara no hi ha alternatives sòlides a les ideologies 

procapitalistes, ja que el sistema cultural és l’únic que pot regenerar els consensos 

normatius i aquest està precisament afectat per la mateixa crisi estructural.70 Així 

s’entén la importància del que podríem anomenar «els discursos contrahegemònics», 

cosmovisions que apuntin a alternatives motivacionals i que simultàniament 

aprofundeixin en el qüestionament dels privatismes dominants.71 Afortunadament, 

                                                 
68

 Tot això apareix a Habermas (1973a: 133-145). Allà descriu la contradicció i l’esgotament de les 

tradicions i de les imatges del món preburgeses, incompatibles amb els actuals sistemes econòmic i 

administratiu-científic, definits per «l’actuar estratègico-utilitarista». Per Weber, en el capitalisme tardà la 

«racionalització teleològica» suposa l’empobriment de «zones d’acció comunicativa», la mercantilització 

i la comercialització de serveis abans «informals». Aquesta és una idea clau pel Habermas posterior. 
69

 Habermas (1973a: 142-144). La crisi del principi del rendiment qüestiona la distribució de la riquesa 

social en funció del rendiment individual. Es relativitza la ideologia de l’èxit professional perquè «el 

mercat ha perdut la credibilitat com a mecanisme de justícia pel que fa a la distribució d’oportunitats de 

vida sistèmiques». Habermas afirma que la fragmentació i monotonia dels processos de treball erosionen 

la identificació a través del rol professional. Per això l’estatus s’assigna més bé per factors 

extrafuncionals, com l’organització dels salaris o el funcional «exèrcit de reserva d’aturats». Al meu 

parer, això suposa una crítica anticipada a la teoria de la justícia redistributiva inherent al neoliberalisme 

actual, tot motivant les teories del reconeixement pròpies de la Teoria Crítica contemporània. Aquestes 

defensen una constant (re)interpretació de les necessitats, mitjançant una comunicació lliure i una 

formació col·lectiva de la voluntat que refuta l’individualisme burgès. En especial, les obres de Nancy 

Fraser o Axel Honneth. Aquest últim ha desenvolupat una nova concepció de la justícia vinculada a la 

idea de «llibertat institucionalitzada» (Honneth, 2009c i 2011); i una visió no individualista del 

reconeixement (Honneth, 2010). 
70

 Habermas diu que el privatisme civil és (re)produït per via negativa: s’imposa perquè no hi ha cap 

retribució positiva a la participació en la formació de la voluntat política. El privatisme professional-

familiar és (re)produït per via positiva: el rendiment laboral és simplement el més valorat pel mercat. 
71

 La definició dels termes «hegemonia» i «contrahegemonia» no és senzilla. El primer mot pot derivar 

del grec eghesthai, que significa conduir, ser guia, ser cap; o tal vegada del verb eghemoneno, que 

significa guiar, precedir o conduir. D’aquest deriven expressions com estar al capdavant, comandar i/o 

governar. Per eghemonia l’antic grec entenia la direcció suprema de l’exèrcit —egemone era el 

conductor, el guia i també el comandant d’aquest. Durant la guerra del Peloponès es parlava de ciutat 

«hegemònica» a propòsit de la ciutat que dirigia l’aliança de les ciutats gregues en lluita entre si. En tot 

cas, al context d’aquesta tesi es pot referir «hegemonia» i el seu oposat a l’obra d’Antonio Gramsci, qui 

en teoritzà molt, en relació directa a Lenin. En termes molt superficials es pot dir que l’hegemonia del 

proletariat suposaria per Gramsci la transformació i la construcció d’una societat nova arran d’una nova 

estructura econòmica, una nova organització política però també d’una nova orientació teòrica i cultural. 

És a dir, la revolució —que la conquesta de l’hegemonia ha de permetre— inclou dimensions no sols 
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Habermas ja observa tres elements contraculturals que fan front a les ideologies 

burgeses: el «cientisme»,72 l’art postautònom i la moral comunicativa, «institucions 

culturals dominants sota el capitalisme tardà» que obstaculitzen la pseudolegitimació de 

l’Estat i de l’economia. 

Per a Habermas, l’art modernista roman autònom i a la defensiva respecte de la 

racionalització burgesa, tot qüestionant l’estil de vida individualista, propietarista, 

«rendimentalista», utilitarista i amb ànim de lucre. Aquest aspecte permet confirmar que 

Habermas modifica substancialment la seva opinió respecte a la indústria cultural, els 

nous mitjans de comunicació, els efectes dels mass media i de les arts.73 Habermas 

respecta i reivindica allò audiovisual, artístic i/o informatiu, perquè les noves 

tecnologies no tenen necessàriament efectes negatius: són més bé ambivalents.74 Això 

rehabilita la possibilitat d’una esfera pública crítica. 

D’altra banda, la moral comunicativa obstaculitza i qüestiona els privatismes 

burgesos que es tanquen en les fronteres nacionals.75 La contradicció és que el dret 

formal burgès, base del capitalisme liberal, es fonamentava en una moral de principis 

definida per normes universals: sense admetre excepcions, privilegis ni restriccions a la 

seva validesa.76 No obstant això, el capitalisme tardà no permet complir amb aquest 

universalisme. Per això, afirma que «sols l’ètica comunicativa és universal i no limitada 

a un àmbit moral privat divorciat de normes jurídiques» (Habermas, 1973a: 154).77 

Habermas conclou primer que «les motivacions funcionals privatistes» no es 

poden reproduir perquè l’ètica comunicativa i la contracultura artística han assumit el 

                                                                                                                                               

econòmiques i polítiques sinó també morals, intel·lectuals i artístiques, etc. Cf. Gramsci (1948: 32) o la 

«democràcia contrahegemònica» de Boaventura de Sousa Santos (2005 i 2007). 
72

 Per a Habermas (1973a: 146), el cientisme de la ciència moderna és un estímul en pro de la reflexivitat 

i corresponsable de l’exigència de justificació de la fe. No obstant això, pot tenir efectes negatius, ja que 

el positivisme dogmàtic pot afavorir la despolitització d’allò públic i les teories tecnocràtiques de les elits. 

Cal recuperar-ho en abordar els rols de la religió i del naturalisme en l’esfera pública. El segon serà vist 

com una doctrina positivista que posa en perill tota forma de normativitat crítica. 
73

 Habermas (1973a: 137 i 147). Prova d’això és que ell contradiu ara a Walter Benjamin (1936), tot dient 

que les noves tècniques de producció en sèrie només acceleren un procés que té altres causes. D’aquí el 

terme «postauràsic»: la indústria cultural de masses elimina l’aura burgesa, perquè mostra que és una 

mercaderia, però també pot provocar la conversió en contracultura subversiva. Així, l’art d’avantguardes 

o el surrealisme critiquen vàlidament la hipocresia de la burgesia, tot i sorgir d’ella. 
74 

Seguint a Bell (1970), es refuta la hipòtesi de «l’aracionalitat tècnica» expressada al capítol anterior.
 

75
 Habermas (1973a: 152). 

76
 L’utilitarisme fou el sistema moral universalista que sosté el capitalisme liberal. L’ètica formalista 

kantiana també, tot afegint el criteri de l’autonomia del subjecte moral (Habermas, 1973a: 153). 
77

 La moral universalista sembla el mecanisme de reproducció simbòlica i/o de coordinació de l’acció 

social intersubjectivament acceptat. Per això els nous moviments socials reaccionen als «conflictes de 

motivació» (Habermas, 1973a: 157). Això ja vincula les lluites socials contemporànies amb els problemes 

de la identitat i del reconeixement dels subjectes —com a Fraser i Honneth (2003). 
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rol socialitzador. La incoherència funcional entre les estructures normatives i el sistema 

polític i econòmic ja és un fet. I això crea efectes patològics respecte de la personalitat i 

la socialització dels subjectes, anticipant una tesi clau de la dècada següent. 

En segon lloc, Habermas romp el to pessimista de la seva producció teòrica 

anterior.78 Ara, tant a l’esfera privada com a la pública, s’observen elements 

contraideològics que qüestionen la manipulació política. En tant que els elements del 

món de la vida agreugen la crisi, també impedeixen l’escapada dels sistemes polític i 

econòmic de llur deure de legitimar-se públicament. 

 

2.4. La relació entre poder i legalitat 

 

A continuació aprofundiré més en la concepció del poder que Habermas ha 

articulat. En general, cal dir que es respecta grosso modo l’ideal aparegut a Història i 

crítica de l’opinió pública: el poder legítim té la capacitat d’imposar-se però també és 

justificable i justificat a partir de raons.79 Ell encara pensa que el poder remet a dues 

dimensions diferents i irreductibles: la veritat d’una banda, i la correcció o adequació 

de l’altra. El poder legítim és el mitjà d’autogovern perquè «la planificació 

administrativa ha de disposar de tal poder legítim» (Habermas, 1973a: 106). Ja que «tot 

poder necessita de justificació», cal saber si la legitimació de les normes és un simple 

fenomen empíric, a partir de causes psicològiques i/o una fe dependent de prejudicis i 

hàbits, o si té una relació amb la «veritat», a partir d’arguments racionals i 

comprovables al marge de l’eficàcia psicològica. En el primer cas, la legitimitat es 

redueix a legalitat.80 En el segon, la legalitat és insuficient perquè «el procediment no 

pot, com a tal, produir cap legitimació, i la sanció mateixa ha de ser legitimada». Com ja 

he dit, Habermas construeix la seva ètica comunicativa en defensa d’aquesta segona 

opció, tot postulant una concepció del dret normativista i «cognitivista», a partir de 

veritats postmetafísiques. La simple positivitat i legalitat no s’autojustifiquen pas, sinó 

que cal un «consensus omnium» racionalment fundat. I són les normes fonamentals de 

                                                 
78

 Recordo que en ella no hi ha esperança per a l’esfera pública crítica perquè tot allò cultural és un 

producte industrial i el món de la vida no mostra cap resistència ni alternativa. 
79

 Habermas (1973a: 34 i 89). El filòsof alemany es recolza en Max Weber, qui apunta a la unió existent 

entre una creença en la legitimitat, que permet justificar els ordenaments socials, i la seva validesa fàctica 

o coacció física. Però es distingeix del sociòleg perquè Habermas sí confia en la possibilitat de consensuar 

el poder, més enllà de la simple fe. Ambdós es separen d’Arendt (1970) en tant que no oposen poder i 

obediència. 
80

 Habermas (1973a: 165-166). El poder és legítim si hi ha un ordenament normatiu positiu i els subjectes 

creuen en la «legalitat» o correcció formal de la creació i aplicació del dret. 
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tot discurs racional les que serveixen per a criticar i/o jutjar la pretensió de correcció de 

la legalitat. Els principis discursius són els criteris «veritatius» que permeten avaluar la 

legitimitat de les lleis, més enllà de tot procediment de legislació vigent: 

 

«Els procediments jurídics sols poden legitimar de manera indirecta, en tant que fan 

referència a instàncies que alhora han de ser reconegudes. [...] Si alguna llei obligatòria 

vol ser legítima, vàlida sense coacció, amenaça o pena, malgrat vagi contra l’interès dels 

afectats, ha de ser reconeguda» (Habermas, 1973a: 170). 

 

Aquest «reconeixement», concepte clau en la Teoria Crítica contemporània, és el 

que atorga la validesa normativa a les lleis i a tota relació de poder —social, econòmica, 

política, jurídica, etc. I per tot plegat, Habermas uneix simultàniament la seva concepció 

del dret legítim amb la seva ètica discursiva i la seva concepció del poder racional, tot 

reforçant la teoria de la democràcia de la dècada prèvia.81 Coherentment, les teories no-

cognitivistes no comprenen que les institucions socials no haurien pogut tenir 

continuïtat històrica si sols s’haguessin establert a partir de valors i relacions de força 

contingents i efímeres.82 Per aquesta raó, Habermas ja ha superat el dèficit sociològic de 

la teoria social realista de l’Escola de Frankfurt. Així, el consens intersubjectiu és el nou 

criteri crític d’aquesta teoria del poder cognitivista que desenvolupa el concepte de 

«poder públic i racional», nascut a les seves primeres obres.83 

Queda clar que així, Habermas rebutja tot positivisme jurídic per defensar que el 

sistema polític i legal sols és una part d’un sistema de poder que també ha de legitimar-

se.84 Encara més, tal concepció legal apareix ara com una fe irreflexiva en la formalitat 

                                                 
81 

La pretensió de validesa de les normes, jurídiques o morals, pressuposa la possibilitat de fonamentació 

discursiva. Però no en base a una veritat objectiva sinó un consens intersubjectiu que pot ser 

problematitzat en qualsevol moment, en coherència amb l’època de reflexivitat moderna (Habermas, 

1973a: 171). Així, el poder sols és legitimable mitjançant el consens discursiu, com en Arendt (1970). 

Però no tot poder és legítim ni eficaç —cf. Fraser (2005c, 2007b, 2008a i 2010). 
82 

Habermas (1973a: 174). La distinció entre simple obediència a ordres concretes o acatament de normes 

reconegudes intersubjectivament esdevé l’única via de solució al camí sense sortida i sense estabilitat de 

fonamentar la normativitat en motius i/o interessos empírics, indiscernibles moralment. El mateix defensa 

Honneth (1989), tot criticant a la primera Escola de Frankfurt i a Foucault. Curiosament, Habermas 

(1973a: 173) cita l’article d’Ilting (1972) «Annerkennung», «reconeixement» en alemany, per actualitzar 

Hobbes i el decisionisme de Schmitt. És a dir, la perspectiva del reconeixement pot ser no cognitivista. 
83 

El poder legítim es basa en el consens sobre interessos generalitzables. Tota evidència de la 

impossibilitat o improbabilitat del consens refutaria tota legitimitat de les relacions de poder i normes 

establertes. Així podria interpretar-se l’impacte del plurilingüisme, la concepció nacionalista de la 

ciutadania, les discapacitats, «l’especisme», el «generacionisme», etc., ja que aquests factors fan paleses 

situacions socials on hi ha actors exclosos de la discussió per se. És a dir, el consens és impossible.
 

84
 Habermas (1973a: 169). Rebutja així el positivisme de Luhmann però també el decisionisme jurídic de 

Carl Schmitt, el no-cognitivisme moral de Weber, presoner del pluralisme ètic, o el de Karl Popper. 
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legal que suposa un encobriment ideològic de la manca efectiva de legitimació. És a dir, 

el positivisme és una altra ideologia que s’afegeix a allò explicat prèviament. 

D’altra banda, gràcies a la vindicació de certs trets de l’Estat de dret i de la 

democràcia burgesa, Habermas explica com la reacció posterior a la crítica marxista, a 

aquesta democràcia formalista, tingué conseqüències no volgudes i encara més 

reaccionàries. Es refereix a les noves teories de les elits de poder,85 que volien resoldre 

les ficcions socials burgeses amb una suposada teoria més realista i científica, i per això, 

contrària a la publicitat. Així Habermas analitza Weber i Schumpeter, teòrics que 

recolliren tals trets antiil·lustrats en una concepció de la democràcia de masses que 

parteix d’una antropologia pessimista.86 

En total consonància, Habermas concep el liberalisme com una altra ideologia 

elitista i conservadora que es vol legitimar com única alternativa possible enfront del 

feixisme.87 És important resumir els trets que ell observa a tal concepció: la democràcia 

deixa de fer valer els legítims interessos generalitzables de tots els individus perquè no 

es dóna una distribució igualitària del poder polític, és a dir, d’exercir poder; a més, 

tampoc no es racionalitza el poder social mitjançant la participació ciutadana en els 

processos discursius de formació de la voluntat.88 El filòsof teutó afirma que «la 

democràcia liberal és benestar sense llibertat» (Habermas, 1973a: 204-205). La idea que 

vol expressar és que l’Estat de benestar i el capitalisme tardà responen a una nova 

teoria del poder de les elits, anomenada «liberalisme».89 

                                                 
85

 Representades per Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels, etc. 
86

 Molt influent en una postmodernitat cegada pel poder de les xarxes socials —veure el capítol 8. 
87

 «Una nova generació de teòrics de l’elit han anat més enllà del cinisme i de l’autocommiseració; 

proclama a Tocqueville com venerable precursor i admet el nou elitisme, amb millor consciència, com 

l’única alternativa enfront de la nit del totalitarisme, en la qual “tots els gats són bruns”» (Habermas, 

1973a: 204). 
88

 Ja no es sotmet tot allò polític als mandats de la formació democràtica de la voluntat, sinó només allò 

que l’administració defineix com a «polítiques». Només es dóna un superficial reconeixement del dret 

formal d’accedir al poder. 
89

 En concret, Habermas afirma que el liberalisme vol reduir o clausurar la democràcia entre unes 

restriccions institucionals concretes, que segons tal ideologia ja serien suficients per dir que el sistema 

polític és just i legítim. Aquests límits injustificables contra el potencial de crítica i transformació social 

de la democràcia són: a) reduir les opcions dels electors a triar entre elits competidores; b) no permetre a 

les elits heretar el poder i impedir l’aparició de noves elits; c) obligar a les elits de recolzar les coalicions 

canviats, per evitar suposadament tot poder excloent; d) impossibilitar les aliances entre les elits que 

dominin diversos àmbits de la societat, com l’educació, l’art o l’economia, i per tant, e) obligar a una 

existència constant d’una pluralitat d’elits polítiques. Per tant, segons els liberals, en el suposat cas de 

complir-se tals requisits, l’organització política seria vàlida i les lleis conseqüents, presumiblement justes. 

Ara bé, en primer lloc cal denunciar que això ni tan sols es compleix empíricament. En segon lloc, tal 

visió de la democràcia és profundament injusta i invàlida si s’aplica els criteris del incipient 

deliberacionisme. En qualsevol cas, cal dir que aquesta crítica habermasiana del liberalisme serà útil en 

avaluar les teories de la governança global, que duen les relacions elitistes de poder a un escenari 

internacional —veure el capítol 7. 
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Donada la importància que rebrà posteriorment, és rellevant destacar que dins 

d’aquestes teories de les elits de poder, Habermas inclou i rebutja també la concepció 

del poder de la teoria de sistemes, representada per Niklas Luhmann. Aquest «oblida» o 

nega (la necessitat de) l’existència de poder legítim. Luhmann no sols proclama 

l’autonomia del sistema polític respecte del que considera un inexistent «món de la 

vida», sinó també la seva capacitat per resoldre qualsevol problema de la societat en tot 

àmbit.90 No obstant això, ja he explicat com Habermas és molt clar en això i nega 

aquesta capacitat sense límits del sistema administratiu, tot afirmant que el sistema 

econòmic encara depèn del «sistema cultural». Així, els sistemes més complexos s’han 

de regular encara per estructures normatives intersubjectives i el poder polític s’ha de 

legitimar.91 Per això, Habermas reivindica la participació ciutadana, entesa com la 

contribució de tothom, amb igualtat d’oportunitats, en els processos de formació 

discursiva de la voluntat política.92 I és que en l’anàlisi de les relacions de poder també 

s’observa la mateixa aposta fonamental de la sociologia de Habermas: complementar la 

perspectiva sistèmica amb l’hermenèutica: 

 

«Malgrat que les societats són també sistemes, no segueixen la lògica d’ampliació del 

poder, autonomia sistèmica, sinó la lògica del món-de-vida, que és la d’una 

intersubjectivitat lingüística en base a pretensions de validesa criticables» (Habermas, 

1973a: 40). 

 

Aquesta última citació és rellevant ja que permet percebre que malgrat que 

Habermas critica la noció sistèmica de poder, desvinculada de la legitimitat, s’indica en 

certa mesura que el «poder» no és un mitjà comunicatiu de coordinació de l’acció, ni 

propi del món de la vida. És a dir, tot i que Problemes de legitimació en el capitalisme 

tardà continua la tesi clau de la dècada anterior, segons la qual tota forma de poder s’ha 

de legitimar a través dels processos deliberatius en l’esfera pública, abandona una noció 

de «poder racional o comunicatiu» propi de tal esfera social a favor d’un concepte de 

                                                 
90

 Habermas (1973a: 26). Luhmann fins i tot afirma que el problema de la distribució social del poder 

pertany a la cultura europea tradicional obsoleta i a superar (Habermas, 1973a: 215). 
91

 Luhmann defensa que la «integració sistèmica» s’ha independitzat de la social i del món-de-vida. Així, 

el sistema polític roman privilegiat al marge dels altres, tot procurant-se a si mateix la legitimació sense 

cap referència a normes. La política i l’administració no han de respondre davant de la societat i per 

Luhmann, és absurd augmentar la seva reflexivitat mitjançant la formació discursiva de la voluntat perquè 

la democràcia participativa i la racionalitat sistèmica són incompatibles (Habermas, 1973a: 218). 
92

 Habermas (1973a: 219). Cf. la paritat participativa de Nancy Fraser —veure la cita 9 del capítol 1.
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poder més sistèmic.93 En altres paraules, si a la dècada dels anys seixanta l’opinió 

pública es podia concebre com un poder comunicatiu que ha de (des)legitimar i/o 

governar l’Estat, a la present època l’esfera pública té un rol crític anàleg però no 

apareix pràcticament cap referència a una forma de poder específica de tal àmbit, 

definida prèviament com a «poder públic o racional».94 Això inicia la separació o 

desconnexió entre les formes de poder i l’opinió pública, malgrat  que aquesta tengui 

encara com a funció principal la racionalització dels primers. I anticipa la transició cap a 

la Teoria de l’acció comunicativa, en què no apareix cap forma de poder pròpia del món 

de la vida. Per tal raó, la influència de la teoria de sistemes és més gran del que 

Habermas admet,95 tot perfilant una teoria del poder pseudosistèmica que afectarà 

l’abast de l’acció comunicativa. 

En estricta relació amb l’anterior , els efectes potencialment «tòxics» de la teoria 

de sistemes, vull fer esment d’una altra esquerda entre Història i crítica de l’opinió 

pública i Teoria de l’acció comunicativa. En aquest cas respecte a la inclusió o exclusió 

de les relacions de poder econòmic dins del conjunt d’interaccions socials a regular 

públicament i democràtica. Habermas distingeix entre sistema econòmic i sistema 

administratiu. Ell assigna al primer regles d’acció estratègica establertes a partir de 

categories com «guany o pèrdua» i un «mitjà» d’intercanvi que no permet solucions 

adaptatives ni recíproques: el diner. El segon té una relació amb l’ambient que sí permet 

la negociació orientada al compromís, perquè el «sistema públic» pot incloure l’acció 

comunicativa.96 Això posaria en dubte l’anterior proposta habermasiana de racionalitzar 

democràticament les relacions econòmiques. De fet, Habermas afirma que els 

compromisos polítics no són una trama «natural» espontània teixida pel mercat a partir 

                                                 
93

 Aquest desplaçament és visible en diferents passatges. Per a Habermas (1973a: 190), la política segueix 

una conducta dirigida a la competència per béns escassos. És a dir, és acció estratègica i no pas acció 

comunicativa, que s’orienta vers valors, no interessos. Per això, en les administracions no regeix la 

comunicació, sinó el poder sistèmic (Habermas, 1973a: 13). 
94

 Malgrat es mantén la inalienable necessitat de legitimació dels sistemes administratiu i econòmic, 

aquesta justificació no es fa ara mitjançant un raciocini públic o opinió pública que constitueixi també una 

forma de poder comunicatiu. 
95

 Com el ideal burgès ho era a Història i crítica de l’opinió pública, i malgrat es vol criticar ambdues 

tradicions. 
96

 Habermas (1973a: 114). A Teoria de l’acció comunicativa, Habermas dividirà «allò públic» en sistema 

i esfera públics, Estat i àmbit deliberatiu, respectivament, i «allò privat» en sistema i esfera privats, 

mercat econòmic i família, respectivament. La distinció entre esfera i sistema rau en la suposada 

racionalitat intrínseca, cosa criticada per Fraser (1985) degut a l’essencialisme. Això reforçaria la hipòtesi 

del positivisme econòmic habermasià. 



Teoria Crítica del poder i de l’opinió pública 
___________________________________ 
 

 

104 

d’accions individuals racionals dirigides a fins, com sí són les decisions econòmiques. 

És a dir, apareix un tàcit «positivisme econòmic» molt problemàtic.97 

No obstant això, Habermas també afirma que tota societat de classes té el 

problema central de trobar un forma de legitimar la desigual distribució del producte 

social.98 La solució que històricament s’ha donat és una forma de coacció estructural 

basada en un sistema de normes respectat que fixi les oportunitats legítimes de 

satisfacció de necessitats individuals.99 És per això que Habermas afirma que les crisis 

de legitimació augmenten la repressió bàsica en tals societats,100 i que tenen la funció 

política vital de revelar la ideologia latent que emmascara les relacions d’intercanvi 

social predeterminades per les relacions de classe i de poder asimètriques.101 Crec que 

aquesta òbvia perspectiva de classe marxista qüestiona seriosament la prèvia hipòtesi 

del positivisme econòmic.102 Per això diu: 

 

«La manera en què s’exerceix el poder sota el capitalisme tardà i en què l’explotació es 

garanteix a través de processos econòmics que generen constel·lacions de poder concretes, ja 

                                                 
97

 Amb «positivisme econòmic» vull expressar la tendència a creure que les relacions, interaccions i 

decisions dels actors econòmics tenen lloc exclusivament sota els paràmetres que imposen unes lleis 

econòmiques suposadament neutrals des del punt de vista moral, ètic o normatiu, ja que respondrien a 

models ideals de comportament estratègic i racional en base a una teoria de l’acció que pressuposa una 

antropologia individualista, possessiva i maximitzadora. Així, el mercat i l’economia serien naturalitzats, 

deshistoritzats i acceptats conservadorament, ja que la seva composició i evolució respondrien a «fets i 

mecanismes objectius» independents de la voluntat humana que, per això mateix, no cal avaluar arran de 

criteris ètics, només acceptar com a quelcom existent —d’aquí el terme «positiu», oposat a «valoratiu». 
98

 Habermas (1973a: 162). Com a la dècada anterior, es diu que «en les estructures de classes són 

intrínseques les contradiccions derivades de l’apropiació privilegiada de la riquesa produïda socialment» 

(Habermas, 1973a: 61). Així, al capitalisme tardà es pateix de la «contradicció fonamental» en tant que el 

seu principi organitzatiu també exigeix enfrontaments entre individus i grups amb pretensions i intencions 

incompatibles (Habermas, 1973a: 59). 
99 

Seguint l’anàlisi de Marx sobre el capitalisme liberal, Habermas (1973a: 62) afirma que l’acumulació 

de capital es produeix mitjançant l’apropiació de la plusvàlua, i que el creixement econòmic està regulat 

per una relació institucionalitzada de coacció social encoberta. Per Weber la facticitat de les normes es 

basa en la creença en la validesa però també en el temor a sancions o amenaces indirectes, la impotència 

del individu, la seva resignació, la mancança d’alternatives, etc. Ara bé, malgrat la fe en la legitimitat no 

sigui l’única causa, la seva absència allibera i explicita la coacció i la violència latent (Habermas, 1973a: 

163).
 

100
 Habermas (1973a: 49). Així, es reedita l’oposició arendtiana entre violència i poder legítim però també 

reivindica el vincle entre un «ordre de poder» i una classe social, contra Hannah Arendt (1970). 
101 

Habermas (1973a: 63). Com no observa cap contradicció intrínseca de gènere, Fraser (1985) té raó.
 

102 
Per Claus Offe (1972a), citat per Habermas (1973a: 233, nota 90), el caràcter de classe de la dominació 

política de l’Estat sota el capitalisme tardà s’invisibilitza i només és perceptible, no teoritzable, mitjançant 

una praxi de lluita social de classes. Habermas està en desacord per dir que el caràcter de classe és pot 

conceptualitzar via l’esmentada teoria de la repressió dels interessos generalitzables. Encara més, l’acció 

política emancipadora sols li sembla justificable si és (re)cognoscible aquest caràcter de classe en les 

relacions de poder. És interessant comparar aquest debat amb l’esmentada hipòtesi de Honneth (2001, 

2003 i 2007) respecte l’existència de patologies socials, que impedeixen a les víctimes ser conscients de 

les injustícies que sofreixen i/o d’expressar-les públicament, tot reivindicant el rol del teòric crític per 

sobre la deliberació.
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no està predeterminat per un mecanisme de mercat de treball que sigui autònom» 

(Habermas, 1973a: 98, la cursiva és meva). 

 

Habermas ve a dir que l’economia de mercat capitalista no pot considerar-se un 

sistema autoregulat de forma funcional i mecànica, sense incloure en la seva 

coordinació valors i normes ètiques, estètiques, etc. De la mateixa manera, Habermas 

nega que el sistema polític hagi aconseguit desvincular-se del sistema cultural.103 Això 

dóna sentit al lament de Habermas respecte l’actual estructura de salaris només 

«pseudopolítica»,104 i la crida a favor d’una regulació democràtica i justa de les relacions 

laborals. És a dir, sí demana que aquestes constel·lacions de poder socioeconòmic 

siguin polititzades deliberativament mitjançant el poder racional-comunicatiu. I això 

malgrat que concep instrumentalment el treball, perquè «es desconeix un patró 

independent de les normes culturals per a les despeses de reproducció de les forces de 

treball» (Habermas, 1973a: 105).105 

En breu, si Habermas té una concepció comunicativa del poder, es mantindrà el 

«curtcircuit oficial de legitimació» d’aquest,106 tot incloent el poder econòmic, rector de 

les relacions laborals, en el conjunt de les qüestions socials a deliberar i validar pública i 

democràticament. Però si el concepte de poder sistèmic guanya terreny, el positivisme 

econòmic també, tal com es veurà especialment a la propera dècada. 

En últim lloc, esmentaré la concepció de l’Estat. Per a Habermas, en tant que 

històricament el capitalisme liberal sorgí dins d’una democràcia burgesa, la seva 

legitimació s’ha de satisfer actualment a través del sufragi universal. Amb això, ell vol 

refutar les teories de l’Estat i del dret que els conceben dogmàticament com a meres 

superestructures de la societat de classes capitalista, perquè la simple exigència de 

legitimació, fins i tot en la forma burgesa o liberal-formal, ja suposa un límit i un cert 

qüestionament de la reproducció ampliada del capital. Així, el rol de l’Estat en el 

capitalisme tardà no li sembla pas el d’un òrgan executor i inconscient de les lleis 

                                                 
103

 Per això, la dominació burgesa no pot romandre «anònima» sota la llei del valor i la producció de 

plusvàlua relativa depèn sempre de constel·lacions fàctiques de poder (Habermas, 1973a: 122). 
104

 Habermas (1973a: 104). És a dir, l’economia està malauradament dominada per sectors monopolístics 

i coalicions entre patronals i sindicats entorn el preu de la mercaderia «força de treball». Així, la 

competència substitueix als compromisos polítics i l’Estat delega i/o perd el seu poder de coacció legítima 

en aquesta matèria. 
105 

Cf. Honneth (1982). A Història i crítica de l’opinió pública el treball social tampoc és un tipus d’acció 

comunicativa però tanmateix s’ha de regular comunicativament. La interdependència entre la «cultura» i 

la necessitat de determinar el salari arran de les despeses de reproducció de la força de treball fan 

impossible excloure el treball femení i/o domèstic.
 

106
 Concepte que apareix explícitament a Facticitat i validesa. 
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econòmiques, ni un agent o representant dels interessos dels capitalistes monopolistes. 

La imatge que es fa de l’Estat és que aquest s’integra dins el procés de reproducció 

social com un actor principalment fiscal que finança així totes les despeses prèvies i 

necessàries per garantir el procés d’acumulació econòmica. Però ho ha de fer de forma 

racional per poder assolir legitimació. És a dir, l’Estat posa condicions restrictives al 

procés de valorització del capital, amb l’objectiu de satisfer necessitats legítimes, això 

és, que s’han acceptat normativament en un compromís de classes, i mitjançant la 

distribució de béns d’ús.107 

 

2.4.1. Primeres crítiques als límits nacionals del poder legítim 

 

En general, quan Habermas parla de la política comercial internacional es 

reafirma una vegada més que sols contempla «allò internacional» de forma westfaliana, 

és a dir, les relacions més enllà dels Estats no reconeixen cap altre actor que les nacions 

sobiranes, etcètera. Això es confirma constantment. Especialment quan, respecte a les 

relacions internacionals, ell descriu una situació de perill de guerra nuclear a causa del 

que considera un «sistema mundial», definit com l’equilibri entre potències nacionals 

que «s’interobjectiven» com a natures exteriors.108 Per tant, resulta que les categories 

sistèmiques es combinen amb «l’estatocentrisme» per analitzar les relacions 

internacionals, ja que no es critica pas el caràcter westfalià implícit. Aquest es basa així 

en una analogia entre allò internacional i allò extern natural, ja que les relacions entre 

Estats són enteses com les descriu Thomas Hobbes: sota un «estat de natura».109 

No obstant això, arran de l’anàlisi d’un dels tòpics claus i constants de l’obra 

habermasiana, la relació entre moral i dret, això es comença a posar entre parèntesi. Per 

a Habermas, malgrat a les societats modernes el dret formal burgès s’autonomitzà de la 

moral, que fou privatitzada, ambdós requereixen de justificació. Mentre que 

tradicionalment el dret regeix només dins d’un àmbit pacificat de poder estatal, la 

«moral és privatitzada però es basa en principis universals que no es limiten pels Estats, 

sinó pel fur interior de la consciència». Per això, aquesta moral universalista pot entrar 
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 Habermas (1973a: 107 i 112). 
108

 Habermas (1973a: 85). 
109 

Hobbes (1651). Així pensa també Kant (1795) segons Habermas (1995c) o Fraser (2008a).
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en conflicte amb «la moral pública» lligada a un subjecte estatal concret. Per tant, «allò 

públic» tendeix a ser sinònim «d’allò estatal».110 

Crec que els principis universalistes serveixen a Habermas de criteri i de crítica 

de les injustícies del dret «estatocèntric».111 Per això ell parla del «conflicte entre el 

cosmopolitisme de l’home i la lleialtat del ciutadà».112 Així, la moral universalista 

qüestiona els privatismes capitalistes precisament en la mesura que problematitza el seu 

particularisme normatiu. En total coherència, Habermas fa una proposta fonamental de 

solució: l’eliminació de la dicotomia entre moral externa i interna i la fi de l’oposició 

entre moral i dret.113 La proposta se sosté perquè la validesa de tota norma depèn de la 

formació discursiva de la voluntat dels «interessats potencials», quelcom que dissol la 

distinció entre norma jurídica i moral.114 Per això, el principi del discurs o discursiu, 

esmentat abans breument com a aquell metacriteri que obliga la inclusió de tot afectat 

per una norma en la legitimació d’aquesta, ja esdevé un criteri d’efectes polítics rotunds 

que permet criticar d’una banda la distinció essencialista entre normes o relacions 

públiques i privades, però de l’altra també la limitació o tancament dels principis 

normatius a un marc estatal. Per tant, la discursivitat és des del seu origen 

potencialment crítica amb l’estatocentrisme, malgrat Habermas en faci una restricció en 

la primera part de la seva obra.115 

 

2.5. Balanç 

 

En la mesura que aquest treball d’investigació té com a fita principal la teoria 

democràtica de Habermas, l’avaluació d’aquesta segona fase atorgarà un èmfasi 

especial a una perspectiva concreta: la relacions entre el poder i l’esfera pública. 

                                                 
110

 Habermas (1973a: 150). Com critica Fraser (2008a), «allò global» significa encara «nacional». 
111 

Aquest terme serà analitzat més profundament en la segona part d’aquest treball. Però cal remarcar 

com la relació dret-moral juga un rol clau en les justificacions de l’estatocentrisme.
 

112
 Al dir que l’últim no pot ser universalista perquè «les relacions internacionals estan sotmeses a 

l’eticitat dels més forts», es descriu un ordre internacional no sotmès a la moral comunicativa. 
113

 Anticipant la crítica a la distinció entre política interna i externa que marca la segona època, Habermas 

a Consciència moral i acció comunicativa (1983) tornarà a rebutjar anàlogament la separació entre moral 

i dret quan recull la crítica de Hegel a Kant per, precisament, reformular l’ètica comunicativa. Aquesta 

assegura simultàniament la universalitat de les normes i l’autonomia dels subjectes, els únics que poden 

atorgar la validesa en tant que són «tots els interessats» que es posen o podrien posar-se d’acord sense 

coacció. 
114

 Habermas (1973a: 150). Cal recordar-ho quan Habermas a Facticitat i validesa torni a distingir entre 

dret i moral com a dues formes de discurs i/o racionalitat distints. Cf. el concepte de «injustícia del marc» 

de Fraser (2008a), ja que l’autora, com Benhabib (1992), també proposa la fi de la dicotomia dret-moral. 
115

 Això no es troba a Història i crítica de l’opinió pública perquè encara es feia una analogia entre la 

distinció implícita i essencialista entre públic-privat i dret-moral. 
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En primer lloc, és remarcable la inclusió de les normes ètiques i morals dins del 

model de fonamentació discursiva habermasià, prèviament concentrat en el dret i el 

poder. Això suposa l’ampliació des d’un sistema de legitimació d’allò polític i legal 

«públic» a allò íntim i familiar «privat». 

En segon lloc i coherentment, respecte a la idealització i/o naturalització d’allò 

privat i familiar com a quelcom apolític, s’han mencionat arguments per postular un 

canvi teòric a Habermas. No obstant això, encara hi ha passatges que provoquen 

ambigüitat.116 Així i tot, els efectes crítics i polititzadors de l’ètica comunicativa i del 

principi discursiu són tan rotunds que Habermas es veurà obligat a modificar aquests 

prejudicis heretats, perquè l’acció comunicativa i deliberativa ja qüestiona i dissol 

qualsevol distinció essencialista entre públic i privat, o política i moral. Així, a la 

dècada dels setanta la inclusió de la teoria de la publicitat i del poder legítim en 

l’estructura de les pretensions de validesa de l’ètica discursiva permet que Habermas no 

lamenti sinó que, al contrari, fomenti l’avaluació pública d’allò privat i íntim. 

En tercer lloc, el fet que ara Habermas defensi que tota norma, d’aplicació 

pública o privada, depèn del reconeixement intersubjectiu i públic, no dissol 

obligatòriament i automàtica tota distinció sociològica entre públic i privat. 

Independentment del model normatiu, encara es pot considerar que hi ha relacions, 

accions, institucions i valors que són «públics» i altres «privats», tot i que la distinció 

sigui política i la seva regulació dependent en els dos casos de deliberació pública. 

En quart lloc, una de les diferències més notables entre la dècada dels anys 

seixanta i la dels setanta és que, a la segona, les raons que legitimen les relacions de 

poder ja no són «veritats lògiques», sinó convencions intersubjectives. Prèviament, la 

teoria de l’esfera pública sí podia ser acusada de «racionalista»; però ara el 

«cognitivisme» accepta que en la legitimació de l’Estat i de l’economia capitalista es 

discuteixen ideologies i/o cosmovisions que inclouen valors, normes, identitats, idees de 

bé, etc. És a dir, inclou ja tots els tipus de discursos possibles. I per això, tampoc no és 

deontològica.117 

                                                 
116

 El principal es dóna quan Habermas inclou les tasques domèstiques de les dones dins de la creixent 

població desmercantilitzada, és a dir, «que no reprodueix la seva vida mitjançant ingressos pel treball», 

tot col·laborant amb l’erosió dels valors burgesos monetaris (Habermas, 1973a: 145). Això podria 

naturalitzar la condició subordinada i no assalariada de les dones que treballen a la llar, i negaria la 

mateixa condició de treball de la seva tasca domèstica, despolititzant allò privat-familiar (Fraser, 1985). 
117

 La discursivitat no sols rebutja la distinció dret-moral sinó que també recolza la indistinció entre ètica i 

moral. Als anys seixanta hi ha un deontologisme implícit que reemergeix a Facticitat i validesa. 
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En cinquè lloc i malgrat l’anterior, la concepció habermasiana té el risc de caure 

en dos problemes: un cert idealisme i una debilitat epistèmica. El primer s’observa quan 

es pressuposa potencialment que en els discursos que han de legitimar les opinions, els 

valors, les normes, etc., se suspenen tots els altres interessos i objectius de l’individu. 

Aquest ideal impossible faria de l’acció comunicativa una activitat irrealitzable.118 El 

segon rau en una certa ambigüitat: «l’orientació de l’acció vers els valors 

institucionalitzats pot ser no-problemàtica només si la distribució de les oportunitats de 

satisfacció legítima de les necessitats es basa en un consens efectiu dels participants» 

(Habermas, 1973a: 190, la cursiva és meva). Coherentment, el dissens seria suficient per 

demostrar o provocar la «injustícia». L’aporia es troba en si la fonamentació discursiva 

exigeix un consens «efectiu» o sols demana la possibilitat que tots els interessats i/o 

afectats es puguin posar d’acord perquè deliberen amb igualtat, malgrat no ho facin 

empíricament. La primera opció seria en el millor dels casos pràcticament impossible, i 

una arma de paralització i/o anihilació de tot canvi normatiu en el pitjor.119 Per tant, ens 

queda la segona opció, la mera possibilitat del consens. Aquesta em resulta el «dogma» 

o axioma central de l’ètica discursiva, i de la posterior «política deliberativa», sense el 

qual no hi hauria cap legitimitat ni estabilitat institucional. Per a Habermas, si és 

factible posar-se d’acord, no es pot negar a priori i absolutament la possibilitat de 

legitimar «discursivament» la llei o les relacions de poder. Per tant, no cal exigir un 

reconeixement intersubjectiu real per part de tots els afectats sobre una matèria concreta 

per validar la seva regulació, sinó que s’usa aquest model normatiu d’ideal crític des del 

qual jutjar o avaluar els dèficits de les lleis, valors i institucions existents. Igualment 

interpreto el concepte d’opinió pública, empíricament inassolible però eficaç com a 

ideal regulador. 

En sisè lloc, destaco la ruptura de la idealització de la publicitat i de la 

privacitat burgeses, cosa que no implica l’abandonament de tot ideal de privacitat 

íntegra.120 Els models imperants de privadesa i d’intimitat són funcionals i intercausals 

dels models passius de publicitat i de ciutadania. El canvi és que la privacitat burgesa ja 

no satisfà cap ideal comunicatiu d’humanitat, sinó que fonamenta èticament la 

despolitització ciutadana. 

                                                 
118

 Seyla Benhabib (1992) diria que «desatribueix» l’ésser humà dels seus trets. 
119

 Cf. Mouffe (1993, 1996 i 1999) i altres crítics del deliberacionisme. 
120

 La ruptura té lloc en associar el privatisme civil amb la passivitat burgesa, en la formació de la 

voluntat, i amb la seva ètica pública tradicionalista i familiar, d’una banda, i el privatisme professional i 

familiar amb l’individualisme propietista i l’utilitarisme benthamià, de l’altra (Habermas, 1973a: 135). 
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En setè lloc i complementàriament, Habermas ja no culpabilitza els mass media 

de despolititzar la publicitat, tot abandonant les hipòtesis essencialistes i tecnofòbiques 

a favor d’anàlisis més sociopolítiques. Aquestes identifiquen críticament la 

monoracionalitat instrumental o estratègica de grups d’interès i classes socials com a 

causa dels dèficits de legitimació i de participació democràtica. 

En vuitè lloc, cal lamentar que la crítica de les relacions de poder al capitalisme 

estatal i la proposta de Habermas pateixen encara d’un westfalisme implícit. Perquè ell 

restringeix la legitimació pública i comunicativa de les normes a l’Estat-nació modern i 

occidental. No obstant això i anàlogament amb el cas de l’androcentrisme, crec que és 

un error o pressupòsit seu i que el principi discursiu pot i haurà de qüestionar-lo.121 

En novè lloc, la teoria social habermasiana és dualista, perquè separa la 

producció material de la societat de la reproducció simbòlica de les tradicions, valors i 

identitats. Així i tot, l’economia i la política depenen encara de la legitimació 

comunicativa. Per això, considero que és un dualisme sociològic no essencialista,122 

perquè no hi ha pas una separació, autonomia ni diferència absoluta entre el «sistema», 

subdividit en mercat i administració, i el «món de la vida».123 Per tant, no pot haver-hi 

tampoc «anormativisme sistèmic», entès precisament com l’establiment d’interaccions 

no regulades per valors i principis morals i/o ètics en l’economia i l’administració. Ara 

bé, el simple plantejament del desacoblament normatiu entre sistema i món de la vida és 

la primera passa per pensar un eventual conflicte entre els dos.124 Així, l’anàlisi 

d’aquesta obra es justifica precisament per ser el punt intermedi entre una teoria del dret 

i del poder discursives, pròpies dels anys seixanta, i una teoria del dret i del poder 

pseudosistèmiques, pròpies dels anys vuitanta. 

                                                 
121 

Ja s’ha dit que l’ètica discursiva denuncia els dilemes i contradiccions entre dret positiu i moral 

universalista. La unió normativa de discursivitat i universalisme farà del deliberacionisme un motor de 

transnacionalització. Benhabib (1992) diu que els principis discursius tenen una llavor cosmopolita que 

dissol tals limitacions. Així, contra Fraser (2008a), la publicitat habermasiana seria universalista, no 

estatocèntrica, malgrat les seves categories d’anàlisi sí ho són. 
122

 Com he dit, malgrat es fa la pregunta de si els sistemes econòmic i administratiu s’han lliurat del 

deure de legitimar-se, la resposta és negativa. Això descarta en aquest text la possibilitat de l’evasió del 

sistema i també de la seva invasió sobre el món de la vida, factible en donar després la raó a Luhmann. La 

teoria social dualista interpretada ontològicament (Fraser, 1985 i 2003) suposaria abandonar la convicció 

segons la qual els diferents poders s’han «d’interlegitimar» a través de la publicitat. A més, impediria el 

debat públic sobre allò privat i íntim. Millor dit, impediria tota connexió entre tal deliberació i la 

legislació pública de les relacions personals, ja que la política suposaria un sistema desvinculat de l’esfera 

pública. 
123

 Habermas (1973a: 89). 
124

 De fet, a Teoria de l’acció comunicativa es descriu la mateixa hipòtesi, que ara ha descartat, com a fet 

consumat. I, a més a més, no lamentable ni reversible, sinó necessari i quasi desitjable. 
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En desè lloc, aquesta concepció social dualista es combina problemàticament 

amb una teoria del conflicte social i amb una teoria de la normativitat social.125 Per mi, 

això suposa un intent de teoria social realista i normativista alhora. El model de crítica 

social vol incloure en certa mesura el marxisme en tant que reconsidera i subsumeix la 

contradicció fonamental del capitalisme dins del model de repressió de necessitats i 

interessos legítims de tota persona. Però aquest model també permetria la crítica 

cultural, feminista, antiracista, etc., en tant que permetria denunciar la negació de 

qualsevol tipus d’interès, tot superant o relativitzant les dicotomies clàssiques de la 

perspectiva de classe. Això es dirà posteriorment «inclusivitat». 

En onzè lloc i en relació a l’anterior, cal tenir cura d’aquest model de crítica 

dels interessos generalitzables reprimits, ja que amaga dos problemes teòrics. Primer, la 

tàcita distinció, arran d’una antropologia potencialment essencialista,126 entre interessos 

humans universalitzables versus intrínsecament particulars, així com la possibilitat de 

discernir-los. Segon, la conseqüent reducció del rol de la deliberació entorn a interessos 

generalitzables. Crec que l’examen de la universalitat dels interessos ja suposa una 

deliberació pública, perquè és impossible saber a priori i de manera objectiva o 

monològica si un interès és particular o generalitzable. Per això, el deliberacionisme 

posterior abandona aquests pressupòsits i simplement defensa la justificació i el rol de la 

crítica social en base a la denúncia de qualsevol relació, norma i/o institució social que 

no compti amb tots els afectats, interessats, etc., en la seva legitimació pública, al marge 

i/o independentment de si els interessos en lliça són universalitzables o no.127 

 En dotzè lloc, destaca l’absència d’un concepte de poder racional, públic i/o 

comunicatiu. Es manté que el poder polític i socioeconòmic ha de ser legitimat 

públicament i discursivament, però es perd la idea que tal legitimació es dóna 

mitjançant una altra classe de poder, «deliberatiu» i «d’arrel arendtiana» que es pugui 

identificar amb l’opinió pública.128 

                                                 
125

 Habermas (1973a: 191). L’abandonament d’aquest model de lluita social és criticat per Honneth 

(1989). 
126

 Això contradiria la influència clara del psicoanàlisi en Habermas (1973a: 192), qui nega la possibilitat 

de definir essencialment una estructura invariable de les necessitats humanes. Per això, Habermas (1973a: 

83-84) nega l’existència d’unes eventuals constants psicològiques de la natura humana. 
127

 És a dir, la Teoria Crítica esdevindrà cada cop més discursiva i abandonarà progressivament tota 

dependència de fonaments antropològics essencialistes. Val a dir que aquest camí s’obri precisament a 

Problemes de legitimació en el capitalisme tardà, ja que fonamenta les coordenades de l’ètica discursiva. 
128

 Paral·lelament als canvis sociològics per venir, això precedeix la posterior desconnexió entre esfera 

pública i sistema polític a Teoria de l’acció comunicativa. D’altra banda, val a dir que Habermas (1973a) 

s’apropa més al concepte de poder de Weber que no pas al d’Arendt (1970), en tant que oposa legitimitat 

i violència però no poder i violència legítima, al contrari. Habermas (1976b) aprofundirà en tal diferència, 
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En tretzè lloc, la teoria del dret continua defensant, com prèviament, la 

possibilitat i la necessitat d’un sistema jurídic legalment coherent i legítim a partir de 

raons i principis de justícia.129 És a dir, el dret encara conserva una valoració positiva i 

comunicativa en base a la seva funció «democratitzadora», en contra de la seva 

reducció a simple òrgan de repressió.130 Per això es critica el positivisme jurídic o la 

democràcia formalista. 

En catorzè i últim lloc, les mateixes ambigüitats i influències sistèmiques de 

Habermas poden tornar a donar peu un potencial positivisme econòmic, en tant que el 

mercat capitalista sigui comprés tal com Adam Smith el va descriure.131 I això malgrat 

Habermas defensa la necessitat d’un poder legítim que reguli les intervencions 

administratives en l’economia. 

 

                                                                                                                                               

tot dient que Arendt encertà en mostrar la legitimació comunicativa del poder però no el seu exercici ni 

sanció legítims, que poden incloure violència. 
129

 Habermas (1973a: 47) concep el dret positiu com un mecanisme reflexiu que apareix a la modernitat a 

la vora d’altres «mitjans» de regulació social com el poder o els diners. 
130

 Inequívocament, Habermas expressa que l’Estat, el dret i els mecanismes de participació política, 

malgrat insuficients i/o deficients, respecten encara les normes intersubjectives que la societat es dóna a si 

mateixa. Això desapareixerà posteriorment a causa de la teoria de sistemes. 
131

 Això és, com el resultat espontani i natural d’una mà invisible que coordina i harmonitza els diferents 

interessos individuals antagònics. 
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3. LA DÈCADA DELS ANYS VUITANTA: TEORIA DE L’ACCIÓ COMUNICATIVA 

 

l capítol anterior, la dècada dels anys setanta, Habermas supera gran 

part dels obstacles que l’herència frankfurtiana i arendtiana li havien 

llegat en vista a l’articulació d’una teoria de la democràcia 

comunicativa. Gràcies a una filosofia del llenguatge pragmàtica i cognitivista, emmarca 

la seva anàlisi dels greus problemes de legitimació que té el capitalisme tardà. És a dir, 

mitjançant una incipient teoria del discurs, amb una normativitat dialògica, Habermas 

estableix les bases de la crítica que s’ha de dur a terme en l’esfera pública contra les 

ideologies que permeten la reproducció del sistema econòmic dominant, el qual és 

responsable de diverses injustícies i contradiccions. Així i tot, el rol que té el poder és 

ambivalent en aquest model. 

Per part seva, la dècada dels vuitanta és famosa per una tesi fonamental que 

apareix al llibre Teoria de l’acció comunicativa. Malgrat no és, òbviament, l’única tesi 

forta que s’hi expressa, sí que ha estat el motiu de la majoria de crítiques rebudes. 

Aquesta tesi postula la colonització del «sistema» contra «el món-de-vida» i el conflicte 

corresponent entre dos models diferents d’integració social: sistèmica versus 

comunicativa.1 Per tal de resumir molt el que implica aquesta tesi de Habermas, cal 

explicar que per a ell la modernitat occidental no només suposa un procés de 

diferenciació i desacoblament entre «sistema» i «món de la vida».2 També es dóna una 

ingerència del primer sobre el segon, en tant que la lògica sistèmica no sols actua dins 

dels seus límits «naturals», sinó que els depassa, i afecta i contamina les relacions 

socials pròpies del món vital. Concretament, això vol dir que els mitjans sistèmics per 

excel·lència de l’economia i l’administració burocràtica, com són el «diner», el «poder» 

i la «influència», violenten la forma de coordinar les interaccions socials comunicatives, 

normalment realitzades mitjançant «acords». Per això hi ha una contradicció entre 

modes d’integració social, ja que els mitjans avantdits representen d’una banda la 

integració sistèmica i la integració comunicativa de l’altra. D’aquí el terme 

«colonització»,3 que recupera amb un llenguatge nou les hipòtesis que Max Weber i la 

primera Escola de Frankfurt establiren respecte de la «racionalització instrumental» i la 

                                                 
1
 Habermas (1981: 437a). Repeteixo que indico el primer tom de Teoria de l’acció comunicativa amb la 

lletra «a» i el segon amb la lletra «b». 
2
 Els conceptes de «sistema» i «món de la vida» ja foren explicats breument al capítol anterior. Així i tot, 

Habermas torna a definir-los a aquesta dècada, com exposaré als propers apartats. 
3
 Cf. López y López (2008: 47 ) o von Sprecher (2007: 202 i seg.), entre molts d’altres. 

A 
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«cosificació» del món. Això és així perquè la Il·lustració no ha acomplert les seves 

promeses ètiques lligades als principis de llibertat i autonomia. Ben al contrari, quelcom 

humà com la raó instrumental, ara sistèmica, s’ha deslligat del seu origen i s’imposa, 

rebel, contra els seus fonaments. Això és, el «món de la vida». 

Malgrat la importància eminent que ha tingut aquesta tesi acabada de resumir, la 

present recerca no entra amb profunditat en l’anàlisi de l’ús habermasià de la teoria de 

sistemes. Hi ha diverses raons que justifiquen això. Motius d’espai i de complexitat són 

els primers. Però no manco important és que la teoria de la democràcia, i les 

concepcions del dret, de la societat, del poder i de la publicitat que reivindico del text, 

són ja un conjunt d’arguments que contradiuen i refuten implícitament la tesi de la 

colonització sistèmica. Per tant, tot explicant la concepció deliberativa de la democràcia 

es capta indirectament que la tesi de la invasió sistèmica és un error innecessari i 

prescindible, quelcom que justifica l’absència de l’anàlisi ja mencionada.4 Perquè la 

democràcia habermasiana és distingible i en gran manera independent de la teoria 

sistèmica.5 

Ara bé, s’ha de tenir present que la teoria de l’opinió pública no és el tema 

principal de la Teoria de l’acció comunicativa. Això no obstant, sí es vincula la qüestió 

de la legitimitat de les relacions de poder polític, clau en la dècada dels seixanta, o de 

l’acció administrativa i de l’economia, central als anys setanta, amb l’estabilitat dels 

ordres socials a partir dels diferents tipus de racionalitats. És a dir, el problema de la 

legitimació, del poder, de l’ordre, de les normes, de les institucions i/o de les pràctiques, 

etc., s’uneix amb el procés social de reconeixement de la validesa normativa. En tant 

                                                 
4
 Anàlisi que fa de forma molt acurada José Luis López y López a la seva tesi doctoral «Raó comunicativa 

i legitimitat democràtica» de l’any 2008. En especial, a la seva primer part “Raó comunicativa i teoria 

social”. No nego pas que el vincle entre Habermas i les categories de Luhmann afecta la teoria discursiva. 

Ara bé, l’aproximació habermasiana a Luhmann està principalment motivada per la seva convicció 

segons la qual la teoria de sistemes és l’única concepció teòrica amb les categories sociològiques 

adequades per explicar correcta i suficientment la teoria de la modernització occidental capitalista que 

Habermas defensa —ara, en contra de Max Weber. I jo crec que la teoria de la democràcia deliberativa 

no requereix de tal teoria de la modernitat. De fet, prova d’això és que, ja ho anticipo, a Facticitat i 

validesa s’abandonarà i criticarà tota influència sistèmica. Per tot això, poso temporalment entre parèntesi 

el problemàtic excurs dins del «territori sistèmic». 
5
 Per tercer cop, aclareixo perquè he deixat en segon pla altres obres de Habermas d’aquesta dècada. 

Aquestes són: Conciencia moral y acción comunicativa (1983); Teoría de la acción comunicativa: 

Complementos y estudios previos (1984a); El discurso filosófico de la modernidad (1985a); Ensayos 

políticos (1985b); Eine Art Schadensabwicklung. Kleine politische Schriften VI (1987); i Pensamiento 

postmetafísico (1988). Com als capítols previs, he considerat oportú centrar-me en l’obra que més pugui 

representar el pensament habermasià de la dècada, quelcom que el llibre triat compleix amb escreix, i que 

per això, no menys important, ens permeti entendre en quin lloc queda el vincle entre poder, opinió 

pública i democràcia. Em sembla que la tria ha estat encertada. En tot cas, això no suposa ignorar les 

altres obres, sinó simplement no fer un estudi tan detallat. 
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que, com explicaré a continuació, això és un tipus de racionalitat entre d’altres, aquest 

llibre suposa una fonamentació cabdal de tot l’edifici teòric i polític de Habermas. 

 

3.1. La nova teoria de l’acció i de la racionalitat arran de la comunicació 

 

En primer lloc, cal dir que la concepció de la racionalitat i del llenguatge que 

Habermas encetà ja a Problemes de legitimació al capitalisme tardà s’aprofundeix i 

solidifica en aquesta obra, tot donant molt més sentit i pes a les seves tesis.6 Així, ell 

està més ben equipat conceptualment per reafirmar-se en una de les idees implícites 

prèviament: el programa de la primera Teoria Crítica de Horkheimer i Adorno fracassà 

per l’esgotament del paradigma de la filosofia de la consciència.7 Això requeria la seva 

substitució per una teoria de la comunicació que, de fet, recupera el primer programa 

interdisciplinari i social de l’Escola de Frankfurt, bloquejat per «la crítica de la raó 

instrumental». Aquesta és la importància del «gir lingüístic», o pas de la filosofia de la 

consciència a la filosofia del llenguatge, de l’enteniment intersubjectiu o de la 

comunicació.8 Això permet inserir i reubicar la racionalitat cognitiva i instrumental en el 

si d’una racionalitat més àmplia, «la comunicativa».9 I coherentment, es donen canvis 

fonamentals en la teoria de l’acció: el pas d’una acció teleològica a una comunicativa 

basada en l’enteniment. Aquest «enteniment» és un concepte normatiu que requereix de 

la «no coacció», a favor d’un procés de recíproc convenciment. 

Òbviament, allò cabdal seran les conseqüències de la fi de la filosofia del 

subjecte respecte de la teoria de la societat. I és que la nova subjectivitat comunicativa 

no té només l’objectiu d’autoconservar-se, ni es relaciona exclusivament amb els 

objectes de forma «representadora», ni es refereix a un «sistema» que mantén el seu 

«patrimoni» o «consistència» enfront de l’entorn. Aquesta subjectivitat descansa en un 

«món-de-vida» simbòlicament estructurat i construït, mantingut i reproduït per totes les 

                                                 
6
 Cal dir que Habermas fa un repàs històric i teòric a multitud d’autors i teories, que ni molt manco són 

sempre compatibles, coherents o bescanviables. Per això, intent reconstruir els que considero els trets 

principals i més constants de la teoria de l’acció i de la racionalitat de Habermas, tot deixant de banda les 

innegables citacions o sentències que els podrien posar en qüestió però que no són dominants. 
7
 Habermas (1981: 493a). Això mateix indica Honneth (1989). 

8
 És rellevant dir que el canvi de paradigma s’inicià a través de l’anàlisi del llenguatge propiciat per la 

semàntica formal, Gottlob Frege, Ludwig Wittgenstein, etc., i desenvolupat per la «pragmàtica», que 

supera les velles apories insolubles de «l’autoconsciència» (Habermas, 1981: 505a). Ara, el significat 

d’un concepte depèn i/o és el seu ús en un llenguatge (Habermas, 1981: 87a). 
9
 Habermas (1981: 497a). Així, la reproducció de la vida social no depèn exclusivament del conflicte 

cognitivo-instrumental entre subjecte i objecte, sinó del mencionat enteniment intersubjectiu (Habermas, 

1981: 500a). 
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persones lingüísticament competents.10 Per tot plegat, aquesta nova etapa, sintetitzada en 

aquest llibre, reivindica una teoria de l’acció i una sociologia que superin la 

unidimensionalitat de la racionalitat cognitivo-instrumental, perquè «les accions socials 

s’orienten més bé per valors culturals, que cap relació tenen amb la veritat» 

(Habermas, 1981: 120a). 

En segon lloc, és rellevant recordar que Habermas vol corregir la teoria de 

l’acció i de la raó de Max Weber.11 És precisament la crítica a la doctrina weberiana el 

que fonamenta en major mesura la teoria habermasiana de la democràcia. Ara bé, en rep 

també una gran influència, començant pels termes. Per això Habermas afirma que és 

Weber el primer a postular els diferents tipus de validesa entre valors, normes, veritat, 

eficàcia, etc., en una teoria de l’acció no cognitivista. Això és: és el primer que defensa 

que no totes les formes de validesa són veritats derivades de la correspondència amb el 

«món objectiu».12 

En tercer lloc, he d’advertir que Habermas identifica majoritàriament els tipus 

de pretensions de validesa possibles, i de racionalitats conseqüents, amb classes d’acció 

social, en base a una quarta identitat bàsica amb els tipus d’actes de parla. Això és 

problemàtic en si mateix. És a dir, hi ha una certa correspondència entre la teoria de 

l’acció, de la racionalitat i del llenguatge a la Teoria de l’acció comunicativa. Ara 

classificaré breument la meva comprensió dels cinc tipus bàsics d’accions, de valideses 

i de racionalitats. 

L’acció teleològica: pretensió de validesa «eficàcia». També anomenada «acció 

finalista», descriu una situació en què un actor individual pren una decisió entre 

alternatives d’acció i varis mitjans, vers un propòsit, a partir de màximes i 

interpretacions de la situació. L’acció teleològica pot ser instrumental, quan sols hi 

intervenen un subjecte i un o varis objectes, però també estratègica, això és, quan en el 

càlcul de l’agent hi ha també les expectatives de decisions d’altres agents que també 

actuen teleològicament. Per a Habermas, l’agent teleològic té cognició i voluntat, i a 

                                                 
10

 Habermas (1981: 507a). L’espècie humana es reprodueix lingüísticament, com deia Arendt (1958). 
11

 De fet, el tom I de l’obra es subtitula «Racionalitat de l’acció social i racionalització social» i es 

concentra especialment en la crítica al sociòleg alemany, perquè reduí tota racionalitat a conformitat a 

fins (Habermas, 1981: 426a). En canvi, el tom II es subtitula «Crítica de la Raó Funcionalista» i es dedica 

a denunciar els excessos de la teoria de sistemes de Niklas Luhmann. 
12

 Habermas (1981: 121a). Un dels seus «axiomes» és que les pretensions de validesa són només 

rebutjables en base a raons (Habermas, 1981: 43a). S’exclou la voluntat, els interessos, les emocions, els 

vincles d’identitat o de parentiu, etc. Per això la Teoria de l’acció comunicativa es considerada 

«racionalista». En tot cas, com a Problemes de legitimació en el capitalisme tardà, aquestes raons no són 

veritats objectives ni subjectives, a l’estil del cartesianisme, sinó convencions intersubjectives. 
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partir de percepcions pot formar-se opinions i/o intencions sobre estats de coses.13 Això 

crea oracions enunciatives o intencionals que pressuposen dos tipus de relacions 

racionals amb el món, ja que són avaluables objectivament per tercers: l’adequació de 

les opinions amb els estats de coses, pretensió de «veritat» analitzada després,14 i la 

concordança de les intencions amb l’estat de coses produït, que suposa la pretensió de 

validesa específica d’aquesta acció: l’eficàcia o eficiència. Per a Habermas, l’acció 

teleològica sols pressuposa «ontològicament» e1 món objectiu.15 

L’acció cognitiva: pretensió de validesa «veritat». Es basa en les oracions d’un 

individu que descriu l’estat de coses existent i, per tant, és criticable per un observador. 

La seva validesa és la «veritat» de tals proposicions. Habermas admet que la seva 

concepció de la veritat deriva de la teoria pragmàtica i formal de Charles Sanders 

Peirce.16 I com deia, aquesta forma de racionalitat és sempre associada per Weber a la 

instrumental. Òbviament, amb tal aposta epistemològica, Habermas adreça el camí que 

va fer prèviament a Coneixement i interès (1968a) i La lògica de les ciències socials 

(1970a), en què pretenia establir les bases de la Teoria Crítica sobre una teoria del 

coneixement crítica amb el positivisme.17 

L’acció normativa: pretensió de validesa «correcció». O «acció regulada per 

normes», validesa de la qual també és anomenada «rectitud». Es refereix al 

comportament necessàriament d’un col·lectiu o grup social que és determinat per valors 

comuns.18 És a dir, té com a requisit un conjunt de persones.19 Apareix perquè en 

contextos comunicatius la racionalitat també pot ser el seguiment d’una norma vigent o 

el comportament d’acord a expectatives legítimes de conducta.20 «Ontològicament» 

pressuposa les relacions entre un actor i dos mons: l’objectiu i el món social.21 

                                                 
13

 Habermas (1981: 122a i 126a). 
14

 Per tant, sense «acció cognitiva» no n’hi ha de teleològica. 
15

 No puc aprofundir-hi ara, però això em sembla qüestionable perquè les opinions i intencions són 

subjectives i l’estratègia inclou relacions socials. 
16

 Habermas (1981: 69a i 246a). Això complementa les influències de l’hermenèutica de Gadamer, del 

pragmatisme americà de Mead, de l’historicisme alemany de Dilthey, i de la psicoanàlisi de Freud. 
17

 Veure Joss i Durant (1995) per una anàlisi discursiva de la ciència. 
18

 «Amb el gir cap a una teoria de l’acció comunicativa, el “judici moral” ja no es definirà com una 

relació personal de la consciència amb la realitat social, i la incorporació reeixida dels seus límits 

normatius a l’estil freudià i durkheimià, sinó que més aviat s’articularà en els termes d’una “competència 

comunicativa”, com la capacitat de solucionar conflictes en la interacció de forma reflexiva» (Alútiza, 

2002: 206). 
19 

Habermas (1981: 123a). Això s’apropa a la definició que fa Arendt (1970) de l’acció concertada, ja que 

aquesta exigeix de varis subjectes que es posin d’acord lliurement. Aquesta caracterització de l’acció 

normativa també qüestiona la crítica que féu Honneth (1989), segons la qual no s’observa pas cap 

conflicte entre grups socials a aquest text de Habermas.
 

20
 Per a Habermas (1981: 33a i 124a) és el concepte clau en sociologia des de Durkheim i Parsons. 

21
 Habermas (1981: 127a). La problemàtica «teoria dels tres mons» és analitzada després. 
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Habermas torna a defensar la «possibilitat d’assolir el consens sobre pretensions 

de correcció d’una norma en el marc dels afectats», tot definint «tots els afectats» com 

«tots els interessats» a assolir tal acord.22 Però tal interès no pertorba, ja que la validesa 

normativa neutralitza tot altre motiu que no sigui la recerca cooperativa de la veritat. 

Les normes encara poden ser universals en tant que intersubjectivament reconegudes. 

Tot això és coherent amb les anteriors referències a l’ètica discursiva, que seran 

fonamentades de manera més rigorosa a Consciència moral i acció comunicativa de 

l’any 1983. En aquesta obra apareixen ben formulats tant el principi 

d’universalitzabilitat com el principi del discurs o discursiu: 

 

«Tota norma vàlida ha de satisfer la condició que les conseqüències i efectes col·laterals 

que resultin (previsiblement) del seu compliment general per als interessos de cada 

individu, puguin ser acceptats per tots els afectats (i aquests puguin també preferir-los a 

les conseqüències de les possibilitats alternatives de regulació). [...] Només poden 

pretendre validesa aquelles normes que troben [...] el consentiment de tots els afectats en 

tant que participants en un discurs pràctic» (Habermas, 1983: 75-76 i 117, 

respectivament; la cursiva és meva). 

 

D’altra banda, Habermas ja distingeix entre la validesa pretesa d’una norma i la 

vigència o validesa social que té en ser efectivament reconeguda, quelcom que anticipa 

de manera inequívoca la distinció entre facticitat i validesa que donarà títol al llibre 

central de la propera dècada del pensament habermasià.23 En coherència, ell distingeix a 

més entre la conducta que respecta les normes vigents, «correcció o rectitud», i el fet 

que les normes vigents respectin els interessos universalitzables, «justificació» o 

«legitimitat» de les normes en qüestió. Això últim també s’anomena «justícia», en base 

a la racionalitat pràctica i moral de Weber. És a dir, l’acció normativa té dos nivells: el 

primer és l’adequació d’una conducta subjectiva a normes interreconegudes i el segon 

és l’adequació d’una estructura de regles i lleis vigent als principis normatius que han de 

                                                 
22 

Habermas (1981: 38a). Coherent amb Història i crítica de l’opinió pública i l’ètica discursiva 

(Habermas, 1973a), identifica «tot afectat» amb «tot interessat».
 

23
 Habermas (1981: 128a). La validesa idealiter suposa el mereixement de l’assentiment de tot afectat 

mentre que la vigència social suposa el reconeixement fàctic dels afectats. Habermas (1981: 51a) està en 

contra del relativisme i l’arbitrarietat de la «validesa» només entesa com un fet social contingent, tot 

repetint que les diferents accions i racionalitats poden ser validades per «bones raons», al marge de si 

empíricament són acceptades, seguides o obeïdes. Aquesta dualitat entre facticitat i validesa és inherent a 

tota l’estructura de pretensions, d’accions i de racionalitats, per això, és una teoria complexa de la raó i de 

l’acció social. 



3. La dècada dels anys  80: Teoria de l’acció comunicativa 
___________________________________ 

 
119 

legitimar-la, en base al model de generalització d’interessos universalitzables.24 Per 

acabar, cal dir que Habermas ja separa implícitament l’acció normativa en dret i moral, 

malgrat encara no hi hagi pas una «acció jurídica» més abstracta.25 

L’acció expressiva: pretensió de validesa «autenticitat». En realitat, la seva 

validesa pot ser «l’autenticitat», sentir el que un diu; però també la «veracitat», pensar el 

que un diu.26 Habermas considera que també és «racionalitat» l’expressió veraç de 

desitjos, sentiments, estats d’ànim, secrets, etc., que es demostra amb una conducta 

coherent. «Ontològicament» pressuposa els mons externs, objectiu i social, i també 

l’intern, és a dir, els tres que Habermas postula. 

A diferència de les altres formes d’acció social, és una pretensió de validesa 

«inverificable» i no criticable argumentalment, ja que sols un subjecte té accés a les 

seves vivències psíquiques.27 Aquest és un tret bàsic que s’ha de remarcar: només 

l’agent controla l’accés privilegiat a «l’esfera» dels seus propis sentiments, pensaments, 

desigs, etc. Per això, aquesta acció expressiva, a cops també anomenada 

«dramatúrgica»,28 descriu la pretensió d’un «actor» que busca la percepció, l’atenció i 

l’acceptació del públic respecte a la seva representació. I serà vàlida si es correspon amb 

la seva subjectivitat, quelcom no contrastable. 

L’acció comunicativa: pretensió de validesa «consens». Es refereix a la 

interacció de mínim dos subjectes capaços de llenguatge i acció, que estableixen una 

relació interpersonal amb mitjans verbals o extraverbals.29 «Els actors busquen 

l’enteniment sobre una situació, per així coordinar les seves accions i plans d’acció». 

Amb ella els participants superen la subjectivitat inicial de les seves respectives 

                                                 
24

 Malauradament, aquesta «bidimensionalitat» és ambigua. Coherentment amb allò dit fins ara els dos 

nivells haurien de dependre igualment del reconeixement intersubjectiu. És a dir, la pretensió d’un 

subjecte, individual o col·lectiu, d’actuar correctament en tant que es comporta conforme a la llei, ètica o 

jurídica, també hauria de ser avaluada consensualment per tot afectat. En canvi, em sembla que 

majoritàriament s’atribueix aquest procediment de validació discursiu al segon nivell, el qual serà el 

principal protagonista de l’esfera pública, àmbit de discussió de les pretensions d’universalitat. 
25

 Això sí succeirà a Facticitat i validesa. 
26

 Habermas (1981: 33a i 135a). 
27 

Per això considera que els valors culturals no són vàlids universalment, i que es restringeixen al seu 

determinat món o forma de vida (Habermas, 1981: 69a). Això suposa cert relativisme que contrasta amb 

l’universalisme normatiu. Cf. Honneth (1992), per contrastar la particularitat de tals valors culturals i les 

relacions de reconeixement de valor social. 
28

 En tal mesura, no es refereix ni a un individu solitari ni a un membre d’un grup social, sinó als 

participants d’una relació que els constitueix a tots com a «públic» i enfront del qual tots es posen en 

escena (Habermas, 1981: 123-124a). Aquesta em sembla una noció perillosament ambigua perquè 

vincula aquest concepte de «públic teatral» amb una acció estètica que no té cap validesa pública 

intersubjectiva i que a més, vol descriure l’adequació entre els pensaments o sentiments del subjecte i el 

seu comportament, que és tot el contrari de la interpretació teatral. 
29 

Habermas (1981: 124a). No s’elimina l’antropocentrisme perquè s’ha dit just abans que és una relació 

entre éssers lingüístics. 
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perspectives i gràcies a una comunitat de conviccions racionalment motivada 

s’asseguren alhora la unitat del món objectiu i la intersubjectivitat del context en què 

desenvolupen les seves vides. La clau és la «interpretació» o negociació de les 

definicions de la situació, susceptibles de consens. Aquest últim suposa el 

reconeixement intersubjectiu de les respectives pretensions de validesa susceptibles de 

crítica, quelcom que pressuposa que tots els subjectes són capaços de criticar. Per això 

l’acció comunicativa és prèvia a totes les altres en tant que és el mode discursiu 

d’establir les circumstàncies en què tenen lloc la resta d’accions. En ella l’enteniment 

lingüístic assoleix el caràcter de mecanisme de coordinació de l’acció social. 

Consegüentment, es reconeix que l’acció estratègica, la normativa i la dramatúrgica 

pressuposen certs actes de parla i, fins i tot, un cert consens entre els participants en la 

comunicació. Per tant, i «ontològicament», només l’acció comunicativa concep el 

llenguatge com el mitjà d’enteniment en el qual els parlants es refereixen a coses 

existents simultàniament als tres mons per definir les situacions compartides.  

Repeteixo, és possible que manegi dues opcions respecte de l’acció 

comunicativa: a) és la forma d’acció i de racionalitat «bàsica» i prèvia a totes les altres 

classes d’acció; i b) les inclou a totes, també a la teleològica.30 Per això, els «models 

previs d’acció tenen concepcions unilaterals del llenguatge, que en realitat són casos 

límits de l’acció comunicativa» (Habermas, 1981: 138a). Així, la tesi implícita és que 

els models d’acció teleològica, normativa i dramatúrgica són sols funcions específiques 

del llenguatge, mentre que «l’acció comunicativa té en compte totes les seves 

funcions».31 

Això motiva a considerar aquesta teoria de l’acció com l’antítesi del «dualisme 

sistèmic essencialista».32 Perquè l’acció comunicativa pressuposa un actor que mobilitza 

tots els sentits possibles de la racionalitat en vista a entendre’s i perquè cada interacció 

humana suposa el reconeixement intersubjectiu de les respectives pretensions de 

validesa dels parlants. Principalment, les dues hipòtesis «a» i «b», la comprensió de 

l’acció comunicativa com a esquema previ o com a marc inclusiu de tota acció, són 

defensables perquè explícitament Habermas afirma el següent, utilitzant uns termes 

claus: tota interpretació d’una «acció de primer nivell», teleològica, normativa i 

                                                 
30

 I això malgrat Weber les considerà antagòniques. De fet, tal inclusió és coherent amb la crítica 

habermasiana al reduccionisme weberià. 
31 

Habermas es basa en l’interaccionisme simbòlic de George H. Mead, la teoria dels actes de parla de 

John Langshaw Austin, l’hermenèutica de Hans-Georg Gadamer i la teoria del significat com ús del 

«segon Wittgenstein». 
32

 Fraser (1985) el critica perquè provocaria un «anormativisme sistèmic». 
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dramatúrgica, pressuposa ja la interpretació racional comunicativa. Per això mateix, 

l’acció comunicativa és una racionalitat de «nivell zero», cosa que refuta tot eventual 

conflicte estructural amb l’acció finalista.33 

Coherentment i inversament, Habermas diu que l’acció comunicativa busca 

només la coordinació de les accions en vista a la realització posterior de les intencions 

egocèntriques de cada subjecte. És a dir, ell no veu cap problema per afirmar que tot 

concepte d’acció social té una «estructura teleològica» fonamental, inclosa la 

comunicativa.34 La idea és que tota acció social pressuposa que el subjecte té un fi o una 

motivació com a base innegable dels seus actes i per tant, pressuposa la capacitat dels 

actors de proposar-se objectius i la possessió d’un interès en l’execució del seu pla 

d’acció. Això no significa que el «nivell zero» de racionalitat sigui idèntic a l’acció 

teleològica, perquè els «fins» que apareixen ara són distints. El criteri clau de distinció 

entre tals fins és que el model estratègic ho redueix tot a l’èxit, mentre que els altres 

conceben altres condicions en la satisfacció de la seva fi —com la legitimitat, 

l’autenticitat o l’enteniment comunicatiu. Crec que això refuta definitivament tota 

hipòtesi d’una dicotomia essencial entre acció teleològica i comunicativa, dins de la 

qual hi hauria la normativa i l’expressiva. 

A continuació exposaré els trets generals de les cinc classes d’acció social abans 

esmentades. En primer lloc, Habermas afirma que només les pretensions de veritat, de 

normativitat o de consens són pretensions universals de validesa criticables 

discursivament, tot excloent com ja he dit les d’autenticitat i oblidant de nou les 

d’eficàcia. I és que les primeres pressuposen «un sentit crític que transcendeix les 

restriccions espaciotemporals i socials» (Habermas, 1981: 54a). La tesi forta i implícita 

és que la possibilitat d’estàndards de racionalitat alternatius està limitada 

                                                 
33

 Habermas (1981: 168-169a). He d’admetre que hi ha passatges i fragments equívocs respecte a la 

segona hipòtesi «b», segons la qual l’acció comunicativa engloba a totes les altres com a accions 

específiques. Per exemple, Habermas (1981: 144a) diu que tota acció comunicativa ha d’incloure les tres 

pretensions de validesa, veritat dels enunciats, correcció dels actes de parla o legitimitat del context 

normatiu i sinceritat de la intenció, però «oblida» la validesa «eficàcia». Tal suposat oblit es reitera en 

diverses ocasions, tot explicant perfectament que el lector situï l’acció teleològica fora i/o en contra de la 

comunicativa. Entre d’altres, Fraser (1985) potser cau en aquesta ambigüitat, tot provocant que interpreti 

la tesi de la colonització sistèmica del món de la vida com l’atac de la raó instrumental sobre la 

comunicativa, reeditant l’escenari propi de la primera Escola de Frankfurt o Max Weber, en lloc de 

l’erosió dels espais comunicatius en mans de la raó sistèmica que representa Luhmann, autèntica enemiga 

del llibre, tal com es veu al tom II. Agraeixo al professor Bernat Riutort els seus clarificadors comentaris 

personals. 
34

 Habermas (1981: 146a i 162a). Òbviament, el significat d’aquesta «teleologia» és més inespecífic que 

en la definició de l’acció finalista, tot incloent diferents formes de «finalitats» o objectius: la negociació o 

càlcul entre egocentrismes utilitaristes; els acords sobre valors i normes tradicionals o socials; les 

relacions consensuals entre un públic i els seus representants; l’enteniment com a procés cooperatiu 

d’interpretació de les situacions quotidianes de la vida, etc. 
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estructuralment per la teoria de l’acció comunicativa. Això és: la dependència del 

context sí determina els criteris, concrets i contingents, de judici de la validesa pretesa, 

és a dir, les raons que permeten reconèixer-la o refusar-la, però no determina en sí 

mateixes les idees de veritat, rectitud o autenticitat, que constitueixen els tipus de 

valideses. Per tant, es defensa un tipus de judici contextual perquè els arguments 

depenen de cada món de la vida. Però a partir de criteris universals i anhistòrics, perquè 

els tipus de racionalitat —cognitiva, tècnica, comunicativa, normativa i expressiva— 

són universals.35 

En segon lloc, per a Habermas un mateix saber o enunciat es pot usar de forma 

comunicativa, afirmar-se, o teleològica, com a premissa o «veritat» vers l’eficàcia d’uns 

mitjans o un fi. Per tant, la teoria de l’acció no és substancialista.36 Prova d’això és que 

Habermas afirma que majoritàriament el tipus de pretensió de validesa és determinable 

només pel context.37 No obstant això, cal advertir quelcom molt important: el caràcter 

contextual de la determinació del tipus de pretensió no significa pas que diferents 

àmbits d’acció constitueixin diferents tipus de pretensions. Perquè de fet, la mateixa 

pretensió pot trobar-se a àmbits socials diferents. Això nega de nou i de forma 

pràcticament definitiva qualsevol interpretació de la teoria habermasiana com a 

essencialista sociològica.38 Literal i explícitament: 

 

«És cert que una pretensió de validesa a cops només és recognoscible en tant que present 

en un context d’acció, però aquest no la constitueix» (Habermas, 1981: 62a).  

 

En tercer lloc i a més a més, resulta que una mateixa oració pot tenir o articular 

diferents pretensions de validesa simultàniament. Això descriuria quelcom que sembla 

de sentit comú: la multideterminació «causal» o, multifactorialitat, de l’acció social, ja 

que insinua la «interinfluència» de les racionalitats en la motivació de la conducta dels 

                                                 
35

 Habermas (1981: 69a i 84a). De fet, aquest és el significat de la pragmàtica «universal»: l’estudi de les 

característiques universals, de qualsevol temps i espai, del sistema de referència que subjau a totes les 

relacions entre un parlant i un oient (Habermas, 1981: 179a). Això sosté una antropologia social que 

McCarthy (1985 i 2009) critica. Cal observar que tot canvi en aquesta estructura general de les 

racionalitats qüestionaria radicalment l’universalisme. Doncs bé, és el que passarà a Facticitat i validesa. 
36

 Habermas (1981: 28a). Això contrasta amb la teoria de l’acció d’Arendt (1958), molt influent en 

Habermas (1962), segons la qual cada tipus d’acció és excloent de la resta. 
37

 Habermas (1981: 61a). Talment com pensa Benhabib (1992), defensora del contextualisme. Crec que la 

determinació contextual d’un tipus de pretensió de validesa suposa necessàriament una nova deliberació 

pública, anàloga a l’elucidació del caràcter general o particular d’un interès (Habermas, 1973a). 
38

 Coherentment amb el dit, dins del «sistema» hi podria haver valors estètics, normes ètiques, etc. 
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subjectes per part de diferents classes de validesa.39 Malauradament i malgrat aquesta 

idea redundaria en l’abandonament de tota hipòtesi essencialista, roman 

subdesenvolupada al text. 

En quart lloc, totes les manifestacions dels cinc tipus de pretensions —

teleològiques, comunicatives, afirmatives, normatives o expressives— són «racionals» 

en la mesura que són susceptibles de fonamentació i de crítica, requisit essencial. És a 

dir, la racionalitat és la relació interna entre significat, condicions de validesa i raons 

al·legables pel subjecte que actua. És la susceptibilitat o capacitat de ser criticat i 

fonamentat, de ser fal·lible en base a una relació amb un món «objectiu».40 Per això la 

racionalitat mai no és absoluta, sinó sempre relativa i/o gradual en funció de la major 

o menor fonamentació i crítica. Coherentment, el comportament racional és aquell 

comprensible per altres membres de la societat, i oposat a l’incomprensible o 

idiosincràtic. Perquè la racionalitat és una disposició dels subjectes capaços de parla i 

acció que es manifesta en formes de comportament que poden tenir més o menys bones 

raons. Per tant, atribuir racionalitat a un subjecte és pressuposar que actua amb vista a 

l’enteniment, això és, mitjançant pretensions de validesa.41 

D’altra banda, Habermas es basa de nou en Weber per afirmar que la 

«racionalització d’una esfera» pot semblar «irracional» des d’una altra.42 Val a dir que 

manquen criteris «meta-racionals» per poder jutjar aquestes relacions entre 

racionalitats. Així i tot, l’acció comunicativa és precisament el mode habermasià de 

coordinar-les, sempre contextual. Per tant, encara que els eventuals conflictes entre 

valideses seran sempre històrics, hi ha certa «metanormativitat» inherent a aquestes 

relacions que descriu una situació «correcta» entre les diverses racionalitats. Això és 

clau per avaluar la coherència de la hipòtesi de la colonització sistèmica. Prova d’això 

és que Habermas concep una «vida racional» com la que desenvolupa un equilibri entre 

allò cognitiu, allò instrumental, allò pràctico-moral i allò estètic. Per tant, la teoria de 

                                                 
39

 Indici d’això són els casos en els que hi ha «bones raons» per ocultar o canviar les pròpies vivències 

psíquiques sense suposar cap irracionalitat expressiva, sinó una racionalitat estratègica implícita 

(Habermas, 1981: 41a). Així, l’acció dramatúrgica esdevé parasitària de l’estructura de l’acció teleològica 

(Habermas, 1981: 131-132a). De fet, Habermas observa professions que es basen en tal acció complexa, 

expressiva i finalista: esportistes, metges, artistes, policies, etc. Cf. «l’autoreificació» a Honneth (2005). 
40

 Habermas (1981: 25a i 34-35a). Però aquesta «objectivitat» ara només és una pretensió transsubjectiva 

de validesa que té el mateix significat per l’agent que per l’observador o destinatari de l’acció (Habermas, 

1981: 26a). Per tant, no es cau en el realisme ingenu i es conclou que només és racional allò criticable. 
41

 Habermas (1981: 186a). Aquesta pressuposició funda precisament la utopia hermenèutica d’un diàleg 

universal i irrestringit en un món-de-vida «habitat» per tothom (Apel, 1973). 
42

 Habermas (1981: 246a). «Racionalitzar» és augmentar la racionalitat d’una validesa específica. Ex.: la 

racionalització cognitiva suposa el desenvolupament social de pretensions de validesa «veritat» o ciència. 
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l’acció i de la racionalitat comunicativa implícitament suposen un ideal ètic en el que hi 

ha harmonia entre tots els tipus de racionalitat. Aquest ideal és la premissa, 

injustificada, que en veritat sosté la convicció segons la qual, una «societat emancipada» 

és aquella que racionalitza i descentra el món-de-vida. És a dir, diversifica les 

pretensions de validesa mitjançant l’acció comunicativa.43 

Aprofundint en això: malgrat en general es descriu que a cada tipus d’acció li 

correspon una classe de racionalitat, a l’obra apareixen diverses relacions específiques 

entre dos tipus de validesa que semblen «racionalitats complexes». Parlo, en primer 

lloc, de la relació entre la racionalitat cognitivo-instrumental i la comunicativa.44 En 

segon lloc, Habermas també diferencia entre racionalitat teòrica i la pràctico-moral, 

arran de la distinció entre discurs teòric i pràctic.45 

En coherència amb la indeterminabilitat a priori dels tipus de pretensió de 

validesa, Habermas defensa que cal una teoria de l’argumentació que analitzi i 

aclareixi: a) els tipus de parla en els quals les pretensions de validesa són explicitades, 

tematitzades o qüestionades «realment i/o empíricament» i b) els motius per recolzar-les 

o refutar-les. Respecte de «a», el teòric de Düsseldorf diu que l’anàlisi de les 

pretensions de validesa té lloc en «discursos».46 Respecte de «b», Habermas estableix 

una metanorma: només la força del millor argument pot convèncer els participants i 

motivar l’acceptació de la pretensió de validesa en litigi. I ara que ja he explicat 

breument la concepció de la racionalitat, concebuda com la referència a un sistema de 

relacions de validesa intersubjectives, s’entén perquè Habermas la connecta amb 

aquesta teoria de l’argumentació lògica, que no és formal ni de tipus deductiu, sinó una 

lògica pragmàtica i una «lògica informal».47 Aquesta lògica apel·la de nou a 

                                                 
43

 Habermas (1981: 109-110a). 
44

 Coherentment amb allò explicat prèviament, la primera combina la validesa «veritat» amb «l’eficàcia» 

(Habermas, 1981: 27a); i la segona s’inclou a totes les altres, perquè té un ús comunicativo-proposicional 

inherent a tot acte de parla, i es centra l’experiència de generar consens sense coaccions. 
45

 Això confirma de nou que l’acció finalista i la cognitiva estan dins de l’estructura de pretensions de 

validesa i dins del món de la vida. En aquesta mesura, es poden també resoldre dogmàticament o 

mitjançant l’acció comunicativa. 
46

 Habermas (1981: 37a). Els discursos teòrics argumenten les pretensions de veritat i eficàcia; els 

pràctics inclouen judicis sobre normes d’acció i pretensions de correcció «normativa» (Habermas, 1981: 

38a i 44a). Com anteriorment, les raons defensen que la norma és d’interès generalitzable (Habermas, 

1981: 40a). Per tant, es repeteix el model de validesa, on el fonament de legitimitat d’una norma és la 

seva universalitzabilitat. 
47

 Habermas (1981: 43a). Com a Problemes de legitimació en el capitalisme tardà, rebutja el racionalisme 

occidental per ser deductiu i oposat a una raó comunicativa, no deductiva. Ara bé, la raó pragmàtica 

tampoc és inductiva, perquè tant la lògica deductiva com la inductiva són formals i insuficients per 

descriure totes les formes d’argumentació «legítima». És a dir, Habermas (1981: 46a) considera que la 

validesa no és deduïble ni induïble empíricament, sinó que es basa en l’argumentació basada en bones 

raons. 
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l’esmentada «situació ideal de parla» com a pressupòsit comunicatiu general de tota la 

teoria de l’acció.48 

Per acabar l’explicació de la teoria de la raó dialògica,49 cal dir que Habermas 

repeteix que tota acció comunicativa té lloc sobre un «món de la vida», definit com el 

transfons de precomprensió cultural o «saber de fons aproblemàtic». Això es refereix al 

conjunt de definicions de situacions de l’acció que els parlants ja han resolt i interpretat 

prèviament.50 Coherentment, només la mateixa acció comunicativa que hi descansa a 

sobre pot «racionalitzar-lo», això és, sotmetre a crítica i reflexió discursiva les valideses 

inqüestionades heretades. Ara bé, Habermas valora el rol relativament positiu i 

necessari d’aquesta herència. El motiu és que la resolució de pretensions de validesa no 

és gens fàcil i que majoritàriament el consens estable i unitari és escàs i que la 

comunicació és difusa, fràgil, fugaç i contradictòria. Encara més, l’acció comunicativa 

no és quelcom empíricament observable de forma quotidiana ni tampoc quelcom 

constant en la història humana. Per tot plegat, els acords aconseguits mitjançant l’acció 

comunicativa són minoritaris, tot atorgant la seva funció cabdal al món de la vida, ja 

que és imprescindible una regulació social per a la convivència pacífica. I això malgrat 

no es pugui generar de manera consensuada pels elevats costos del llenguatge.51 

És molt important destacar que aquesta és la definició hermenèutica de «món de 

la vida», a diferència de la sociològica que vindrà després. Dir que totes les formes 

d’acció, racionalitat i validesa tenen lloc a «sobre» o «dins» del mateix «món vital» 

refuta la seva automàtica consideració com un àmbit social «ontològic»,52 ja que es 

tracta més bé de l’horitzó de processos d’enteniment amb el que els implicats arriben a 

un acord. Això es vincula a la idea de Habermas segons la qual el dret, la moral, la 

ciència, etc., són «sistemes culturals d’acció» on les institucions, i experts, donen 

                                                 
48

 Aquesta descriu les condicions pragmàtiques generals de simetria que tot parlant competent ha de 

donar per satisfetes en una argumentació, i que exclouen tota coacció externa o interna al procés 

discursiu, com la «metanorma» exigeix. Unit a elles tenim el principi citat segons el qual tots els tipus de 

pretensions han de ser criticables per tots els implicats (Habermas, 1981: 56a). De nou, veure el concepte 

de paritat participativa de Fraser. 
49

 Repeteixo, Habermas (1981: 145a i 233a) es basa en Weber, qui suposadament ja concebria una 

racionalitat pràctica «tridimensional» i complexa, ús de mitjans, elecció de fins i orientació per valors. 
50

 És com el «magatzem» de totes les diverses pretensions de validesa ja resoltes, transmeses mitjançant 

les diferents tradicions culturals. Així, el món de la vida es (re)produeix per l’acció comunicativa perquè 

la seva «substància» són les valideses que s’han reconegut intersubjectivament en la història. I 

recíprocament, les condicions de validesa de l’acció comunicativa pertanyen al seu món-de-vida 

(Habermas, 1981: 163a). 
51

 Habermas (1981: 192a). La idea anticipa Facticitat i validesa, on les debilitats de la comunicació 

justifiquen «l’acció jurídica». 
52

 Habermas (1981: 184a) freqüentment usa el terme en plural, és a dir, a dins de cada societat hi podria 

haver diversos mons de la vida. Això refutaria l’etnocentrisme, però és una qüestió equívoca. 
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continuïtat a les formes d’argumentació originalment quotidianes. Per això ja no són 

manifestacions comunicatives aïllades sinó «valideses de nivell superior», «lligades a 

objectivacions culturals com obres d’art, normes morals o jurídiques i teories 

científiques». En conseqüència, per a Habermas la tecnologia, l’estratègia o el saber 

pràctic són inclosos dins aquest saber teòric acumulat i objectivat culturalment. D’aquí 

la medicina, la sanitat, la tècnica militar, la direcció empreses, etc., i, per tant, les 

accions estratègiques i instrumentals són tan dependents de la intersubjectivitat com les 

altres perquè pertanyen al mateix món de la vida. 

Per tot plegat, queda clar que la categoria de «món-de-vida» és vital perquè 

connecta l’acció comunicativa, la teoria de l’acció i la teoria de la societat.53 Encara 

més, Habermas afirma que tota sociologia radical ha de tractar el problema de la 

racionalitat, perquè hi ha un vincle entre la teoria de la societat i la teoria de la 

racionalitat en base a la teoria de l’acció. De fet, amb l’anterior ja s’entra en 

l’explicació discursiva de les relacions socials normatives, en la mesura que sosté la 

distinció important entre un «acord normativament adscrit» versus «enteniment assolit 

comunicativament».54 En tot cas, ara hi aprofundiré. 

 

3.2. La concepció normativista de la societat 

 

En primer lloc i breument, he de donar compte de «l’ontologia social» de 

Habermas, ja que aquest afirma que tota teoria de l’acció pressuposa certes nocions 

ontològiques. Això connecta amb la seva pseudo-metafísica dels tres mons ja 

esmentada.55 Ell diu que les tres categories formals de «món» són condicions o requisits 

cognitius de la possibilitat d’establir convencions intersubjectivament reconegudes com 

a vàlides. És a dir, tot actor social separa implícitament entre aquests tres mons per 

poder afirmar pretensions en el «món-de-vida», que també és distint dels tres primers, ja 

que cada tipus de món possibilita una actitud del subjecte i un tipus de validesa. El món 

objectiu constitueix els estats de coses que són vertaders i permet la manipulació o 

l’observació. Les pretensions de validesa són eficàcia i veritat. El món social és la 

                                                 
53

 Habermas (1981: 23a i 432a). 
54

 Habermas (1981: 105a). El primer són les formes d’interacció social que es (re)produeixen arran de 

valideses heretades i no criticades conscientment, almanco no al moment de la interacció. En el segon, 

aquesta interacció es basa en l’acció comunicativa. Fraser (1985) critica tal distinció. 
55

 Habermas (1981: 81-82a, 102-104a, 114a i 120-122a) es basa en Karl Popper (1977) per distingir-los, 

tot assegurant haver sotmès a crítica la interpretació popperiana substancialista mitjançant el sedàs de les 

categories psicològiques de Jean Piaget. 
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totalitat de relacions interpersonals que tothom reconeix com a legítimes, o el context 

normatiu en què es fixen les relacions interpersonals vàlides.56 Permet la validesa 

conformitat o correcció. El món subjectiu és la totalitat de les vivències individuals 

d’accés privat, la «no-comunitat». Permet la validesa de l’expressivitat o autenticitat.57 

És inevitable tornar vincular tal «metafísica», terme propi de Habermas, amb 

una eventual identificació social de valideses amb àmbits socials concrets. De fet, in 

terminis s’impedeix una actitud estètica vers el món objectiu, una actitud cognitiva amb 

el subjectiu, etc. i etc.58 Això sembla rehabilitar el dubte respecte al possible 

«essencialisme sociològic» de Habermas; és a dir, si cada tipus d’acció pertany 

únicament i exclusivament a un àmbit ontològic específic o no.59 Per a mi, i repeteixo, 

en tant que Habermas diu que la determinació necessàriament contextual del tipus de 

pretensió de validesa no significa que els diferents àmbits d’acció suposin diferents 

tipus d’accions, totes les racionalitats poden trobar-se a àmbits diferents, i per tant, no 

escau acusar-lo de cap essencialisme.60 En qualsevol cas i estrictament parlant, la 

metafísica dels tres mons no suposa pas una reducció substancialista entre tipus d’acció 

i àmbits socials, sinó més bé una identitat entre racionalitats i àmbits ontològics. 

Malgrat que això és problemàtic, i cal superar-ho, és prou diferent de la premissa 

sociològica de la colonització sistèmica, la qual separaria substancialment espais dins 

del mateix món social.61 

En general, Habermas es basa en Max Weber, Talcott Parsons i Émile Durkheim 

per articular una teoria social normativista, segons la qual els sistemes d’acció social 

són ordres de la vida que integren simultàniament idees i interessos,62 per «ordenar les 

oportunitats legítimes de satisfacció dels interessos materials i dels ideals pels afectats»: 

                                                 
56 

Habermas (1981: 127a). És antropocèntric perquè redueix la normativitat a les relacions interpersonals 

humanes. Honneth (2005) explora les relacions de reconeixement «primàries» per evitar-ho.
 

57
 Habermas (1981: 33a) hi inclou opinions i intencions i per tant, l’acció teleològica també l’implica. 

58
 Per exemple, Habermas (1981: 130a) diu que cap acció teleològica o normativa suposa una relació 

reflexiva de l’actor amb si mateix. Excepcionalment, Habermas (1981: 133a) veu emocions referides a 

normes i al món social: la culpa, la vergonya, etc., malgrat siguin inverificables. Cf. Honneth (1992) i els 

sentiments morals. 
59 

En el cas de contestar afirmativament, es facilitaria molt la tesi de la colonització sistèmica. I he de dir 

que hi ha autors a favor i en contra. Coherentment amb la dificultat de la resposta, Fraser (1985) només 

diu que la Teoria de l’acció comunicativa és «potencialment ideològica». 
60

 Habermas (1981: 61a). 
61

 Per això, la metafísica dels tres mons no separa entre esfera pública o privada, incloses per igual al món 

social. A més, el món subjectiu «de la consciència» no es correspon a l’àmbit domèstico-familiar 

tradicional, tot essent el primer quelcom encara més íntim, i el segon part del món comú. 
62

 Recordem el que deia el sociòleg alemany: «Els interessos materials i ideals, i no les idees, dominen 

directament l’acció dels homes. Però molt sovint les “imatges del món” [Weltbilder], creades per les 

“idees”, han determinat com guardaagulles [Weichensteller] els riels sobre els que l’acció ve impulsada 

per la dinàmica dels interessos» (Weber, 1916: 204). 
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«Els interessos han de lligar-se a les idees perquè les institucions que els expressen siguin 

consistents, perquè només a través d’idees pot un ordre de la vida social tenir validesa 

legítima» (Habermas, 1981: 252a).  

 

És a dir, les racionalitats finalista i normativa s’uneixen per explicar l’origen i 

l’estabilitat de les institucions socials. Em sembla un normativisme crític perquè es 

concep que aquests ordres socials estan necessitats de l’eficàcia i de l’interès en la 

mateixa mesura que de la legitimitat, com a Facticitat i validesa. Ara bé, la satisfacció 

eficaç dels interessos no és suficient. D’aquí el normativisme, contra la interpretació de 

les institucions com essencialment anormatives: «un ordre fàctic determinat sols per 

motius racionals conforme a fins és més làbil que l’ordre observat o seguit per la força 

del costum» (Habermas, 1981: 255a). Per això, l’ordre de la vida o sistema d’acció més 

estable és el que té l’exemplaritat, «legitimitat» o validesa consensual.63 

La conseqüència d’aquesta concepció social normativista és que la 

racionalització social moderna, explicació de Weber de la institucionalització de la raó 

teleològica en l’economia i l’Estat, pot i ha de jutjar-se a partir de normes ideals, la 

legitimitat o el factum de ser reconegudes les seves pretensions normatives. A més, 

explicar l’acció social requereix recórrer a «ordres legítims» i a les normes jurídiques i 

ètiques, perquè els interessos motiven només dins dels límits que les valoracions 

normatives imposen fàcticament. La tesi és que l’estabilitat dels ordres legítims depèn 

dels límits estructurals i propis del potencial legitimador de les imatges del món, o 

valors, que a la vegada depèn tant de les condicions fàctiques i externes de credibilitat 

com de les condicions racionals i internes de validesa. Les relacions socials ordenades 

sols són estables si són legítimes, però poden perdre l’estabilitat en funció d’altres 

factors, ja que la legitimitat només és una condició necessària, no suficient. Així i tot, 

és distinta de la pura obediència. Per tant, la facticitat del reconeixement depèn en 

                                                 
63

 Habermas (1981: 253a) postula que «allò normal i manco làbil és un ordre que expressi una trama 

d’interessos i també sigui reconegut com legítim», tot seguint el «primer Weber», no positivista. Perquè 

com es digué a Problemes de legitimació, Weber ja distingeix entre validesa ideal, legitimitat, i social, 

fàctica. La diferència entre aquest i Habermas és que el reconeixement del sociòleg és sempre subjectiu, 

mentre que el de Habermas ha de ser intersubjectiu. Per tant, Habermas reivindica la teoria social 

weberiana que no redueix la legitimitat a legalitat i inclou la necessitat de l’assentiment individual. 
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última instància de les condicions internes i lògiques de validesa: la legitimitat no és 

suficient, però sí prèvia i superior a la facticitat.64 

Tot plegat permet establir unes coordenades per entendre i avaluar els processos 

socials de canvi normatiu, perquè la institucionalització de nous ordres legítims, ja 

validats intersubjectivament, requerirà necessàriament noves «cooperacions entre idees i 

interessos». És a dir, en els canvis socials no són només determinants les racionalitats 

que es reconeixen entre si els participants, a partir d’arguments, ni basta arribar a 

consensos sobre la regulació de les relacions socials, en un àmbit o tota la societat, 

perquè es canviïn les normes. També cal una regulació eficaç que satisfaci els interessos 

dels participants.65 

En resum, un ordre social estable és aquell que simultàniament regula i és 

regulat per la racionalitat normativa i també la teleològica o la legitimitat moral i 

l’eficàcia tècnico-cognitiva. I això permet avaluar les teories que volen explicar la 

modernitat: 

 

«El trànsit a la societat moderna exigeix una explicació complexa que tingui en compte el 

concurs d’idees i interessos i que eviti les suposicions a priori sobre dependències 

causals unilaterals, en el sentit d’un idealisme o d’un materialisme entesos ingènuament» 

(Habermas, 1981: 285a, la cursiva és meva). 

 

Al meu parer, aquesta citació és inequívoca respecte al fet que Habermas vol 

evitar el que he anomenat «monisme sociològic».66 Això és, reduir de manera exclusiva 

l’explicació de l’origen i el manteniment de les relacions socials a una única forma de 

racionalitat. Coherentment, aquest monisme podria produir-se tant amb una racionalitat 

teleològica, «materialisme ingenu», com amb una de normativista, «idealisme». 

Òbviament, amb aquesta crítica simultània a les dues formes de reduccionisme 

                                                 
64

 Tot l’anterior apareix a Habermas (1981: 256a i 258-259a). Que interessos i idees siguin els dos 

elements imprescindibles de tot ordre social legítim, estable i eficaç, o que les dues condicions 

necessàries i suficients d’un ordre social siguin l’eficàcia i la legitimitat, suposa la combinació de dues 

valideses diferents: finalista i normativa. Tal normativisme sociològic contradiu de nou tota hipòtesi 

d’essencialisme social reductor. 
65 

Pel que fa a això, Habermas (1981: 256-257a) postula que els processos tradicionals de reconeixement 

fàctic de normes passaren de ser protagonitzats per individus carismàtics, que «inspiraven» canvis socials 

perquè hi havia intel·lectuals que elaboraven la seva doctrina, a ser «argumentacions regulades» per 

l’acció comunicativa. Aquesta és la teoria de la modernització habermasiana, inspirada en Weber. De 

nou, escau veure l’obra de Rainer Forst i del Claustre d’Excel·lència vinculat la J. W. Goethe Universität 

de Frankfurt am Main (Alemanya), que estudia la generació i evolució dels «ordres normatius». És a dir, 

els processos fàctics de reconeixement de validesa de les normes morals i jurídiques.
 

66
 Quelcom que he analitzat en una altra ocasió. Cf. Comas (2010a). 
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sociològic, Habermas fonamenta la seva proposta ja coneguda: el dualisme sociològic, 

que em sembla no essencialista. 

En estricta relació amb l’anterior, escau tornar a parar esment en la distinció 

entre «sistema» i «món de la vida», punt de mira de la majoria de crítiques rebudes, en 

tant que foren entesos com a camps socials essencialment antagònics.67 És important dir 

que aquesta distinció se sosté en una definició sociològica i no hermenèutica del 

concepte de «món de la vida». Aquest no és ara comprés o observat com el transfons de 

saber aproblemàtic o herència de totes les pretensions de saber acumulades en la 

tradició, sinó que és la forma de coordinar les accions socials a partir de les 

orientacions d’acció dels mateixos participants.68 Per oposició, el «sistema» és la 

perspectiva d’anàlisi de la coordinació de l’acció social al marge o a les espatlles de les 

orientacions d’acció dels agents.69 En tot cas, de manera reiterada Habermas afirma que 

la distinció només és una diferència de perspectiva sociològica, o en tot cas 

metodològica, i que només pretén avaluar la societat des de dos angles distints. És a dir, 

no considera que les dues categories constitueixin pas dos àmbits socials diferents. No 

obstant això, de la mateixa manera que les diverses pretensions de validesa poden caure 

en un cert essencialisme sociològic, en tant que cada forma d’acció pertanyi únicament i 

exclusivament a un àmbit social, la distinció teòrico-analítica entre sistema i món de la 

vida pot sofrir una interpretació anàloga. De fet, això és el que opinen dos dels 

principals lectors crítics d’aquesta obra habermasiana, Axel Honneth i Nancy Fraser.70 

Per part meva, repeteixo que en la mesura que hi ha prou elements en la teoria de la 

racionalitat com per contradir una hipòtesi essencialista, la teoria de la democràcia 

derivada de la primera justifica la relativització de la influència sistèmica en el conjunt 

del deliberacionisme habermasià.71 

                                                 
67

 Aquesta interpretació es produeix arran de les reflexions habermasianes al tom II, precisament 

justificades per la necessitat d’un dualisme sociològic que no es tanqui en una comprensió de les relacions 

socials com a resultat de decisions i intencions conscients dels subjectes, «visió hermenèutica». Com he 

insinuat abans, la comprensió essencialista del dualisme és molt problemàtica i contradictòria amb tota la 

teoria de l’acció, de la racionalitat i de la societat fins ara modelades. 
68

 En tal canvi de perspectiva, el «món de la vida» substitueix literalment a l’acció comunicativa com a 

mode de regulació social. 
69

 Literalment, la teoria de sistemes, que Habermas aprova parcialment, postula que la societat ja no és 

coordinada per les pretensions de validesa que els mateixos agents i parlants articulen, sinó anònimament 

mitjançant «l’acció sistèmica», un fenomen inèdit que coherentment no entra dins de l’estructura de 

pretensions de validesa esmentat abans. 
70

 Cf. Honneth (1989) i Fraser (1985). 
71

 Un altra qüestió problemàtica és la relació entre la categoria «món de la vida» amb la de «classe 

social», ja que a cops Habermas (1981: 105a) identifica la primera amb un grup social determinat, més 

que no pas un àmbit. Això roman desatès al llibre, malgrat Habermas (1981: 195a) diu que la seva 

reflexió vol aclarir si el capitalisme imposà una racionalització unilateral en la modernitat. 
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3.3. Tensions en la teoria del dret 

 

De forma molt esquemàtica, es pot dir que Habermas, al tom I, critica 

rotundament la concepció positivista i decisionista del dret per part del «segon Weber». 

El filòsof de Düsseldorf denuncia sens dubte les incoherències del sociòleg respecte a la 

seva prèvia teoria de la modernització social, en els fonaments de la qual Habermas 

observa una teoria normativista. Ara bé, al tom II de la Teoria de l’acció comunicativa 

domina l’ambigüitat respecte del dret, ja que la tesi de la colonització sistèmica el 

transforma en un recurs cosificador de les relacions comunicatives. 

Per aquesta raó, anticipo que sóc de l’opinió que a la concepció jurídica 

habermasiana apareix una innegable tensió entre una concepció normativista de la 

societat, d’una banda, i la perspectiva jurídica derivada de la teoria de sistemes, de 

l’altra.72 Ara bé, crec que és necessari, i a més a més també possible, recuperar la teoria 

normativista de Habermas apareguda a la Teoria de l’acció comunicativa, enterrada sota 

les premisses sistèmiques de Luhmann. Tal com deia al principi del capítol, això 

permetrà reconnectar la teoria de la democràcia i del dret de les dècades prèvies amb la 

teoria deliberativa de la política posterior. I això serà possible perquè aquesta teoria 

social i jurídica habermasiana, que se situa en contradicció amb la perspectiva sistèmica, 

és normativista, és a dir, defensa que cal legitimació; és crítica, perquè no tot acord és 

vàlid; i també és realista, perquè s’admet l’existència de relacions de poder i de 

desigualtats en els processos de legitimació. A continuació intentaré demostrar que 

aquesta concepció legal normativista sí es troba efectivament a aquesta dècada. 

En primer lloc, cal observar amb detall la crítica habermasiana a les 

contradiccions de la teoria del dret de Max Weber. La denúncia de Habermas té com a 

idea bàsica que, d’una banda, el sociòleg va descriure la modernització occidental com 

a racionalització social en base a un «ancoratge normatiu» de les formes d’acció 

teleològiques i instrumentals, pròpies de l’economia capitalista i l’administració 

burocràtica. Això significa que aquestes esferes socials pogueren ser governades per tals 

tipus d’acció concrets perquè prèviament hi hagué relacions de reconeixement 

normatives pròpies del món de la vida que ho legitimaren, tal com la sociologia 

normativista demana. Per això Weber articula la famosa tesi de l’esperit del 

                                                 
72

 Això provoca una visió del dret problemàtica, ambigua i deficient, com explicaré després. Perquè el 

dret expressa tant la influència sistèmica en aquesta obra com el seu abandonament posterior. 
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protestantisme com a fonament ètic del capitalisme i del dret formal burgès com a 

àncora moral de l’Estat-nació.73 Però de l’altra banda, un cop postulada tal teoria de la 

modernització, Weber sembla oblidar la «natura» normativa del dret i arriba a 

considerar-lo com un simple instrument més, propi de la raó finalista que ha ajudat a 

«ancorar-s’hi». I això no succeeix amb l’ètica protestant. Per això, Habermas li recorda 

que es crearen les bases de les relacions econòmiques, administratives i legals de l’Estat 

i de l’empresa des de les idees jurídiques modernes i l’ètica protestant. Aquest procés té 

lloc mitjançant les agències de socialització, la comunitat religiosa, la família, i les 

institucions socials com les universitats, etc. Per això, la crítica a Weber repeteix la idea 

habermasiana que situa sempre allò normatiu a la base necessària d’allò finalista. 

Habermas no diu que el dret i l’ètica foren fonaments, sinó que ho són sempre.74 

Es reivindica així que el «primer Weber» interpretà el desencantament de les 

religions com a racionalització normativa que «causà» o permeté el pas a l’economia 

capitalista. Perquè tal canvi normatiu comprèn les idees que possibilitaren l’ancoratge 

de l’acció racional orientada a fins com a forma racional conforme a valors en el 

sistema de treball social. Per tant, abans de la racionalització social es donà 

necessàriament una racionalització cultural. Allò a explicar no és la racionalitat 

teleològica en sí sinó la seva institucionalització,75 que no depèn pas de la primera sinó 

de «les normes que ancoren aquesta en el sistema de la personalitat i el sistema 

institucional» (Habermas, 1981: 288a).76 Per tant, el «segon Weber» és criticat per 

oblidar que hi ha altres racionalitats al marge de la finalista; quelcom que contrasta amb 

les pròpies afirmacions del «primer Weber», qui defensava que els ordres legals i les 

institucions socials se constitueixen i reprodueixen gràcies als acords normatius, jurídics 

o ètics, de les persones.77 

                                                 
73 

Weber (1904-1905), citat per Habermas (1981: 216a). Curiosament, partint de les mateixes premisses 

weberianes, Boltanski i Chiapello (1999) critiquen l’anormativisme sistèmic de Habermas (1981). 
74

 Habermas (1981: 226a). Així, el dret no pot deixar de ser una forma d’acció i de racionalitat normativa. 

Per això, els subsistemes econòmic i administratiu encara i sempre s’han d’ancorar en el món de la vida. 

D’aquí la tensió amb la tesi de la invasió sistèmica, que pressuposa allò criticat a Weber: un sistema 

anormatiu. 
75

 Habermas (1981: 263a). Així, el terme «institucionalització» és usat a aquesta obra per parlar del 

problema de la legitimació social de les relacions de poder polític i social tractats a Habermas (1962 i 

1973a). 
76

 Coherentment, segons el «primer Weber», el calvinisme i el metodisme, «àncores ètiques», 

impregnaren totes les esferes i totes les etapes de la vida (Habermas, 1981: 294a), tot creant una 

«hegemonia socionormativa» que contradiu de nou l’essencialisme sociològic. 
77

 Tot remarcant que el «sistema» es basa sempre en valors, i refutant de nou «l’anormativisme sistèmic», 

Habermas (1981: 296a) considera al protestantisme com l’ètica més adient i coherent amb l’economia 

capitalista, en tant que suposa un individualisme absolut, d’intenció monològica i afraternal. Per això, el 

considera totalment diferent i/o oposat al catolicisme humanista. 
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És a dir, Habermas defensa que hi havia altres ètiques o racionalitats normatives 

disponibles a la modernitat per sostenir i/o justificar les formes d’acció social, tot 

donant peu a una altra economia i administració. Per exemple, l’ètica cristiana de la 

fraternitat, que propugna la reciprocitat universal entre els membres d’una irrestringida 

comunitat de comunicació, tot anticipant l’ètica comunicativa:78  

 

«L’ètica universalista de la fraternitat xoca frontalment amb les formes de racionalitat 

econòmico-administratives, en les quals economia i Estat s’objectivitzen en un cosmos 

hostil a la fraternitat» (Habermas, 1981: 298a). 

 

Per tot l’anterior, és clar que Habermas defensa una teoria del dret normativista, 

coherent amb la concepció social no funcionalista. Per això és important la reivindicació 

d’altres normativitats disponibles, tot contradient de forma pràcticament definitiva la 

hipòtesi d’una dicotomia essencialista entre sistema i món-de-vida, perquè l’autèntic 

conflicte és entre tipus d’ètiques diferents amb institucions pròpies, no àmbits socials 

irreductibles. I conseqüentment, aquesta reivindicada funció del dret «vacuna» també 

contra la concepció de l’economia i l’administració com a moralment neutrals, que jo 

anomeno «anormativisme sistèmic». 

Congruentment, Habermas considera tasca pròpia de la Teoria Crítica la 

denúncia de la modernització social com la realització històrica monoracional, 

unidimensional i conflictiva d’una única concepció normativa.79 És a dir, la Teoria 

Crítica pot i ha de revelar críticament els processos d’institucionalització normativa, 

mitjançant la politització que permet l’acció comunicativa.80 Això té lloc amb l’anàlisi 

dels valors injustos o immorals inherents a les ètiques dominants, ja que per això 

legitimen les institucions, les polítiques i les lleis vigents, a més de la revisió dels 

pressupòsits morals de les ètiques alternatives.81 Així les coses, el normativisme jurídic i 

sociològic, nucli inequívocament crític del seu posicionament, es basa en la premissa 

segons la qual les condicions de la racionalitat són les condicions d’un consens assolit i 

                                                 
78

 Habermas (1981: 267a). Val a dir que aquí hi ha cert etnocentrisme, ja que Habermas (1981: 280a) 

afirma que «Occident», el judaisme, el cristianisme i la filosofia grega tenen més potencial de 

racionalització normativa i cognitiva que «Orient», l’hinduisme i el confucianisme. 
79

 Honneth (1994) també ho rebutja, però sense mencionar la crítica de Habermas (1981) . 
80

 Com féu Weber (1904-1905) en identificar l’ètica protestant com a «causa» del capitalisme, en tant que 

«fonament d’una actitud cognitivo-instrumental enfront dels processos intramundans i les interaccions 

socials» (Habermas, 1981: 223a). 
81

 Per exemple, s’haurien de revisar els següents axiomes de l’ètica deliberativa d’arrel cristiana: 

l’androcentrisme, l’heterosexisme, l’antropocentrisme, l’hiperracionalisme neocartesià, etc. 
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fundat comunicativament. Per tant, no totes les «normativitats» disponibles al món de la 

vida són modes racionals ni reflexius, sinó dogmàtics i invàlids, per «legitimar» els 

ordres socials de manera eficaç. Coherentment amb el que hem dit a Problemes de 

legitimació, les ideologies poden justificar les relacions socials, perquè són estructures 

normatives heretades i tot fa suposar que en algun moment foren criticades per alguna 

acció comunicativa, però no representen l’ideal de legitimació crític de Habermas. 

Aquest és l’únic que permet diferenciar entre consensos legítims i il·legítims, gràcies a 

la lliure comunicació social o sense aquesta, respectivament. I com explicaré a 

continuació, aquest es dóna només amb la deliberació pública. 

 

3.4. L’esfera pública 

 

Com he dit just al principi del capítol, la teoria de l’opinió pública no és el 

leitmotiv principal d’aquesta obra. Però sí que s’estudien les condicions socials de 

legitimitat i/o de legitimació del poder, ja que aquestes són subsidiàries de la teoria de la 

racionalitat comunicativa. En concret, es vinculen al procés social de reconeixement de 

la validesa normativa explicada abans.82 

Això és així perquè, en veritat, malgrat Habermas fonamenta el nucli de la 

discursivitat amb una teoria de la racionalitat comunicativa que va més enllà o supera la 

validesa normativa, el lloc i el rol de la publicitat és suplantat per l’acció comunicativa 

en general, i la validesa «correcció» en particular. Si abans allò públic era el mode i 

l’espai per racionalitzar el poder, ara s’identifiquen tàcitament acció normativa i opinió 

pública. Al meu parer, es privilegien els processos comunicatius en l’esfera pública 

perquè hi ha dues altres identitats prèvies: primer, entre «món social» i esfera pública; 

segon, entre «món subjectiu» i esfera privada. Tenint en compte la definició del «món 

subjectiu» com a àmbit essencialment intraindividual i «regne» de les pretensions de 

validesa inverificables, això és molt problemàtic. D’entrada perquè pot naturalitzar les 

relacions també discursives però clàssicament incloses dins allò familiar-domèstic, tot 

contradient l’esmentada relativització o crítica de la distinció substancial entre públic i 

privat, i que es basa en una intersubjectivitat irreductible a publicitat. És a dir, 

Habermas fa passes enrere en el camí de la politització «d’allò privat». En segon lloc, 

perquè provoca que dins allò públic no s’admetin tots els arguments possibles, sols els 
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 Prèviament a Problemes de legitimació, Habermas ja havia reubicat la teoria de publicitat dins de 

l’ètica discursiva , que vol explicar com se poden justificar tota classe de normes, públiques o privades. 
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normatius. És a dir, l’esfera pública és empobrida discursivament, i d’aquí que 

esdevingui potencialment deontològica, racionalista, etc.83 

En qualsevol cas, els trets ideals propis de l’acció comunicativa tenen uns 

efectes rotunds en l’esfera pública, problemàtics al marge de l’eventual reducció 

d’aquesta a «món social». Per ser breu, tractaré els fronts de discussió següents: la 

religió; les emocions; la socialització normativa; i els mass media.84 

En primer lloc i en relació a la religió, Habermas descriu la modernització 

occidental com un procés de secularització social, és a dir, afirma que les societats 

modernes estan regulades per relacions normatives profanes.85 Es basa en la idea que en 

gran manera l’acció comunicativa s’oposa a la fe, forma d’acció dogmàtica i 

prereflexiva.86 Tal concepció secular de la modernitat impedeix a priori la Teoria Crítica 

d’actualitzar la tasca de Weber. És a dir, impossibilita l’anàlisi de les formes de 

religiositat, enteses com a racionalitats de valors, que avui poden ancorar la racionalitat 

finalista capitalista, com ho feren a l’inici de la modernitat. Això és vital, ja que tota 

religió té com a tema central la justificació de la desigualtat en la distribució dels béns 

entre els homes. En altres paraules, tota religió és una concepció ètica de la 

(in)justícia.87 Per això, quan Habermas afirma que la modernitat està totalment 

governada per l’acció comunicativa i la reflexivitat, formes d’acció seculars, està 

desincentivant indirectament l’escrutini de les formes de creença contemporànies. I això 

és cabdal per veure quines pràctiques, institucions o relacions de poder promouen i/o 

                                                 
83 

Des del meu punt de vista, un dels motius d’aquest fenomen torna a ser la mala influència de la teoria 

de sistemes. És a dir, les categories sistèmiques del tom II fan caure en una estructura social dicotòmica 

que no només provoca un antagonisme entre sistema i món de la vida, sinó que també produeix la 

separació entre esfera privada i esfera pública. I això és incoherent amb la sociologia normativista 

explicada fins ara. De fet, la majoria de crítiques feministes contra Habermas es centren en aquesta 

distinció quasi essencialista entre esfera pública i privada que té lloc a la Teoria de l’acció comunicativa, 

sense observar en primer lloc que l’origen del problema rau en l’herència arendtiana que Habermas té als 

anys seixanta. Cf. Pateman (1983 i 1988), Fraser (1985, 1989, 1990, 1991, 1992a, 1992b, etc.), Young 

(1981, 1986, 1989, 1995, 1999 i 2001); etc. D’altra banda, crec que les crítiques de Honneth (2003 i 

2007) a la restricció o reducció de la Teoria Crítica a teoria de la justícia i de l’esfera pública responen 

també a tal contaminació sistèmica, del tot prescindible. 
84

 Però hi ha altres factors de conflicte, l’etnocentrisme, l’androcentisme, el «presentisme», el 

monolingüisme normatiu, etc. 
85

 De fet, Habermas (1962: 77) ja vinculà la primera publicitat crítica amb el judici profà. 
86

 El fet que el filòsof teutó consideri la racionalització de l’ètica i del dret com un procés que suposà la 

seva «publicitat i democratització», per esdevenir objectes de la discussió racional i de la decisió profana 

(Habermas, 1981: 221a), també demostra la problemàtica identificació entre acció comunicativa i opinió 

pública. Entre d’altres, critiquen això Hans Joas (2004) i Charles Taylor (2007), que contraproposen una 

anàlisi sociològica més complexa de les formes d’acció social que tenen influència en les decisions 

subjectives i/o polítiques, i una «secularització» alternativa, respectivament. 
87

 Habermas (1981: 267a). 
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volen institucionalitzar les religions. En conclusió, cal posar en dubte la idea 

habermasiana de l’absoluta secularització o «desfidelització» del món de la vida.88 

En segon lloc i respecte de les emocions, la distinció habermasiana entre acció 

normativa i acció dramatúrgica, o estètica, està estretament unida a l’oposició entre 

aquestes dues tríades: raó-públic-universal i emoció-privat-particular. Per això, la 

racionalitat expressiva no pot ser criticada ni servir per establir relacions de 

reconeixement legítimes. Malgrat que Habermas diu que les pretensions de validesa 

expressives es poden incloure en la discussió pública com a elements no comuns ni 

criticables, és obvi que tàcitament s’exclou allò emocional i allò inconscient o instintiu 

dels discursos teòrics i pràctics, quelcom que ha estat correctament denunciat.89 

En tercer lloc, la socialització normativa fa referència als processos 

d’internalització i acceptació de les relacions normatives per part dels subjectes no 

«madurs». Aquest procés es basa en les relacions entre pares, mares i infants, i permet 

així veure la concepció habermasiana de les relacions familiars i a més, la relació entre 

allò privat-familiar i allò públic. En general, es veurà com «l’ontogènia normativa» 

amplia el model ideal de l’acció. A més, cal tenir en compte que tot plegat s’inscriu en 

la teoria de l’evolució social que Habermas ha pretès construir des de La reconstrucció 

del materialisme històric.90 Això és així perquè la socialització normativa seria un dels 

dos processos que el pensador germànic concep com a part del desenvolupament social 

de tota la humanitat, junt a la (re)producció tècnica dels mitjans materials de 

subsistència. 

En primer lloc, s’observa cert androcentrisme a la concepció habermasiana. 

Habermas recull de Herbert Mead la idea segons la qual és el llenguatge el que permet 

la socialització dels individus. Però també accepta d’ell que «la caça, la reproducció 

sexual i cura de les cries o la defensa del territori» són quelcom «funcional», natural i 

presimbòlic. Per tant, propi d’allò «sistèmic» a regular no normativament, a diferència 

del que s’inclou dins del «món de la vida». No debades, Habermas parla constantment 

                                                 
88

 Al meu parer, aquesta és empíricament falsa i categorialment incoherent. Afortunadament, anys després 

Habermas torna a tematitzar el problema de la inclusió de les comunitats religioses dins de l’esfera 

pública, amb un resultat distint —veure l’apartat 5.5. 
89

 Habermas (1981: 82a). Entre d’altres, les crítiques es troben a Benhabib (1992), Fraser (1991 i 1992a), 

Honneth (1992 i 2005), Butler (2004) o Allen (2007a, 2007b, 2009, 2010a, 2011 i 2012). 
90

 Cf. Solares (1997: 59). 
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de la socialització dels nins, gènere masculí, en una relació principalment amb el pare, 

autoritat que posseeix el rol social d’educador.91 

En segon lloc, Habermas diu que l’aprenentatge moral requereix de l’empatia, és 

a dir, cal que l’infant converteixi el que abans era un simple objecte en un subjecte i que 

s’hi identifiqui. Tal identitat empàtica és així el prerequisit de tota acció comunicativa.92 

En tant que aquest procés no és proper ni similar per l’autor germànic al 

«reconeixement», prenem consciència que aquesta categoria de «reconeixement» es 

redueix a descriure la resolució de pretensions de validesa públiques. De fet, ja havia 

dit que al món subjectiu només hi ha formes d’acció i racionalitat que no són validables, 

és a dir, que no admeten cap reconeixement intersubjectiu, que és la forma de «validar». 

Això contrasta amb la comprensió d’Axel Honneth a La lluita pel reconeixement, qui 

precisament en lloc d’empatia parla de reconeixement afectiu previ al habermasià. Per 

tot plegat, temo que Habermas a la Teoria de l’acció comunicativa dóna per suposats 

tots els processos per capacitar que els individus puguin refusar o acceptar raons i 

arguments.93 Tal supòsit acrític fomenta que la teoria de la justícia i del dret legítims es 

redueixi a relacions entre subjectes adults i autònoms. 

Addicionalment, el problema rau en què la validesa normativa apareix i es 

desenvolupa psicosocialment i en primera instància en el si d’aquesta relació entre pare 

i infant. Coherentment amb allò dit anteriorment, aquesta interacció pot ser dogmàtica, a 

partir dels prejudicis heretats pel món de la vida, o reflexiva. Per assolir el segon 

caràcter, caldria que tots els implicats en tal relació social «privada» en donessin el 

vistiplau o reconeguessin intersubjectivament les pretensions de validesa alienes. No 

obstant això, els infants no tenen la mateixa competència lingüística o social que llurs 

pares, ni les dones respecte dels homes, perquè hi ha diferències d’estatus domèstic. Per 

tant, si Habermas descuida aquestes diferències subjectives en «les facultats de 

reconeixement», associades a factors com el gènere, l’edat, discapacitats, malalties, etc., 

naturalitzaria les injustícies que se’n deriven. Ara bé, segons Habermas, tot i que és cert 

que els individus neixen «incompetents comunicativament», això no elimina pas la 

validesa normativa de la seva relació amb els cuidadors, ja que és la societat en conjunt 

la que legitima tal interacció educativa. És a dir, s’avalua qualsevol relació d’autoritat 

                                                 
91

 Habermas (1981: 17b, 50b i 52b, la cursiva és meva). Aquest caràcter no simbòlic d’allò reproductiu és  

precisament criticat per Fraser (1985). 
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 Habermas (1981: 19-22b). Això s’hauria de comparar críticament amb els estudis en psicologia 

cognitiva i sobre «teoria de la ment», ja que aquesta sembla la base de la intersubjectivitat comunicativa a 

través del reconeixement de la veu aliena per analogia amb la pròpia —cf. Tomasello (1999). 
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 Quelcom que Habermas (1962) descrivia implícitament com a «privacitat íntegra». 
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des de criteris públics perquè Habermas no pot negar que la relació entre pares i fills és 

de desigual distribució de mitjans de sanció i autoritat.94 En conclusió, les injustícies 

eventuals en els processos socialitzadors dels subjectes són un altre argument a favor 

del caràcter primordialment públic de la deliberació, ja que només així es podran salvar 

i/o denunciar les desigualtats pel que fa a competències lingüístiques i psicosocials entre 

els participants en la interacció «privada» a avaluar. 

Aquesta qüestió no és aprofundida de manera sistemàtica per Habermas en obres 

posteriors. No obstant això, puc observar que a La constel·lació postnacional, 

l’educació pública no és pas una imposició que contradigui la voluntat paterna sinó més 

bé un dret dels infants en tant que futurs ciutadans de la comunitat democràtica, i per 

tant, que ha de prevaler sobre les decisions dels progenitors.95 A parer meu, això vol dir 

que les relacions de reconeixement jurídic desborden inequívocament la distinció entre 

allò públic i privat, ja que regulen interaccions de tot àmbit social, malgrat siguin 

legitimades només públicament. I això ha de ser així precisament per protegir la 

llibertat, la dignitat i els drets dels infants i/o tots aquells subjectes no autònoms o que 

no poden manifestar-se públicament. És a dir, la societat s’ha de fer càrrec de les 

persones que no són subjectes autònoms i protegir-ne la igualtat enfront la llei, i fer-ho a 

tot àmbit. Per tant, el procés de socialització ha d’estar regulat políticament i 

públicament, i no ser vist com quelcom «natural» i privat. 

En quart lloc i pel que fa als mass media, cal citar la crítica de Habermas al 

pessimisme d’Adorno respecte els mass media. Bàsicament, Adorno no entenia el tret 

ambivalent del control social a través d’aquests; perquè malgrat el mitjà «diner» 

substitueixi l’enteniment lingüístic com a mecanisme coordinador de l’acció social, els 

mitjans de comunicació de masses depenen de i reforcen les possibilitats de 

comunicació dins del món-de-vida. Ara bé, el potencial de comunicació està 

neutralitzat per formes d’organització social que estructuren fluxos de comunicació 

unidireccionals i no reversibles. Per tant, Habermas a la Teoria de l’acció comunicativa 

critica inequívocament la teoria essencialista i reductora de les telecomunicacions per 
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 Habermas (1981: 53-54b). En veritat, no només accepta que és una relació de poder, absent a Història i 

crítica de l’opinió pública, sinó que la veu desitjable perquè les asimetries, si són regulades socialment, 

són un medi vàlid per educar l’autonomia i construir la identitat. Per això, a la llar domèstica hi ha més 

obediència i sancions que no pas amor o comunicació. Aquesta no idealització de l’esfera privada-

familiar s’apropa a Arendt (1958) i s’allunya de la lectura de Fraser (1985) i de Honneth (1992). 
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 Habermas (1998a: 132-133). 
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part de la primera Escola de Frankfurt.96 La publicitat és ara deformada o manipulada 

per culpa de la «unidireccionalitat» de la comunicació, no pel caràcter «audiovisual» 

dels mitjans. En conseqüència, ja no s’oposen radicalment mitjans de comunicació i 

opinió pública. En resum, Habermas abandona la hipòtesi segons la qual la manipulació 

ideològica de les masses depèn de la forma essencial dels mass media, per dir que depèn 

de la penetració de les lleis del mercat en la producció de la cultura.97 

 

3.5. El poder 

 

Em dóna la impressió que el poder és la categoria que, amb el dret, sofreix més 

la influència de la teoria de sistemes de Luhmann. La concepció weberiana ho facilita 

perquè ja el redueix a una forma de racionalitat estratègica.98 En general, Habermas 

reedita la idea d’un compromís d’interessos i per això, desvincula la categoria de 

«consens» i la de poder.99 Per això, la Teoria de l’acció comunicativa ha abandonat la 

possibilitat d’un poder racional i públic, identificat amb el resultat de l’opinió pública, 

clau a la dècada dels seixanta. Com ja vaig insinuar abans, l’inici d’aquest procés de 

«desracionalització o deslingüistificació» del poder és ja observable al llibre Problemes 

de legitimació en el capitalisme tardà.100 Crec que aquest és el punt d’arribada d’un 

camí amb diverses procedències. 

En primer lloc, es recol·loca el poder en un altre estatus categorial. Per a 

Habermas, tot plantejament de pretensions de validesa requereix com a mínim d’un 

parlant i un oient. L’últim sols pot acceptar, rebutjar o deixar en suspensió la pretensió 

del parlant. Ara bé, el fet de pronunciar «un sí o un no» no suposa necessàriament una 
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 Habermas (1981: 473a). Això se diferència del seu primer llibre, Història i crítica de l’opinió pública, 

però connecta amb el distanciament ja visible respecte de tal concepció essencialista a Problemes de 

legitimació en el capitalisme tardà. 
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 Malauradament, tal canvi, positiu, sembla resultat de tesi de la colonització sistèmica, que pressuposa 

dos àmbits socials essencials, i la invasió d’un dins de l’altre. Així, caldrà depurar dèficits sociològics per 

analitzar la indústria cultural-periodística sense idealitzacions. 
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 Així ho percep Habermas (1976b) a l’article «El concepte de poder de Hannah Arendt». Coherentment, 

Habermas (1981: 36a) afirma que la pràctica comunicativa de l’argumentació permet continuar l’acció 

per altres mitjans quan el desacord no és solucionable per l’ús directe o estratègic del poder. I que la 

negociació de compromisos no pretén fonamentar discursivament les pretensions de validesa, sinó que és 

un simple ajustament d’interessos no susceptibles d’universalització sobre la base d’un equilibri de 

posicions de poder (Habermas, 1981: 60a). 
99

 Així, el rol del concepte de poder d’Arendt (1970), valorat per Habermas (1976b), és assumit pel 

concepte de validesa, oposat a tota forma de coacció i violència. Aquesta és sinònima d’acció 

comunicativa, i per tant, Honneth (1982) torna a tenir raó. 
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 La diferència rauria en què llavors, malgrat es donà aquest procés, els poders polítics, administratius i 

econòmics encara han de ser legitimats sociocomunicativament, quelcom que a la Teoria de l’acció 

comunicativa és fa quasi impossible a causa de les categories sistèmiques. 
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d’aquestes tres opcions anteriors, ja que també podem respondre «sí» a un imperatiu. En 

tal cas, ens sotmetem a l’arbitri aliè sense acceptar la pretensió de validesa. És a dir, 

Habermas distingeix entre actes de parla i imperatius, i per això, l’obediència a ordres 

no suposa cap consens, validesa o concertació. El poder coercitiu no assoleix mai 

reconeixement. Per això, ell ho anomena «pretensions de poder», expressions d’una 

voluntat arbitrària i subjectiva, contra una raó legítima i intersubjectiva.101 Per tant, 

inequívocament se situa el concepte de poder sota una lògica weberiana i/o hobbesiana 

que fa impensable una noció de poder «comunicatiu».102 Perquè els imperatius es 

refereixen a una voluntat monològica, acceptació o refús dels quals és radicalment 

diferent del reconeixement o rebuig de pretensions de validesa.103 

El segon camí de deslegitimació és l’ús explícit del mateix concepte de poder de 

Weber, sense matisar-lo amb el terme «pretensió de». Sabem que les institucions han de 

reunir interessos i també idees per tenir consistència i legitimitat. No obstant això, 

Habermas admet la possibilitat inestable de l’existència d’ordres de la vida sense 

validesa i del seu manteniment fàctic sols basat en els hàbits, «trames d’interessos» o la 

imposició repressiva, la intimidació i el terror.104 Encara més, afirma que l’equilibri en la 

integració d’interessos i idees és tan precari, imperfecte i contingent que requereix la 

violència fins i tot malgrat hi hagi legitimitat.105 Per tot plegat, el concepte de poder 

s’identifica amb la «trama interessos» que sorgeix d’una ponderació racional conforme 

a fins per part de subjectes estratègics que es fan expectatives estables. De nou, lluny 

del «poder públic». 

En el tercer camí vers la deslingüistificació, el poder és un mitjà de regulació 

sistèmica que regeix en el subsistema d’acció finalista «administració burocràtica», 

quelcom anàleg als diners en l’economia. Així, és un recurs sistèmic oposat i/o mancat 
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 Habermas (1981: 63a). Així, en veritat hi ha diferents tipus de pretensions, contra allò descrit amb els 

diversos tipus de pretensions de validesa. Sorprèn que Teoria Crítica actual no tracti aquesta distinció 

entre imperatiu, pretensió de poder, i oració normativa, pretensió de validesa «rectitud» (Habermas, 1981: 

416a). 
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 Habermas (1981: 252-253a). La concepció estratègica del poder és també a la teoria dicotòmica de 

l’acció de Mead (Habermas, 1981: 48b). La seva «acció teleològica» no té com objectiu assolir cap 

consens sinó influir en la situació o circumstàncies de l’acció vers l’èxit, sense haver-hi cap comunicació. 

Fins i tot vincula les pretensions de poder amb un llenguatge de senyals i símbols encara precomunicatiu i 

instintiu. Això «desplanta» l’acció finalista del si de l’acció comunicativa, tot facilitant el dualisme 

sociològic essencialista. 
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 Habermas (1981: 49b). Les pretensions de poder no fonamenten cap legitimitat intersubjectiva, ni 

garanteixen la coordinació de les accions socials i els efectes són sempre contingents i arbitraris. Tal com 

concep Honneth (1989 i 1992) el poder de Foucault o la sociologia hobbesiana, incapaços d’explicar 

l’ordre social. 
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 Aquí entren en joc les relacions de poder social i econòmic que Habermas (1962) vol racionalitzar. 
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 Com en Habermas (1976b), la relació violència-poder-legitimitat s’allunya d’Arendt (1970). 
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de llenguatge.106 No hi aprofundeixo per les raons esmentades al principi, però 

Habermas sembla acceptar tal noció, tot i la teoria normativista. 

Les tres rutes aquí descrites confirmen que a la Teoria de l’acció comunicativa 

ja no hi ha cap vincle necessari entre validesa i poder. Cap forma de validesa pot donar 

peu a una forma de poder ni viceversa perquè són tipus de pretensions diferents. Això 

contradiu la primera teoria de la publicitat dels anys seixanta i la posterior definició del 

deliberacionisme, de Facticitat i validesa, però desenvolupa les categories de la dècada 

dels setanta. No obstant això, malgrat aquesta pèrdua d’una noció comunicativa de 

poder, escau analitzar les crítiques habermasianes a l’abandonament de la teoria del dret 

normativista per part del «segon Weber» en estricta relació amb la concepció 

habermasiana del poder de Història i crítica de l’opinió pública i de Problemes de 

legitimació en el capitalisme tardà. Perquè tot criticant Weber, al tom I, Habermas 

defensa la necessitat de fonamentació i legitimació de les lleis, en coherència amb la 

concepció discursiva de legitimació de les relacions de poder a partir dels processos de 

discussió pública en base a raons i arguments morals. En aquesta mesura, es mantén la 

teoria discursiva del dret i la teoria democràtica protodeliberativa. 

 

3.6. Balanç 

 

En primer lloc, Habermas a principi dels vuitanta afirma que la colonització 

sistèmica del món de la vida es dóna inexorablement. Al marge de les reivindicades 

continuïtats en la teoria social, del dret, de la publicitat i del poder, tal diagnòstic té un 

efecte rotund sobre la democràcia: pràcticament és impossible. L’economia roman 

tancada entre lleis suposadament immanents al mercat capitalista, que és així 

naturalitzat com a quelcom que s’autoregula, i això reprodueix un cert «positivisme 

econòmic». L’administració es regeix per relacions burocràtiques jeràrquiques que 

només atenen a raons sistèmiques. I tot i defensar l’existència d’una esfera pública 

regida per l’acció comunicativa, aquesta està infectada de relacions de poder i de diner 

que li són alienes. Però el més greu és que fins i tot en l’hipotètic cas de no haver-hi cap 

invasió, Habermas tampoc no pretendria modificar pas el funcionament autoregulat i 
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sistèmic del capitalisme i de l’Estat-nació.107 Així, el principal pronòstic anhelat és la 

resistència del món de la vida contra els embats reificadors dels subsistemes i del dret 

modern, desqualificat ara amb el terme «juridificador». És a dir, la Teoria de l’acció 

comunicativa no sembla pas defensar com prèviament la necessitat que les relacions de 

poder polític, inherents a tot govern, administratiu, articulades a les burocràcies, o 

socioeconòmic, pròpies del mercat capitalista, siguin coordinades i legitimades 

mitjançant l’acció comunicativa. Això és així perquè la tesi de la invasió sistèmica 

pressuposa com a fet irreversible i quasi desitjable «sociològicament» la prèvia evasió 

sistèmica respecte dels mecanismes comunicatius i públics de legitimació. Per tant, el 

rol de la teoria de sistemes sobre la teoria de la democràcia deliberativa és innegable.108 

Per això, la meva proposta clau és que la Teoria de l’acció comunicativa suposa 

un obstacle greu tant en sociologia com en teoria política per culpa de la teoria de 

sistemes. Això no obstant, simultàniament també és una gran passa endavant en teoria 

de la racionalitat, en comparació amb la Dialèctica de la Il·lustració de Horkheimer i 

Adorno. I en això últim es recolza la democràcia comunicativa, ja que l’ètica i la 

política discursives, i per tant el model d’espai públic, deriven del nou paradigma 

filosòfic arran del gir lingüístic. Defenso així que la teoria de la democràcia discursiva 

es mantén grosso modo en els mateixos termes que en les obres anteriors i posteriors, 

juntament amb les teories del poder, de l’opinió pública i del dret que considero 

«pivots» seus. El que canvia i condemna les possibilitats de tal democràcia és la seva 

contextualització en una situació sistèmica inèdita que, prèviament als anys setanta, 

Habermas només es plantejà per refusar-la. Però els ideals democràtics hi romanen. 

En segon lloc, cal destacar la descripció habermasiana del naixement de la 

societat capitalista i del sistema d’Estats europeus a partir de segle XVIII.109 El pensador 

germànic inclou dins de la racionalització social la constitució del que s’anomena el 

«westfalisme», no sols el mercat capitalista i l’administració burocràtica. És a dir, la 

modernització no només «justifica» el capitalisme i el «burocratisme», també 

l’estatocentrisme, ja que el sistema d’Estats-nació és igualment un ordre normatiu 
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 Almanco no en la interpretació dominant de la tesi de la colonització, on esfera pública i sistema 

públic estan substancialment escindits. 
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 Malgrat jo no he analitzat els motius, Honneth (1989) sí analitza les raons adduïdes d’això: la causa de 

la influència sistèmica es basa en el debat entorn de la «tesi tecnocràtica», que fa perdre a Habermas el fil 

d’una teoria política coherent amb les lluites socials. I aprofita per negar la falsa anormativitat sistèmica i 

l’errònia «controlabilitat» de la reproducció simbòlica del món de la vida. Igualment, Fraser (1985 i 1991) 

critica la tesi de la colonització. De fet, diversos autors la rebutgen. Per això, en base a ells també es 

justifica la meva decisió de marginar la teoria de sistemes. 
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d’abast global o transnacional, històricament «legitimitat» per la combinació apuntada 

d’idees i interessos. Per això, malgrat Habermas als anys vuitanta no aplica les seves 

propostes més enllà de l’Estat, aquestes tenen ja una llavor crítica. Tal com he afirmat 

anteriorment, el principi discursiu, clau de l’ètica discursiva, és una norma que permet 

criticar les assumpcions habermasianes.110 I aquesta discursivitat es fonamenta de 

forma més sòlida que mai a aquesta obra. 

En tercer lloc, val a dir que Habermas a l’inici dels anys vuitanta inclou la 

«justícia» en el si de les pretensions de validesa normatives. Per tant, el llindar 

d’influència de la teoria de sistemes respecte del dret determinarà si la justícia es 

desconnecta d’aquest dret. Si és així, la justícia s’identificarà només amb una moral 

comunicativa, universalista i cognitivista. En tot cas, allò fonamental és destacar que 

justícia i reconeixement estan unides des d’aquesta època. Aquest vincle obri la porta a 

la Teoria Crítica contemporània.111 
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 Per l’ètica discursiva, veure Habermas (1970b, 1973a, 1973d, 1981, 1983 i 1984a). Entre d’altres, la 

discursivitat permet rebutjar: la distinció substancial públic-privat, l’essencialisme sociològic i 

l’anormativisme sistèmic, el particularisme i/o el westfalisme normatiu que no defensa l’universalisme 

del «qui» de la justícia (Fraser, 2005a, 2005c, 2007b i 2008a; Benhabib, 2004a) o el «dogma cognitivista» 

que redueix tota legitimació de les relacions de poder a discurs pràctics i moral, abandonat a Facticitat i 

validesa. 
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 Basta tenir en compte el debat entre Axel Honneth i Nancy Fraser (2003). Els dos divergeixen respecte 

a l’estatus que ha de tenir el «reconeixement» en la teoria de la justícia. Pel primer, el reconeixement és la 

categoria clau de tota forma de justícia, en tant que es desglossa en diferents tipus d’aquest —afectiu, 

jurídic i social (Honneth, 1992). Per l’autora nord-americana, el reconeixement només és una de les tres 

dimensions irreductibles de la justícia (Fraser, 1998, 2000a, 2003 i 2005b). Per això, és molt útil analitzar 

les semblances entre les nocions de «reconeixement» de Habermas (1981), que l’entén com acceptació 

efectiva i intersubjectiva de diferents tipus de pretensions, amb la de Honneth i la de Fraser. Honneth, 

malgrat fa crítiques profundes a la teoria de la comunicació i a la concepció social habermasianes, tot 

introduint o abandonant classes de validesa, és deutor admès de Habermas. Igualment amb la teoria de la 

justícia de Fraser, que malgrat recategoritzarà el «reconeixement», és defensora de la política deliberativa 

i de la transnacionalització de la publicitat. 
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4. LA DÈCADA DELS ANYS NORANTA: FACTICITAT I VALIDESA 

 

a he dit que a la Teoria de l’acció comunicativa, de 1981, Habermas 

articula la seva concepció de la racionalitat dialògica, a més d’un 

diagnòstic sociològic pessimista marcat per la teoria de sistemes: el que 

s’anomena la tesi de la «colonització sistèmica». Doncs bé, el 1983 Habermas va tornar 

a la Universitat de Frankfurt com a catedràtic de filosofia i sociologia, on va romandre 

fins a la jubilació al 1994. Durant aquest període va publicar nombroses obres 

importants, però a cap tractava específicament la qüestió del vincle entre l’esfera 

pública, el poder i la democràcia.1 No ho va fer fins a Facticitat i Validesa.2 El context 

de l’obra està principalment definit per la caiguda del mur de Berlín el 1989, la 

reunificació alemanya posterior, la dissolució dels socialismes d’Estat, així com la nova 

divisió internacional del treball, que provoca la crisi dels Estats de benestar així com 

l’acceleració de la decadència esmentada dels projectes comunistes. 

En vista a facilitar-ne la comprensió, m’agradaria anticipar resumidament quina 

és la meva interpretació general d’aquest llibre. Doncs bé, en primer lloc, crec que 

Habermas abandona les influències de la teoria de sistemes que a la dècada prèvia 

havien imposat una concepció social i jurídica positivista i problemàtica.3 Això es 

produeix mitjançant alguns canvis en la teoria de l’acció i de la racionalitat respecte de 

tal obra precedent: ara el dret es desfà de tota ambigüitat reificadora d’arrel sistèmica i 

esdevé un tipus de validesa normativa de nivell més abstracte que la moral. És a dir, la 

racionalitat jurídica substitueix a l’acció sistèmica com a forma de coordinació social 

global. En segon lloc, crec que això permet recuperar i aprofundir en la teoria de la 

democràcia de la dècada dels anys seixanta. Això és, articular tant una teoria de la 

publicitat plural i descentrada, on els fluxos comunicatius informals són cabdals, com 

una teoria del poder complexa no weberiana, en què l’opinió pública pot tornar-se a 

considerar una forma de poder. 

 

                                                 
1
 D’entre aquestes, cal destacar: La necesidad de revisión de la izquierda (1990); Aclaraciones a la ética 

del discurso (1991a); Passat com a futur (1991b); i Textos y contextos (1991d). Les obres posteriors a 

Facticitat i validesa sí es tracten més detalladament a la segona part de la tesi. Excepte les següents obres, 

que es treballen fragmentàriament: Fragmentos filosófico-teológicos. De la impresión sensible a la 

expresión simbólica (1997b); i Verdad y justificación: ensayos filosóficos (1999a). 
2
 Veure McCarthy (1998) i Baynes i vom Schomberg (2002) per anàlisis de tal obra. 

3
 Això ho fa Habermas tot subordinant els passatges on es reivindicava una teoria sociològica i del dret 

normativista més coherent, i que jo he volgut rescatar. 

J 
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4.1. La nova teoria de l’acció i la reconsideració del dret 

 

Habermas té com a preocupació principal l’anàlisi del dret modern sota el 

prisma de les tesis de la Teoria de l’acció comunicativa. Això suposa un canvi 

important, ja que els seus supòsits fan la teoria del dret més discursiva que abans.4 En 

termes generals, ell mantén les conviccions expressades prèviament respecte a la raó 

dialògica. Habermas mantén que la teoria del discurs permet abandonar definitivament 

una concepció essencialista i substantiva de la raó i, per això, abraça sense por la raó 

procedimental. Aquest concepte fa referència, precisament, al nou vincle que s’estableix 

amb l’anterior raó comunicativa i la nova concepció del dret, ja que la racionalitat 

procedimental és aquella que és totalment conscient de la seva contingència. Per tant, 

descansa només en possibles pretensions de validesa susceptibles de crítica i 

fonamentació, en una esfera pública regulada a través de processos institucionalitzats de 

diàleg o «deliberació», com diré més endavant.5 Això destranscendentalitza el món de la 

vida, però sota el preu d’exigir que l’acte de parla més quotidià i convencional remeti a 

arguments o raons potencials. 

Com abans, Habermas diu que perquè les regulacions de la convivència entre 

ciutadans siguin legítimes, aquests han de reconèixer-se mútuament, i en vista a aquest 

objectiu, els sistemes de drets positius juguen un rol vital. Per això, repeteix que la 

validesa que pretenem de les elocucions es distingeix de la vigència social dels 

estàndards als que estam fàcticament acostumats, habituats, o estabilitzats mitjançant 

amenaces de sanció. Així, distingeix entre vigència social o facticitat de les normes, 

principalment jurídiques, mesurable a partir del grau d’imposició i l’acceptació per part 

de la comunitat, i que és artificialment produïda i diferent del costum, d’una banda, i la 

legitimitat o validesa de les normes, que es mesura per la «resolubilitat o exercibilitat» 

discursiva de les pretensions de validesa normatives i/o per la seva adequació a un 

procediment legislatiu, de l’altra. La tesi clau és que aquesta legitimitat és del tot 

                                                 
4
 Habermas (1992a: 58). Ell voldria convèncer de la coherència de la seva concepció jurídica respecte de 

la seva producció teòrica anterior, quelcom que vull qüestionar al present treball. 
5
 Habermas (1992a: 59 i 66). Tal com diu Gil (2006: 31 i 54, la cursiva és meva): «Habermas desvincula 

el contingut de la raó [...] de la veritat i s’acontenta amb la proposta segons la qual la reglamentació dels 

pressupostos del discurs només ens capacita a fer un ús públic de la raó que vincula la validesa a la 

justificació. [...] El concepte postmetafísic de racionalitat procedimental porta incrustat dins del seu 

contingut normatiu un “principi de publicitat” que es fa explícit a la vegada que es realitza en la pràctica 

discursiva de justificació a “l'espai públic de les raons”». És a dir, la «raó procedimental» descriu la 

facultat humana d’argumentar i justificar les accions, valors i institucions en un espai social concret, 

l’esfera pública, i sota unes regles determinades: els procediments de la deliberació, derivats de l’ètica 

discursiva. 
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independent de la seva imposició fàctica però que la facticitat és totalment dependent 

del grau de fe atorgada pels membres de la comunitat jurídica a la validesa, és a dir, 

dependent de (la creença en) la «fonamentabilitat» dels discursos. Això explica la tensió 

entre facticitat i validesa. O el que és el mateix, la tensió entre l’acceptació social de les 

normes jurídiques i el seu reconeixement intersubjectiu a partir de raons i principis de 

justícia. Com abans, cal combinar idees i interessos, i la validesa del sistema jurídic en 

conjunt s’assoleix mitjançant tant l’eficàcia social de les lleis com la justificació ètica.6 

Així, la teoria discursiva del dret deriva de les teories del llenguatge i de l’acció 

comunicativa perquè dins del món de la vida ja es troba aquesta tensió, pròpia de tota 

interacció social estabilitzada pel dret positiu.7 

Òbviament, la pregunta és: com poden sorgir institucions estables d’aquesta 

tensió entre facticitat i validesa i del risc sempre present de dissens, inherent a l’acció 

comunicativa? Habermas repassa alternatives diverses i, de nou, conclou que sols 

l’acció comunicativa i el «poder-dir-que-no» produeixen una estabilització no coactiva 

de les expectatives de comportament.8 Per tot plegat, què ha canviat? Doncs bé, els 

canvis que observo es troben en què ara es creu que aquesta integració social mitjançant 

l’acció comunicativa sols és possible en societats «petites» i indiferenciades, on les 

opcions de dissens estan limitades.9 En societats complexes i pluralistes les possibilitats 

de dissens augmenten fins a límits incontrolables perquè l’acció comunicativa 

«s’allibera», i el suposat «món de la vida» inqüestionat i les institucions amb autoritat es 

redueixen. De manera un tant paradoxal o irònica, aquest fet farà necessari una 

coordinació de l’acció social «no comunicativa».10 Però això no és tot. A més, les 

societats complexes actuals tenen dificultats per estabilitzar la validesa de l’ordre social 

ja que els diversos mons de la vida no poden compensar els seus dèficits de legitimitat. 

És a dir, el problema és com integrar socialment aquests mons de vida pluralitzats i 

«dessacralitzats». Per tant, ara es descriuen les dificultats per una integració social que 

ha de coordinar l’acció no només dins un, sinó en una diversitat de mons de vida en una 

                                                 
6 
Cf. Fraser (2005c, 2007b, 2008a i 2009a), que recull tal parell de virtuts: eficàcia i legitimitat.

 

7
 Habermas (1992a: 79 i 119). Com abans, el «món de la vida» representa l’herència de pretensions de 

validesa resoltes, i en aquesta mesura possibilita però també pot dificultar l’acció comunicativa. 
8 
Com Honneth (1989), qui rebutja la teoria del poder de Foucault per no explicar l’ordre social.

 

9
 Habermas (1992a: 87). Record que tal idea ja s’expressa a la dècada anterior, centrada per la Teoria de 

l’acció comunicativa, on l’acció comunicativa és fràgil i escassa. 
10

 Tot i que a primera vista semblaria que així es reprodueix la teoria de la modernitat de Habermas 

(1981), on la racionalització comunicativa és la que possibilita l’aparició d’àmbits d’acció finalistes 

estratègics i/o sistèmics, els quals acabaran substituint-la i colonitzant-la, no és així. 
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mateixa societat. I això modifica el diagnòstic social-sistèmic previ.11 Per aquesta raó, 

Habermas accepta que l’acció comunicativa «no és ni possible ni desitjable» en tot o 

qualsevol cas. 

Per això, Habermas renuncia l’ideal de l’acció comunicativa com a solució de tot 

conflicte, perquè ja no es dóna mai la seva precondició necessària: l’existència d’un 

món de la vida «hermenèutic» compartit, cosa que sí podia entrellucar-se a la Teoria de 

l’acció comunicativa. Així, el pluralisme sociològic serà la condició «ontològica» de la 

contemporaneïtat i la premissa bàsica de la Teoria Crítica de la societat.12 Aquest és el 

diagnòstic sociològic de Facticitat i validesa, i no pas el de la colonització sistèmica. 

Perquè al marge de tot suposat conflicte entre integració sistèmica i social, el problema 

ara és que la integració social ha esdevingut conflictiva en sí mateixa, i té el repte 

d’assolir una obediència que es basi simultàniament en la coerció fàctica i en la validesa 

legítima. 

Per tot plegat, Habermas diu que cal algun altre mecanisme d’estabilització 

social. I aquest és, com he anticipat, un tipus de coordinació de l’acció jurídico-

normatiu de les interaccions socials.13 Perquè per a Habermas, el dret procedimental 

canalitza l’acció comunicativa de tal manera que no la reifica però n’evita els perills 

anàrquics. Així s’entén la diferència cabdal amb la fase anterior: el dret és ara el 

mecanisme de regulació social que pot i ha de substituir l’acció comunicativa. Perquè ja 

no és un recurs sistèmic que «cosifiqui» el món de la vida sinó «la categoria de 

mediació social entre facticitat i validesa».14 Malgrat encara creu que les normes legals 

obrin espais per a l’acció finalista estratègica, ara és inequívoc que això també 

(pres)suposa pretensions de validesa normativa, cosa minimitzada per la teoria de 

sistemes prèvia. 

                                                 
11 

D’alguna manera, Habermas assumeix així les crítiques prèvies al seu etnocentrisme.
 

12
 Això es mantindrà en l’escenari postnacional, tal com apunto al capítol 8. Per això Habermas esdevé 

més realista que mai, perquè al món actual la facticitat i la validesa s’han separat tant que els agents 

socials no en veuen cap relació, tot considerant-les excloents. 
13

 Habermas (1992a: 88). Recapitularé: els diversos mons de la vida i/o el teixit social està travessat per 

suposicions de validesa fal·libles i cada cop més qüestionades. Totes les raons que poden estabilitzar els 

comportaments dels agents socials són contingents i precàries. S’observen dues estratègies enfront de la 

inestabilitat pròpia de la comunicació: delimitar o deslimitar aquesta. El primer vol aprofitar el saber de 

fons de la tradició remanent, tot confonent acceptabilitat, racionalitat i simple acceptació acrítica. És 

inviable. El segon suposa la completa «positivització» del dret per tal de limitar i deslimitar alhora el risc 

de dissentiment. 
14

 Habermas (1992a: 63). Abans era un mitjà sistèmic de racionalització social de la modernitat que 

permeté la substitució i/o abandonament de l’ètica protestant, tot arrelant normativament, 

«institucionalització», la racionalitat cognitivo-instrumental en el mercat i l’Estat, economia i 

l’administració (Habermas, 1981: 216a i 323a). 
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Insisteixo: tal canvi està motivat per la nova opinió respecte del problemàtic 

potencial de l’acció comunicativa com a coordinador social. En les societats complexes 

«hi ha àmbits d’interacció que exigeixen una acció regida per interessos», i per tant, 

l’acció comunicativa ja no pot realitzar amb garanties la tasca d’integració social.15 

Calen mecanismes d’ordenació no comunicatius ni lingüístics, com el dret positiu 

modern, que limita la comunicació de tal manera que sanciona les possibilitats d’acord i 

desacord mitjançant normes coercitives, tot impedint que el dissens qüestioni la validesa 

de les normes. Aquest dret positiu modern és ara el mitjà per reproduir la vida social 

sobre el terreny de les pretensions de validesa. 

Per tot, queda clar que es produeix una modificació substancial respecte de la 

teoria social i de l’acció de la Teoria de l’acció comunicativa, per reconèixer que el dret 

modern també té una dimensió de validesa, pretensió de legitimitat, que permet la 

integració social, cosa impossible només amb la simple positivitat jurídica o la condició 

de recurs sistèmic. «Coherentment amb la teoria de l’acció comunicativa, el dret és un 

sistema d’acció legítim i reflexiu que pertany al component social del món de la vida» 

(Habermas, 1992a: 146). Per dir-ho en altres termes: si l’acció comunicativa era a la 

dècada prèvia la manera de coordinar les accions socials des de la perspectiva dels 

participants, i l’acció sistèmica, la manera de regulació social «a les seves espatlles», 

anònima i inconscient, el dret és ara un mitjà intermedi però no anormatiu. Per tot 

plegat, així com el món de la vida sols pot reproduir-se a través de l’acció comunicativa, 

les institucions, les tradicions jurídiques i les capacitats subjectives d’interpretació i/o 

observança de regles sols es reprodueixen a través de l’acció jurídica. 

Coherentment, Habermas concep el dret com un tipus d’acció social específic 

amb una validesa corresponent, i per tant, també una racionalitat pròpia.16 En 

conseqüència, si analíticament la Teoria de l’acció comunicativa reduïa la validesa 

normativa a acció moral, ara l’acció normativa es divideix en «acció jurídica» i «acció 

moral». La primera és més específica i abstracta, tot constituint ordres legítims de nivell 

superior, però encara dins del món de la vida. Així, el dret és una forma «superior» 

d’integració social, no directa però sí reflexiva. «Les normes jurídiques no formen part 

del fons d’interaccions simples, quasi naturals, que sempre ens trobem ja allà, com són 

                                                 
15

 El llenguatge és considerat un mitjà de coordinació de l’acció social «disfuncional» perquè crea un 

desordre potencial i eventuals desacords (Habermas, 1992a: 18). Això es reeditarà en analitzar les xarxes 

socials. 
16

 Aquesta racionalitat jurídica inèdita fonamenta la concepció procedimental del dret, així com la teoria 

del discurs és una concepció procedimental de la racionalitat (Jiménez, 1998: 11). 
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les morals» (Habermas, 1992a: 176). Per tant, l’acció jurídica no pertany a aquella part 

del món de la vida aproblemàtica, horitzó de sentit o herència de resolucions de 

pretensions de validesa, però sí és una forma superior d’abstracció comunicativa que 

dóna lloc a normes d’acció reflexivament generades, però «artificials» en tant que 

requereixen d’un llenguatge propi.17 

En tot cas, tal canvi teòric i categorial no està exempt de problemes. De fet, 

aquest tipus d’acció és tan abstracte que oblida les motivacions dels actors, tot 

qüestionant que generi normes intencionalment: 

 

«“L’acció jurídica” abstreu de les possibilitats d’acció sols allò conforme a regla, i 

desatén tot tipus de motivació, malgrat estar inserida dins el món de la vida. [...] La 

relació i l’acció jurídica abstreuen la voluntat, la motivació i la normativitat de l’agent, i 

sols pressuposa i exigeix la capacitat del subjecte jurídic de prendre decisions racionals 

conforme a fins: el lliure albir» (Habermas, 1992a: 177-178, la cursiva és meva). 

 

Per tant, cal preguntar-se si la racionalitat jurídica, pràcticament plegada a la 

teleològica, pot negar i/o subordinar la racionalitat comunicativa, cosa que suposaria 

repetir i no haver superat pas l’escenari de la colonització del món de la vida per part de 

la raó sistèmica. És el «juridicisme» el nou perill? Doncs crec que no, perquè l’acció 

jurídica és coordinada encara a partir de la perspectiva dels actors, malgrat el tipus 

d’actor, o les seves característiques, es distingeixen del subjecte de l’acció 

comunicativa. És a dir, el dret inclou i atén encara l’orientació d’acció de l’agent, encara 

que només al seu aspecte jurídic.18 El «codi dret» es lliga al llenguatge ordinari, primer 

responsable de la integració social, i alhora atorga a l’acció comunicativa una forma 

intel·ligible pels codis especials de l’administració i de l’economia, poder i diner. Per 

tant, l’administració i el mercat surten de l’empresonament de la lògica sistèmica 

perquè el dret n’és el mediador amb el món de la vida. L’acció jurídica no es tanca dins 

d’aquest, cosa que sí feia prèviament l’acció comunicativa, sinó que és un traductor en 

el circuit comunicatiu entre sistema i món de la vida, abastant tota la societat global.19 

En breu, Facticitat i Validesa modifica la Teoria de l’acció comunicativa en tant que el 

                                                 
17

 Dins el món-de-vida hi ha ara varis nivells i codis. El dret media entre el sistèmic i el comunicatiu. 
18 

Veure «reconeixement jurídic» i «reconeixement bàsic» inherent al dret privat a Honneth (1992 i 2005).  
19

 Habermas (1992a: 146). El terme «global» continua significant «estatal» com en tota l’obra prèvia. 
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dret no colonitza ni reifica sinó que «transforma» l’acció comunicativa en acció 

sistèmica, sense deixar de satisfer el principi discursiu.20 

Cal remarcar que no s’abandona la idea prèvia segons la qual els circuits de 

comunicació quotidiana es trenquen en xocar amb els «mitjans sistèmics». És a dir, el 

diner i el poder administratiu, sords i mancats del llenguatge ordinari. Però Habermas 

proposa de manera innovadora que el dret sigui el mitjà de traducció del llenguatge 

ordinari en llenguatges «especials», ja que «està en comunicació amb els mitjans de 

control i de regulació “diners i poder administratiu”». Per això el dret és un 

transformador que garanteix que la xarxa de comunicació social no es rompi, perquè el 

llenguatge jurídic transporta la normativitat, pròpia del món de la vida, a tots els àmbits 

socials, també l’economia i l’administració. 

Aquesta consideració normativista del dret és coherent amb els passatges 

recuperats de la Teoria de l’acció comunicativa, tot donant-me la raó en la crítica 

habermasiana al «segon Weber».21 Coherentment, Habermas als anys noranta acut al 

sociòleg alemany precisament per superar tant les sociologies com les filosofies del dret 

prèvies, a favor d’una unió crítica de facticitat i validesa. Addicionalment, Habermas 

reivindica també la concepció jurídica de Talcott Parsons i la idea de l’Estat 

constitucional basat en la juridificació del poder polític a partir de criteris de legitimitat. 

Aquests s’ancoren en la societat civil, l’espai público-polític i l’estatus de ciutadà: 

 

«Parsons entén el dret modern com una corretja de transmissió a través de la qual la 

solidaritat, és a dir, les exigents estructures de reconeixement recíproc, que coneixem per 

la nostra vida concreta, es poden transferir, de forma abstracta, però vinculant, a les 

relacions d'una societat complexa, que s'han tornat anònimes i que vénen mediades pels 

subsistemes funcionals» (Habermas, 1992a: 142). 

 

Això confirma que aquesta obra recupera el nucli normatiu de Història i crítica 

de l’opinió pública per dir que la «juridificació» no és unidireccional, del subsistema 

administratiu envers el món de la vida, tot el contrari: parteix de les comunicacions 

quotidianes en direcció a l’Estat, tot recuperant la idea de la publicitat com a 

                                                 
20

 En veritat, el juridicisme sí serà problemàtic. Anticipo ja que Habermas (1998a i 2005d) canviarà la 

seva opinió, tot dient que cal recuperar vies no jurídiques de motivació de la participació ciutadana. 
21

 Prèviament, Habermas (1973a o 1976b) ja retreu a Weber el reduïr la legitimitat del dret a la llei 

positiva i al domini burocràtic de l’Estat, tot acusant-lo de l’oblit de la seva funció socio-integradora. 
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racionalització del poder polític prèviament arbitrari.22 Aquest canvi em sembla 

correcte,23 beneficiós i sobretot, reparador de les contradiccions patides a l’època prèvia. 

Perquè ara el dret és inequívocament considerat la institució moderna que complementa 

la legitimitat amb la vigència social. Això contradiu la Teoria de l’acció comunicativa, 

obra en la qual el dret és més bé el mitjà sistèmic que permet l’autonomització dels 

subsistemes d’acció funcional, tot garantint la seva anormativitat i provocant la 

reificació dels contextos comunicatius del món de la vida —privats o públics. 

Tot el que hem acabat de dir possibilita indagar en formes democràtiques 

d’influir en el mercat i l’Estat. La raó fonamental és el seu canvi de diagnòstic: ja no es 

defensa cap invasió sistèmica, precisament perquè el dret la controla i la impedeix. És a 

dir, malgrat Habermas encara defensa la concepció dual de la societat, on economia i 

administració continuen essent «acomunicatives»,24 en el que suposa el manteniment de 

certes categories sistèmiques, sí deixa enrere la teoria sistèmica del dret. Això és clau 

perquè permet recuperar les idees normativistes prèvies i refutar l’essencialisme 

sociològic i el seu efecte immediat, l’anormativisme sistèmic. És a dir, malgrat ser 

àmbits sistèmics, l’economia i l’administració tenen normativitat des del mateix 

moment en què el dret les regula i limita. Recíprocament, els àmbits principalment 

comunicatius o ètics es «juridifiquen» i formalitzen, però no es «colonitzen».25 I és que 

l’acció jurídica permet un tipus d’interrelació normativa i abstracta entre món de la vida 

i sistema. 

D’altra banda, és rellevant destacar que amb aquest dret discursiu i 

procedimental, es pretén superar i/o sintetitzar simultàniament les doctrines jurídiques 

«sociològiques» i les teories «filosòfiques» de la justícia, els dos pols extrems en la 

història del dret modern segons Habermas. Les primeres volen reduir-se a l’explicació 

de com es legisla empíricament el dret d’un Estat; les segones volen avaluar les 

                                                 
22

 Perquè el dret ja no és un subsistema funcional regit per mitjans de control no lingüístics. 
23

 Què motiva aquesta transformació en la teoria del dret? Les sengles concepcions de Weber i Parsons? 

L’acceptació dels límits i problemes de l’acció comunicativa, arran de les crítiques alienes? Malgrat la 

resposta és molt complicada, considero que hi influí molt l’obra d’Axel Honneth La lluita pel 

reconeixement (1992), que precisament critica la Teoria de l’acció comunicativa de Habermas, i la 

comprensió de les relacions de reconeixement jurídic del qual comparteix molts dels trets del dret 

discursiu de Facticitat i validesa, publicat poc després. De fet, en una conversa privada, el professor 

Honneth admet que durant l’escriptura dels dos llibres, els dos autors van treballar colze amb colze, ja que 

Honneth era l’assistent de Habermas. Veure la valoració de Habermas (2009) sobre Honneth. 
24

 Malgrat l’acció jurídica permeti «relingüistitzar» el sistema, es mantén la teoria sistèmica dels mitjans, 

diners i poder, que dessequen l’acció comunicativa. Això és problemàtic en sí mateix. 
25

 Habermas (1992a: 140). La juridificació d’allò informal depèn de l’estatus de ciutadà, tot suposant la 

protecció jurídica de la societat civil gràcies a la comunicació en l’espai públic. Així, allò que era causa i 

mitjà de la colonització esdevé un factor de democratització. Cf. Kreide (2008a, 2008b, 2010 i 2011) i la 

«juridificació» de l’ordre internacional. 
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institucions polítiques a partir de principis morals universalistes.26 Així es veu que ell 

continua volent superar tant el positivisme sistèmic com l’idealisme hermeneuta, cosa 

que la seva fase immediatament anterior no aconsegueix satisfactòriament. En aquest 

context i com al llibre Història i crítica de l’opinió pública, la concepció legal de Kant i 

la idea d’autonomia inspiren la teoria discursiva del dret de Habermas.27 

De manera molt breu, cal indicar que per a Habermas, al segle XX fou 

precisament la teoria de sistemes la que recollí el testimoni funcionalista de la doctrina 

marxista del dret.28 Malgrat això explica perquè s’hi interessà, és inqüestionable que 

l’autor germànic considera la teoria sistèmica del dret com acrítica, deficitària, 

decisionista i antidemocràtica. En canvi, Rawls intentà rehabilitar la filosofia del dret no 

funcionalista,29 tot provocant la tendència oposada: un normativisme contrafactual que 

oblida el «desencantament del dret» produït per les crítiques estructuralistes.30 Així i tot, 

Habermas defensa la pretensió rawlsiana de fer una teoria de la justícia universalista, 

contra el contextualisme de Rorty.31 Per això, anàlogament amb el que passa amb altres 

autors criticats per ell, Rawls també influeix molt Habermas, tot imposant un 

«imparcialisme» i «neutralisme» que serà criticat per la Teoria Crítica posterior. 

                                                 
26

 Habermas (1992a: 58). La teoria de la justícia de John Rawls (1971) i la sociologia sistèmica del dret 

de Niklas Luhmann representen les unilateralitats corresponents. Habermas (1992a: 108) recupera les 

crítiques a les ficcions socials de la publicitat burgesa, basades en el dret natural racional. La primera 

teoria sociològica i realista del dret vendria de Hegel i Marx, crítics del contractualisme liberal, ple de 

«normativisme jurídic». De fet, el concepte de «sistema» fou introduït per Marx per a criticar l’economia 

política. D’aquí la seva utilitat en ciències socials: per superar tot prescriptivisme ingenu. 
27 

Habermas (1992a: 91) es posa així en contra de Thomas Hobbes, teòric sociojurídic realista i 

amoralista. Honneth (1992) reivindica a Hegel, no a Kant, com a primera alternativa social a Maquiavel i 

Hobbes. 
28 

Habermas (1992a: 112). Luhmann neutralitzà així tota validesa jurídica mitjançant la proclamació de la 

seva autonomia objectiva. Aquesta concepció jurídica empirista i amoral és ideològica perquè emmascara 

la relació innegable entre dret i poder político-estatal. En general, Habermas (1992a) el critica millor que 

abans, tot contextualitzant el seu rol en la tradició sociojurídica: continuar la crítica als idealismes 

prescriptivistes. 
29

 Cf. Rawls (1971). 
30

 Habermas (1992a: 121). Entre d’altres, critica que les parts de la posició original rawlsiana no són 

identificables amb cap ciutadà de carn i ossos ni cap individu racional o moral, perquè Rawls no teoritzà 

sobre una cultura i un espai públic existents i pluralistes. De fet, sols atén a la validesa, tot oblidant la 

facticitat. 
31 

Cf. Rorty (1979 i 1989). Habermas (1992a: 126-127) diu evitar l’etnocentrisme perquè «els 

pressupòsits comunicatius dels acords no són privilegi d’una determinada cultura, sinó que estan ancorats 

profundament en simetries annexes al reconeixement recíproc de subjectes que actuen 

comunicativament». Així, la teoria discursiva del dret seria respectuosa amb el pluralisme perquè és 

postmetafísica. Això és, neutral pel que fa a les formes de vida i a les concepcions del món en mútua 

competència. Per tant, sembla que la teoria de la justícia s’ha de limitar a allò político-moral bàsic, els 

valors neutrals metafísicament o als interessos susceptibles d’universalització (Habermas, 1973a). Per 

això la teoria postmetafísica de la justícia s’ha de basar en una noció dèbil i formal de bé, resultat de 

concepcions sotmeses a l’acció comunicativa, la justificació i la crítica obertes a una discussió pública i 

argumental. És a dir, la justícia de Habermas (1992a) sembla deontològica, a diferència del dret, que 

podria incloure ètica i pragmàtica. 
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En qualsevol cas, queda clar que Habermas rebutja tota forma de «monisme»: 

tant el prescriptivisme modern com «l’antinormativisme», marxista i/o sistèmic, o com 

el «neonormativisme» rawlsià-liberal. Per això, ell defensa que la teoria discursiva del 

dret és contrària al normativisme exclusiu i idealista, tot incloent l’aspecte empíric i 

d’eficàcia de les teories marxista i/o estructuralista: sense normes vàlides no hi ha 

institucions estables, però sense relacions de poder no es pot descriure amb realisme 

cap legislació jurídica.32 

Aquesta dualitat imprescindible es correlaciona amb la relació entre facticitat i 

validesa. I un bon exemple d’aquesta tensió el trobem en el dilema sobre la interpretació 

del principi discursiu: cal o no reconeixement efectiu de les pretensions de validesa o 

només la seva possibilitat? Recordo que el principi discursiu és el mecanisme que 

«legitima tota regulació o norma que podria ser acceptada per tot possible afectat en 

tant que participant en un discurs racional» (Habermas, 1994a: 252, la cursiva és meva). 

En la citació, tal com també es diu a l’obra posterior La inclusió de l’altre, no cal que hi 

hagi un acord efectiu, ni un consens real, sols la possibilitat de consentiment. A primera 

vista, semblaria que Habermas redueix el requisit fonamental de l’ètica discursiva d’un 

principi normatiu a un criteri lògic.33 No obstant això, Habermas no es refereix aquí a la 

facticitat, l’obligació o la legalitat de la norma, sinó només a la seva validesa i 

legitimitat. I és que com he dit repetidament, la normativitat té dues cares: la facticitat i 

validesa. Malgrat les dues depenen del principi discursiu, la facticitat no depèn de la 

possibilitat d’assolir l’acord, sinó de l’establiment real i efectiu d’aquest. Per tant, una 

norma només serà legítima si tots els deliberants es poden posar d’acord, però la 

possibilitat de ser legítim no és suficient perquè sigui una norma positiva, només és una 

condició necessària, però insuficient.34 Per això, la teoria discursiva del dret és una 

                                                 
32

 Habermas (1992a: 69). D’aquí el perill per a la filosofia del dret de romandre buida si no atén a les 

institucions i a les ciències socials, i per a la sociologia del dret de ser insensible i cega si no atén a allò 

simbòlic-interior. Així, al dret discursiu la normativitat no és només aparença, en contra de l’hegemonia 

positivista en la contemporaneïtat, i en coherència amb les teories filosòfiques de la justícia que 

reivindiquen allò moral de les institucions modernes (Habermas, 1992a: 106). Ara bé, critica l’excés 

d’idees contrafactuals que tenen moltes dificultats per especificar les seves condicions de realització. Per 

això, no és idealista. 
33

 Exemplifico l’error i eventual absurditat de tal reducció amb la següent situació, un tant banal: la 

simple possibilitat que deu persones acordin que tots els dilluns es porti una camiseta vermella no hauria 

de ser suficient per fonamentar la norma vàlida i obligatòria de vestir tal color de camisa tots aquests dies 

de la setmana. I és que intuïtivament ens sembla que només l’acord efectiu i real entre aquestes deu 

persones podria «constituir» la norma i atorgar-li validesa. 
34

 Recuperant l’exemple citat a la meva nota anterior: efectivament, la norma de vestir camisetes 

vermelles tots els dilluns només serà legítima si tots els deliberants es poden posar d’acord; però això no 

serà suficient perquè sigui una norma positiva i empíricament exigible. 



4. La dècada dels anys 90: Facticitat i validesa 
___________________________________ 

 
155 

concepció democràtica de la legitimació del dret, que a més, admet que en els processos 

empírics de legislació s’hi inclouen altres factors.35 

 

4.1.1. La difícil distinció entre dret i moral 

 

Com s’ha vist prèviament, Habermas distingeix entre el dret i la moral de 

manera específica, com a prerequisit per elevar el primer com a forma d’acció 

jurídicoracional capaç de substituir l’acció comunicativa en les seves tasques de 

coordinació social. És a dir, aquesta distinció sosté la concepció discursiva del dret. A 

continuació l’examinaré un poc més detalladament, ja que influeix molt en la relació 

que s’estableix entre les teories pivot de la democràcia: el poder i l’opinió pública. En 

concret, tal distinció predetermina la viabilitat d’un deliberacionisme postnacional. 

En primer lloc, Habermas els distingeix tot dient que el dret té una vessant 

positiva i institucional i una eficàcia pràctica immediata que no té la moral.36 Així i tot, 

dret i moral són dos tipus de normes distintes però complementàries. Un ordre jurídic 

sols pot ser legítim si és coherent amb els principis morals, però la moral no és superior 

al dret, perquè a la modernitat ambdós s’han de justificar reflexivament i 

comunicativament a l’espai públic. Aquesta és la font de la seva complementarietat:37 

 

«Dret i moral tracten dels mateixos problemes i qüestions: la manera d’ordenació legítima 

de les relacions interpersonals, la coordinació normativa de les interaccions i la solució 

consensual dels conflictes d’acció sobre el transfons de principis normatius i regles 

intersubjectivament reconegudes. Però es refereixen als mateixos problemes de forma 

distinta en ambdós casos. [...] Es distingeixen prima facie en què la moral posttradicional 

no representa més que una forma de saber cultural, mentre que el dret assoleix a la vegada 

obligatorietat en el nivell institucional. El dret no és només un sistema de símbols, sinó 

un sistema d’acció» (Habermas, 1992a: 171 i 172, la cursiva és meva). 

 

                                                 
35

 És a dir, no basta amb dir com es poden legitimar les normes, també cal dir com es promulguen, com es 

constitueixen. Així, Facticitat i Validesa vol i pot superar l’eventual idealisme moralista de la Teoria de 

l’acció comunicativa, que roman en un normativisme acrític que descuida allò institucional i polític. 
36

 Com per Kant, el dret implica sempre la facultat d’exercir coerció, perquè «el comportament conforme 

a regles s’ha d’imposar coactivament si cal» (Habermas, 1992a: 178). Això és un altre canvi respecte 

l’època prèvia, on la legitimitat normativa es basava només en consensos intersubjectius pacífics. L’acció 

jurídica romp així la identitat entre legitimitat i no-violència, heretada d’Arendt (1970). 
37

 Per a Habermas (1992a: 178), a l’època postconvencional l’eticitat tradicional s’ha ensorrat i així la 

moral no pot coordinar les interrelacions socials. D’aquí la necessitat del dret. 
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El que vull remarcar és que són ordres normatius autònoms però complementaris 

en tant que responen al mateix principi discursiu: «vàlides són aquelles normes, i 

només aquelles normes, a les que tots els que puguin veure-se’n afectats poguessin 

prestar el seu consentiment com a participants en discursos racionals».38 Per tant, això 

no permet distingir entre dret i moral.39 L’única diferència comprovable seria l’eventual 

manca de facticitat de la moral, ja que ressol de forma igualment consensual els 

problemes. Així i tot, Habermas continua distingint entre la validesa de la moralitat i la 

legitimitat pròpia del dret.  

En segon lloc i per això, Habermas afirma que el «principi moral», que requereix 

la igual inclusió dels interessos de tothom, és distint del «principi democràtic» del dret 

que requereix l’argumentació a partir de normes jurídiques, èticopolítiques i també 

morals, però en cap cas no només aquestes últimes. Per tant, la diferència rauria en què 

el dret és una forma de poder legitimada mitjançant una deliberació pública que inclou 

tot tipus de discursos —jurídic, polític, ètic, pragmàtic i moral—, mentre que la moral 

es fonamenta només en raons homònimes universalistes.40 Per tant, el dret discursiu, en 

tant que inclou més que la moral, supera el deontologisme de la justícia propi de la 

dècada prèvia, on aquesta justícia es reduïa a racionalitat moral. Coherentment, 

Habermas admet no haver distingit prou prèviament entre el principi moral-discursiu i 

el principi democràtic.41 Tanmateix, tal distinció em resulta tautològica, ja que 

diferencia dret de moral només perquè el primer inclou exclusivament raons jurídiques i 

la segona sols raons morals. 

En tercer lloc, i probablement per aquesta última sospita, Habermas ens diu que 

el dret és la legislació positiva d’un Estat, és a dir, la institucionalització del poder fàctic 

en forma de llei. Així insinua que és intrínsecament estatocèntric, mentre que la moral 

seria essencialment transnacional. El dret es diferencia per ser contextual, estatal i àdhuc 

                                                 
38 

De fet, aquest principi discursiu exigeix que els tipus de temes, de contribucions i de raons discutits 

públicament no siguin restringits a priori, com diu Benhabib (1992). «Afectat» és «qualsevol a qui 

puguin concernir en els seus interessos les conseqüències a les quals presumiblement pot donar lloc una 

pràctica general regulada per normes» (Habermas, 1992a: 172). Aquest és el criteri d’exclusió/inclusió en 

tota deliberació jurídica, moral, etc. Cf. John Dewey (1927), qui té una visió d’allò públic a partir d’una 

teoria de les conseqüències indirectes de l’acció en tercers afectats.
 

39
 Curiosament, a la citació es diu que es distingeixen en el mode de tractar els assumptes, procediment, i 

no pel contingut material i contingent, tot contradient que comparteixin el mateix mode de justificació. 
40

 Òbviament, això pressuposa que cada tipus concret de qüestió dóna lloc al seu discurs en funció de la 

classe de raons adduïda (Habermas, 1991a). De fet, veurem com Facticitat i Validesa es distingeix de la 

fase de pensament habermasià anterior, representada per la Teoria de l’acció comunicativa, per 

l’existència d’una acció i una racionalitat pragmàtica i una ètica, distinta de la moral. 
41

 Habermas (1992a: 174). El primer fonamenta imparcialment normes inespecífiques, dins de relacions 

simètriques de reconeixement inscrites en formes de vida comunicativament estructurades. Així, unirà 

moral universalista i principi discursiu, i «principi democràtic» i dret, necessàriament particular. 
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etnocèntric, com ho serà l’ètica.42 Així, l’universalisme moral s’oposaria al 

particularisme jurídic i ètic. I això té evidents efectes sobre les aspiracions d’una 

democràcia deliberativa basada en la discussió pública de la legitimitat dels poders. 

Semblaria així que les normes jurídiques, i també les polítiques, sols són possibles en la 

mesura que hi ha una certa homogeneïtat cultural, religiosa i ètica. Ara bé, Habermas 

critica Rousseau precisament per concebre ètnicament el procés democràtic de 

legislació legítima. Per tant, vull entendre que el requisit d’existència històrica d’un 

conjunt d’individus que s’autolegislen no necessàriament implica la identitat ètnica dels 

mateixos.43 

Per tant i en quart lloc, això modificaria la diferència anteriorment analitzada: 

moral i dret regulen igualment relacions i conflictes interpersonals, però els subjectes i/o 

destinataris de les normes són diferents. La moral es dirigeix a tota persona natural, 

física i amb biografia, és a dir, als individus imbescanviables. El dret, als membres 

d’una comunitat jurídica abstracta, generada per les mateixes normes jurídiques. «Un 

subjecte jurídic suposa una reducció del subjecte moral i ètic en tant que sols atén les 

seves preferències».44 Ara bé, l’aspecte individualista de la norma jurídica no nega els 

seus fonaments intersubjectius. Simplement, els destinataris del dret són els membres 

legalment estatuïts d’una comunitat política, mentre que de la moral són tota la 

humanitat.45 Així, «seria una diferència de nivell». No obstant això, malgrat Habermas 

podria rebutjar així l’etnocentrisme, no l’eventual estatocentrisme. 

En cinquè lloc i posteriorment, Habermas insisteix que dret i moral són formes 

de discurs i de validesa autònomes però complementàries: «els drets subjectius 

dispensen les persones jurídiques de les obligacions morals».46 Sense explicar amb prou 

profunditat, introdueix noves diferències. Així, diu que la moral es basa en «una 

simetria essencial entre drets i deures, mentre que el dret prima els drets sobre els 

deures». Òbviament, em sembla una distinció qüestionable. La raó és que, a més de 

                                                 
42

 Habermas (1992a: 173). La moral tracta i afecta tota la humanitat. El dret tracta de raons ètico-

polítiques o qüestions pròpies d’una comunitat política «en cada cas nostra» i d’una autocomprensió 

col·lectiva compartida pels membres de «les nostres tradicions i valoracions fortes», expressions literals 

del text habermasià. 
43

 Habermas (1992a: 175) ho recolzaria al dir que el principi democràtic es basa en un procés legítim de 

producció de normes d’una comunitat jurídica voluntària que es reconeix com a tal. 
44

 Habermas (1992a: 178, nota 36). Així, els subjectes del dret no s’identifiquen per llur biografia sinó pel 

seu status jurídic. Habermas diu que aquest garanteix una esfera individual de desenvolupament personal i 

ètic de la vida, tot igualant autonomia privada i llibertat negativa. Cf. Forst (1994) o Honneth (2005) i el 

reconeixement primari innegable també en les relacions econòmiques capitalistes. 
45 

Tal moral racional postmetafísica s’especialitzarà en l’avaluació de la justícia. Cf. Fraser (2008a). 
46

 Habermas (1994a: 250 i seg.). A Facticitat i validesa els drets compensen els dèficits de la moral, però 

no els «dispensa», cosa que s’apropa més a una «evasió» de la normativitat, pròpia de la dècada prèvia. 
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reduir i simplificar tota la diversitat de sistemes morals i jurídics que hi hagut, 

substancialitza una propietat eventual i contingent, ja que malgrat això pot ser cert en un 

moment sociohistòric determinat, tal coincidència puntual no justifica una distinció 

essencial entre dret i moral. De fet, en un altre època pot invertir-se. 

En sisè lloc, Habermas al text «El vincle intern entre Estat de dret i democràcia» 

afirma que la moral representa «un univers limitat temporal i espacialment, ja que 

inclou tota persona natural amb una biografia complexa i també la seva integritat 

individual».47 Per part seva, «el dret representa una comunitat limitada i localitzada 

també temporal i espacialment, però que només inclou els subjectes amb un estatus 

jurídic de “membre artificial”, no “natural” com en la moral». Això suposa un canvi, ja 

que a Facticitat i validesa la moral es considera «il·limitada», indefinida i universal, en 

contrast amb un dret necessàriament particular i limitat. Així i tot, malgrat la moral és 

terrenal i humana, limitada en la història i dins el planeta, és «universal» pel fet 

d’incloure tota «persona natural».48 En contra, el dret, malgrat també ser limitat, és 

«particular», tot reeditant un dels trets distintius que més encertats em semblen: el dret 

requereix de la determinació concreta i positiva de quins subjectes, col·lectius o 

individuals, pertanyen a la comunitat jurídica. És a dir, la delimitació clara dels 

sotmesos i alhora autors de la llei. Així les coses, la situació actual seria que ambdues 

classes de racionalitat i discurs estan limitades temporalment i espacialment però la 

moral no pot excloure cap subjecte, mentre que el dret és per definició «excloent». Crec 

que el problema d’això rau en la nova diferència afegida a tal dicotomia limitat-

il·limitat: la de relacions normatives naturals versus artificials.49 I en qualsevol cas, 

això confirma absolutament que en la primera meitat de la dècada dels anys noranta 

Habermas té encara una noció discursiva però estatocèntrica del dret.50 És a dir, una 

concepció encara nacionalista del poder i de l’opinió pública. 

                                                 
47

 Habermas (1994a, la cursiva és meva). Anticipo que de la mateixa manera que durant tota l’etapa 

estatocèntrica de Habermas el terme «global» té un significat no etimològic, tot referint-se a «estatal», a 

l’etapa cosmopolita, «univers» i «cosmos» també són reduïts semànticament a «planetari». 
48

 De nou, es percep l’antropocentrisme habermasià. Ara bé, hi ha un canvi en el subjecte de la moral: 

prèviament era tota persona «capaç de parla i acció»; ara tota persona «natural amb biografia». Permet 

superar això el idealisme i el racionalisme lligats al llenguatge humà? 
49

 De nou, la considero equivocada i innecessària. Seguint el principi discursiu, tota relació normativa és 

convencional, i en tal sentit, més «artificial» que «natural». Basta recordar la «natural condició d’esclau» 

que patien multitud de subjectes en la societat grega per adonar-se’n i denunciar la radical injustícia que 

s’amaga ideològicament sota la pretensió d’establir que hi ha relacions morals «naturals» i altres 

jurídiques «artificials». 
50

 Al meu parer, arran d’això es podrà pensar que l’àmbit moral pot coincidir amb l’àmbit jurídic, en tant 

que ambdós limitats espacial i temporalment. És a dir, Habermas (1994a) s’obri a una concepció 

cosmopolita. De fet, la Teoria Crítica contemporània pot i ha de demandar tal coincidència. 
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En setè lloc, Habermas (1994a: 250-251) afirma que «les qüestions legals són 

més específiques i més nombroses que les morals». Més nombroses perquè el dret 

regula molt més que les relacions interpersonals, cosa que és tasca i llindar exclusiu de 

la moral: «el dret regula la política». Més específiques perquè només regulen la 

conducta exterior. De fet, Habermas dicta la «sentència» definitiva: «la moral és 

deficient [respecte del dret] perquè està orientada a la consciència subjectiva». A parer 

meu, aquest nou intent de diferenciació torna a ser qüestionable i rebutjable, bàsicament 

perquè el principi discursiu defensat als anys setanta i vuitanta va rompre la 

correspondència entre dret i allò político-públic, d’una banda, i moral i allò personal-

privat, de l’altra.51 Per tant, ni el dret es limita a regular la política, ni la moral es 

restringeix a la conducta interior i monològica.52 Si això últim fos cert, la moral 

esdevindria un tipus de discurs «subjectivista» propi de la filosofia de la consciència 

moderna, idea altament incoherent amb la definició d’una moral universalista en tant 

que «intersubjectiva».53 I el deliberacionisme hauria de renunciar a la seva aplicació 

transfronterera. 

En vuitè lloc, al mateix text Habermas afirma que «la moral només té una 

pretensió de validesa normativa, mentre que el dret té una pretensió de legitimitat més 

complexa, a partir de diverses classes de raons». És a dir, el dret no es basa només en 

discursos morals. Per tant, el dret és una forma de racionalitat «jurídica» més complexa; 

inclou a les altres racionalitats simples o de primer ordre, tot fent que la legitimitat 

esdevingui una categoria específica, diferent i/o superior a la «validesa».54 Per mi, si el 

dret inclou la moral, és difícil d’entendre per què cal defensar simultàniament la seva 

necessària complementarietat a més de la seva autonomia i distinció.55 I és que aquest 

                                                 
51

 Per això, és erroni reduir i identificar les relacions morals amb la conducta interior o la 

«intencionalitat», per què reprodueix el deontologisme kantià que separa acció-voluntat. De fet, això 

condemnaria el dret a romandre en un àmbit conductista, irreal si s’observen els codis penals vigents. 

Habermas, però, immediatament corregeix la idea repetint que el dret no es limita a regular les relacions 

morals, sinó també les pragmàtiques, les ètiques i els compromisos d’interessos antagònics. Per tant, cal 

aclarir si el dret inclou i amplia la moral, com a Facticitat i validesa, o si la diferència està entre relacions 

interpersonals versus impersonals, quelcom que contradiria la teoria de l’acció prèvia, segons la qual el 

dret regula les mateixes relacions personals que la moral. 
52

 Per això, aquesta distinció entre dret i moral pressuposa una comprensió de la segona que contradiu 

radicalment la teoria de l’acció moral de la Teoria de l’acció comunicativa i de la resta de textos 

posteriors. En concret, tots els que van des de Facticitat i validesa (1992) a La inclusió de l’altre (1996). 
53

 Semblaria que el dret és superior a la moral sota el preu que el primer esdevingui conductista i la 

segona subjectivista. Així, «el gir jurídic» suposaria la «caiguda de la moral» de l’estructura de 

pretensions de validesa intersubjectives, quelcom nuclear abans. 
54

 Com es veu, això contradiu el proposat a Facticitat i Validesa. 
55

 D’altra banda, potser l’error no és només definir el dret per un tipus de pretensió nou, distint de la 

validesa, sinó triar la «legitimitat» en lloc de l’eficàcia com a tret clau. Ho dic perquè si el dret està 

constituït per la dualitat «facticitat i validesa», seria millor seleccionar la primera com a tipus de pretensió 
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estatus lògic superior del dret provoca més bé la renúncia i l’abandonament de la moral, 

sempre que aquesta sigui deficient i utòpica per regular les relacions socials 

contemporànies.56 

En novè lloc, per a Habermas el dret desdobla l’autonomia en pública i privada, 

mentre que la moral sols es basa en un tipus d’autonomia.57 Explícitament, Habermas 

acaba definint la moral com Kant, en tant que la persona moral jutja de manera 

autònoma i individual. Ell recau així en una concepció de la moral subjectivista, i per 

tant voluntarista, idealista i contrafactual, com a requisit per distingir-la del dret. 

Òbviament, és un error terrible i innecessari, ja que influeix negativament en el model 

d’opinió pública que ha de sancionar els poders socials.58 I és que així es corre el risc de 

perdre la dimensió normativa contrafàctica però encara intersubjectiva que permet 

avaluar la llei positiva. 

Per tot plegat, la distinció essencialista entre dret i moral és molt difícil des del 

moment en què s’accepta la discursivitat inherent a la raó comunicativa. A més, això té 

tres problemes. Primer, contradiu la postura prèvia de Habermas, visible a la dècada 

dels anys setanta, segons la qual cal relativitzar aquesta diferència entre dret i moral.59 

Segon, la distinció no ajuda en res a fonamentar la complementarietat entre dret i moral, 

cosa imprescindible per garantir la racionalitat normativa dels procediments 

deliberatius. I tercer, fonamenta potencialment la ideologia estatocèntrica de les ciències 

socials i polítiques. Així les coses, és del tot escaient mencionar el que Juan Carlos 

Velasco opina respecte l’impacte de l’opinió pública sobre la distinció entre dret, 

política i moral: 

 

«Després d’aquestes interdiccions i providències es troba sens dubte la convicció, 

d’empremta aristotèlica, que no és lícit separar moral i política, que Kant rep de 

Rousseau. Així, la cèlebre sentència emesa a l’Emili, “Ceux qui voudront traiter 

                                                                                                                                               

específic del dret, quelcom coherent amb el fet que el dret es distingeixi de la moral per tenir normes 

positivitzades i vinculants de forma coactiva. 
56

 Així i tot, Habermas continua exigint que el dret sigui harmònic i complementari amb aquesta moral 

deficient. Per què? A causa d’un eventual (neo)deontologisme que impedeix al dret discursiu de contradir 

la moral? Així la moral seria privilegiada, tot i que el dret n’és «un complement funcional» o un 

alleujament de les exigències cognitives, motivacionals i organitzatives que la moral no pot acomplir. 
57

 Habermas (1994a: 252). Prèviament diu que el dret coincideix amb la moral en el fet de protegir 

igualment l’autonomia «de tot participant o de tot afectat», però en un sentit específic. Gràcies a tal 

afirmació, Habermas conclou que l’autonomia és el principi normatiu superior i central de totes les 

teories discursives fins ara esmentades —del dret, de la democràcia, de la publicitat i del poder. 
58

 Ara bé, el neokantisme de Habermas és posterior a la Teoria de l’acció comunicativa. 
59

 Aquesta postura és compartida per Benhabib (1992). 
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séparément la politique et la morale n'entendront jamais rien a aucune de deux”,60 

il·lumina aquest pensament kantià: “La veritable política no pot fer un pas sense haver 

rendit abans homenatge a la moral”, el sentit de la qual es veu completat gairebé a 

continuació per aquesta postil·la: “tota política ha de doblegar el seu genoll davant el 

dret”. La necessària vinculació entre els diferents àmbits de la raó pràctica —la moral, el 

dret i la política— queda garantida, segons Kant, amb l’ajuda del principi de publicitat, 

que en cert sentit exerceix, com ha observat Habermas, en l’esfera política la mateixa 

funció de cànon crític que l’imperatiu categòric exerceix en l’àmbit moral, actuant així a 

cops de principi de mediació entre política i moral. Aquest principi resa com segueix: 

“són injustes totes les accions que es refereixen al dret d’altres homes els principis dels 

quals no suporten ser publicats”.61 Al seu origen històric, el principi de publicitat venia a 

posar remei a la proliferació dels arcana imperii, això és, als secrets polítics tan cars a 

l’absolutisme i a les maneres diplomàtiques. La publicitat es transforma així en un 

instrument eficaç de control enfront de la tradicional política de gabinet executada per 

unes quantes persones a porta tancada. Tal com a final del segle XVIII Kant va elevar a 

concepte, les propostes i actuacions que afecten els drets dels ciutadans haurien de 

sotmetre’s de manera general al control de publicitat, doncs només el caràcter públic de 

les màximes subjectives garanteix el respecte a la llibertat de tots i cadascun. L’efecte 

pràctic buscat per l’aplicació d’aquest principi seria evitar que totes aquelles raons que no 

estan permeses de ser usades en públic, això és, que no admetin llum i taquígrafs, 

s’emprin així i tot en negociacions ocultes sobre assumptes d’interès general» (Velasco, 

1997: 98, la cursiva és meva).62 

 

 

 

4.1.2. La polèmica distinció entre ètica i moral 

 

Només breument, vull fer esment de l’altra distinció mencionada entre moral i 

ètica, en la mesura que pot tenir similars conseqüències negatives envers el model 

d’esfera pública, descrit fins ara com l’àmbit de legitimació o crítica de tot poder i/o 

assumpte d’interès general.63 

                                                 
60

 Cf. Rousseau (1762). 
61

 Les dues citacions anteriors tenen com a referència Kant (1795: 60-62). 
62

 Aquesta citació combina text de la página 98 referida amb la nota al peu de pàgina 6 de la mateixa 

ubicació, que comença a partir de «Al seu origen històric…». 
63

 A més, aquesta distinció influeix molt en les posteriors discussions entre Habermas i Charles Taylor, 

les quals donen lloc a una dimensió de la «democràcia inclusiva» tractada al capítol 5. 
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Com he dit, ara la normativitat és constituïda no sols per dret i moral, sinó també 

per «l’acció i la racionalitat ètica». Habermas a Facticitat i validesa inclou dins l’ètica 

les concepcions de bé i les identitats col·lectives.64 Allò clau és que Habermas uneix les 

identitats a les interaccions ètiques, i amb això, les situa al «món subjectiu», al qual sols 

es té un accés privilegiat, privat i/o emocional.65 Suposant un canvi important, el que 

abans s’anomenava «acció expressiva», ara es qualifica «acció ètica».66 

Òbviament, el més problemàtic serà la caracterització dels ideals de bé i de les 

identitats col·lectives com a formes de pretensions de validesa «inverificables» i 

intrínsecament «privades», en tant que pertanyents al món subjectiu. És a dir, la 

distinció entre ètica i moral, en vista a llur correlació amb el món subjectiu i el món 

social, respectivament, pot provocar un deontologisme molt problemàtic que atorgui 

tota la raó als que acusen Habermas de neutralisme liberal. D’altra banda, aquesta 

distinció reapareix allà on Habermas considera que la justícia i l’ètica s’allunyen, ja que 

només la moral és universalista.67 Per tant, la distinció entre ètica i moral és un requisit i 

un pressupòsit de la distinció entre dret i moral, ja que en el fons, el dret s’apropa a 

l’ètica. De fet, a l’apartat anterior ja s’ha vist el vincle dret-ètica en tant que es 

dibuixava el caràcter essencialment particular dels dos, enfront de la moral. 

Aquesta distinció entre ètica i moral cau en les mateixes, o encara més grans, 

dificultats que pateix la separació dret-moral. Principalment perquè la discursivitat 

subjacent a tota forma de normativitat no permet cap distinció essencialista entre formes 

d’acció regulatives.68 Tot usant termes habermasians, el reconeixement de la condició 

postmetafísica o postconvencional de la filosofia exclou una possible justificació 

coherent de la deontologia. Per això, a la Teoria de l’acció comunicativa no es 

distingeix radicalment entre moral i ètica ni entre dret i moral, ja que, com a la dècada 

                                                 
64

 Això no sols romp la unitat dins de la concepció normativa de la Teoria de l’acció comunicativa, sinó 

que s’hi desmarca contundentment en tant que a tal obra les identitats formen part de l’acció moral. És a 

dir, del món social. Així i tot, aquesta concepció de l’ètica com a àmbit d’allò bo, identitari i 

existencialista es mantén de fet més enllà de Facticitat i Validesa i arriba a La inclusió de l’altre —cf. 

Habermas (1996: 56). 
65

 Malgrat la metafísica dels tres mons modifica els seus paràmetres, continua essent problemàtica. 
66

 Aquesta confusió d’allò emocional amb allò ètic sota l’etiqueta de privat, particular, contextual, 

subjectiu, etc., farà que ambdues classes (de pretensions) de validesa rebin per Habermas (1996: 56) un 

tractament clínic o hermenèutic. Així, la «vida íntegra», que no «moral», requereix de la crítica 

terapèutica, mitjançant la psicoanàlisi i/o l’anàlisi de l’alienació, a partir d’un ideal normatiu ètic entorn 

d’una vida coherent i conscient. 
67

 Habermas (1996: 57). 
68

 D’alguna manera, Habermas n’és conscient: «la prioritat de la moral i la justícia sobre l’ètica i la 

felicitat només és fonamentable precisament de forma moral». Així, no hi ha cap fonament no moral del 

deontologisme que separa ètica-moral, i prima la segona. Això em sembla una circularitat prou evident 

com per justificar el seu abandonament, i acceptar la perspectiva de Benhabib (1992), no deontològica. 
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dels setanta, «l’ètica» usa el principi discursiu per legitimar tota classe de norma 

d’acció, independentment del seu àmbit d’aplicació. 

Per tot plegat, per què fa Habermas tal distinció? Recordo que aquesta suposa 

donar parcialment la raó als comunitaristes que critiquen la suposada neutralitat ètica de 

l’Estat de dret, impossible però tanmateix pretesa pel liberalisme. Doncs bé, Habermas 

defensa que sense la prioritat de la justícia, dins de la «moral», sobre les concepcions de 

bé, dins de «l’ètica», no seria possible cap concepció de la primera respectuosa i neutral 

amb la diversitat ètica i el pluralisme sociològic.69 Per això, es pot afirmar que pel que fa 

a aquesta qüestió, la concepció habermasiana de la justícia és liberal i deontològica. 

Ara bé, això no afecta la teoria del dret, discursiva i complexa, en tant que aquesta sí 

inclou diverses classes de discurs, ja que des de la Teoria de l’acció comunicativa la 

justícia s’identifica amb la racionalitat moral universalista que ha de jutjar les 

legislacions concretes, no amb el dret. 

 

4.2. La teoria social normativista-crítica i l’esfera pública 

 

La teoria discursiva del dret ja ha posat sobre la taula la seva interconnexió amb 

la teoria social. És més, Habermas vincula la història de les diferents concepcions 

jurídiques i de la justícia abans esmentades amb les diferents concepcions 

sociològiques.70 Per tant, la teoria social determina la teoria del dret i viceversa. 

El llibre Facticitat i validesa pretén desenvolupar un normativisme crític, 

reflexiu i complex dins d’una teoria social dualista que combini el millor de dues 

tradicions: la sistèmica i estructuralista, d’una banda, i l’hermenèutica i idealista, de 

l’altra. De fet, Habermas reprodueix literalment algunes de les citacions ja usades a la 

dècada anterior per defensar aquesta concepció social. Per tant, es justifica així el fet 

                                                 
69

 Habermas (1992a i 1996: 58). Fraser (2003) també cauria en part en el deontologisme, causat pel 

respecte mal entès al pluralisme, i causant de la seva exclusió de les identitats de la justícia. 
70 

Les doctrines més positivistes del dret es corresponen amb les concepcions estructuralistes i/o 

funcionalistes de la societat. En canvi, les teories de la justícia, més normativistes, prescriptivistes o 

idealistes, es recolzen mútuament amb teories socials més hermenèutiques o culturalistes. Així com la 

crítica marxista al dret liberal fonamentà la primera sociologia jurídica, la teoria social arrelada a la crítica 

de l’economia política també desemmascarà la sociologia liberal, la societat no es sosté en relacions 

jurídiques ideals sinó en relacions de producció i de poder fàctiques (Habermas, 1992a: 109). En tal 

concepció, el dret pertany a la superestructura política de la base econòmica de la societat, com 

epifenomen. Per això, el marxisme representa per Habermas una classe de monisme sociològic 

estructuralista-economicista —cosa que, malgrat desborda aquest treball, Honneth (1982) ja pot 

qüestionar. En general, Habermas (1992a) defensa que el marxisme, l’estructuralisme i la teoria de 

sistemes comparteixen un cert funcionalisme sociològic. Aquest tret comú minà i/o refutà el racionalisme 

i el prescriptivisme propis de les prèvies teories contractualistes de la societat. Cf. Joas (1986) per una 

crítica al funcionalisme de Habermas. 
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que jo hagi subordinat abans la influència sistèmica en l’anàlisi de la teoria de la 

democràcia durant la fase anterior.71 Coherentment, Habermas reivindica de nou Weber 

o Parsons, perquè també volien evitar els perills del «sociologisme» a la vegada que són 

realistes.72 Aquests autors articulen una teoria de l’acció en què l’individu es motiva tant 

per causes ideals-internes com materials-externes i en què les institucions s’expliquen 

en conseqüència, tot mesclant facticitat i validesa. Com a la Teoria de l’acció 

comunicativa: 

 

«Els interessos sols poden ser satisfets duradorament mitjançant expectatives 

generalitzades de comportament si s’uneixen amb idees que justifiquen pretensions de 

validesa normatives; i les idees alhora sols poden imposar-se empíricament si s’uneixen 

amb interessos que els atorguen eficàcia empírica» (Habermas, 1992a: 134). 

 

Això reafirma la necessitat de combinació de l’anàlisi reconstructiva arran de la 

perspectiva del participant, jutge o ciutadà, vers els continguts normatius que volen 

justificar les pretensions de validesa, amb l’anàlisi empírica des de la perspectiva de 

l’observador, sobre les constel·lacions d’interessos, sancions i circumstàncies o la 

lògica de les situacions d’acció: 

 

«La societat es presenta com món de la vida simbòlicament estructurat, que es reprodueix 

a través de l'acció comunicativa. Naturalment, d'això no se segueix que en el món de la 

vida no puguin aparèixer interaccions estratègiques. Però aquestes cobren un significat 

distint que en Hobbes o en la teoria de jocs: ja no són enteses com mecanisme de 

generació d'un ordre instrumental. Les interaccions estratègiques troben més bé el seu 

lloc en un món de la vida ja constituït, per així dir, per altres vies. Certament, també 

l'agent estratègic manté en cada cas a les espatlles el rerefons que representa el món de la 

vida; però en l'acció estratègica aquest rerefons queda neutralitzat en el que concerneix la 

seva capacitat de coordinar l'acció; ja no subministra cap anticipació de consens perquè 

per a qui actua estratègicament tant el marc institucional com els altres participants en la 
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 Habermas (1992a: 133). De fet, Habermas (1992a: 137) cita una frase pròpia de la Teoria de l’acció 

comunicativa (Habermas, 1981: 339a), on criticà precisament les ambigüitats weberianes respecte de si el 

domini legal pot crear ordres legítims. 
72

 «Un ordre obeït sols per motius racionals conforme a fins és més làbil que l’ordre per virtut del costum 

o hàbit, el qual és la forma més freqüent d’actitud interior. Però encara és més làbil que l’ordre que es 

presenti amb el prestigi de l’exemplaritat o l’obligatorietat morals, és a dir, amb el prestigi de la 

“legitimitat”» (Weber, 1919). 
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interacció només apareixen ja com a fets socials» (Habermas, 1992a: 88, nota 18, cursiva 

de l’autor). 

 

Ja és indubtable que l’acció finalista també pertany al món de la vida, invalidant 

les interpretacions del dualisme social com a dicotomia essencialista entre raó 

teleològica versus comunicativa. No obstant això, no totes les accions socials són 

coordinades entre si de manera exclusivament consensuada. Ara bé, això no suposa que 

es regulin «anormativament» ni «acomunicativament». Com s’ha vist, el dret és una 

forma d’acció més complexa que substitueix l’acció comunicativa en la coordinació de 

les accions socials. Així les coses, el món o mons de la vida moderns romanen com 

l’herència cultural allà disponible que ja «no anticipa cap consens», és a dir, que no 

regula les accions de manera dogmàtica perquè el dret ocupa tal rol. 

En qualsevol cas i com ja s’ha dit, és innegable que Habermas encara usa cert 

llenguatge i categories sistèmiques.73 És el que atorga realisme al normativisme social, 

ja que ell repeteix constantment que les societats modernes no sols requereixen 

d’integració social, via normes, valors i enteniment, sinó que també hi ha «integració 

sistèmica».74 De fet, Habermas no abandonarà mai, ni tan sols en l’època cosmopolita, 

aquest dualisme sociològic que se sosté en la teoria sistèmica dels mitjans de regulació 

social, poder, diner, etc., malgrat defensi un deliberacionisme que vulgui normativitzar 

els subsistemes.75 Ara bé, com ja he insinuat, la tesi de la colonització sistèmica és 

abandonada. I la causa és que el dret perd tota l’ambivalència prèvia per esdevenir un 

clar mitjà democratitzador: «les estructures jurídiques poden ser depòsits de tal 

solidaritat social, no sols un mitjà reificant».76 És a dir, es desfà de la tesi de la invasió 

del sistema perquè l’Estat democràtic de dret suposa un reequilibri entre aquest i el món 

                                                 
73

 Habermas (1992a: 60) segueix descrivint al mercat com a dominat pel mitjà diners i a la política pel 

poder, tot repetint eventualment que hi ha encara una situació de perill o risc d’atac contra la solidaritat 

social. O que el poder administratiu ha provocat la desertització dels processos comunicatius i 

d’integració social. 
74

 Aquesta té lloc a través dels mercats i del poder administratiu, els quals formen sistemes on l’acció no 

es coordina intencionalment a partir de la consciència dels participants, sinó acomunicativament i «a 

espatlles dels actors». 
75

 Afortunadament, la Teoria Crítica contemporània pot destil·lar el nucli normatiu de la seva concepció 

democràtica sense haver d’assumir tal pressupòsits sistèmics. 
76

 Com ja he dit, el dret discursiu té la doble posició i funció mediadora entre el món de la vida i els 

subsistemes socials funcionals (Habermas, 1992a: 119). El dret modern descarrega de les tasques 

d’integració social a l’acció comunicativa, quelcom impossible o patològic a la Teoria de l’acció 

comunicativa. No s’observa colonització ni els efectes «patològics» a causa de la juridificació d’àmbits 

ontològicament comunicatius. 
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de la vida.77 En tant que el dret discursiu esdevé «una frontissa entre sistema i món de la 

vida», puc reafirmar que l’abandonament de la teoria sistèmica del dret permet 

mantenir el dualisme social sense caure en l’essencialisme sociològic o 

l’anormativisme sistèmic.78 

De fet, en lloc d’una evasió i/o invasió del sistema sobre el món de la vida, es 

descriu un «setge» del segon sobre aquells àmbits econòmics i administratius que es 

resisteixen a ser regulats jurídicament i legítimament.79 És a dir, arran del canvi jurídic, 

la societat civil i l’esfera pública volen i tornen a poder controlar totes les 

organitzacions amb poder, com a la dècada dels anys seixanta. Això contraresta el 

domini del «síndrome privatista ciutadà», que combinat amb el clientelisme de l’Estat 

provocava la despolitització de la publicitat. En la mesura que el dret ja no és un recurs 

sistèmic, sinó d’integració social, com la moral però més abstracte, a Facticitat i 

Validesa el diagnòstic sembla que és l’obstaculització, la negació i la resistència contra 

les pràctiques jurídico-comunicatives dins de l’economia i l’administració, quelcom 

antiessencialista i més realista amb la descripció dels partits polítics i actors socials. Per 

això, s’observa un «setge» jurídico-comunicatiu en sentit oposat, un contraatac per part 

del món de la vida. Aquest és el sentit d’una Teoria Crítica de l’Estat de benestar que 

s’hi rebel·la. 

D’altra banda, cal parar esment en quelcom importantíssim i que justifica en part 

l’acceptació de categories de la teoria sistèmica de la societat. Habermas valora molt el 

descentrament sociològic que aquesta aporta, tot renunciant a un concepte «holístic» de 

societat. Ell adverteix que l’ús de termes com «poble» o «comunitat jurídica» són 

construccions inevitables que si s’entenen ontològicament seran molt problemàtiques. 

Això posa de manifest quelcom incipient prèviament però ara fonamental: el món de la 

vida constitueix una xarxa d’accions comunicatives, ramificada en espai(s) social(s) i en 

temps històric(s). Habermas defensa que la nova teoria social connectivista permet 

reivindicar l’ideal de sobirania popular sense caure en la filosofia del (macro)subjecte 

pròpia de la modernitat. El món de la vida assoleix ara una condició reticular que 

permet articular una nova teoria de la subjectivització social que concep que la identitat 

d’un subjecte, individual o col·lectiu, es forma històricament a partir de les relacions de 

                                                 
77

 Repeteixo: més aviat s’insinua que la mateixa acció comunicativa és incapaç de coordinar les situacions 

complexes i pluralistes, quelcom que fa innecessària la hipòtesi d’un sistema colonitzador. 
78

 Presents a la Teoria de l’acció comunicativa i criticats correctament per Fraser (1985) i McCarthy 

(1985). 
79

 Habermas (1992a: 144). 
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reconeixement:80 «les identitats col·lectives sols poden desenvolupar-se ja en la fràgil, 

dinàmica i desfilada consciència pública descentrada». De fet, la mateixa concepció de 

la racionalitat procedimental se sosté en aquesta concepció social, ja que «la 

racionalitat comunicativa es manifesta en una trama descentrada de condicions 

transcendentalment possibilitants, que impregnen la interacció, però no és una facultat 

subjectiva que dicta els actors què han de fer» (Habermas, 1992a: 66, la cursiva és 

meva). Així, la raó és col·lectiva però no pròpia d’un macro subjecte social. Com el dret 

discursiu, la teoria de xarxes també permet mantenir un tipus de dualisme sociològic no 

essencialista, perquè elimina tot residu de la filosofia del subjecte. 

En un altre ordre de coses, i per entrar ja en l’anàlisi de l’esfera pública, és 

interessant veure el vincle entre aquesta i el dret discursiu. Habermas els relaciona 

perquè en la lliure formació de l’opinió i voluntat polítiques tots els ciutadans 

s’autolegislen. És a dir, l’acció jurídica regula les contradiccions socials mitjançant la 

producció pública d’opinió i de voluntat política. I és que els drets de participació i de 

comunicació són essencials al procés de producció de normes, en vista a fundar 

simultàniament la legitimitat i l’eficàcia. Per això, repeteixo una idea prèvia: la teoria 

de la publicitat és l’anvers i el prerequisit de la teoria del dret i viceversa; són 

completament interdependents. Això es confirma en què les lleis coercitives assoleixen 

legitimitat només en base a la forma i al procés en el qual es produeix el dret. És a dir, la 

positivitat d’aquest no deriva d’una voluntat arbitrària i contingent, sinó d’una 

autolegislació col·lectiva que recorda el model de la dècada dels seixanta. 

Coherentment, Habermas postularà després que el handicap principal de la teoria 

discursiva del dret és aclarir si les formes de comunicació legítimes són 

institucionalitzables jurídicament o no.81 En cas negatiu, no podrà considerar-se que hi 

pot haver mai dret legítim o just. És a dir, la condició de possibilitat de la democràcia i 

del dret discursius és l’establiment d’una esfera pública legítima i autònoma. Ara bé, 

això és una condició necessària, però no suficient.82 

                                                 
80

 Es romp la ficció contractualista d’una comunitat lliure organitzada intencionalment per membres 

conscients, i l’individualisme metodològic implícit, per prioritzar el inter-reconeixement social com a 

condició del subjecte social, i sense caure en l’etnocentrisme que el republicanisme contraposà. Perquè la 

voluntat racional és inassolible a partir de la raó d’un subjecte individual o a partir de la voluntat d’un 

subjecte col·lectiu: sols és possible mitjançant la formació dialògica de l’opinió que pot unir voluntat i raó 

(Habermas, 1992a: 169). 
81

 Habermas (1994a: 253). 
82

 Anticipo ja que aquesta condició és del tot aplicable i exigible també en un marc global, i per tant, cal 

preguntar-se si es donen a escala planetària unes comunicacions legítimes. En cas negatiu, les institucions 

internacionals tampoc serien vàlides ni democràtiques. 
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D’altra banda, el principi discursiu ja pressuposa l’existència d’una esfera 

pública. El fonament de tota norma, ja sigui moral, jurídica o ètica, pressuposa una 

estructura social determinada en base al reconeixement previ de certs drets individuals 

bàsics. Per això, l’esfera pública és la precondició social de la teoria discursiva del 

dret, de la justícia, de la democràcia deliberativa i també de l’ètica comunicativa:83 

 

«El discurs racional és tota temptativa d’enteniment sobre pretensions de validesa que 

s’han tornat problemàtiques, en la mesura que tal temptativa tingui lloc sota condicions 

de comunicació que dins d’un àmbit públic constituït i estructurat per deures il·locutius 

possibilitin el lliure processament de temes i contribucions, d’informacions i raons» 

(Habermas, 1992a: 172, la cursiva és meva). 

 

Gràcies a tot l’anterior, es pot entendre la concepció de la «societat civil». 

Aquesta es veu com quelcom oposat a l’Estat o la burocràcia i distinta del mercat.84 

Això és clau perquè l’esfera pública és sostinguda ara per aquesta societat civil 

reticular. Així, es canvien les nocions d’Història i crítica de l’opinió pública, en el qual 

s’identificava la societat civil i l’esfera d’intercanvis econòmics privats, i de la Teoria 

de l’acció comunicativa, en el qual el món de la vida incloïa les esferes privada i 

pública. Ara, el món de la vida inclou o s’identifica amb la societat civil, la qual està 

composta d’una infraestructura informal de la publicitat, i una esfera pública formal 

que sorgeix de la primera. De fet, la reivindicada concepció de l’Estat democràtic de 

dret de Parsons ja deia que la societat civil és la base pels processos públics i inclusius 

de formació de l’opinió pública i de la voluntat comuna, per part dels membres 

lliurement associats d’una comunitat jurídica. Així s’analitzen les condicions político-

culturals d’un espai público-polític que faci de caixa de ressonància: 

 

«L’avaluació dels processos de legitimació en un Estat democràtic de dret dependrà dels 

processos de comunicació pública no-organitzats, en la mesura que la legitimitat 

s’exerceixi en termes d’igualtat ciutadana efectivament duta a la pràctica» (Habermas, 

1992a: 141, la cursiva és meva). 

 

                                                 
83

 En veritat, no sols les normes, sinó que qualsevol forma de validesa, cognitiva, instrumental, 

expressiva, etc., recau ara sota el model de deliberació necessàriament pública. 
84

 Habermas (1992a: 52). Segons ell, per Hegel o Marx l’Estat era un mer instrument de la societat civil. 

Cf. Arato i Cohen (1992) o Honneth (1994), per qui els canvis en teoria del dret també afecten la societat 

civil.
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Això confirma el retorn al nucli normatiu de Història i crítica de l’opinió 

pública, tot atorgant més importància als processos comunicatius informals i no-

organitzats, representats per l’espontaneïtat de les interaccions socials. I reafirma que la 

llibertat comunicativa és un requisit del principi polític de la publicitat: Habermas 

repeteix que la comunicació pública és l’única forma de dotar de llibertat a les 

institucions. Per això distingeix de nou entre el simple intercanvi d’informació i l’acció 

comunicativa, cosa que afecta l’anàlisi dels mass media.85 En general, es reafirma que la 

despolitització de la publicitat té lloc majoritàriament perquè els actors socials i públics 

actuen de manera finalista, no comunicativa, tot usant els mitjans de comunicació i 

d’informació de manera reductora i selectiva.86 

En conseqüència, Habermas diu que el rol de «ciutadà» és el que combina les 

funcions del dret i de l’esfera pública. Per tant, la teoria de la publicitat està vinculada 

a una concepció de ciutadania.87 Així es reivindica el rol de les lluites i dels moviments 

socials. Però no només dels de classe, també els migratoris, culturals, de gènere, 

ecològics, etc., que amplien les dimensions de la ciutadania. I és que els moviments 

socials són motors que estimulen el reconeixement de noves relacions d’inclusió i/o que 

provoquen la mobilització pública.88 Per aquesta raó, Habermas critica la concepció 

liberal dels drets com quelcom neutral i «acrític» enfront del guany o pèrdua 

d’autonomia o l’ús efectiu de l’estatus de ciutadà. Defensa així una pràctica de la 

ciutadania, no una lectura formal. Clarament es confirma la hipòtesi segons la qual la 

combinació de la teoria de la publicitat i de la teoria discursiva del dret resulten en una 

concepció deliberativa de la democràcia: 

 

«Només els drets de participació política defineixen la posició jurídica del ciutadà, 

reflexiva i capaç d’influir sobre el seu propi status a diferència dels dret negatius de 

llibertat i socials, paternalistes, [perquè] l’Estat de dret i l’Estat social són possibles sense 

democràcia» (Habermas, 1992a: 143, la cursiva és meva).89 

 

                                                 
85

 «Si només s’usa el llenguatge com a mitjà de transmissió d’informació, la coordinació de l’acció sols 

es realitza com a “influència mútua d’actors que actuen uns sobre els altres amb el fi d’assolir la seva 

propis fins”» (Habermas, 1992a: 79, la cursiva és meva). 
86

 Es descarta així la hipòtesi de «l’aracionalitat tècnica» dels mass media (Habermas, 1962). 
87 

Habermas (1992a: 141). No puc entrar-hi, però Habermas rebutja la concepció de la ciutadania de 

Marshall (1950) perquè la seva descripció dels tres tipus de drets, civils, polítics i socials, en una 

seqüència històrica lineal és occidentalista, il·lusòria i ideològica. Cf. Giddens (1982) i Valdivielso 

(2007a). 
88

 Coherentment, la «juridificació» promoguda és el camí i el destí de la democràcia, no la cosificació. 
89

 Habermas es basa en Held (1989: 214-242). 
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Per acabar, cal dir que Habermas adverteix que l’esmentada distinció entre 

moral i dret no es correspon a la distinció entre privat i públic.90 Encara més, Facticitat i 

validesa consolida la crítica a la distinció substancial entre públic i privat. Així, 

Habermas reforça la convicció conforme a la qual tota interacció social és susceptible 

de ser polititzada públicament:91 

 

«La moralitat a partir de la teoria de l’acció comunicativa transcendeix els límits entre 

vida privada i pública, límits que són històricament fortuïts i que discorren diferentment 

conforme a distintes estructures socials» (Habermas, 1992a: 175).  

 

4.3. La política deliberativa: una teoria del poder 

 

Els canvis cabdals en la teoria del poder també deriven de la teoria discursiva del 

dret. Tot això provoca la rehabilitació de la teoria del poder sociològicament pluralista 

i racionalment complexa del primer Habermas. Habermas afirma que de la tensió entre 

facticitat i validesa pròpia de l’estructura jurídica del dret modern deriva la necessitat 

d’organitzar legalment i legítimament el poder polític, el qual imposa i positivitza el 

dret. Per tant, la teoria discursiva del dret és causa i efecte de la teoria de la publicitat, la 

qual era i és un mitjà de democratització o racionalització del poder polític. Per això, 

Facticitat i Validesa actualitza Història i crítica de l’opinió pública, tot evitant els 

entrebancs sociològics i polítics de la Teoria de l’acció comunicativa. D’aquí la idea 

d’Estat de dret; la praxi de l’autolegislació ciutadana és institucionalitzada en un model 

en què el dret domestica el poder fàctic via la juridificació no patològica ni ambigua, 

sinó democratitzadora. Habermas postula que el dret pot legitimar la dominació política, 

realitzada en procediments administratius, perquè «el poder polític i el dret públic 

positiu s’exigeixen mútuament». Per això, un tret diferencial del poder polític és la seva 

institucionalització i condició jurídica, mentre que el poder comunicatiu és 

«essencialment» no sancionat i espontani. 

                                                 
90

 Habermas (1992a: 175). Tal correspondència sí és observable a la dècada dels seixanta. Però l’ètica 

discursiva la dissolgué, perquè el principi discursiu fonamenta tota classe de norma, moral o legal, 

igualment. 

91 L’ètica deliberativa no pot sinó criticar la distinció essencialista entre públic i privat, quelcom que no 

es fa adequadament a Habermas (1981) per culpa de la teoria de sistemes. Cf. Benhabib (1992) i Fraser 

(1985 i 1991), qui critica les distincions substantives entre esferes i subsistemes públics i privats.
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La política i la democràcia deliberativa descansen així en una teoria sociològica 

dels cicles del poder en les societats complexes i els Estats de dret.92 Tal com Jiménez 

explica,93 el dret vigent és resultat d’una circulació oficial i d’una contracirculació no 

oficial del poder. L’oficial descriu com en l’Estat democràtic de dret el poder político-

administratiu és capaç de tenir a ratlla el poder social i satisfer els fins col·lectius, en 

tant que es pot considerar dimanant del poder comunicatiu. Aquest últim és generat en 

el procés polític de producció democràtica del dret, és a dir, el procés polític de 

formació informal en l’esfera pública i de formació formal parlamentària de l’opinió i la 

voluntat polítiques. La no oficial descriu com el(s) poder(s) social(s) tendeixen a 

«programar» l’aparell político-administratiu: per legitimar-se, instrumentalitzen el poder 

comunicatiu i manipulen el procés democràtic de generació de dret.94 Tal com Velasco 

adverteix,95 Habermas identifica els partits polítics de masses com els principals 

responsables de la despolitització de l’espai públic i la degeneració de la democràcia. 

Són actors estatals burocratitzats i jeràrquics que monopolitzen les funcions de l’opinió 

pública informal, descrita ja com una xarxa de xarxes. Per això, Facticitat i validesa 

inclou una proposta realista que no nega la tendència alta i creixent a la manipulació de 

l’esfera pública. Ara bé, malgrat aquesta «autoprogramació» sistèmica és pràcticament 

inevitable, tot causant greus dèficits de legitimitat, això no nega la possibilitat i la 

necessitat d’una publicitat democràtica. 

Al meu parer, és fonamental destacar la presència de «nous» tipus de poder. El 

dret implica l’existència empírica i organitzada d’un «poder comunicatiu», on es fonen 

en realitat dret i poder, o es dissol el poder en la raó, ja que aquest és produït per «la 

voluntat no arbitrària sobre el que molts es posen deliberativament d’acord». 

Precisament en l’esfera pública i a través dels òrgans formals de formació de la voluntat 

política. D’ell deriva el poder político-administratiu, que imposa el dret. Per tant, com a 

la dècada dels seixanta, la publicitat ha de racionalitzar el poder polític. I el poder 

«comunicatiu, racional o públic» torna a ser cabdal, a diferència del que succeeix a 

l’època emmarcada per la Teoria de l’acció comunicativa, en què tot tipus de poder 

sembla un mitjà sistèmic o weberià. Per això, la teoria del poder de Habermas a 
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 Habermas (1992a: 58). 
93

 Cf. Jiménez (1998: 13). 
94

 De fet, es mantén una certa noció de dret «cosificador» i patològic en connexió a tal procés inoficial 

(Habermas, 1992a: 103). Així com el poder polític està subordinat als imperatius del sistema econòmic 

(Habermas, 1973a), «el dret modern és un mitjà profundament equívoc d’integració de la societat», el 

qual atorga al poder il·legítim l’aparença de legitimitat, tot dificultant saber si la societat es conforma 

mitjançant l’assentiment ciutadà o a partir de l’autoprogramació estatal. 
95

 Cf. Velasco (1999: 17). 
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Facticitat i validesa comparteix en el fons part de la definició de Max Weber de 

«poder», ja que cada forma d’aquest suposa una forma en la que un subjecte, individual 

o col·lectiu, influeix rellevantment un altre subjecte pel que fa a: la seva percepció del 

món i/o autopercepció; la definició dels seus objectius i voluntat; el marc normatiu en el 

que actuar; les preferències ètiques i estètiques; els procediments o recursos tecnològics 

i econòmics, etc. És a dir, una relació de poder encara suposa per a Habermas que un 

subjecte predetermina el coneixement, la identitat, la voluntat, el comportament i el 

judici aliè, com a conseqüència o efecte del poder. No obstant això, el model de 

Habermas també se separa del weberià en què la formació o generació del poder és 

diferent, intersubjectiva i necessàriament social. Malgrat els dos tipus de poders tenen 

funcions semblants, tenen un origen o una constitució distinta. 

Per tot plegat, s’articula així la segona teoria de l’esfera pública de Habermas, 

la qual descansa en una teoria del poder postsistèmica.96 Ara el poder democràtic 

s’exerceix en forma de dret inserit dins la trama de discursos formadors d’opinió i 

preparadors de la decisió. Per això, la política deliberativa s’oposa a les teories de la 

democràcia basades, exclusivament, en conceptes empiristes del poder.97 Tot això es 

basa en una tesi més que fonamental: a cada tipus de discurs li correspon un tipus de 

poder. És a dir, a l’acció normativa moral li correspon el poder comunicatiu; a l’acció 

pragmàtica, el poder polític; a la racionalitat teleològica, el poder administratiu; al 

discurs jurídic, el poder judicial, etc.98 Aquesta idea inèdita permet dir que cada 

interacció humana és simultàniament una relació comunicativa i una relació de poder. 

A Facticitat i validesa s’articula una teoria del poder pluralista sociològicament, ja que 

hi ha diferents tipus de poder en funció dels agents i els espais en què es constitueixen. 

Però també una teoria del poder racionalment complexa, perquè aquests tipus de poder 

també estan sotmesos a diverses classes de racionalitat. 

D’altra banda, així com la història del dret il·lumina la història de la sociologia i 

viceversa, Habermas diu que la història de la teoria política també està escindida entre 

facticitat i validesa. És a dir, entre posicions objectivistes que no accepten cap norma 
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 Fraser (2009a) ho anomena «el segon canvi estructural de la publicitat». 
97

 Habermas (1992a: 67). Així i tot, sabem que Habermas encara manifesta que «diners i poder» són 

mitjans de control o de regulació sistèmica. Per comprendre-ho cal aplicar el mateix dualisme sociològic 

no essencialista al concepte de poder: de la mateixa manera que es considera que hi ha processos socials 

regulats per l’acció comunicativa i d’altres per la finalista i/o la sistèmica, hi ha tipus de poder 

comunicatiu, polític i també administratiu-sistèmic. 
98

 Habermas (1992a: 260 i 262). La teoria del discurs defensa la dependència de tota validesa a l’acció 

comunicativa. Anàlogament, tot poder dependria del comunicatiu. Escauria avaluar si tal lògica permet 

pensar poders econòmic, social, mediàtic, de gènere, identitari, etc.
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reconeguda socialment i normativistes lluny de la realitat, respectivament. Per això, de 

nou, la política deliberativa vol ser una «investigació interdisciplinària i pluralista 

metodològicament» que integri els dos extrems, així com la sociologia normativista 

crítica també conjugava ambdós pols. Concretament, es defensa que la modernitat té al 

seu nucli normatiu una tensió entre liberalisme i democratisme o republicanisme. Entre 

Kant i Rousseau hi havia una relació de competència no confessada entre els drets de 

l’home i el principi de sobirania popular.99 Tal tensió entre els dos ideals normatius és a 

l’autocomprensió dels Estats democràtics de dret existents i s’expressa en els dos sentits 

possibles de la categoria «llibertat», negatiu o positiu. Habermas vol sintetitzar ambdues 

tradicions i negar la seva incompatibilitat tot destacant la «cooriginalitat» de drets 

subjectius i sobirania popular, mitjançant la llibertat comunicativa. Per això, afirma que 

els drets subjectius garanteixen l’exercici de l’autonomia política i expliquen el 

paradoxal sorgiment de la legitimitat a partir de la legalitat: en la política deliberativa 

les lleis recullen els valors reconeguts com a intersubjectivament vàlids, legítims, i per 

tant, els procediments legals són simultàniament legitimadors. Així, els drets i les 

llibertats negatives bàsiques, autonomia privada, són la precondició per a l’exercici de 

l’autonomia público-política, font de la legitimitat i la llibertat positiva. La diferència 

amb el liberalisme rau en què els drets subjectius no són suficients però sí necessaris; 

amb el republicanisme en què tals drets individuals són fonamentals. 

Es defensa així la relació d’interdependència mútua de drets humans i sobirania 

popular,100 en tant que l’autolegislació suposa que els ciutadans són simultàniament els 

autors i els destinataris de les lleis:  

 

«[L’adequada relació és] només possible mitjançant un mode d’exercici de l’autonomia 

política garantit per la forma de la comunicació que representa la formació discursiva de 

l’opinió i voluntats comunes. [...] Com a participants en discursos racionals els membres 

d’una comunitat jurídica han de poder examinar si la norma en qüestió troba, o podria 

trobar, l’assentiment de tots els possibles afectats. Per tant, la connexió interna que 

                                                 
99

 Habermas (1992a: 159). Posteriorment, Habermas (1994a: 248) reafirma que la necessitat de ser 

legitimat pròpia del dret modern és present a Locke, Kant o Rousseau. Així, el liberalisme també 

proclama que les lleis han de ser legítimes, però es distingeix en el procediment de validació, no popular, 

republicanisme, ni procedimental, deliberacionisme. La idea central de Facticitat i Validesa és que 

aquesta dualitat vincula la teoria del dret amb la teoria de la democràcia, com a forma de legitimació de 

l’ordre jurídic vigent a partir d’estàndards de justícia. Per tant, el deliberacionisme, el liberalisme o el 

republicanisme són diferents concepcions de com legitimar l’estructura legal d’una societat, històricament 

articulades en la institució que és l’Estat. 
100

 Posteriorment, Habermas (2004b: 109) mantén que l’Estat democràtic de dret suposa una forma de 

legitimar el poder basada en «l’equiprimordialitat» de sobirania popular i drets humans. 
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busquem entre sobirania popular i drets de l’home consisteix en què en el “sistema de 

drets” es recullen exactament les condicions sota les que poden al seu torn 

institucionalitzar-se jurídicament les formes de comunicació necessàries per a una 

producció de normes políticament autònoma» (Habermas, 1992a: 168-169). 

 

D’altra banda, Habermas comença tímidament a qüestionar els pressupòsits 

westfalians innegables en la seva obra des de la dècada dels anys seixanta. Però sense 

extreure’n conclusions que modifiquin les seves propostes político-jurídiques. 

Habermas afirma que la teoria estatocèntrica de l’Estat territorialitzat està tan arruïnada 

com «el concepte hobbesià d’allò polític, en el qual allò polític es dedueix de la funció 

d’estabilització interna i externa del poder».101 De fet, proclama explícitament «la fi de 

la constel·lació d’Estat, economia i societat desenvolupada des de la pau de Westfàlia 

de 1648», perquè ara la capacitat d’acció i de poder no depenen de les mateixes claus. 

Fins ara, els mitjans bèl·lics, centrals en el poder hobbesià.102 Per tant, la globalització 

imposa la revisió del concepte sistèmicointernacional del poder: 

 

«El món ja no és un món d’Estats, en el que la possessió de mitjans de coerció militar 

sigui font de poder i d’influència. Tampoc no és una societat mundial, una societat-món, 

que renunciï disposar de mitjans de violència i els entregui a un poder central. [...] És més 

bé un món-societat» (Habermas, 1992a: 51). 

 

És a dir, el món ja no és una estat de naturalesa hobbesià d’abast mundial on les 

nacions són individus en guerra. Però tampoc no és una societat mundial pacífica. Això 

indica una despolitització de l’administració estatal, una politització de la societat civil i 

que, a partir dels anys vuitanta de l’obra habermasiana, l’esfera pública desborda les 

fronteres nacionals. Això inicia la crisi de les sobiranies, malgrat aquestes es 

fluïdifiquin argumentalment.103 Aquest nou i equívoc diagnòstic apunta l’aparició d’una 

esfera pública transnacional, alhora que la nacional es polititza més. Per això Habermas 

creu que la qüestió dels drets humans o del reconeixement de la diferència i de «l’altre» 

guanya protagonisme: perquè aquest renovat espai públic exigeix als subsistemes 

econòmic i polític no sols valors d’ús, benestar i llibertat, sinó també justícia i 
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 Habermas (1992a: 50). Poso en cursiva aquests dos adjectius perquè defineixen la crítica a la distinció 

substancialista que obrirà les portes a la segona època del deliberacionisme habermasià. 
102

 Cf. Arendt (1970), qui critica aquest vincle entre violència i poder a la teoria realista del segon. 
103

 Jiménez (1998: 50). 
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participació política, tot afectant no només els Estats-nació sinó també les relacions 

internacionals.104 

Coherentment, Habermas admet per primer cop que des del seu origen el 

capitalisme creà un marc mundial de producció econòmica.105 No obstant això, defensa 

que fins al segle XX aquest marc mundial capitalista reforçà més bé als Estats. És a dir, 

no facilità ni promogué cap «internacionalització de l’economia», cosa que la 

globalització sí suposa.106 El que cal destacar és que Habermas ja incorpora el 

pensament segons el qual la globalització erosiona el poder administratiu-nacional, tot 

obligant els governs a desmantellar els Estats de benestar per mantenir i/o guanyar 

competitivitat econòmica mundial. De fet, ell analitza superficialment els processos de 

regulació autònoma dels nous «suprasistemes» globals: el mercat mundialitzat i les 

institucions internacionals.107 El primer crea interdependències asimètriques entre països 

i no afronta els problemes ecològics. El segon no garanteix l’ordre pacífic. Per tot 

plegat, Habermas postula que per tenir un ordre polític i econòmic mundials justos i 

pacífics cal una política interior mundial coordinada, a partir d’una societat civil 

mundial mòbil i eficaç.108 Aquesta és la primera proposta pseudo-cosmopolita de 

Habermas.109 

 

4.3.1. La violència 

 

Si a la dècada dels anys noranta la política deliberativa «pivota» simultàniament 

sobre una concepció de la publicitat i una altra del poder, aquesta última té un revers 

indubtable: la reflexió sobre la violència.110 A l’article «El vincle intern entre Estat de 

dret i democràcia», Habermas exposa què en pensa, coherentment amb la seva 

                                                 
104

 Per tant, és evident que el deliberacionisme connecta amb les teories de la justícia posteriors. 
105

 Habermas (1992a: 53-54). Quelcom que Marx ja afirmà al dir que la societat civil burgesa s’ha 

d’expandir i usar l’Estat classista per a colonitzar altres pobles. Molt abans, Arendt (1951) ja havia 

vinculat capitalisme i imperialisme. Cf. Comas (2010a). 
106

 Cf. David Held (1995a).
 

107 
Això replicaria tant la teoria social sistèmica com la tesi de la colonització dels vuitanta. Però a nivell 

internacional, perquè un «sistema econòmic mundial» colonitzaria els «subsistemes econòmic i 

administratiu» estatals. I eventualment, els mons-de-vida nacionals. Cf. McCarthy (2009), qui nega la 

validesa de tal marc per entendre el neocolonialisme. Ara bé, coherentment això també permetria pensar 

un món-de-vida global, amb sengles esferes pública i privada mundials.
 

108
 Recordo que a Història i crítica de l’opinió pública ja es vinculà la publicitat amb la pau mundial. 

109
 És de moment imperfecta perquè encara no demanda institucions globals deliberatives. Probablement 

per mor de la insuficient anàlisi sociològica i econòmica dels esdeveniments històrics que Habermas ja 

estava observant. 
110

 La incloc aquí, a l’època estatocèntrica, perquè s’uneix a l’Estat democràtic de dret nacional. 
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concepció de la democràcia deliberativa i del dret discursiu explicats a Facticitat i 

Validesa:111 

 

«Tota dominació política s’exerceix sota la forma del dret, i hi ha ordres jurídics en què 

existeix una violència política no domesticada per l’Estat democràtic de dret. És a dir, hi 

ha rotundament una legalitat violenta» (Habermas, 1994a: 247, la cursiva és meva). 

 

La idea fonamental no és nova: les relacions de poder polític són relacions de 

dominació il·legítimes si les lleis no són validades intersubjectivament. Això fa que el 

dret positiu i vigent pugui considerar-se perfectament un instrument de violència per 

part de les elits dirigents. Així les coses, tot ordre institucional i polític no legítim o no 

democràtic és violent, malgrat sigui legal.112 Això obri el camí a una Teoria Crítica de la 

violència molt important. I és que el filòsof de Düsseldorf no sols distingeix entre 

legalitat i legitimitat, sinó que majoritàriament situa la violència del costat de la 

primera, i no en el seu oposat, la il·legalitat, com defensa un dels dogmes de la teoria 

política conservadora.113 És a dir, Habermas redefineix i identifica violència amb la 

il·legitimitat de la llei imposada. Per tant, ja es poden observar tres criteris o variables 

per tal de classificar totes les accions socials: en funció de si és legal, legítima i/o 

violenta. Això permet destacar la necessitat de la crítica d’allò fàctic, i reivindicar la 

possible pràctica política legítima més enllà de la llei. És a dir, donaria peu a un quadre 

complex de les interaccions socials que permetria jutjar de manera crítica però no 

conservadora els moviments socials contemporanis.114 

Lògicament i analíticament, aquest mapa de les noves formes d’acció política i 

social podria incloure les sis categories següents: a) accions legals, legítimes i no-

violentes, —exemplificades històricament per l’acció política clàssica, tant en la seva 

forma parlamentària o participativa liberal, com en la republicana o la deliberació 

pública; b) accions legals, il·legítimes i no-violentes —per ventura, les demandes de 
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 Posteriorment, Habermas (2005a: 129) segueix dient que sense democràcia discursiva, la societat i la 

dominació política tenen un caràcter repressiu. 
112

 «Violenta» és tota forma de domini no legítima o injusta. Per tant, hi ha una certa identificació o 

sinonímia entre violència i injustícia que faria que totes les dificultats per definir els tipus i/o dimensions 

de la violència es transfereixin als tipus i/o dimensions d’injustícia. Habermas (2001a), al text «L’Estat de 

dret democràtic: una unió paradoxal de principis contradictoris?», tracta aquest conflicte. Cf. Matas 

(2009) i Galtung (1996). 
113

 També escau recordar l’estudi d’Arendt (1951) respecte l’arbitrarietat legal com una altra forma 

específica de violència política, vinculada al nazisme i al totalitarisme. De fet, el terror arbitrari podria 

comprendre’s com una forma de manipulació il·legítima del circuit oficial de validació del poder. 
114

 O a les anomenades «intervencions humanitàries» i les «guerres justes». 
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reconeixement per part de grups i comunitats «particularistes» i que neguen drets 

subjectius als seus membres;115 c) accions il·legals, legítimes i no-violentes —així 

interpreta Habermas la desobediència civil, en la majoria de les seves formes;116 d) 

accions il·legals, legítimes i violentes —malgrat a nivell material és difícil concretar-ne 

exemples, podrien ser-ho la destrucció de béns públics, l’acció contra-insurgent, etc., 

basades a nivell teòric en la fi del monopoli de la violència legítima per part de l’Estat 

en qüestionar-se els dogmes del westfalisme;117 e) accions legals, legítimes i violentes 

—d’entrada, hi encaixen les conegudes forces de seguretat oficials de l’Estat, però 

també les professionals i/o privades;118 i f) accions legals, il·legítimes i violentes —

malauradament, en són un exemple paradigmàtic els abusos d’autoritat, la repressió i la 

censura política i les accions policials i/o militars desproporcionades i injustificades,119 

així com també podrien ser-ho les pràctiques socials masclistes, racistes, etc., que 

l’Estat tolera i protegeix, o els contractes laborals explotadors, etc. 

En conseqüència, podem entendre la idea fonamental de Habermas a aquest text 

de 1994, segons la qual no tot Estat de dret és democràtic, és a dir, no tot ordre legal 

positiu és legítim.120 Aquesta convicció serà clau posteriorment, perquè malgrat aquesta 

defensa de la democràcia com a única forma de dominació legal no violenta roman 

encara dins del marc estatocèntric, serà molt útil en vista a denunciar la violència 

innegable de l’ordre legal internacional. Aquest s’encarna en l’Organització de Nacions 

Unides, el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, etc., en tant que poden 

resultar institucions no democràtiques ni legítimes. 

 

4.4. Balanç 
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 Cf. Fraser (2000b) i el rebuig de l’essencialisme en les identitats «reificadores». 
116

 Jo incloc el hackisme i la filtració ètica practicada pel web WikiLeaks (Comas, 2011a i 2012a). 
117

 Vull deixar constància que això només n’és una breu reflexió i que remarco la gran responsabilitat que 

té la filosofia política en pensar aquest problema. La idea és continuar i desenvolupar la crítica als 

principis inherents de l’estatocentrisme. És a dir, així com s’han denunciat (i proposat el seu 

abandonament) els principis de territorialitat, la comunitat política legítima ha de limitar-se al territori de 

l’Estat-nació, o de sobirania nacional, identitat entre el sobirà polític i una nació o «poble» entès 

ètnicament com una comunitat històrica amb un origen i destí comuns, es podria qüestionar el principi 

del monopoli de la violència legítima per part de l’Estat. Aquest, al seu torn, pressuposa el principi del 

monopoli estatal de la potestat jurisdiccional. És a dir, només l’Estat té la capacitat legítima de crear i 

aplicar la llei, en contra dels nombrosos exemples de «justícia privada» (Capellà i altres, 2009: 87 i 278). 
118

 La mercantilització del monopoli de la força legítima és polèmica —veure l’empresa «Blackwater». 
119

 He de dir que valoro com a tals algunes càrregues policials contra l’anomenat «Moviment 15M». 
120

 El mateix digué al reivindicar la vessant més normativista de Max Weber. De fet, tal idea es veu ja a la 

dècada dels seixanta, on l’Estat de dret burgès o liberal no acompleix els requisits democràtics de 

participació i per tant, malgrat ser constitucional, és un Estat de dominació violent. 
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Aquesta obra suposa l’abandonament de la tesi de la colonització sistèmica, 

determinant a la dècada dels vuitanta avaluada al capítol anterior. I és que Habermas 

recull honestament totes les crítiques a tal idea, acceptant que la Teoria de l’acció 

comunicativa és problemàticament tendent a una interpretació essencialista i 

excessivament sistèmica de la sociologia dualista, quan ell pretenia en veritat 

reequilibrar la història de la teoria social, ja erròniament tendent al funcionalisme. En 

tant que el «dret» facilità la lectura ontològica de tal obra, és a dir, l’ambigüitat del dret 

permeté deduir un anormativisme sistèmic de la separació entre sistema i món de la 

vida, suposadament només metodològica, Habermas proposa ara substituir la categoria 

«d’acció sistèmica», potencialment ideològica, per la de «dret discursiu» o «acció 

jurídica», com la nova manera de coordinar totes les interaccions de les societats 

complexes i pluralistes.121 

No obstant això, Habermas no abandona la seva intenció original d’incorporar 

una perspectiva estructuralista, crítica amb l’idealisme ingenu que sols es basa en 

l’acció comunicativa. Així les coses, la teoria social normativista, crítica i realista de 

Habermas és compatible amb la democràcia deliberativa.122 N’és coherent i a més sosté 

la teoria discursiva del dret. La democràcia habermasiana ha defensat des dels seus 

orígens que hi ha diversitat de poders, majoritàriament no comunicatius i igualment 

determinants de les relacions socials. És a dir, la democràcia deliberativa té l’element 

estructuralista. Ara bé, també postula que cal regular i racionalitzar tals poders, siguin 

com siguin. D’aquí l’element normativista, gràcies al poder comunicatiu i l’esfera 

pública, que canalitzen el dret legítim des de les opinions informals de la societat civil al 

control polític de tota administració. És a dir, el dret permet rehabilitar sense 

incoherències la teoria de la democràcia que Habermas als anys seixanta ja havia 

elaborat com una praxi comunicativa en l’esfera pública crítica. 

Malgrat tot allò positiu que se’n deriva, la relativització o abandonament de la 

tesi de la colonització per part de l’economia i l’administració també provoca una certa 
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 El dret ocupa el rol de la raó sistèmica, que ja havia substituït a l’acció comunicativa als anys vuitanta. 

I és que Habermas mantén l’antropologia pessimista o realista, tot reconeixent els diversos límits, dèficits 

i debilitats cognitius, volitius i pràctics humans que fan que l’acció comunicativa sigui insuficient per 

coordinar les societats contemporànies. I per això, també per a ser un motor adequat de la lluita social i 

política. És a dir, l’acció comunicativa és una eina d’emancipació deficient. Per tant, seguint la tesi de 

Honneth (1982), i si Habermas (1981) consuma la transferència del rol crític del concepte de «treball 

social» al «d’acció comunicativa», puc dir que Habermas (1992a) proposa tàcitament una segona 

substitució: de l’acció comunicativa a la jurídica. Així, el «treball social» roman doblement soterrat. 
122

 Tal teoria és descrita aquí com la combinació entre processos i relacions anònimes, inconscients o no 

comunicatives, d’una banda, i interaccions comunicatives i intencionals, etc., de l’altra. 



4. La dècada dels anys 90: Facticitat i validesa 
___________________________________ 

 
179 

desactivació o pèrdua de rumb de les forces crítiques contra el «sistema». De fet, és 

comprensible que alguns autors critiquin Facticitat i validesa de conservadorisme, tot 

negant la seva condició de «Teoria Crítica» que proposi un criteri normatiu per avaluar 

si qualsevol Estat democràtic de dret produeix legítimament les normes.123 No obstant 

això, opino que en aquesta obra Habermas sí escomet una seriosa crítica de la teoria 

liberal del dret i de la democràcia, així com una anàlisi de l’Estat de benestar de l’època. 

Això és així perquè, tot i que Habermas sembla dir que, en realitat, les democràcies 

existents no són liberals sinó discursives, quelcom que confirmaria el seu 

conservadorisme, aquest diagnòstic erroni es pot substituir i millorar en base a la pròpia 

teoria normativa subjacent. Almanco, l’acusació de conservadorisme permetria refutar 

les crítiques contra l’idealisme de la Teoria de l’acció comunicativa, insostenibles ara.  

D’altra banda, aquest text que inaugura els anys noranta no supera encara de 

manera inequívoca el positivisme econòmic. Malgrat hi ha passatges en els quals es pot 

interpretar que les relacions de treball s’han de democratitzar, es mantén que les 

interaccions econòmiques capitalistes són «alingüístiques» i mancades de normes o 

valors.124 A més, cal tenir en compte que es pretén analitzar l’Estat social de benestar i 

que en tal tasca no teoritza suficientment el neoliberalisme que altres autors ja havien 

observat. 

Addicionalment, malgrat Habermas enceta la crítica al marc estatocèntric de la 

política, tant l’anàlisi, com el diagnòstic i la proposta en relació als processos de 

globalització són insuficients. Tot i que Jiménez considera que Facticitat i Validesa és 

un tractat de dret ja adequat al mencionat «món-societat»,125 és a dir, un dret que supera 

els Estats democràtics vers una societat civil mundial, Habermas no aplica amb 

coherència els seus principis a la necessitat de transformar la democràcia discursiva. Per 

això, la meva tesi fou al principi que tota la producció intel·lectual de Habermas fins a 

l’any 1992 articula una teoria de la democràcia deliberativa estatocèntrica.126 I és que 

no estudia la necessitat d’institucions polítiques, agents socials o àmbits culturals més 
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Grosso modo semblaria que Habermas ha esdevingut acrític i proliberal perquè aparentment només fa 

un judici empíric de l’estatus jurídic dels Estats democràtics de dret existents, resultat del qual seria la 

seva efectiva legitimitat. Esdevindria així un pensament afirmatiu i «Teoria Tradicional» segons la 

concebé Horkheimer (1937).
 

124
 Així, la democràcia deliberativa postula la necessitat rotunda de sotmetre tot poder polític i 

administratiu al poder comunicatiu, però és ambigua respecte dels poders econòmics i socials. Aquest és 

el principal dèficit heretat i no revisat de Habermas (1981), fonament de multitud de crítiques. Cf. Fraser 

(1985 i 1991), Riutort (2001), Honneth (1994) o Boltanski i Chiapello (1999), etc. 
125

 Cf. Jiménez (1998: 59). 
126

 El mateix pensen per exemple Fraser (2008a i 2009a) o Benhabib (2004a). Malgrat avui tal observació 

pugui semblar òbvia, no deixa de ser important destacar el canvi de coordenades polítiques. 
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enllà dels Estats-nació, i per tant, tampoc no defensa la seva possibilitat com a requisit 

per a la continuació de la tasca fonamental de l’esfera pública: la democratització de 

tota relació de poder. 

Tanmateix, el principi discursiu és un criteri normatiu defensat per Habermas que 

paradoxalment pot superar multitud de deficiències i límits del pensament habermasià. 

Per exemple, l’etnocentrisme, el secularisme,127 l’essencialisme sociològic, 

l’anormativisme sistèmic, etc. La mateixa funció tenia la noció «d’acció comunicativa». 

Per això, ambdós conceptes habermasians són vàlids, reivindicables i eficaços en sí 

mateixos, en tant que relativament independents de la resta de categories i propostes de 

Habermas. En altres paraules, tant l’acció comunicativa com el principi discursiu són 

eines sociopolítiques crítiques i radicals que no depenen ni tampoc suposen cap teoria 

social dualista, o la conseqüent teoria de l’evolució social, potencialment etnocèntrica, 

ni westfaliana. Per això els titllo «d’antídots» contra l’essencialisme sociològic o 

l’anormativisme sistèmic. O també contra l’estatocentrisme perquè, estrictament 

parlant,128 la distinció categorial o analítica entre dret i moral no impedeix la 

coincidència, empírica i pràctica,129 entre una hipotètica comunitat jurídica global i la 

humanitat moral, malgrat Habermas identifiqui erròniament i reductorament qualsevol 

comunitat de dret amb la seva forma westfaliana. De fet, tal possibilitat implícita i no 

reconeguda és el ressort que impulsarà la imminent transnacionalització de la 

democràcia deliberativa.130 Òbviament, això suposarà relativitzar la distinció entre dret i 

moral, que ens resulta enrevessada, innecessària i problemàtica. 

 

 

                                                 
127

 «Els drets de l’home i la sobirania popular són el nucli normatiu del dret modern en tant que són el 

residu normatiu de totes les tradicions ètiques, metafísiques i religioses que han passat pel filtre 

postconvencional» (Habermas, 1992a: 164, la cursiva és meva). Habermas (1981) ja concep la modernitat 

com el pas de la de fe a l’acció comunicativa com a coordinador social, d’aquí el secularisme. Ara bé, 

deixa caure el prejudici religiós que la moral cristiana era un precedent de l’ètica discursiva. 
128

 I Benhabib (1992 i 2004a) contra el deontologisme, perquè és qüestionable que l’ètica sigui manco 

universalista que la moral si es valida igualment, i contra el westfalisme, respectivament. 
129

 Per Habermas, el dret requereix una comunitat jurídica particular que explícitament distingeixi els 

subjectes inclosos dels exclosos; la moral regula totes les interaccions humanes de forma universalista. 
130

 De fet, en la sintetització de liberalisme i republicanisme, resultat de la qual apareix la deliberació 

pública, ja hi ha ja elements en favor de la transnacionalització. Perquè els drets humans actuen ja com un 

«motor de cosmopolitització latent» arran del seu nucli universalista ineludible. 
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SEGONA PART 

EL DELIBERACIONISME TRANSNACIONAL I LA CRÍTICA A 

LA DISTINCIÓ ENTRE POLÍTICA INTERIOR I EXTERIOR  
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5. LA TRANSICIÓ CAP A L’ÈPOCA COSMOPOLITA: LA DEMOCRÀCIA INCLUSIVA 

 

la primera part d’aquesta investigació s’ha perfilat un model ideal de 

democràcia que es fonamenta principalment en una forma d’opinió 

pública crítica i radical, capaç de jutjar i sancionar qualsevol relació 

de poder i/o injustícia social. Jürgen Habermas ha construït una proposta teoricopolítica, 

anomenada deliberacionisme, que és simultàniament deutora d’una concepció de la 

publicitat i d’una comprensió realista però no positivista del poder. Gràcies a l’anàlisi 

de l’evolució de les seves idees, s’ha comprovat com l’esfera pública és clau en la 

legitimació de les institucions, les polítiques governamentals i/o les lleis. Però també en 

la seva denúncia. I a més a més, s’ha rebutjat qualsevol intent de mantenir al marge de 

l’escrutini públic tant les interaccions econòmiques com les relacions interpersonals 

domèstiques, típicament situades a l’àmbit d’allò «privat». Això no obstant, la 

investigació realitzada fins ara també ha deixat entreveure alguns límits i problemes 

estructurals de la democràcia deliberativa. A continuació, la segona part d’aquesta 

investigació pretén explorar com s’enfronta Habermas a algunes d’aquestes apories, tot 

tenint en compte que emergeix una nova època, amb realitats i fenòmens que per a 

alguns són inèdits —per exemple, la globalització neoliberal. 

Òbviament, això no suposa una transformació immediata del pensament 

habermasià. Consegüentment, he considerat oportú destriar el que és una evolució del 

deliberacionisme «en transició». En concret, al present capítol desplego la sospita 

segons la qual la «democràcia inclusiva» és el concepte polític i normatiu que permet el 

progrés entre la proposta de democràcia deliberativa estatal i la reivindicació d’una 

democràcia cosmopolita. 

D’entrada, cal deixar clares dues coses. Primer, que aquest model democràtic no 

deixa de descriure encara formes de política i de dret territorialitzades dins d’un Estat-

nació. Malgrat la democràcia inclusiva és una primera resposta al creixent pluralisme 

sociològic, no necessàriament es tradueix en una democràcia transnacional. Però sí és el 

magma que farà pensar que la democràcia nacional no és suficient, ja que identifica com 

a clau el problema de la legitimitat dels límits del subjecte polític. Això és, la 

constitució legítima del «démos» de la democràcia, aporia prèvia a l’elecció del tipus de 

democràcia que ha de fer servir aquesta comunitat política. Així, ara estic en condicions 

d’argumentar per què la democràcia «inclusiva» és un model teòric i polític de transició. 

A 
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En primer lloc, no pertany a la segona època, cosmopolita, perquè la democràcia 

«multicultural» o inclusiva és possible dins de les fronteres nacionals i al marge o 

independentment de l’existència d’institucions democràtiques transnacionals. És a dir, 

estrictament no acompleix el requisit de considerar que sense democràcia global no 

podrà haver-hi democràcia ni justícia, del tipus que sigui, a cap nivell inferior. Aquest 

últim punt és el requisit que Habermas imposarà en la segona fase que he proposat. Per 

això, la democràcia deliberativa multicultural s’apropa a la primera fase. En segon lloc, 

no pertany perfectament a la fase westfaliana perquè la democràcia multicultural ja 

inicia el qüestionament i modificació dels pressupòsits o dogmes nacionalistes i 

estatocèntrics que han configurat els Estats-nació de la modernitat occidental. 

Segon, que aquesta època de transició depèn, òbviament, del terme «inclusió», 

categoria clau que Habermas analitza amb especial èmfasi a un llibre que la du per títol: 

La inclusió de l’altre. Hi critica profundament el nacionalisme ètnic de Carl Schmitt i 

contraproposa una forma d’entendre la democràcia i el dret que es basen en relacions i 

identitats socials no homogènies ni essencialistes.1 Això és important perquè aquest és 

el rerefons teòric i normatiu del «patriotisme constitucional», concepte famós que 

reapareixerà més endavant.2 Tot i que no es dóna una definició taxativa, les formes 

«d’inclusivitat» són maneres d’incloure en la deliberació pública, procediment 

fonamental de la democràcia habermasiana, diversos subjectes o qüestions que 

anteriorment havien estat injustament exclosos. I fent això, la ciutadania es pot 

identificar reflexivament amb el seu Estat i el màxim símbol jurídic del mateix, la 

constitució. 

En concret, aquesta formulació de la democràcia habermasiana «inclusiva» té 

diferents caires, amb les seves corresponents reivindicacions socials i jurídiques. Com 

deia abans, totes les formes d’inclusió qüestionen prejudicis centrals d’arrel westfaliana, 

i a aquest capítol en destaco cinc: el neutralisme liberal, el model nacionalista de 

ciutadania, la concepció jurídica «presentista o presencial», el monolingüisme 

normatiu i el secularisme. Això dóna peu a la defensa de cinc modalitats de democràcia: 

a) una democràcia inclusiva socialment; b) una democràcia inclusiva políticament; c) 

una democràcia inclusiva històricament; d) una democràcia inclusiva lingüísticament; i 

e) una democràcia inclusiva religiosament. Tot l’anterior són només cinc formes 

                                                 
1
 Per tant, el concepte d’inclusió vol substituir als deficients «d’aculturació, assimilació o integració». 

«Un ordre polític es mantén obert a la igualació dels discriminats i a la incorporació dels marginats sense 

la integració en uniformitat en una comunitat homogènia» (Habermas, 1996: 118, la cursiva és meva). 
2
 Veure Calhoun (2006) per una anàlisi de la relació entre patriotisme constitucional i esfera pública. 
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«d’inclusivitat» entre d’altres possibles.3 És a dir i repetint, són modes d’incloure en la 

deliberació pública distints actors o problemàtiques que prèviament havien estat 

il·legítimament no admesos.4 

 

5.1. La democràcia inclusiva socialment: una societat multicultural 

 

Aquesta forma de democràcia pretén fer justícia a totes aquelles persones que 

tot i ser legalment i formalment ciutadanes, és a dir, membres de ple dret de la 

comunitat jurídica, econòmica i política, són discriminades socialment a causa de les 

seves diferències «culturals», això és, per raó d’alguna identificació vers un col·lectiu 

religiós, ètnic, lingüístic, sexual, etc. Per tant, aquest tipus d’inclusivitat promou la no 

discriminació entre ciutadans i la igualtat de participació en la deliberació de qualsevol 

persona nacional. 

La seva formulació més o manco explícita apareix arran del debat amb el 

comunitarisme, representat per Charles Taylor. Habermas, al text de l’any 1993 «La 

lluita pel reconeixement a l’Estat democràtic de dret» argumenta que la teoria 

comunitarista del dret és una crítica només parcialment vàlida contra la concepció 

liberal del dret, representada per John Rawls. Recordem que el liberalisme considera 

que s’ha d’excloure tot allò que és «ètic» de la política perquè és quelcom irregulable de 

forma imparcial i que per tant afectaria o negaria el respecte al pluralisme social i 

cultural.5 Doncs bé, Habermas considera que mentre que el liberalisme exclou 

erròniament allò ètic de la política i de la discussió pública, el comunitarisme 

sobrerepresenta o prioritza l’ètica, és a dir, les nocions de cultura, nació, ètnia, etc., en 

les deliberacions públiques. Particularment, Habermas considera que la teoria del 

reconeixement de Taylor és deficient perquè pressuposa una concepció del subjecte 

«macro» i una identitat essencialista. 

                                                 
3
 De fet, si no incloc aquí la perspectiva de gènere o una dimensió de classe socioeconòmica és perquè 

opino que són factors o eixos de definició social transversals a tota la tesi doctoral. Però podria tractar-ne 

d’altres, com per exemple la discapacitat. De fet, Clifford (2009) critica la manca d’inclusivitat de la 

democràcia deliberativa des d’aquesta perspectiva, cosa bastant irònica perquè fins i tot té en compte les 

pròpies dificultats de parla que pateix Habermas pel seu llavi leporí. 
4
 Anticipo que la seva articulació no apareix de forma explícita i ordenada, tal com jo vull presentar-les, 

sinó que Habermas n’ofereix pinzellades entremesclades a diversos llibres i articles, que temporal i 

temàticament es poden situar a posteriori de Facticitat i validesa. 
5
 Habermas (1993: 203). Cal recordar que a Facticitat i validesa separa ètica i moral de tal manera que la 

primera es refereix a totes les idees de bé, concepcions de la vida bona i la gramàtica en primera persona, 

singular o plural, de la identitat; la segona es refereix a allò just de forma universal, no particular ni 

contextual. 
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Òbviament, Habermas contraproposa un equilibri, ja que la teoria discursiva del 

dret inclou tot tipus d’argument i racionalitat en la deliberació. Això suposa acceptar 

l’ètica, però en la seva justa mesura i sota l’avaluació normativa de principis 

procedimentals universalistes. Per això, sense cap tipus de problema, ell afirma que dins 

de l’esfera pública es donen o s’articulen diverses eticitats deliberants amb la mateixa 

llibertat.6 O així hauria de ser. De fet, afirma que l’única solució coherent al problema 

del pluralisme és una teoria de la publicitat no deontològica, és a dir, un espai públic 

inclusiu que permeti el reconeixement de minories ètniques, nacionals, culturals, etc.7 

Això és viable perquè la política deliberativa permet els acords racionals entre estranys i 

diferents, sense requerir la igualtat cultural.8 

Per tant, Habermas critica simultàniament el liberalisme i el comunitarisme. 

Perquè defensa que les societats multiculturals sols conservaran la seva cultura política 

si la democràcia es distingeix de la forma liberal d’entendre els drets de llibertat i 

participació, i gaudeix de drets socials i culturals.9 Amb això es recull la crítica 

comunitarista al liberalisme, ja que concep que la seguretat social i el reconeixement 

recíproc de les diferents formes de vida cultural són alguns d’aquests drets socials i 

culturals. Ara bé, malgrat l’anterior, Habermas considera que no s’ha d’admetre la 

positivització de drets col·lectius. És a dir, defensa que el dret legítim s’ha de basar en 

estructures comunicatives, que malgrat siguin necessàriament col·lectives, s’han de 

garantir només a partir de drets i llibertats individuals. Així, es desmarca dels 

comunitaristes perquè mantén l’individualisme jurídic.10 

En conseqüència, per a Habermas la integració política democràtica serà també 

integració social si hi ha drets socials i culturals. Aquests apareixen com a compliment i 

satisfacció dels pressupòsits materials per l’existència de les formes de vida desitjades. 

Amb això, se supera el formalisme jurídic previ i es permet valorar positivament les 

polítiques de benestar dels Estats socials. Encara més, Habermas considera l’Estat de 

Benestar totalment necessari i imprescindible,11 tot valorant molt més les reformes 

                                                 
6
 Habermas (1993: 205). 

7
 En tant que Honneth (2003) fa a Fraser una crítica anàloga, es compren perquè es pot concebre la seva 

teoria de la justícia com a deontològica: perquè exclou les identitats i idees de bé ètiques. 
8
 Habermas (1996: 116). Com diria Santos (Aguiló, 2009), no totes les diferències inferioritzen ni totes 

les igualtats respecten l’especificitat. 
9
 Habermas (1996: 95-96). 

10
 Habermas (1993: 209). Habermas (2005a: 145) continua defensant aquest individualisme jurídic, 

fonament que sosté la crítica al comunitarisme i la seva futura proposta de tolerància religiosa. 
11

 Cf. Fraser i Gordon (1992b). 
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socials que l’Estat social de postguerra va realitzar en els àmbits escolar, familiar, de 

gènere, sistema penitenciari i penal, etc.12 

Amb tot això, Habermas articula una determinada concepció de la identitat 

personal, no liberal ni comunitarista, ja que els individus no són propietaris de si i 

perquè la seva subjectivitat és resultat d’un procés de relacions de reconeixement 

recíproc. Aquesta teoria discursiva de la identitat, entesa com a resultat de les 

complexes i relatives identificacions socials, sosté la democràcia inclusiva:13 

 

«La protecció de la persona i de l’individu exigeix la protecció dels contextos 

comunicatius i de formació personal, és a dir, la protecció dels accessos segurs a les 

interrelacions socials, a les xarxes comunitàries i la vida cultural» (Habermas, 1996: 118). 

 

D’aquesta manera, Habermas connecta amb la teoria del reconeixement d’Axel 

Honneth, ja que els dos consideren que els processos de subjectivització i identificació 

mitjançant el reconeixement recíproc són la condició social per a la constitució de la 

ciutadania. Així, la democràcia necessita una ciutadania multicultural, el qual requereix 

de la «inclusió», una forma de justícia no distributiva coherent amb la lluita i la 

política del reconeixement. De fet, es diu que «la identitat d’un ciutadà particular està 

unida estretament amb les identitats col·lectives, i cada ciutadà precisa establir una 

xarxa de mutus reconeixements».14 O el que és el mateix: 

 

«La circumstància que cada individu particular sigui existencialment dependent de 

tradicions intersubjectivament compartides i d’una comunitat que conforma la seva 

identitat explica per què, en les societats culturalment diferenciades, la integritat jurídica 

de la persona no pot ser garantida sense la igualtat de drets culturals» (Habermas, 1998a: 

100, la cursiva és meva). 

 

                                                 
12

 Això contradiu implícitament les crítiques a les «invasions legalistes» per part de l’Estat, aparegudes 

ininterrompudament des de la dècada dels seixanta a la dels vuitanta de l’obra habermasiana. Per això, es 

consolida l’abandonament de la tesi de la colonització sistèmica, tot permetent reivindicar com l’Estat 

social millorà considerablement l’estatus ciutadà. Com a Facticitat i validesa, la «juridificació» és un 

element de democratització. Això influeix molt en la Teoria Crítica contemporània, en especial Regina 

Kreide (2005a, 2005b, 2007, 2010 i 2011), per qui la juridificació és un motor de transnacionalització de 

la política en pro de la justícia global. És a dir, la democràcia i el dret cosmopolites requeriran un tipus de 

juridificació postnacional. 
13

 Agraeixo al professor Alexandre Miquel els comentaris sobre de la (re)producció social de la identitat. 
14

 Quelcom que connecta amb el que demanen Fraser i Honneth, perquè tot això fa referència a una teoria 

de la identitat i del subjecte reflexiu, en tant que una persona depèn de les xarxes socials. 
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Per això, Habermas repeteix que l’única forma institucional i jurídica de 

democràcia, vàlida normativament i també útil empíricament, és la democràcia 

inclusiva. En aquest cas culturalment, ja que per esdevenir ciutadans hem de ser primer 

subjectes, quelcom que depèn del procés de socialització primari. Per tant, si el dret 

legítim ha de protegir la ciutadania que s’autolegisla, en primer lloc i òbviament, haurà 

de garantir la constitució històrica i progressiva de la mateixa ciutadania, això és, la 

seva (re)producció social a través de les xarxes socials de comunicació i reconeixement. 

La concepció discursiva de la identitat fonamenta així la teoria deliberativa de la 

democràcia multicultural, perquè el dret discursiu és l’únic que assegura aquesta 

integritat, és a dir, aquestes relacions de reconeixement recíproques que van més enllà 

de la redistribució econòmica.15 Per a Habermas, no hi ha dubte que aquesta política del 

reconeixement, o democràcia inclusiva, és l’única vàlida per integrar políticament 

aquesta diversitat social, ètnica, lingüística, religiosa, etc., dins dels Estats-nació, 

malgrat suposi en certa mesura un procés dolorós i precari per a la cultura majoritària, 

en tant que ha d’acceptar la pèrdua del seu «protagonisme». 

Per tant, ell proposa una inclusió politicolegal que respecti les definicions fortes 

de cada grup o col·lectiu. Així, la teoria discursiva del dret i de la democràcia es 

reivindica en front del liberalisme pel fet d’incloure sense cap temor contra els 

arguments i els discursos ètics i les identitats, sempre intersubjectives.16 

En relació a això, escau esmentar el principi d’igualtat que apareix en la 

Constitució Espanyola de 1978. A l’article 9.2. s’afirma que els poders públics estan 

obligats a promoure activament qualsevol política a favor de la igualtat efectiva o 

material. Tal com s’interpreta comunament aquest precepte, això permet, i fins i tot, 

aconsella «l’establiment de tractes diferenciats a determinats col·lectius per assegurar 

aquesta igualtat d’oportunitats de totes les persones» (Capellà i altres, 2009: 59).17 Ara 

bé, a l’article 14 de la mateixa Constitució s’afirma la igualtat formal davant la llei, tot 

prohibint  qualsevol «discriminació». Aquesta noció significa que davant situacions de 

                                                 
15

 En realitat, es situen més ençà. 
16

 De fet, és empíricament irrefutable que el dret vigent està farcit ja de les concepcions ètiques 

majoritàries. D’aquí que calgui simplement garantir la legitimitat dels processos politicodiscursius de 

legislació pública. Concretament, Habermas (1996: 123) explica com ha de ser la «inclusió sensible a les 

diferències», tot criticant el principi liberal de la majoria. 
17

 Cosa que es repeteix a l’article 9.2 de la CE, que preveu la intervenció dels poders públics per a facilitar 

la igualtat d’oportunitats a totes les persones, nucli de l’Estat social i democràtic de dret que vol ser 

Espanya segons la seva Constitució. Per mi, això connecta amb tant amb la reivindicació de la inclusivitat 

social com amb la demanda de redistribució de Fraser, en tant que justifica tot un seguit de polítiques 

públiques actives en favor de la capacitat ciutadana i l’eliminació de desigualtats econòmiques, etc. 
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fet iguals, s’han d’aplicar tractaments legals iguals.18 Crec que aquesta segona demanda 

expressa el mateix anhel habermasià d’inclusivitat, en tant que pretén evitar i/o corregir 

tota forma de discriminació il·legítima en funció de trets particulars i contingents. Per 

tot plegat, el principi d’igualtat, amb les seves dues cares, material i formal, pot 

expressar la demanda d’inclusió social.19 

 

5.2. La democràcia inclusiva políticament: una ciutadania discursiva 

 

Aquesta forma de democràcia deliberativa multicultural pretén fer justícia a 

totes aquelles persones que formen part de la societat i fins i tot hi treballen legalment, 

però són excloses jurídicament de la comunitat política. És a dir, no comparteixen ni 

gaudeixen de l’estatus de ciutadania. Aquesta forma d’inclusivitat demana la no 

discriminació dels immigrants, així com la relativització o reflexivització de la relació 

entre ciutadania i estrangeria, i per tant, reivindica una forma de pertinència a la 

comunitat política, encara estatal, no essencialista, sinó reflexiva i discursiva. De fet, 

Habermas concep la ciutadania de forma oberta i dinàmica perquè no advoca per una 

concepció ètnica o nacionalista de la identitat ciutadana. Coherentment, la seva 

formulació més o manco explícita apareix arran del debat amb el nacionalisme ètnic.20 

Habermas no sols remarca la distinció entre Estat i nació, sinó que reivindica 

una comprensió no ètnica de la mateixa «nació». És a dir, critica la identificació 

reductora del concepte de «nació» amb un significat excloent que s’uneix amb «ètnia» o 

comunitat prepolítica d’origen i de destí, a partir de les relacions de parentiu.21 Ell 

critica tal reducció perquè entén que hi ha hagut a la història un tipus d’Estat-nació no 

ètnic, sinó democràtic de dret, en què la nació és més bé un constructe o artifici 

col·lectiu explícit. Així, és l’ambigüitat i la dualitat semàntica del concepte de «nació» 

                                                 
18

 Això apunta més bé a la dimensió del reconeixement de Fraser, en tant que pretén evitar i/o corregir 

tota forma de discriminació il·legítima en funció de trets particulars i contingents. 
19

 I les dues dimensions de la justícia de Nancy Fraser. No obstant això, cal entendre bé la definició 

d’aquesta «igualtat», ja que segons la pròpia llei fonamental, «es prohibeix la discriminació però no les 

desigualtats» (Capellà i altres, 2009: 91). 
20

 Val a dir que al text «Ciutadania i identitat nacional», Habermas (1991c) ja qüestionà la comprensió 

nacionalista i ètnica de la ciutadania, tot vinculant-la al problema i/o demanda del dret 

d’autodeterminació. És a dir, plantejà que la teoria discursiva de la democràcia no sols ha de garantir la 

legitimitat de les decisions polítiques i legals, sinó el mateix fet de la constitució de la comunitat jurídica. 

Això confirma que els arguments i idees de la democràcia inclusiva, políticament, són prèvies a la 

formulació d’una democràcia cosmopolita. D’altra banda, em sembla que mentre la crítica i el rebuig del 

comunitarisme dóna peu a la democràcia inclusiva social i culturalment, el debat contra el nacionalisme 

dóna peu a la democràcia inclusiva política i jurídicament. 
21

 Habermas (1996: 86 i 107-109). 
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el que afecta i contagia el concepte de ciutadania, tot provocant que les polítiques 

públiques puguin oscil·lar entre la inclusió o l’exclusió de l’altre. I amb això i per 

primer cop, Habermas concep aquesta exclusió de la ciutadania com una forma 

d’injustícia.22 

Més concretament, Carl Schmitt és responsabilitzat com el constructor de la 

concepció ètnica i prepolítica de la «nació», entesa com a «macrosubjecte polític».23 El 

«poble» que concep el jurista alemany no s’expressa de forma racional, sinó mitjançant 

una voluntat expressiva. Per això, no permet un Estat de dret democràtic ni la discussió 

pública, perquè domina l’acció emotiva i irracional.24 

A més a més, Habermas observa i denuncia un vincle fort entre el pensament 

nacionalista ètnic d’Schmitt i el comunitarisme de Walzer, Taylor, etc., ja que ambdós 

critiquen el liberalisme i el procediment democràtic la concepció atomista de l’individu 

i el concepte instrumentalista de la formació de la voluntat política com un agregat 

d’interessos. És a dir, ambdós rebutgen l’antropologia liberal subjectivista, per defensar 

una noció de poble o comunitat més orgànica.25 Així, ambdues tradicions rebutgen la 

unidimensionalitat instrumental dels individus liberals, tot negant la validesa del 

liberalisme, però també del procedimentalisme republicà, a favor de la preexistència 

d’un transfons ètnic i cultural comú com a garantia dels vincles normatius que 

l’individualisme possessiu exclou. Òbviament, la proposta deliberativa també critica 

l’individualisme metodològic i antropològic del liberalisme, però sense substituir-lo per 

una concepció ètnica o ètica de la ciutadania.26 

D’altra banda, Schmitt pensa la noció de «poble» en contra de la idea 

universalista de «l’home» o la «humanitat».27 Per tant, els drets humans no li semblen 

més que drets liberals privats. Tot això fa que Habermas consideri necessari explorar les 

causes de l’aparició del seu pensament. I diu, en primer lloc, que el constitucionalisme 

                                                 
22

 Tal com fan Fraser (2005a, 2005c, 2007b, 2008a, 2008c, 2010, 2011 i 2012a) i Benhabib (2002a, 

2004a, 2004b i 2007a). 
23

 Habermas (1996: 112-113). Aquest concepte ja es criticà arran del connectivisme sociològic. Així, es 

confirma que tal com els comunitaristes criticaven al formalisme liberal per no permetre processos 

d’integració social, Schmitt també criticà el procedimentalisme del model republicà de sobirania 

(Habermas, 1996: 116). I clar, la defensa habermasiana del model discursiu permet superar els dos rivals 

teòrics alhora —cosa que es fa de la mà de les idees de Rainer Forst (1994: capítol I i III). 
24

 A aquest Estat ètnic o nacionalista la regla de la majoria sols pot reunir la coincidència de voluntats 

diferents i individuals, però no permetre pas la constitució col·lectiva d’una opinió i una voluntat 

públiques, comunes i generals en base a raons i arguments. 
25

 Habermas (1996: 117). Schmitt des de posicions ètniques que el dugueren al partit nacionalsocialista. 
26

 El mateix farà Benhabib (1992). 
27

 Per això es considera un radical anticosmopolita, un nacionalista i un populista, malgrat autoanomenar-

se «demòcrata». 
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democràtic té en veritat una llacuna teòrica que permet una interpretació culturalista i 

naturalista de «poble». De fet, a causa d’això es dóna per pressuposada una definició 

del démos que ha de constituir la democràcia.28 Però per a Habermas, i és una opinió 

que subscric, és evident que els seus límits són contingents normativament i 

històricament.29 És a dir, tota comunitat jurídica i política és resultat d’una història 

fortuïta i relativa. Tot i que això contradiu l’atorgament de substància orgànica per part 

del nacionalisme ètnic, és irònicament el mateix que ho possibilita. És a dir, el que 

permet el nacionalisme ètnic és la ambigüitat o indefinició intrínseca del subjecte 

polític. Perquè la teoria normativa no és suficient o adient per determinar els límits 

polítics i/o jurídics de la ciutadania.30 Per això, la democràcia multicultural suposa una 

teoria discursiva de la ciutadania que sí serà coherent amb el cosmopolitisme.31 Per tant 

es confirma que es planteja el problema del démos com a problema polític en sí: la 

(in)justícia de la mateixa definició del públic ciutadà.32 És a dir, com s’ha de constituir 

democràticament i legítimament la comunitat política? Quelcom que és paradoxal, 

perquè només es podrà resoldre aquest problema «de forma democràtica» si prèviament 

s’ha definit qui és aquest «démos», cosa que és precisament el quid de l’aporia.33 

                                                 
28

 Habermas (1996: 92-93 i 115). El problema de fons és la definició del démos inclòs dins la democràcia, 

ja que es pot ser perfectament demòcrata i nacionalista sense incoherències, o aristòcrata i elitista, així 

com foren els grecs. D’aquí el rol clau de la Teoria Crítica contemporània i de la teoria discursiva de la 

democràcia global que ha de refutar-ho, en base a altres criteris normatius més enllà o més ençà del 

démos. 
29

 Així, la història de les guerres i la violència han determinat els límits de les comunitats polítiques, 

quelcom al qual s’han sumat les ficcions jurídiques de la voluntarietat de participar. 
30

 I per això mateix, el problema de les fronteres és normativament insoluble. Habermas (1996: 93 i 120) 

proclama la total contingència històrica de les fronteres i el buit normatiu que hi ha en la teoria 

democràcia respecte a la legitimació d’aquestes. Cf. Benhabib (1992) observa el mateix en relació a Kant 

i la democràcia discursiva, dient que s’han de mantenir sempre oberts els seus límits. La teoria 

deliberativa i cosmopolita del dret i de la democràcia permetria omplir tal «buit» de tota democràcia 

nacional —liberal, republicana o discursiva. 
31

 És a dir, la ciutadania discursiva, o la democràcia inclusiva políticament, és compatible amb la 

democràcia cosmopolita, però analíticament distinta, i pràctica i jurídicament independent. I és que com 

és obvi, es pot institucionalitzar una forma d’accés a la ciutadania discursiu i no ètnic al marge o 

independentment de l’existència d’institucions globals democràtiques. Per això separo la democràcia 

multicultural de la cosmopolita, malgrat les dues es basen, entre d’altres, en un rebuig del nacionalisme 

ètnic, perquè és el fonament central tant de la concepció ètnica de la ciutadania com de la teoria 

absolutista de la sobirania i de l’ordre internacional westfalià. 
32

 Era abans aquesta qüestió resolta tàcitament mitjançant l’ètica discursiva? Per Habermas, la teoria 

discursiva no podria solucionar la pregunta pels límits de la ciutadania, que no pot ser clausurada perquè 

s’escapa a la seva mateixa normativitat. Per això, caldrà que la Teoria Crítica contemporània agafi el 

testimoni i apliqui més coherentment la discursivitat a les mateixes fronteres. Perquè crec que la suposada 

insolubilitat normativa del problema és potencialment ideològica, ja que pot ser manipulada per raons 

pragmàtiques per part de les elits polítiques de torn. 
33

 Així sembla haver-hi una circularitat infinita del problema que donaria peu a les solucions pròpies de 

les concepcions decisionistes o comunitaristes, que el resoldrien «no democràticament». És a dir, el 

nacionalisme ètnic seria una resposta al problema del démos, però insatisfactòria. Davant d’aquesta 

eventual quadratura del cercle, se m’acuden dues modestes sortides. En primer lloc, substituir «la 



Teoria Crítica del poder i de l’opinió pública 
___________________________________ 
 

 

192 

En segon lloc, i tot escapant del cercle viciós anterior de l’única manera 

possible, això és, relativitzant el rol de la teoria a favor de la praxi històrica, Habermas 

explica el pas de la noció ètnica de nació a partir del canvi de consciència provocat pels 

intel·lectuals de final del segle XVIII. Identifica així la burgesia urbana i educada com la 

primera responsable de canviar la seva consciència, cosa que succeí després a tota la 

població, esdevenint un moviment de masses. Posteriorment, el concepte ètnic de 

«nació» és difós i publicitat per part d’intel·lectuals, acadèmics, etc., al romanticisme 

del segle XIX com un mite o narració fictícia d’una comunitat monolingüe que 

representa un macrosubjecte historicosocial.34 És a dir, el nacionalisme ètnic apareix 

com un producte de l’esfera pública burgesa, en el període del seu esplendor.35 

Això confirma de nou la importància central que tenen els processos 

d’interpretació publiconacionals amb la participació de savis, intel·lectuals, poetes i 

publicistes. És per aquesta raó que cal elaborar una Teoria Crítica de l’opinió pública, 

per desemmascarar aquests processos, les seves ficcions, exclusions i injustícies, 

malgrat el resultat pugui assolir vigència i facticitat.36 D’aquesta manera, el sentit i 

utilitat de dir que l’esfera pública burgesa del segle XVIII era ètnica, un espai 

d’articulació i construcció d’un sentit comú hegemònic nacionalista, és que es 

descobreix que pot ser també un espai de lluita contraideològic on es juguen els 

interessos de classe alhora que s’articulen i elaboren els mites i relats identitaris de cada 

                                                                                                                                               

justificació democràtica» per «la justificació discursiva del démos». És a dir, no permetre que una 

comunitat jurídica ja existent i concreta decideixi quins han de ser els límits en la seva composició, sinó 

obligar que qualsevol afectat, participant o interessat en aquesta relació normativa pugui participar en la 

seva delimitació. A més d’atorgar-li un caràcter dinàmic i obert. Ara bé, això introduiria tots els 

problemes de justificació inherents al «principi discursiu» apel·lat: com es defineix el «qui» del principi 

discursiu? Sota criteris d’afectació, universals, d’interès, etc.? Això dóna lloc a intensos debats que no 

garanteixen sortir de l’espiral de justificació ad infinitum a la que ens abocava l’aporia original. Per això 

proposo , en segon lloc, «la revisió democràtica i/o discursiva del démos», això és, no tenir la pretensió de 

trobar un criteri o fonament normatiu absolut que permeti justificar els límits del subjecte polític. De fet, 

això seria un residu de la filosofia moderna amb aspiracions metafísiques. 
34

 Habermas (1996: 86 i 109). És a dir, com una figura de l’emancipació alternativa al «proletariat». 
35

 Així, es vincula una forma d’opinió pública amb la consciència nacionalista d’una comunitat imaginada 

i creada a partir d’històries col·lectives (Anderson, 1983). La publicitat burgesa fou la llavor i la 

instigadora d’una identitat ètnica i nacionalista, cosa que revela els vincles inequívocs entre classe social i 

consciència identitària. Si Habermas (1996) permet dir que fou l’opinió pública burgesa la que legitimà 

l’Estat nacionalista, seria versemblant una explicació sociopolítica anàloga del nazisme. Això insinuà 

Arendt (1951) al dir que no és cert que la societat no estava ben informada i que l’opinió pública no 

coneixia el que passava, ben al contrari. 
36

 Per això, Habermas pretén refutar la següent tesi de Schmitt (1928: 231, la cursiva és meva): 

«mitjançant un reconeixement conseqüent de la igualtat universal dels éssers humans en l’esfera de la 

vida pública, a l’Estat democràtic se li negaria la seva substància». I és que Schmitt no veu cap 

contradicció entre el nacionalisme i la democràcia, fins i tot aquella sostinguda en una esfera pública. 

Però sí que rebutja la igualtat universal humana, en base a l’essència de la política que ell postula. 
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subjecte.37 Aquests poden ser avaluats en funció del seu nivell de reflexivitat i 

discursivitat. Cal així un pensament crític amb les opinions dominants que mostri com 

simultàniament aquestes poden ser, empíricament, responsables del canvi social, jurídic, 

polític i ètic, però també, normativament, conformistes, conservadores i injustes.38 Per 

tot plegat, la Teoria Crítica contemporània no pot deixar fora dels requisits de 

justificació el «qui» de la política.39 

Però això no és tot. Habermas no només ens permet entendre l’origen 

sociocomunicatiu de les identitats essencialistes. Va més enllà i diu que el nacionalisme 

ètnic va acomplir una funció d’integració social imprescindible. És a dir, que la nació 

ètnica va permetre superar els dèficits motivacionals de la moral o dels principis massa 

abstractes de la sobirania popular republicana, o dels drets humans liberals.40 És a dir, 

Habermas admet que la consciència nacionalista sí és capaç de permetre un sentiment 

de pertinença a una comunitat juridicopolítica que generi responsabilitats recíproques 

socialment. I això sembla molt complicat d’assolir des d’idees jurídiques o principis no 

«prepolítics» ni «identitaris».41 Així apareix un problema que serà clau posteriorment en 

l’avaluació de les possibilitats de la democràcia cosmopolita: com constituir una 

comunitat democràtica de ciutadans solidaris entre si, sense una autocomprensió 

culturalista o ètnica? És a dir, Habermas a La inclusió de l’altre analitza indirectament 

quines són les condicions socials d’un Estat democràtic just, per tal de desvincular-lo 

d’una idea ètnica de nació. Què pot ocupar el seu lloc i implementar el seu rol 

                                                 
37

 Aquest element és insuficientment tractat a la dècada dels seixanta. Al meu parer, tampoc Habermas a 

Teoria de l’acció comunicativa és conscient de les possibles injustícies provocades per la pròpia acció 

comunicativa dins d’un món de la vida interpretat de forma excloent, tal com la construcció público-

literària-política de la nació ètnica demostra. Això confirma l’error de considerar que tot mal i perill és 

provocat exclusivament pel «sistema», tot impossibilitant l’anàlisi i la crítica de les ideologies xenòfobes 

o comprensions ètniques i excloents de la mateixa comunitat lingüística, no heretades com a dogmes de la 

tradició sinó com a construccions de la pròpia esfera pública actual. 
38

 En certa manera, aquesta podria ser una de les advertències implícites de Honneth (2007) al criticar 

«l’absolutització», la «idealització» i la reducció del pensament crític a la deliberació pública. 
39

 Això demanda Fraser (2005a, 2005c, 2007b, 2008a i 2010). Veure l’entrevista que li féu Valdivielso 

(2007c). Així, una defensa radical i profunda dels principis discursius de la democràcia criticaria i 

rebutjaria el nacionalisme, d’origen burgès, malgrat aquest fos una construcció sociopública, ja que 

precisament les condicions comunicatives i les llibertats d’expressió socials eren deficitàries, excloents i 

asimètriques entre totes les persones allà «presents». I és que la idea ètnica de nació no fou resultat d’una 

deliberació pública legítima, ja que no satisfeia tots els criteris oportuns. 
40

 Habermas (1996: 89-90) creu que sense això, l’Estat-nació modern no podria haver desenvolupat cap 

classe de democràcia, tot valorant en certa mesura un rol històric innegable al nacionalisme ètnic. 

Evidentment, ell posa molt més l’accent en els efectes negatius del nacionalisme ètnic. Entre ells, 

l’autoafirmació ètnica d’una llibertat nacional, no individual, extremada. 
41

 Amb això s’apropa a les tesis comunitaristes, Walzer, Taylor, Miller, etc., que rebutgen tota possible 

justícia global en base a tal requisit de vincle nacional emotiu com a fonament de tota relació política. És 

a dir, el comunitarisme diu que és una ingenuïtat pensar que una identitat abstracta o formal podrà 

sostenir una comunitat política democràtica. 
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socialitzador? Què pot motivar i vincular els conciutadans de manera anàloga al 

nacionalisme ètnic? Doncs bé, de nou, el dret discursiu que s’articula al patriotisme 

constitucional permetrà superar aquesta necessitat, ja que no es tracta d’una simple 

forma de legalitat abstracta que exclou tot allò ètic, identitats intersubjectives, com en la 

seva vessant liberal, sinó que com s’ha vist, el dret deliberatiu és inclusiu i no 

deontològic, i per tant, permetrà l’articulació i expressió d’identitats diverses.42 

Escau apuntar que per a Habermas el republicanisme és la tradició política que 

pot comprendre més bé aquesta forma de democràcia i dret inclusius.43 El 

republicanisme és la proposta més respectuosa amb el pluralisme sociològic actual, 

perquè, contra el que pensa Schmitt, conjuga i entrellaça drets humans i sobirania 

popular. Això és, Estat de dret i democràcia.44 A més, el republicanisme ja establí el 

procedimentalisme com a mode de legitimació de les decisions polítiques, tot 

contradient una concepció de la sobirania popular reduïda a l’expressió d’una voluntat 

(macro)subjectiva i prepolítica, pròpia d’un poble homogeni.45 En definitiva, Habermas 

defensa ara que el republicanisme és la millor forma de construir una democràcia 

inclusiva, ja que no necessita d’acords ni consensos de fons i/o previs a la deliberació 

pública, els quals es basarien en una suposada homogeneïtat cultural.46 En concret, diu 

que el procedimentalisme republicà es distingeix del formalisme liberal en el fet de 

concebre una sobirania popular intersubjectivista, malgrat ser també individualista:47 

 

«La formació de l’opinió i la voluntat política no sols es fa a partir de compromisos, 

també a partir de discursos públics sobre interessos generals, orientacions de valor i 

principis fonamentals» (Habermas, 1996: 117). 

 

                                                 
42

 Aquestes seran les precondicions socials per a una política postnacional. Perquè sols es podrà defensar 

aquesta si es pot substituir aquest sentiment de pertinença nacional per un vincle no ètnic. 
43

 Això modifica el diagnòstic que féu a Facticitat i validesa. 
44

 Habermas (1996: 115-116). Això contradiu el dit abans a Facticitat i Validesa, on el republicanisme 

només expressa una part de la modernitat, la sobirania popular, no els drets humans, liberals. 
45

 De nou és contradictori, perquè Habermas (1992a) criticava al republicanisme per sobrevalorar en 

excés l’element ètnic, Rousseau, o també l’ètic, Arendt, de la política. 
46

 De fet, Habermas (1996: 116) destaca que el republicanisme volia amb això minimitzar el risc d’un 

poder arbitrari o d’un domini il·legítim, tot confirmant la meva idea segons la qual la publicitat, el dret i 

la democràcia procedimentals són eines de racionalització del poder, 
47

 No es concep la sobirania com una negociació i contracte entre individus, sinó una deliberació on els 

individus tenen autonomia privada però també hi ha una autonomia pública i comunicació col·lectiva. 

Això suposa que el formalisme liberal és deontològic, només admet discursos morals, i el 

procedimentalisme republicà-discursiu no, perquè admet tota classe de discursos i arguments. 
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Per tot plegat, Habermas contraposa la seva democràcia inclusiva a les formes 

de convivència nacionalistes, i així rebutja la demanda «d’homogeneïtat normativa» que 

imposa la violència, l’exclusió, la repressió política i cultural, l’assimilació o fins i tot 

directament l’apartheid i la neteja ètnica. Per això, es defensa una teoria de la identitat 

social reflexiva i plural.48 En tota coherència amb aquesta identitat discursiva, 

Habermas encunya un terme específic per referir-se a aquesta democràcia multicultural 

o inclusiva: el de patriotisme constitucional.49 Amb aquest terme es vol referir a aquella 

identificació fidel i forta, com el sentiment patriota, que té tota una ciutadania respecte 

de les seves lleis fonamentals, o «constitució», en tant que aquestes normes bàsiques 

són resultat de la seva pròpia praxi democràtica i col·lectiva. El sentit del patriotisme 

constitucional és així una forma d’identitat política reflexiva i dinàmica.50 Per això, 

Habermas segueix defensant la igualtat de drets individuals sempre que les confessions 

o les pràctiques socials no contradiguin els principis constitucionals vigents. En 

definitiva, ell vol substituir la integració social nacionalista per un patriotisme 

constitucional que, en tant que abstracció jurídica, exigeix comprendre el dret i els 

principis fonamentals que regulen la convivència social com un corpus legal 

necessàriament dinàmic i sotmès a les mutables relacions de reconeixement 

intersubjectiu de tota la societat.51 

Posteriorment, a La constel·lació postnacional Habermas aprofundeix en la 

crítica de la noció organicista de poble o nació. Afirma que aquests significants reben 

una continuïtat espacial i temporal que és fictícia, és a dir, es creen una geografia i una 

història falses per definir-los.52 Per això, ell denuncia l’organicisme implícit en la teoria 

nacionalista i ètnica de la sobirania, quelcom que era compatible amb la filosofia del 

subjecte del segle XIX. Tal concepció orgànica es constataria en la idea de Volkgeist o 

esperit de poble, que contradiu la comprensió d’una nació com un conjunt de 

ciutadans.53 

                                                 
48

 Aquesta es mantindrà posteriorment. Per això Habermas concep al «poble sobirà» com el subjecte 

públic que engega un procés d’aprenentatge polític (Brunkhorst, 1994: 199 i seg.) i que delibera sobre 

qualsevol cosa rellevant. 
49

 Tot l’anterior apareix a Habermas (1995c: 160, 1996: 95 i 121). 
50

 Habermas pensa que les «identitats prepolítiques» no haurien de dirigir les relacions socials, i per això, 

la democràcia i el dret deliberatius, a qualsevol nivell, requereixen de formes de convivència pacífiques 

entre identitats diferents. 
51

 Societat, i no ciutadania, perquè la societat és un conjunt més ample. 
52

 Tal com Anderson (1983) diu, «s’inventen les comunitats». 
53

 Habermas (1998a: 18 i 22). 
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Per acabar, cal tenir present que la inclusivitat política pròpia de la democràcia 

deliberativa multicultural té tres conseqüències importants: a) respecte de la ciutadania, 

l’obertura i el dinamisme del dret a accedir a la condició de «nacional»; b) pel que fa a 

l’estrangeria, la institucionalització de lleis immigratòries més legítimes i flexibles; i c) 

la instauració de models d’acolliment i integració social dels immigrants més justos. I 

amb això queda clar que cada model teòric de ciutadania dóna lloc a una política 

immigratòria i a una política d’acolliment diferent. Habermas no distingeix prou entre 

la política d’integració i la política d’immigració,54 tot i ser obvi que la pregunta per qui 

té dret a migrar és una qüestió independent i anterior a com integrar-lo.55 

 

5.2.1. La «simpatia» entre ciència i nacionalisme 

 

Com acabo d’exposar, Habermas romp una llança a favor d’una idea de nació no 

entesa ètnicament ni organicistament. És a dir, contradiu la forma tradicional d’entendre 

la «nació» com a quelcom lligat a connotacions essencialistes. Doncs bé, Habermas fila 

més prim i analitza també el rol de les ciències humanes tant en la construcció com en la 

desarticulació d’aquesta noció ètnica de ciutadania. 

En primer lloc, Habermas a La constel·lació postnacional expressa que la 

ciència és un factor clau en la lluita per l’opinió público-política. Concretament, les 

ciències humanes del segle XIX eren nacionalistes perquè el seu públic principal era 

també nacional. Així, queda clar que la ciència és un dels elements constituents de tota 

esfera publicopolítica.56 Per això, la ciència és inherent a la deliberació pública, i per 

tant, les ideologies i prejudicis dels intel·lectuals i científics s’escolen dins de l’opinió 

pública i l’hegemonia. Això és absent a Facticitat i Validesa, en què hi ha tota classe de 

poders en joc en el circuit oficial de legitimació del poder polític, però no de «poder 

cognitiu».57 Aquesta concepció de la ciència com una classe de poder és altament 

                                                 
54

 Habermas (1993). És a dir: les polítiques públiques que han de servir per acollir i promoure la bona 

convivència entre els nous vinguts i els residents de forma justa i legítima, d’una banda, i les lleis que 

regulen els drets i deures d’immigrar o emigrar, de l’altra. 
55

 Habermas (1993) critica la política immigratòria europea, però idealitza la d’EUA, «país que és 

respectuós amb les identitats dels nous vinguts gràcies a una pràctica immigratòria liberal». 

Explícitament, Habermas (1995d: 142) considera que la política d’EUA s’adequa millor al 

multiculturalisme que no pas la política d’assimilació cultural de França. D’aquí que les seves categories 

puguin ser conservadores per col·laborar amb el mite del «melting pot». Posteriorment, Habermas (1998a: 

99) critica les polítiques europees i/o estatals contra la immigració, a cops anticonstitucionals. 
56

 En contra del dit a Història i crítica de l’opinió pública, on l’espai cultural roman separat del polític. 
57

 Un tipus de poder propi de la ciència, que refereix a un tipus de discurs, validesa i racionalitat cognitiva 

segons la Teoria de l’acció comunicativa, i per tant, el mode de poder que li correspon seria anàleg o 
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interessant i fructífera, a més de coherent amb teoria del poder plural i complexa de 

l’obra prèvia.58 

És precisament per això que Habermas denuncia com els historiadors, els 

juristes i els filòlegs feren un ús públic del seu saber professional amb una clara voluntat 

política. Així, destaca el rol cabdal dels intel·lectuals en l’esfera pública liberal.59 En 

general, La constel·lació postnacional és un dels llibres més adients per veure com 

l’opinió pública és hegemònica, i per tant, genera tantes exclusions com qualsevol altra 

forma de dominació, ja que és el resultat d’una lluita social pel reconeixement públic 

entre diversos grups, col·lectius i identitats en competència. I és que Habermas vincula 

la concepció essencialista de la nació amb els prejudicis polítics i identitaris que 

«patien» els científics socials de l’època —en concret els germanistes. És a dir, ens 

ofereix un molt suggeridor estudi segons el qual en la filologia, el dret i la història s’hi 

escola la ideologia nacionalista,60 malgrat ser suposadament disciplines, metodologies i 

comunitats «científiques». Les ciències humanes alemanyes del segle XIX estaven 

farcides d’objectius polítics nacionalistes. Per això, indirectament Habermas articula 

una Teoria Crítica de la ciència o sociologia de les ciències humanes, en tant que 

analitza el rol i la funció ideològica d’aquestes en la constitució del sentit comú relatiu a 

la concepció del subjecte polític legítim, o la ciutadania «natural». Així les coses, la 

història crítica de la ciència pot servir per revelar les ideologies normatives en el seu sí, 

així com les contradiccions empíriques i teòriques que són usades d’amagat per 

fonamentar les idees polítiques. Habermas ho afirma explícitament: la història de la 

ciència pot esdevenir una crítica contraideològica.61 Així atorga un rol crític rellevant a 

tal metadisciplina, la sociologia de la ciència, en tant que permet mostrar els prejudicis 

i ideologies normatives, polítiques i econòmiques que es manegen en les comunitats de 

recerca. I per això, escau incloure una Teoria Crítica de la ciència dins del projecte 

d’una democràcia deliberativa cosmopolita, en la mesura que els investigadors tenen un 

                                                                                                                                               

homònim. Això és coherent amb Amorós (2009), qui considera que la Il·lustració té vetes que descansen 

en idees de la natura humana i concepcions científiques que han de deslegitimar o desracionalitzar a les 

rivals. 
58

 A més, recupera la tòpica idea associada a Foucault, segons la qual el poder i el saber 

s’interconstitueixen. De fet, bona part de l’atractiu de la postmodernitat rau en aquest vincle entre poder i 

saber, heretat de Nietzsche, i el seu desvetllament. La Teoria Crítica contemporània té la virtut de partir 

d’aquí, però sense renunciar a més a tot criteri normatiu ni a la «ciència», intersubjectivament validats. 
59

 Quelcom que de nou ens obligaria a recuperar les tesis de Gramsci sobre aquest punt. 
60

 Habermas (1998a: 15-20). Per Habermas (1998a: 32), els historiadors del dret eren manco 

nacionalistes que els filòlegs. 
61

 Explícitament, la història de la filologia alemanya «encaixa a la perfecció en un esquema de la 

sociologia de la ciència». 
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rol privilegiat, o poder cognitiu, en les deliberacions públiques que han de legitimar o 

invalidar les altres formes de poder —polític, jurídic o econòmic.62 

En aquesta línia, és molt interessant l’examen habermasià de les causes 

«lògiques o epistemològiques» que feren de les ciències humanes del segle XIX altament 

instrumentalitzables pel nacionalisme. En tant que les ciències naturals es dedicaven a 

l’estudi dels objectes i esdeveniments generals i regulars, les humanes convingueren 

que estudiaven els objectes particulars, individuals i culturals. Així, la mateixa divisió 

entre ciències naturals i humanes o de l’esperit fou ja una premissa favorable a una 

concepció culturalista, ètnica i particularista de la sobirania, en tant que cada «poble» 

amb la seva corresponent història i idioma són objectes «necessàriament» contextuals i 

no extrapolables, únics i específics. Així, la ciència natural estudiava «allò aliè» i la 

ciència humana estudiava «allò propi». Les ciències humanes, entre les quals la història 

i la filologia, només podien estudiar allò interior al propi horitzó de comprensió.63 Per 

tant, a causa d’una metodologia subjectivista i una epistemologia deficient, en tant que 

hereva encara de la filosofia de la consciència, les ciències humanes permetien 

fàcilment una manipulació nacionalista.64 És a dir, la distinció essencialista i 

metodològica entre ciències humanes i naturals, amb la conseqüent correspondència 

entre allò particular contra allò universal, fomentà en gran manera la constitució del 

nacionalisme ètnic. 

Ara bé, tal com la teoria de la raó dialògica o comunicativa posà sobre la taula, 

totes les classes de ciències són «productes antropològics» tant dependents de les 

convencions socials com qualsevol altre artefacte humà. És a dir, no es pot distingir 

entre ciències natural i humanes de forma substancialista, com a enèsima distinció 

essencialista que la discursivitat deliberativa permet qüestionar.65 Per això, Habermas 

considera que l’alternativa a unes ciències humanes nacionalistes que col·laborin 

destacadament en la constitució i consolidació d’una identitat ètnica de la ciutadania no 

és en cap cas una ciència que vulgui ser apolítica, sinó unes disciplines universitàries 

                                                 
62

 Habermas (1998a: 35 i seg.). Veure l’anàlisi del neoliberalisme, ja que les entitats financeres juguen un 

rol epistèmic clau. 
63

 En termes propis de la Teoria de l’acció comunicativa, Habermas afirma que al segle XIX dominava 

una concepció culturalista i hermenèutica de «món de la vida», tendent a l’etnocentrisme. 
64

 Veure l’ús ideològic de la llengua alemanya i grega que fan Nietzsche i Heidegger, per justificar les 

seves idees. Per a mi, «filologia política» farcida de «fal·làcies filològiques», anàlogues a la naturalista. 
65

 Aprofito amb això per recuperar un element que no vaig comentar al seu moment: la crítica de la 

concepció heretada de la ciència per part de Habermas, el qual es recolza explícitament amb Kuhn, 

Lakatos, Feyarabend, etc. És a dir, la concepció de la racionalitat comunicativa no està molt lluny de la 

crítica al positivisme lògic. Per això, com deia a la «Introducció», la Teoria Crítica té aquest compromís 

ideològic però també metodològic amb les ciències humanes i «empíriques». 
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que exerceixin de forma conscient unes funcions sociològiques claus en l’esfera 

publicopolítica.66 Perquè la investigació, la formació professional i la formació general 

de la societat tenen un rol central en l’autocomprensió pública de la ciutadania. 

Per acabar aquesta anàlisi de la simpatia entre ciència i nacionalisme, és 

interessant parlar breument del que podria anomenar-se un «esbós de Teoria Crítica de 

Dret», en tant que Habermas insinua una sociologia crítica de la doctrina jurídica per fer 

aflorar els dogmes i prejudicis eticomorals que hi ha al darrere. En concret, ell critica les 

conceptualitzacions nacionalistes del dret, molt unides a les comprensions ètniques de la 

identitat i del llenguatge. Per això, rebutja la teoria germanista del dret que pretén fer 

creure que el codi jurídic alemany no ha rebut mai cap influència «estrangera», com si 

el dret hagués de ser, com l’idioma i la poesia, un altre producte cultural creat i 

desenvolupat únicament pels nacionals o indígenes de tal comunitat legal. Així, bastaria 

recordar el fonament de dret romà per refutar el nacionalisme jurídic, del tot fantàstic 

històricament. És a dir, així com la història de la llengua permetrà contradir les ficcions 

filològiques al servei del nacionalisme,67 la història jurídica permet refutar les falsedats 

doctrinals en la teoria legal.68 

Òbviament, la concepció ètnica del dret es contraposa a les teories del dret 

racional més universalistes. És a dir, pensar que cada poble té la seva cultura jurídica, en 

tant que el seu dret respon únicament als seus costums, és quelcom contrari al 

cosmopolitisme jurídic. Per a Habermas, el dret nacionalista alemany afirma que el 

legislador o el jurista tan sols transforma en llei el que ja són costums o tradicions 

populars, i per tant, el poder polític només ho ratifica.69 És a dir, el nacionalisme jurídic 

veuria una coherència total entre l’ètica i el dret. Per usar la terminologia de Facticitat i 

                                                 
66

 L’autor teutó destaca que la pretensió de les ciències, de la germanística en concret, de concentrar-se 

neutralment en la investigació, és a dir, la voluntat de cientificitat objectiva, és el que ha permès 

històricament la seva manipulació i la seva politització conservadora. 
67

 Curiosament, el procés d’unificació normativa, o homogeneïtzació jurídica de totes les diverses 

legislacions vigents en un mateix territori, també és anàleg al procés d’uniformització lingüística, 

monolingüisme normatiu, i tant constituent com aquesta de la suposada essència de l’Estat-nació modern. 

Exemple d’això és Espanya, on durant segles varen conviure diversitat d’estatus jurídics per a persones 

que convivien al mateix territori, fins que l’esperit constitucionalista espanyol imposà la unitat i la 

«igualtat davant la llei de tot ciutadà», però en sentit reductor (Capellà i altres, 2009). 
68

 Habermas (1998a: 26-29). Una de les contradiccions que usa per criticar el nacionalisme jurídic és la 

seva incapacitat teòrica per justificar l’Estat constitucional democràtic modern. Aquest model 

institucional sols és fonamentable normativament a partir del dret natural racional no germànic. Per tant, 

el nacionalisme jurídic és incapaç d’explicar coherentment la forma d’Estat que existia en el seu mateix 

moment històric. 
69

 Escau esmentar que en el dret espanyol es considera «font de dret» als costums, concebudes com a 

«normes jurídiques» (Capellà i altres, 2009), tot desmuntant la distinció problemàtica entre moral i dret 

que Habermas (1992a) persegueix. 
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validesa,70 es podria dir que el dret és legítim en la mesura que el codi legal expressa la 

història i les tradicions del seu poble, malgrat aquest dret no sigui legislat per tal poble. 

En altres paraules, la coherència entre identitat ètnica i legislació nacional serviria de 

coartada o excusa per justificar els dèficits democràtics en els processos de legislació 

pública. Per tant, i consegüentment, Habermas denuncia aquests dèficits democràtics en 

la legitimació del dret nacionalista, ja que la sobirania popular no descansaria pas en 

procediments discursius, sinó unes suposades correspondències entre la llei i els 

costums «ancestrals».71 

 

5.3. La democràcia inclusiva històricament: una memòria reflexiva 

 

Anàlogament a allò explicat prèviament, la democràcia inclusiva històricament 

reivindica el fer justícia i el donar compte de les demandes de reconeixement d’aquells 

ciutadans que foren agreujats en el passat o víctimes potencials del futur, cap de les 

quals no pot expressar-se públicament. Tal demanda apareix en l’obra de Habermas al 

text «Sobre l’ús públic de la història» de 1997. Hi enceta una qüestió fonamental per 

comprendre les problemàtiques contemporànies: la pertinença i/o la necessitat de 

deliberar públicament sobre la legitimitat de la reparació d’un tipus fins ara «oblidat» 

d’injustícia, això és, la memòria històrica.72 Tot això havia estat fins llavors un límit 

estructural implícit de la teoria de la democràcia deliberativa, ja que no s’havia plantejat 

el problema de l’exclusió de la representació pública de totes aquelles víctimes 

d’injustícies i patiments morals que ja no són vives. Per tant, paral·lelament amb la 

defensa d’una esfera pública inclusiva que accepti arguments ètics, identitaris, etc., es 

planteja la possibilitat i la necessitat d’acollir deliberacions entorn d’aquells dèficits de 

normativitat del passat. 

                                                 
70

 Per tant, percebo aquí una evolució no confessada en l’alemany, ja que l’universalisme jurídic de 

Habermas (1998a) contradiu potencialment el particularisme de Facticitat i validesa, on el dret és 

necessàriament contextual i delimitat a les fronteres ètiques d’una comunitat. 
71

 En termes de Facticitat i Validesa, el dret nacionalista no es preocupa en absolut per l’autonomia 

pública, quelcom absent en la tradició jurídica germànica. Com a punt final d’aquest epígraf, i en estricte 

relació amb la inclusivitat política, voldria esmentar el que el professor Santiago Cavanillas diu: la funció 

econòmica del dret d’estrangeria és innegable. Encara més, és constitutiva, ja que la funció 

suposadament securitària de pretendre evitar l’entrada de persones «indesitjables o no desitjables», 

pressuposa una definició d’aquesta condició només en base a la violació prèvia de les mateixes normes 

d’estrangeria, fetes amb un objectiu econòmic fonamental (Capellà i altres, 2009: 119). Així, només és 

«indesitjable» l’immigrant que no compleix o satisfà interessos econòmics nacionals. 
72

 Habermas (1993: 209-212). 
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Per contextualitzar-ho un poc, cal dir que Habermas a la dècada dels vuitanta 

defensa una teoria de l’acció comunicativa que relativitza i torna reflexives totes les 

creences i dogmes del món de la vida. A la dècada posterior defensa una concepció 

discursiva del dret en què els individus poden deliberar sobre qualsevol aspecte de la 

vida social, sense distingir a priori sobre qüestions privades i públiques, ni entre allò 

moral i allò ètic. I a més, proposa una aproximació autocrítica a la història, una 

reflexió honesta i oberta sobre la pròpia tradició. No debades, ell demana una concepció 

dinàmica i intersubjectiva de la identitat dels actors socials, la qual connecta amb la 

seva crítica al nacionalisme ètnic. Cal recordar que Habermas a La inclusió de l’altre 

rebutja una concepció ètnica de la nació que entronitzi la llibertat nacional, tot unint-la a 

elements religiosos que provoquin un etnocentrisme dogmàtic. Això explicaria per què 

veu com a problemàtics els tributs públics a la memòria dels connacionals morts, perquè 

són una forma inadequada de rememorar i reactualitzar la identitat col·lectiva, que per 

tant hauria de ser compensada i substituïda per una forma de memòria i justícia 

històrica discursiva, reflexiva i sobretot, democràtica.73 

En termes generals, és al text «Sobre l’ús públic de la història» en el qual 

Habermas enfronta aquesta qüestió de manera més clara i completa.74 No obstant això, 
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 Òbviament, aquesta demanda em sembla de tot necessària en les nostres circumstàncies, on es percep 

que la qüestió de la interpretació del passat és encara tractada de forma irreflexiva i autoritària. El cas 

contra el jutge espanyol Baltasar Garzón és una demostració de les contradiccions i dèficits dels drets 

estatals vigents, incapaços d’acceptar les demandes de reconeixement de memòria històrica. Cf. Elster 

(2004). Això també connectaria amb el «dret a l’oblit» defensat per l’Agència de Protecció de Dades 

contra l’empresa Google, i altres webs, ja que no només s’ha de reivindica la necessitat i el col·lectiu a 

recordar, i de fer justícia als morts, sinó el de tenir una relació lliure amb el propi passat, 

<http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Google/enfrenta/Espana/borrado/datos/personales/elpepusoc/2

0110118elpepisoc_3/Tes> [18-06-2014]. 
74

 Habermas (1997a). Cal explicar una cosa important. El text al qual faig referència té com a títol «Sobre 

l’ús públic de la història», que és la meva versió al català del que Pere Fabra va traduir al castellà: el 

segon capítol del llibre de Habermas La constel·lació postnacional (1998a). Tal com el mateix filòsof 

germànic indica a una nota al peu de pàgina, el text original en alemany, que es titula «Über den 

öffentlichen Gebrauch der Historie», es basa en el discurs honorífic que ell va pronunciar el març de 1997 

a la cerimònia de lliurament del Premi «Democràcia» a Daniel Goldhagen, l’antagonista teòric de l’obra 

en qüestió. Això no obstant, existeix una potencial confusió amb un altre text habermasià. I és que Jürgen 

Habermas ja va publicar una sèrie de textos als anys vuitanta en els que reflexionava sobre el que s’ha 

anomenat «La disputa dels Historiadors». En especial, els dos següents: «Eine Art Schadensabwicklung» 

(1986a) i, el més problemàtic, «Vom öffentlichen Gebrauch der Historie» (1986b). Com es pot observar, 

el títol d’aquest últim només varia en un terme respecte de la conferència de 1997: «vom» per «über», 

respectivament. És a dir, el primer diria «De l’ús públic de la Història», i el segon, «Sobre l’ús públic der 

la Història» —la cursiva és meva. Sorprenen dues coses: d’una banda, que amb l’evident alt risc de 

confusió, Habermas escollís aquest títol; de l’altra, que el traductor abans esmentat no adverteixi pas al 

lector. Un cop aclarit això, he d’anticipar que jo em concentro en el text de l’any 1997 perquè l’anterior 

de 1986b es capfica en debats més propis de la historiografia que no pas en la filosofia de la història, marc 

categòric adequat per concebre una possible memòria i/o justícia històrica.  

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Google/enfrenta/Espana/borrado/datos/personales/elpepusoc/20110118elpepisoc_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Google/enfrenta/Espana/borrado/datos/personales/elpepusoc/20110118elpepisoc_3/Tes
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és pràcticament una constant en el seu pensament.75 Avanço que Habermas articula la 

seva reflexió arran del llibre de 1996 Els botxins voluntaris de Hitler: els alemanys 

ordinaris i l’Holocaust, de l’historiador Daniel Goldhagen, el qual creà un fort debat 

entre els sectors més conservadors d’Alemanya. D’altra banda, també cal tenir present 

que aquestes consideracions sobre una història discursiva i autocrítica, i la reivindicació 

d’un ús legítim i públic del passat, Habermas les fa bàsicament en coherència amb la 

seva proposta d’una democràcia deliberativa estatocèntrica.76 Per això, es pot lamentar 

la manca de perspectiva transnacional de Habermas, i més tenint en compte que els 

majors crims de masses s’han comès contra i/o amb la passivitat d’altres nacions. És a 

dir, la història col·lectiva d’una nació concreta inclou esdeveniments i injustícies que 

involucren necessàriament l’acció o l’omissió d’accions d’altres nacions i ciutadanies, 

tot suposant el colonialisme i l’imperialisme factors globals innegables. D’aquí que la 

memòria història sigui una de les dimensions importants en la construcció deliberativa 

d’una justícia global o cosmopolita. 

Un cop introduïda la qüestió, cal preguntar-se el següent: com pot ser possible 

una Teoria Crítica de la Història? Doncs bé, aquest interrogant és el que implícitament 

planeja al text mencionat més dalt, objectiu principal del qual és «determinar com és 

possible un ús públic i legítim de la història» (Habermas, 1997a: 47). És a dir, es pretén 

analitzar les diferents formes d’aproximar-se al passat, per tal de proposar quines són 

legítimes i necessàries, i quines altres són inadequades i perjudicials per a la democràcia 

i la convivència pacífica.77 

Per determinar aquest ús legítim de la història en l’esfera pública, Habermas fa 

quelcom al que ens té acostumats: refugiar-se en conceptes i els seus suposats 

significats. En primer lloc, recorre a la distinció problemàtica entre «ciència històrica» 

i «política de la història». La segona seria la degeneració de la primera.78 La 

historiografia tindria dos destinataris: el gremi de científics i el públic en general. El 

primer grup exigeix la satisfacció de criteris cognitius; el segon té expectatives i 

interessos que es guien per la voluntat de comprendre la seva situació històrico-

personal. És a dir, Habermas considera possible distingir la perspectiva de l’observador 
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 Per això, Habermas (2004b: 112) atorga un valor clau a la «política de la memòria» per assolir un 

procés d’interidentificació recíproca i intersubjectiva entre ciutadans, que no sigui ètnica ni 

substancialista, sinó reflexiva i abstracta, tot motivant la participació democràtica. 
76

 De fet, malgrat l’article esmentat es troba dins del llibre La constel·lació postnacional, és un dels dos 

capítols breus que formen la primera part del llibre: «Sobre el context nacional». 
77

 Cf. Matas (2010) per aquesta reflexió sobre memòria i pau. 
78

 Habermas (1997a: 47). 
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analític de la història de la del participant actiu en discursos d’autocomprensió de la 

història viscuda i que es viu. Per això, només podrien ser historiadors experts i fiables 

els científics íntegres que respectin aquesta diferència entre les dues perspectives. Si es 

confonen aquestes, es dóna una «política de la història». La meva opinió al respecte és 

senzilla: la distinció és problemàtica, innecessària i contradictòria.79 No obstant això, no 

serà aquesta la distinció que condemnarà la proposta habermasiana d’un ús legítim de la 

història. Anticipo ja que ho serà la prèvia distinció de tres formes d’acció normativa, 

amb la seva correspondència essencialista a moments temporals exclusius, és a dir, la 

temporització o enclaustrament de la referència històrica de cada tipus d’acció 

normativa. 

En segon lloc, i com acabo de dir, la segona distinció categorial en la que es 

refugia Habermas és la que propugna tres classes d’acció social, pròpies de Facticitat i 

validesa: 

 

«Si no distingim amb cura entre la presa de posició moral, el tractament jurídic i 

l’autocomprensió eticopolítica enfront de la vulneració dels drets humans i els crims de 

masses que s’han preparat i perpetrat en el marc nacional i que han estat passivament 

recolzats o tolerats per altres, la Història degenera, per dir-ho així, en una demagògica 

política de la història» (Habermas, 1998a: 9, nota 1, la cursiva és meva). 

 

Inequívocament, Habermas denuncia la politització il·legítima de les tradicions i 

la memòria col·lectiva. I ho fa amb tota coherència amb la seva teoria de l’acció, en tant 

que exigeix la diferenciació entre el discurs jurídic, el moral i l’ètic.80 La tesi 

fonamental de Habermas és que els discursos que pretenen configurar i determinar 

quina és la memòria col·lectiva correcta es diuen «discursos d’autocomprensió» dels 

                                                 
79

 Ho és perquè a la Teoria de l’acció comunicativa, Habermas qüestiona més que contundentment 

aquesta mateixa pretensió de distingir entre una perspectiva externa d’un observador imparcial i la d’un 

participant. De fet, afirma que la Teoria Crítica com a tal, així com qualsevol ciència compromesa i 

reflexiva, es basen en una perspectiva dual simultània, ja que no hi ha cap possible científic que no estigui 

implicat com a participant també, quelcom que sosté la diferència amb la «Teoria Tradicional» 

(Horkheimer, 1937). 
80

 Per tant, a la concepció habermasiana de la memòria se li han d’aplicar tots els problemes propis de tals 

distincions analítiques, poc coherents amb l’esperit del principi discursiu. Addicionalment i com deia, 

Habermas observa que l’ús erroni de la història té lloc principalment en un marc westfalià. És a dir, la 

construcció ideològica de la memòria ha servit als interessos imperialistes i colonialistes dels Estats-

nació, en contra de milions de persones innocents que han estat massacrades sota la mirada silenciosa i 

inactiva dels «altres», això és, les diferents nacions i països de l’ordre internacional estatocèntric. Per 

això, és necessari criticar la manca de perspectiva cosmopolita de Habermas en aquesta reflexió, tot i 

disposar dels elements suficients per demandar la politització de l’altre estranger, més enllà de la simple 

reivindicació del valor de la seva diferència. Si el feminisme proclama que «allò privat» és polític i s’ha 

de democratitzar, el cosmopolitisme diu el mateix respecte del concepte «d’allò estranger». 
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ciutadans, i formen part de la validesa i la racionalitat ètica. Aquests discursos són 

intersubjectius però necessàriament limitats a un temps i un espai concrets. D’altra 

banda, aquesta perspectiva ètica de la història és del tot distinta del fet d’imputar 

responsabilitats i culpes o innocències, que com explicaré a continuació, pertany a la 

perspectiva moral i/o jurídica. 

Els discursos d’autocomprensió ètica expressen «com qui» volem ser reconeguts 

pels altres. És a dir, són una classe de pretensions de validesa que posen en joc 

públicament una demanda de reconeixement per part de l’altre, qui ha de acceptar la 

nostra sol·licitada identitat.81 Allò clau és que en aquests processos «les tradicions i les 

mentalitats nacionals, la història compartida, formen part de la nostra persona».82 És a 

dir, els processos de subjectivització estan farcits i predeterminats per tals discursos 

d’autocomprensió col·lectiva, d’aquí que «l’individu» sigui sempre resultat d’un procés 

social.83 En general, aquest és el motiu pel qual una història reflexiva pot esdevenir 

quelcom políticament radical i/o emancipador, però també difícil i traumàtic, en tant que 

afecta psicològicament i emocionalment les identitats intersubjectivament constituïdes, 

necessàries per a una vida individual bona o feliç i/o una convivència social pacífica i 

ordenada.84 I per això, Habermas destaca la importància de la mirada retrospectiva 

crítica, ja que una reflexió serena del propi passat pot permetre una millor 

autocomprensió de la ciutadania, cosa que fomenta una millor convivència.85 

Ara bé, aquest procés ètic, malgrat involucra la història, és distint de la possible 

atribució de crims o delictes del passat a individus o a col·lectius. És a dir, el filòsof de 

Düsseldorf distingeix entre l’autocomprensió ètica i la determinació normativa de 

                                                 
81

 Habermas (1997a: 45). Això sostindria la meva comprensió segons la qual la «identitat» és el tipus de 

pretensió de validesa específica del discurs ètic, així com ho és la «veritat» dels discursos cognitius, 

«l’eficàcia» dels teleològics instrumentals, la «correcció» dels normatius, etc. 
82

 Curiosament, Habermas (1997a: 46) sembla rompre amb el racionalisme previ, tot incloent també dins 

de les tradicions culturals que s’hereten intersubjectivament les formes de sensibilitat, gestualitat, 

expressivitat, percepció, etc., no només formes de pensar. 
83

 Tal com ja afirma Honneth (1992). 
84

 Aquesta seria la causa dels obstacles i els recels, sobretot entre els sectors més patriòtics, i/o propers als 

descendents dels eventuals «culpables» dels fets. 
85

 Als vuitanta, Habermas conceptualitza la història més bé com una forma de discurs cognitiu, dependent 

de la validesa «veritat». Ara és una forma de discurs ètic. Així i tot, al marge del seu caràcter lògic, la 

seva legitimitat o validesa pública dependrà encara del mateix: del reconeixement intersubjectiu que 

constitueix a totes les racionalitats. Per això mateix, en certa mesura la pretensió habermasiana d’establir 

a priori i universalment un ús legítim de la història podria contradir aquesta dependència inexorable de 

les contingents convencions socials. Així, les categories seran ideològiques si no respecten que qualsevol 

ús de la història depèn del principi discursiu, és a dir, de la inclusió en el debat de tot potencial afectat. De 

fet, això seria un bon argument en favor d’una Teoria Crítica de la Història en sentit cosmopolita, perquè 

les demandes de «justícia universal» es basen en el reconeixement de greuges, opressions, mals i 

injustícies històriques que s’ha comés contra pobles oprimits i nacions estrangeres que no s’inclouen en la 

deliberació. 
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responsables i motius d’injustícies. De fet, aquesta atribució de responsabilitats 

romandria també fora de l’abast de les funcions legítimes de l’historiador. És a dir, ni 

l’historiador ni el públic ciutadà que es vol autocomprendre èticament poden atribuir 

responsabilitats.86 I així s’arriba a una tesi contundent: 

 

«Les qüestions d’imputabilitat esdevenen qüestions jurídiques, o també morals, només 

des de la perspectiva dels participants que s’exigeixen mútuament responsabilitats, bé 

sigui en els tribunals o bé en la vida quotidiana» (Habermas, 1997a: 48, la cursiva és 

meva). 

 

Aquesta citació posa la primera pedra de l’edifici categorial que empresona totes 

les expectatives normatives envers a una justícia històrica. Primer, Habermas distingeix 

entre el que fan els historiadors, «poder cognitiu» o científic, com a observadors externs 

de la història i el que fan els participants en la història. Segon, afirma que només els 

segons poden fer legítimament imputacions d’accions a subjectes concrets, individuals o 

col·lectius, que assoleixin una dimensió normativa. A primera vista, Habermas sí 

reivindica una dimensió normativa en l’ús de la història, la qual pot dividir-se en una 

perspectiva moral o en una de legal-penal, malgrat en ambdós casos es tracta igualment 

de l’enjudiciament d’allò (in)just.87 Per això, sembla que s’apropa a la reivindicació 

d’una necessària reflexió històrica que pugui avaluar les injustícies del passat, 

denunciades per agents participants en la història. Així, donaria esperances a les 

demandes d’una memòria històrica. No obstant això, en tercer lloc, Habermas encara 

fila més prim, i dins de la perspectiva del participant, restringeix aquesta autorització 

«d’imputar agents» només al dret i a la moral, o «poder legal i moral». Per això, els 

                                                 
86

 El científic de la història articula un discurs expert que pot tenir-se en compte en la política criminal, 

però res més. El jutge penal pot valorar els dictàmens històrics i inversament, el historiador pot usar 

informes i conclusions de la fiscalia (Habermas, 1997a: 47). Això no obstant, entre ells hi ha 

argumentacions distintes: el jutge imputa accions en base a la culpa o la innocència; el historiador imputa 

accions a partir de les raons explicatives que hi troba. «Amb independència de quina sigui l’explicació, 

que les raons es trobin o bé en les persones o bé en les circumstàncies, una explicació causal d’aquest 

tipus [de l’historiador] no pot, com a tal, ni culpar ni eximir als agents» (Habermas, 1997a: 48). És a dir, 

malgrat un jutge també fa ús de la història, el historiador no disposa de la «imputabilitat d’accions» i «la 

seva paraula no fa justícia», mentre que la del jutge sí en dicta de sentència. De fet, d’aquí ve el terme 

«jurisdicció», de dir la justícia. 
87

 Habermas repeteix nombrosament que aquesta «justícia històrica» implementada des de la perspectiva 

del participant té aquestes dues formes: una de legal i una altra de moral, que són igualment vàlides. Per 

això, de la mateixa manera que els jutges, justícia legal, usen el saber científic dels historiadors, aquest 

també és clau en discussions quotidianes i socials, ja siguin públiques o privades, justícia moral. La frase 

que usa té un inequívoc origen discursiu, que aplaudeixo: «en ambdós casos el saber històric és rellevant 

pels afectats en el mateix sentit» (Habermas, 1997a: 48, la cursiva és meva). 
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discursos ètics no tenen altra funció que permetre l’autocomprensió identitària dels 

subjectes: 

 

«Aquest sentit de la justícia [normatiu, ja sigui moral o jurídic] es diferencia això no 

obstant d’aquell aspecte sota el qual les generacions nascudes posteriorment prenen 

consciència d’una herència històrica que, en tant que ciutadans d’una comunitat política, 

han d’acceptar d’una forma o una altra. Aquesta diferència és el que m’importa» 

(Habermas, 1997a: 48, la cursiva és meva). 

 

I així es percep ja la segona i definitiva pedra de la presó categorial de les 

aspiracions a una justícia històrica. En altres paraules, la teoria de l’acció de Facticitat i 

validesa distingeix entre acció moral, acció jurídica i acció ètica. I malgrat les tres són 

formes de «discurs normatiu», a La constel·lació postnacional només la moral i el dret 

permeten fer «imputacions històriques de responsabilitats en segona o tercera persona», 

però no l’ètica, tancada en la primera persona —singular o plural, en la pròpia 

terminologia habermasiana. Aquí tenim la primera de les dues premisses que rebutjo: 

els discursos ètico-polítics d’autocomprensió, les principals formes de discussió pública 

que apel·len a la història i al passat, en tant que pretenen definir la identitat dels 

subjectes, no són vàlids per imputar accions i per tant, tampoc per exigir 

responsabilitats. Explícitament, no tracten de la culpa o la innocència dels avantpassats, 

sinó de «l’autocomprensió» crítica dels descendents vius. 

I la segona premissa rebutjable, ja insinuada a la citació prèvia, és:88  

 

«L’interès públic dels nascuts posteriorment [...] té un objectiu distint a l’afany d’aquells 

contemporanis que, havent-se trobat en un mateix context d’interacció, es jutgen 

moralment i es demanen explicacions mútues» (Habermas, 1997a: 48, la cursiva és 

meva). 

 

És a dir, Habermas afegeix un tret sine qua non a tal forma de justícia que pot i 

ha de tenir en compte els esdeveniments històrics des d’un punt de vista normatiu: 

només pot ser reivindicada pels qui comparteixen el mateix espai i temps dels crims o 

injustícies. Aquí rau el quid de tot el problema: d’una banda, l’ús «ètic», públic i legítim 

                                                 
88

 Sense aquesta, l’aplicació selectiva de la distinció entre tres tipus d’accions a la possibilitat d’una 

justícia històrica, perquè només la moral i el dret són vàlids per imputar responsabilitats, sembla 

inofensiva, però no manco arbitrària en el seu afany de completar l’estructura coherent de la teoria. 
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de la història pot apel·lar al passat, a la memòria dels avantpassats, però no per 

imputar accions i exigir responsabilitats. Només serveix als descendents no 

contemporanis per autocomprendre’s. Però de l’altra banda, l’ús «normatiu», públic i 

legítim de la història, que sí pot imputar culpa o innocència, no pot apel·lar al passat, 

ja que com a condició necessària per fer-ho hi ha trobar-se en el mateix context 

d’interacció i ser contemporani dels fets. Per tant, categorial i lògicament, Habermas 

impedeix tota forma de justícia històrica que vulgui sancionar delictes o immoralitats 

del passat, reduint tota forma de justícia a la denúncia d’esdeveniments del present. 

Coherentment, afirma: 

 

«Les doloroses revelacions sobre el comportament dels propis pares i avis, que només 

poden provocar tristesa, seran sempre un assumpte privat entre els participants directes. 

En canvi, com a ciutadans, els descendents tenen un interès públic pel capítol més obscur 

de la seva història nacional en relació a si mateixos» (Habermas, 1997a: 48, la cursiva és 

meva). 

 

Definitivament, la perspectiva ètica de la història, l’única que pot mirar el passat, 

no té mai la pretensió d’avaluar ni jutjar normativament.89 Així les coses, allò ètic 

només podria generar emocions, mai normes ni sancions.90 Per tot plegat, queda clar que 

Habermas elimina la possibilitat de fer justícia històrica, és a dir, exclou que persones 

vives avui imputin moral o jurídicament crims o injustícies a persones ja mortes, per fer 

justícia amb les seves víctimes. Des del meu punt de vista, tot rau en la seva «teoria de 

l’acció tripartida», la qual és ideològica en tant que impedeix categorialment i 

formalment fer justícia de la memòria.91 

                                                 
89

 I això àdhuc en el cas d’haver-hi un vincle familiar o personal amb els autors dels fets en qüestió, q ue 

suposaria que la perspectiva ètica té una vessant privada i una pública. La privada pot «tenir en compte» 

el comportament dels familiars, «els propis» dels participants «directes», tot provocant tristesa perquè des 

de l’any 1981 «allò privat» és el món subjectiu de les emocions i les expressions estètiques, no allò 

normatiu validable públicament. És a dir, és una relació ètica i privada amb el passat, no una relació 

normativa i pública amb la història. En segon lloc, la dimensió ètica i pública no refereix al 

comportament «dels propis» sinó al de tota la societat o ciutadania en relació al seu passat. Però de nou, 

amb l’únic ànim d’autocomprendre’s, tampoc d’avaluar. La reintroducció d’aquesta distinció entre públic 

i privat és també problemàtica, ja que s’havia dissolt gràcies al principi discursiu. Aquest, a més, fa difícil 

comprendre l’existència de «participants directes i indirectes» ja que el principi discursiu no distingeix 

graus de participació, implicació o afectació. Dewey (1927) sí ho fa. 
90

 Òbviament, això ens recorda el debat amb Butler (2004) i Honneth (1992), qui permet pensar en 

sentiments morals. Un d’ells, la culpa, podria ser un efecte d’una mala acció, en forma «d’autosanció». 
91

 Anàlogament a com eren d’ideològiques les dimensions sociològiques de la Teoria de l’acció 

comunicativa als ulls del feminisme de Fraser (1985). 
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Per recapitular les tesis habermasianes, cal dir que es postula l’existència de 

diversos usos legítims i públics de la història; però l’única perspectiva normativa 

acceptable dels esdeveniments històrics és la moral o la jurídica, no l’ètica ni la 

cognitiva. Per tant, fa dues reduccions insostenibles des de la perspectiva deliberativa: 

primer, restringeix la justícia històrica a discursos morals o jurídics; segon, i per acabar-

ho d’adobar, limita temporalment de forma essencialista aquests discursos morals i 

jurídics al temps present. En conclusió, tant les pretensions normatives que refereixin al 

passat, com les reflexions ètiques que imputin responsabilitats, són abusos de la 

història, usos il·legítims d’aquesta. Això constitueix una «ideologia temporal» inherent 

a la teoria normativa de Habermas, la qual concep substancialment «tres mons 

temporals»: passat, present i futur.92 Coherentment, malgrat no sigui l’objecte del text en 

qüestió, Habermas també exclou la possibilitat que els discursos normatius, morals o 

jurídics, refereixin i regulin les interaccions socials respecte al futur.93 

Des del meu punt de vista, Habermas postula aquestes distincions categorials, 

amb les explicades conseqüències polítiques i normatives, perquè vol de totes totes 

refutar i impedir la possibilitat de concebre la noció de «culpa col·lectiva». Aquest 

concepte podria aparèixer al llibre de Goldhagen esmentat, Els botxins voluntaris de 

Hitler: els alemanys ordinaris i l’Holocaust.94 

                                                 
92

 Curiosament, seria anàloga a la dels tres mons «ontològics», objectiu, subjectiu i social (Habermas, 

1981), i a la dels tres mons «polítics», Primer, Segon i Tercer Món (Habermas, 1998a). 
93

 Entre d’altres, això perjudica les demandes de l’ecologia política, com la justícia intergeneracional 

prospectiva, cap a les generacions futures, i fins i tot retrospectiva, cap a les passades. També veure 

Chakrabarti (2000), qui critica una certa ontologia o metafísica temporal inqüestionada i pròpia del 

pensament occidental, i per tant, inherent a la democràcia deliberativa. Probablement, la física 

contemporània desaconsella aquesta idea del continu espaciotemporal representat amb una línia de tres 

punts. 
94

 Almanco, molts lectors li han retret això. Així, l’empresonament de la normativitat jurídico-moral al 

present seria una «conseqüència no volguda» de l’objectiu que Habermas (1997a: 49) explícitament 

expressa: demostrar que és un absurd imputar una «culpa col·lectiva» al passat. El problema és que, per 

negar-ho, ha edificat i aplicat una teoria de l’acció normativa que és un parany: al mateix temps que creu 

haver exclòs la possibilitat de pensar en «culpes col·lectives», també està negant les possibilitats 

d’avaluar crítica i discursivament al passat. Coherentment, si fos possible rebutjar aquest concepte de 

«culpa col·lectiva» de forma alternativa, és a dir, sense usar les distincions essencialistes, llavors la seva 

«ideologia temporal» seria innecessària. I això rehabilitaria les esperances de la memòria històrica. Doncs 

bé, aquesta refutació alternativa ja és a l’abast del mateix Habermas. D’entrada, bastava que acusés a 

Goldhagen de cometre una inducció indeguda, quan aquest últim afirma que «tots els alemanys eren 

culpables (almanco en potència)». Això només requeriria criticar la inconsistència de les proves 

estadístiques de l’historiador. Segon, podria haver apel·lat al mateix individualisme jurídic que sosté la 

crítica habermasiana al comunitarisme. Perquè la possibilitat de jutjar el passat no implica 

automàticament l’acceptació de culpes col·lectives indiscriminades. De la mateixa manera que 

desaconsellava els «drets col·lectius» del comunitarisme, també rebutjaria «culpes col·lectives». Així i 

tot, això tampoc no exclouria la possibilitat de jutjar al passat ni de condemnar a tot un conjunt de 

persones. En tercer lloc, també disposava del debat que Hannah Arendt (1963a) ja va protagonitzar 

respecte a la mateixa noció de «culpa col·lectiva». Això és quasi definitiu, perquè la filòsofa pressuposa 

pràcticament totes les premisses de Goldhagen sense concloure la mateixa tesi que l’historiador. L’autor 
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Així les coses, Habermas criticaria aquest autor per haver fet un ús normatiu i 

públic de la història il·legítim, en tant que jutja esdeveniments del passat que només 

poden ser usats per l’autointerpretació ciutadana. Per això, Habermas voldria eliminar 

aquest eventual abús de la història i afirma que la investigació històrica de Goldhagen 

«afavoreix aquell interès públic que nosaltres, en el país dels executors, tenim per 

assolir una autocomprensió sincera, és a dir, no moralitzant». Així, el saber científic 

d’aquest historiador nord-americà, o «poder cognitiu», ajudaria els discursos ètics 

d’autocomprensió, però són condemnables tots els seus eventuals usos normatius: «els 

casos estudiats per Goldhagen resulten adequats per a una autocomprensió ètico-

política lliure de malentesos moralistes» (Habermas, 1997a: 47, la cursiva és meva). 

Així, és només gràcies a l’aplicació coherent de la seva estructura categorial que 

Habermas pot rebutjar les hipotètiques imputacions de culpes o innocències, 

«afirmacions normatives», que l’historiador jueu fa respecte del passat. Tal pretensió o 

actitud «moralitzant» seria un malentès del tot reprovable. Per tot plegat, Habermas 

aplaudeix que Goldhagen faci un ús públic i legítim de la història; ara bé, sempre que 

sigui ètic. I alhora afirma que si en algun moment ha atribuït responsabilitats a subjectes 

del passat, col·lectives o no, s’equivoca. I per això, repeteix de forma més clara que 

mai, el que ja he explicat: 

  

«Els retrets o acusacions morals no tenen, quan es plantegen contrafactualment, cap 

sentit. Les interpel·lacions morals cara a cara només poden referir-se a accions o 

omissions de fet. Cosa distinta és la reflexió contrafactual de Goldhagen que, situada en 

un context històric, té el bon sentit d’assenyalar com de molt esteses estaven, quelcom 

indiscutit, les actituds antisemites en la població alemanya d’aquella època» (Habermas, 

1997a: 52, la cursiva és meva). 

 

                                                                                                                                               

estatunidenc afirma que els executors nazis «vivien en un món en què era possible la reflexió, la discussió 

i el debat». El mateix diu Arendt (1951) del totalitarisme, perquè l’opinió pública alemanya era «lliure». 

Ara bé, d’aquesta primera baula del raonament, Goldhagen conclou que els executors de l’Holocaust eren 

«persones completament normals», amb la llibertat d’elecció i voluntat no menystingudes, i que actuaren 

tal com hagués actuat qualsevol altre alemany de l’època. Malgrat Arendt (1963a) també considera que 

els autors materials dels crims eren «persones absolutament corrents», ja que el criminal del segle XX és el 

perfecte pare de família, la filòsofa jueva no estén a tota la societat alemanya la mateixa naturalesa 

criminal, ans al contrari. De fet, això és una òbvia metonímia errònia. En quart lloc, hi havia una altra 

manera de refutar el concepte de «culpa col·lectiva» sense caure en temporalitats normatives substancials: 

apel·lar a la necessitat d’una teoria històrica complexa i no reductora que, sota el mètode comparatiu, 

tengui en compte molts de factors i causes, tal com el mateix Habermas (1997a: 53) ja fa. 
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Innegablement, Habermas limita temporalment l’abast dels discursos morals i 

jurídics al present, a «allò fàctic»; mentre que permet que la reflexió científica i les 

discussions sobre l’autocomprensió de la nostra identitat, «discursos cognitius i ètics» 

respectivament, sí tenguin una dimensió temporal que desbordi allò actual i pugui 

endinsar-se en el passat «contrafactual». Per tant, malauradament Habermas ve a dir que 

l’única forma legítima de jutjar el passat és que al passat mateix ja s’hagués jutjat als 

potencials criminals. Això constitueix un greu error, ja que la «justícia històrica» té com 

principal fita precisament el reparar les injustícies que al seu dia no es varen jutjar. És a 

dir, vol precisament revaluar un ús normatiu i públic de la història que no funcionà 

adequadament —corregir un abús de la història, en termes del propi Habermas. 

No obstant l’anterior, Habermas sí admet la possibilitat de sentir avui una 

responsabilitat subjectiva, individual o col·lectiva, a causa d’un comportament 

individual molt estès que en el passat sí fos considerat culpable. És a dir, les accions 

que en un moment temporal concret són sancionades normativament sí poden produir 

efectes emocionals o fins i tot també normatius envers el futur. Ara bé, li semblaria 

inadequat que, inversament, uns subjectes vulguin sancionar accions que varen tenir lloc 

en el passat. Gràcies a això podem prendre consciència que l’argument habermasià és 

potencialment contradictori. La raó és que, inevitablement, la precondició de tota forma 

de sanció és que aquesta tengui lloc després de l’acció presumptament incorrecta. Per 

tant, Habermas fa una distinció tàcita incoherent entre: a) l’atribució de responsabilitats 

per una acció que ja es situa necessàriament en «el passat», però més recent, a subjectes 

que comparteixen l’horitzó temporal o el context d’interacció —ús normatiu legítim; i 

b) l’atribució de responsabilitats per una acció que també es situa ja necessàriament en 

«el passat», però no recent i a subjectes que no comparteixen l’horitzó temporal o el 

context d’interacció —ús normatiu il·legítim. D’aquí que calgui analitzar més 

detingudament aquest concepte de «context d’interacció» per determinar la seva 

elasticitat temporal o límits cronològics, cosa que configurarà els marges vàlids per a les 

demandes de justícia històrica. Des d’un punt de vista discursiu, tota acció social que té 

un efecte o influència en un subjecte «estableix» un context d’interacció entre l’actor 

original i l’afectat potencial. I això és així independentment del fet que algun dels dos 

no comparteixin la condició «d’estar vius» alhora. 

De fet, aquesta idea és tant intuïtiva que es recull ja en els codis penals vigents 

de la majoria de països del món: un subjecte pot denunciar a un altre subjecte per un 

eventual delicte, tot i que el segon ja hagi mort. Perquè això és ben diferent del fet que 
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el codi penal pugui establir una clàusula legal que imposi un lapse temporal màxim 

entre el suposat delicte i la denúncia, cosa coneguda correntment pels casos en què una 

denuncia s’arxiva perquè el delicte «ja ha prescrit». Però fins i tot en aquest cas, 

l’administració de justícia no nega sinó que pressuposa el seu dret del tot legítim a 

avaluar normativament el presumpte delicte. Així les coses, des d’una perspectiva 

veritablement discursiva del dret caldria que aquestes clàusules legals que imposen un 

màxim de temps per poder denunciar un crim estassin sotmeses a una deliberació 

pública lliure i democràtica. Només així es podria considerar legítim que una comunitat 

jurídico-política decideixi que determinats fets deixin de ser sancionables en haver 

transcorregut un determinat període de temps, mentre que altres poden ser 

«imprescriptibles».95 Coherentment, cap teoria de l’acció essencialista pot restringir les 

legítimes pretensions de justícia d’una comunitat política, l’única autoritzada per 

autolegislar-se i determinar els procediments i límits del seu codi penal. 

Ara bé, voldria aclarir que en veritat l’autèntic problema no és la prescriptibilitat 

dels delictes, sinó la no retroactivitat de les lleis penals. Aquest principi general del dret 

proclama la no vigència d’una llei amb efectes retroactius, per així garantir la seguretat 

jurídica. Això és especialment important en matèria penal, ja que, per actuar 

correctament, cal saber ara què és delicte, tot tenint la mínima garantia que si ara actuo 

conforme a llei, demà no es modificarà la llei ad hoc i retroactivament per sancionar-

me, cosa pròpia de governs totalitaris. Ara bé, el nucli de les demandes de memòria 

històrica està en el fet de denunciar crims o injustícies durant períodes de temps i 

situacions sociopolítiques on no hi havia garantides les mínimes condicions de legalitat 

i democràcia. Per tant, seria del tot coherent plantejar excepcions a tal principi de no 

retroactivitat penal, del tot raonable en la resta de casos.96 De fet, cal esmentar que sí es 

donen casos d’aplicacions retroactives d’altres classes de lleis, sota una justificació que 

malgrat sigui diferent, parteix igualment d’un interès general i un esperit de justícia 

anàlegs. Encara més, fins i tot s’aplica una certa retroactivitat penal, sempre que les 

noves normatives suposin una millora de les penes en les que es troba el reu. Per tant, és 

del tot coherent, tant amb la democràcia deliberativa com amb l’esperit democràtic del 

                                                 
95

 Com ho són el genocidi i els «crims contra la Humanitat» o de «lesa Humanitat», etc., no amnistiables, 

segons es recull a l’article sis de l’Estatut de Roma de 1998, constitutiu de la Cort Penal Internacional. 

Així i tot, aquests conceptes apareixen ja a la Carta de Londres de 1945 que constituí el Tribunal de 

Nuremberg. La imprescriptibilitat fou aprovada a l’any 1968. 
96

 La prova de la raonabilitat de la no retroactivitat de la llei penal s’explicita en el fet que s’ha tipificat 

com un dels quatre drets humans «intangibles», és a dir, que no pot ser suprimit, suspès ni limitat sota cap 

pretext, pels Convenis de Ginebra de 1949, com una garantia que ha de ser mantinguda en qualsevol 

temps i lloc per a les víctimes dels conflictes armats internacionals i interns (Capellà i altres, 2009: 164). 
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dret vigent avui, una possible reflexió pública per tal d’aprovar reformes penals que 

pretenguin fer justícia respecte de crims del passat que en el seu moment no eren 

tipificats com a tal. Bàsicament, perquè els seus responsables eren els mateixos 

dirigents dels poders públics. És ben possible que els drets humans ofereixin un marc 

normatiu útil per tal justificació.97 

D’altra banda i al marge de la crítica habermasiana a Goldhagen, és rellevant 

observar els motius pels quals es reivindica aquest historiador. El més valorat de 

Goldhagen és que no pressuposa cap universal antropològic ni unes lleis eternes del 

comportament humà. Al contrari, es refereix sempre a tradicions, mentalitats i costums 

específics, a formes de pensar i actuar pròpies d’un context cultural particular: 

 

«No es refereix a quelcom immutable, amb el que hem de conformar-nos 

irremeiablement, sinó a factors que poden canviar-se mitjançant una transformació de la 

consciència; factors que, mentrestant, també han canviat gràcies a la il·lustració política. 

El pessimisme antropològic [...] forma més bé part del problema» (Habermas, 1997a: 55, 

la cursiva és meva). 

 

Així, una premissa bàsica de la necessària Teoria Crítica de la Història és que 

aquesta no té un subjecte únic, però sí hi ha diversos actors; tampoc no té un télos 

inexorable, malgrat sí hi ha condicions estructurals de l’acció humana.98 Tot és revisable 

sota factors subjectius i socials.99 I això ens du necessàriament a dues idees 

                                                 
97

 Atès el seu ressò internacional, cal esmentar la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, 

segons la qual l’Estat espanyol ha violat aquest mateix principi de no retroactivitat penal en aplicar 

l’anomenada «Doctrina Parot». Aquesta serví per mantenir empresonats a terroristes, tot i haver complit 

ja aquests amb els períodes de condemna especificats en el codi penal vigent en el moment dels seus 

judicis, <http://www.aelpa.org/actualidad/201207/sttdh-parot.pdf> [18-06-2014]. 
98

 Per això mateix, és tasca de la Teoria Crítica de la Història rebutjar aquest fatalisme, una forma 

d’ideologia conservadora, paralitzant i en gran part beneficiosa pel capitalisme, en tant que justificaria en 

bona mesura tant el desenvolupament actual com la interpretació dominant de la globalització neoliberal 

(Habermas, 1998a: 66). Això confirma que l’autor alemany no és un «tràgic». Per mi, el món pot ser 

perfectament absurd i alhora injust, perquè no cal cap ordre comprensible ni lògic per l’existència 

d’injustícies i violència, al contrari, l’arbitrarietat de les relacions socials desiguals i asimètriques són més 

bé una prova de la injustícia mundial. 
99

 Això em recorda a la concepció de la història de Hannah Arendt (1951) o al 18 Brumari de Lluís 

Bonaparte de Karl Marx. A aquest text, capítol I, l’alemany afirma: «Els homes fan la seva pròpia 

història, però no la fan al seu lliure arbitri, sota circumstàncies triades per ells mateixos, sinó sota aquelles 

circumstàncies amb que es troben directament, que existeixen i els han estat llegades pel passat. La 

tradició de totes les generacions mortes oprimeix com un malson el cervell dels vius. I quan aquests 

aparenten dedicar-se precisament a transformar-se i a transformar les coses, a crear alguna cosa mai vista, 

en aquestes èpoques de crisi revolucionària és precisament quan conjuren temorosos en el seu exili els 

esperits del passat, prenen prestats els seus noms, les seves consignes de guerra, la seva vestidura, per a, 

amb aquesta disfressa de vellesa venerable i aquest llenguatge prestat, representar la nova escena de la 

història universal».  

http://www.aelpa.org/actualidad/201207/sttdh-parot.pdf
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interconnectades: d’una banda, la importància de les lluites socials pel reconeixement 

públic com a processos que constitueixen la «Història». De l’altra, la relativitat de les 

categories historiogràfiques.100 

Respecte del primer, el rol de la societat civil i de l’opinió pública en la història, 

és interessant que Habermas consideri les pel·lícules, les sèries de televisió o les 

exposicions d’art com a esdeveniments socials i públics on tenen lloc o es materialitzen 

els discursos d’autocomprensió. És a dir, el que a Història i crítica de l’opinió pública 

anomenà «l’esfera público-cultural» assoleix una dimensió ètica i també política inèdita: 

en tals discursos «no discutim sobre objectius i polítiques a curt termini, sinó sobre les 

formes de convivència política que desitgem, així com sobre els valors que han de 

predominar en la comunitat política» (Habermas, 1997a: 45). Per tant, es constata la 

dimensió normativa de les manifestacions culturals i artístiques, quelcom que suposa la 

ruptura definitiva amb la concepció essencialista dels mass media. Ara, això sí, advoca 

per una anàlisi crítica dels discursos ètics que s’articulin ideològicament als mitjans de 

comunicació i a les manifestacions culturals, sota els formats de productes d’oci i 

entreteniment. I coherentment, demanda alternatives i contrapropostes culturals i 

artístiques que reivindiquin altres formes d’autocomprensió de la identitat ciutadana.101 

En altres paraules, Habermas no condemna de forma absoluta els mass media 

                                                 
100

 Respecte d’això últim, una interpretació discursiva de les nocions històriques, Habermas (1998a: 64) 

també s’encarrega de destacar com són els mateixos historiadors els que han convingut majoritàriament 

que el segle XIX s’anomeni «llarg», per durar des de l’any 1789 fins al 1914, i titllar al segle XX de «curt», 

per durar de l’any 1914 al 1989. Això demostra a la perfecció que les categories cronològiques, com no 

podia ser d’una altra manera, són resultat de convencions i acords intersubjectius, dependents dels 

participants en deliberacions públiques. En aquest cas, científiques. Per això mateix, aquestes 

seqüenciacions no estan de cap manera exemptes de factors d’interpretació que poden resultar igualment 

ideològics. De fet, és fonamental fer una crítica a la pretensió ingènua d’objectivitat per part de les 

ciències històriques, ja que al darrera s’amaguen interessos nacionalistes, de classe i/o altres. Per això, la 

crítica habermasiana a la historiografia nacionalista permetrà fonamentar el cosmopolitisme. És 

precisament en base a aquesta última consideració discursiva i reflexiva de les categories 

historiogràfiques que es podria incloure aquí la immensa varietat de debats entorn de la validesa, 

significat i abast de termes com: globalització, colonialisme, descolonització, neocolonialisme, 

imperialisme, neoimperialisme, totalitarisme, etc. i etc. Això no obstant, escau fer alguns comentaris en la 

mesura que serveixi per evidenciar que ningú es lliura de prejudicis. Així, Habermas (1998a: 67) afirma 

que la fi de la Segona Guerra Mundial inaugurà una època nova que suposà la derrota del feixisme. Per 

tant, sembla ignorar els esdeveniments ocorreguts a la URSS durant la guerra freda, o els que encara avui 

ocorren a molts d’indrets del món, com per exemple Guantánamo, Iraq, Xina, etc., que són considerats 

per alguns com a actualitzacions del model totalitari. Per tant, la concepció historiogràfica de Habermas 

també pot ser ideològica. I prova d’això és que afirma que la victòria dels aliats posà les condicions pel 

desenvolupament de la democràcia a Espanya, «oblidant» la llarga dictadura del general Francisco 

Franco. 
101

 Per això, Habermas (1997a: 53) afirma que l’antisemitisme i l’exclusió sistemàtica dels jueus de la 

vida social a l’Alemanya nazi fou un procés absolutament públic. El mateix afirma Arendt (1951), tot 

provant que cal una Teoria Crítica de l’opinió pública que reculli els recels de Honneth (2007). 
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contemporanis, sinó que obri la porta per a un ús crític, emancipador i radical 

d’aquests.102 

 

5.4. La democràcia inclusiva lingüísticament: una comunicació plural 

 

La democràcia inclusiva lingüísticament demanda el respecte, la igualtat 

jurídica i la llibertat de tot parlant de qualsevol llengua per poder participar en les 

deliberacions públiques en el seu propi idioma, en tant que això és un prerequisit o 

precondició per a la justícia de tal procés de discussió col·lectiva. La justícia lingüística 

pretén reparar les discriminacions que sofreixen totes aquelles persones que tot i ser 

legal i formalment ciutadanes, és a dir, membres de ple dret de la comunitat jurídica, 

econòmica i política, són menystingudes socialment en tant que no poden participar 

amb igualtat de la vida social, tot a causa d’una particularitat cultural: el fet de pertànyer 

a una comunitat lingüística minoritzada. Així, «injustícia lingüística» significa patir una 

situació de menyspreu o disparitat en la participació social per mor de la llengua que un 

parla. Per tant, es veu que després d’haver explorat altres formes que pot adoptar el 

principi normatiu de la «inclusió» —això és, la inclusivitat social, la política, la 

històrica, etc.—, ara s’enfoca aquesta llum crítica i potencialment emancipadora al 

conjunt de conflictes que giren envoltant de les llengües minoritzades. 

Després d’aquesta formulació ideal del que és la democràcia multilingüe, la 

meva opinió és que Habermas, durant gran part de la seva obra, balla i oscil·la entre el 

«monolingüisme normatiu», en base a arguments empírics i d’utilitat,103 i l’acceptació o 

la promoció del «plurilingüisme», com únic criteri lingüístic just i coherent amb el nucli 

normatiu de la democràcia deliberativa. Ara bé, què signifiquen aquests conceptes? 

Doncs bé, a grans trets es podria dir que el monolingüisme és normatiu en tant que 

pressuposa més o manco de forma implícita que allò correcte política i socialment és 

l’existència i l’autorització pública de només un únic idioma com a llengua vehicular de 

les deliberacions democràtiques. En canvi, el plurilingüisme considera que és totalment 

injust excloure i negar els drets lingüístics als parlants d’altres idiomes, a més d’ineficaç 

                                                 
102

 Per això mateix, Habermas (1997a: 44) valora el llibre de Goldhagen (1996), en tant que descriu molt 

bé la polarització de les discussions públiques i privades que hi ha a Alemanya entorn de l’Holocaust. Per 

tant, la història no sols té una dimensió pública, sinó que la memòria col·lectiva és un factor d’interrelació 

i subjectivització primari que afecta clarament també les interaccions privades. 
103

 És per això que ha rebut gran varietat de crítiques. Per exemple, Gomila (1997) afirma que els autors 

neokantians contemporanis com Rawls i Habermas obliden quelcom tan bàsic com el rol de la llengua en 

conceptualitzar la seva «posició original» o «la comunitat ideal de diàleg». 
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i potencialment inviable en un sentit pràctic. A continuació mostraré alguns exemples 

de tals posicions extremes en el pensament habermasià. 

En primer lloc, a la dècada dels vuitanta, encastellada per la Teoria de l’acció 

comunicativa, domina de forma bastant flagrant el monolingüisme normatiu. De fet, el 

concepte de «món de la vida» és fins i tot definit de forma explícita com el conjunt de 

parlants d’una mateixa llengua. Per tant, en tant que el lifeworld era el referent 

sociològic de la seva proposta politiconormativa, és obvi que pressuposava la identitat 

entre la comunitat jurídica i un homogeni grup lingüístic. 

En segon lloc, principalment com a resposta crítica al nacionalisme i al 

comunitarisme, a l’inici de la dècada dels noranta Habermas defensa una ciutadania 

inclusiva social i culturalment, quelcom que hauria d’impedir o corregir tota 

discriminació de ciutadans de ple dret que per raons lingüístiques formen una minoria o 

un col·lectiu en risc d’exclusió.104 Per això, ell opina que la qüestió i la decisió de quina 

ha de ser la llengua oficial o vehicular en els currículums escolars és una pregunta ètica 

que s’ha de respondre deliberant a l’espai públic. És a dir, Habermas uneix la correcció 

d’una eventual injustícia lingüística amb les reivindicacions ètiques que han de tenir 

lloc en una democràcia no deontològica.105 

Alguns anys després, Habermas defensa que no cal cap identitat ètnica o 

nacional prepolítica per a la existència d’una democràcia a nivell transnacional 

europeu.106 Ara bé, simultàniament diu que, així i tot, és viable assolir el requisit d’una 

llengua comuna europea si s’implanta una política lingüística comunitària que imposi 

l’escolarització i l’educació pública formal de l’anglès com a «second first language». 

Per això, em sembla que malgrat defensa una democràcia inclusiva i cosmopolita, una 

concepció de la identitat reflexiva, una ciutadania discursiva i un dret deliberatiu, 

Habermas encara pateix cert monolingüisme normatiu. 

                                                 
104

 Habermas (1993: 206). 
105

 Ara bé, resulta que les injustícies lingüístiques són d’una naturalesa tal que dificulten especialment la 

seva denúncia pública, ja que pot ésser el cas, i normalment ho és, que es donin precisament en l’espai 

públic aquestes exclusions. En altres termes, que els col·lectius que usen llengües minoritàries, siguin 

formalment ciutadans o no, són discriminats o no reconeguts de forma completa i tenen a més serioses 

dificultats per poder denunciar-ho, ja que el caràcter de la injustícia que pateixen ho agreuja. Això posa de 

manifest que de forma estructural, el caràcter o els trets específics dels subjectes públics hegemònics pot 

també generar injustícies i exclusions. En altres paraules, l’esfera pública mateixa pot generar manca de 

reconeixement, tot i ser l’espai designat per Habermas, Fraser i Benhabib per a articular les demandes de 

reconeixement i deliberar legítimament. Em sembla que això és plantejat de forma molt correcta per Axel 

Honneth (2003 i 2007), qui critica tant la sobrerepresentació que reben els moviments socials 

contemporanis en la identificació dels mals socials d’avui, com l’excessiu rol que es dóna a la publicitat 

en la Teoria Crítica contemporània, tot alertant de la invisibilitat d’algunes injustícies, en tant que pel seu 

mateix caràcter, és pràcticament impossible la seva denúncia pública. 
106

 Habermas (1995d: 143). 
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De fet, a La inclusió de l’altre afirma de nou que l’existència d’una única 

llengua comuna a nivell europeu suposaria «un pont entre aquesta comprensió de la 

democràcia en termes de la teoria de la comunicació i el poble estatal que fins ara fou 

considerat com una necessitat» (Habermas, 1996: 135, nota 54). Per tant, no ho veu pas 

com una intrusió de la concepció nacionalista o comunitarista de la sobirania i de la 

ciutadania en el marc de la UE. 

No obstant això, al mateix text també admet que: 

 

«Per regla general els Estats nacionals no es desenvolupen pacíficament a partir d’ètnies 

singulars que viuen aïllades, sinó que s’entrecreuen regions veïnes, tribus, subcultures, 

comunitats lingüístiques i religioses. Els Estats nacionals sorgeixen la major part de les 

vegades a costa de “subpobles” oprimits o marginats» (Habermas, 1996: 121, la cursiva 

és meva). 

 

Per això, recupera la idea segons la qual: 

 

«En les matèries culturalment sensibles com la llengua oficial, el currículum de 

l’educació pública, l’estatut de les esglésies i les comunitats religioses, les normes de dret 

penal (com l’avortament), però també en assumptes manco cridaners que afecten al lloc 

de la família i les comunitats de vida similars al matrimoni, l’acceptació dels estàndards 

de seguretat o la separació entre l’esfera privada i l’esfera pública, es reflecteix sovint 

només l’autocomprensió eticopolítica d’una cultura majoritària dominant per raons 

històriques. Amb tals regulacions que implícitament sotmeten també en el si d’una 

comunitat republicana que formalment garanteix els drets civils iguals, pot encendre’s 

una lluita cultural de les minories menyspreades contra la cultura majoritària —com a 

mostra, per exemple, la de la població francòfona a Canadà, dels valons a Bèlgica, dels 

bascos i catalans a Espanya, etc.» (Habermas, 1996: 124, la cursiva és meva).  

 

És a dir, quedaria així clar que la lluita per la inclusió lingüística és del tot 

coherent amb la inclusió cultural, religiosa, etc., sota un paradigma que pretén fer més 

reflexiva i democràtica la distinció entre públic i privat. Per tot plegat, no està clar si a 

La inclusió de l’altre s’abandona el monolingüisme normatiu que de forma tàcita sí ha 

dominat les seves obres anteriors, almanco des d’Història i crítica de l’opinió pública. 

Més endavant, a La constel·lació postnacional opina que donades les 

circumstàncies socials a la Unió Europea, d’elevat plurilingüisme: 
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«Només podrà haver mitjans de comunicació de masses transnacionals si, com ja 

succeeix en els petits països, els sistemes nacionals d’educació es preocupen per crear 

una base lingüística comuna entorn a una llengua estrangera» (Habermas, 1998a: 134, la 

cursiva és meva). 

 

Aquesta citació confirma el que he afirmat al principi: que Habermas pendola 

entre el monolingüisme normatiu i l’acceptació o la promoció del plurilingüisme.107 Però 

per si hi havia dubtes sobre aquesta oscil·lació, al mateix text esmentat, el teòric 

germànic dóna una passa fonamental en la crítica de la injustícia lingüística. 

Inseparablement unit a l’anàlisi crítica de la funció ideològica de les ciències humanes 

en el seu rol de fonamentació del nacionalisme ètnic del segle XIX, ell analitza el paper 

que jugà la filologia germànica en la constitució de la cosmovisió ètnica del poble 

alemany.108 En general, Habermas pren consciència del rol destacadíssim de la llengua 

en la configuració d’una identitat sociopolítica amb aspiracions de constituir una 

substància ètnica essencialista i invariable. Per tant, la «filosofia de la filologia» té un 

paper cabdal en el desemmascarament dels mites «científics» que pretenen sostenir la 

ficció d’una comunitat amb un origen i un destí comú. En aquest sentit, la filologia 

nacionalista seria complementària de la biologia organicista, i per tant, la seva crítica 

resultarà clau en la reivindicació d’una democràcia inclusiva lingüísticament, tant al 

nivell estatal com en el transnacional.109 

En concret, la crítica habermasiana a la filologia nacionalista permet desvetllar 

el monolingüisme normatiu inherent a la concepció substancialista i ètnica de les teories 

de la sobirania i de la ciutadania pròpies de la modernitat. És a dir, la Teoria Crítica de 

la llengua i/o de la filologia permet entendre l’existència d’injustícies lingüístiques i la 

pertinença de les reivindicacions d’una justícia lingüística com a requisit per a 

l’establiment d’una esfera pública vàlida i oberta per a tothom. Per això, la reflexió 

respecte dels prejudicis de la societat alemanya respecte de la seva pròpia llengua, el 

«Deutsch», és equivalent a l’anàlisi dels processos públics que són «causa sociològica» 

                                                 
107

 A més, pressuposa que dins cada Estat-nació només hi ha una única llengua. No sols menysprea la 

diversitat a nivell europeu, sinó que oblida sistemàticament l’existència d’Estats plurilingües. 
108

 Per mantenir el breu repàs a les oscil·lacions habermasianes entorn d’allò lingüístic, analitzo de forma 

separada dins l’apartat següent la «Teoria Crítica de la filologia» que es troba a Habermas (1998a). 
109

 Per això té rellevància que observi la dimensió mundial de la cultura americana com un factor de les 

injustícies lingüístiques, perquè suposa una certa «imposició» de l’anglès: «[Amb la globalització es 

propaga] un anglès assimilat de distintes formes que serveix com a mitjà d’enteniment entre els més 

allunyats dialectes» (Habermas, 1998a: 101, la cursiva és meva). 
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de l’hegemonia lingüística o de la primacia de qualsevol idioma dominant dins dels 

altres Estats-nació europeus. 

La contraproposta alternativa a aquesta concepció hegemònica i «essencialista» 

de la llengua serà aquella que permetrà sostenir les propostes polítiques no nacionalistes 

ni ètniques. És a dir, des del moment que es superi la filologia substancialista, no hi 

haurà cap altre camí sociopolític vàlid que no sigui el cosmopolitisme, en la seva 

vessant multilingüe.110 Per això mateix, malgrat Habermas analitza els prejudicis 

nacionalistes d’una filologia pròpia d’un únic Estat-nació, la seva consegüent i 

inevitable proposta implícita, la justícia en forma d’inclusió de la diversitat lingüística, 

ens durà a qüestionar i superar tot el marc estatocèntric de la política. Just en la mateixa 

mesura que ho fan les altres formes d’inclusivitat esmentades abans. Per això mateix, es 

pot afirmar que la «justícia lingüística» pretén reparar les discriminacions que sofreixen 

totes aquelles persones que tot i ser legal i formalment ciutadanes, és a dir, membres de 

ple dret de la comunitat jurídica, econòmica i política, són menystingudes socialment en 

tant que no poden participar amb igualtat de la vida social, tot a causa d’una 

particularitat cultural; el fet de pertànyer a una comunitat lingüística minoritzada. En 

aquest sentit, la inclusió lingüística podria ser perfectament entesa com una modalitat 

específica d’inclusivitat social, prèviament esmentada. I en conclusió, Habermas posa 

sobre la taula la necessitat inexcusable d’una sociolingüística de cara a poder articular 

una completa Teoria Crítica de la societat i una democràcia deliberativa cosmopolita. 

En darrer lloc, a la primera dècada del segle XXI, Habermas apel·la a unes 

suposades «condicions epistèmiques» de la democràcia. Específicament, afirma que tot 

treballador públic, polítics i funcionaris, etc., està obligat a usar «un llenguatge 

accessible per igual a tots els ciutadans» (Habermas, 2005a: 130, la cursiva és meva). 

Això du a pensar immediatament que, amb tota coherència amb la reivindicada «Teoria 

Crítica de la filologia», Habermas defensa ara un reconeixement de la necessària justícia 

lingüística. Així les coses, seria consubstancial a la democràcia que els ciutadans puguin 

entendre les raons i els arguments que s’articulen en la deliberació pública, «poder 

comunicatiu» que vol transformar-se en «poder polític», així com també entendre les 

explicacions dels treballadors o servidors de l’Estat respecte a la seva tasca pública. Per 

tant, de forma inintencionada, els pressupòsits normatius de la democràcia postsecular 

posarien les sòlides bases per a una democràcia inclusiva lingüísticament. 
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 Cf. Comas i Gomila (2012c i 2013a). 
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Tot recolzant aquesta interpretació, Habermas proposa la inclusió de discursos 

religiosos en l’esfera pública, informal, per evitar tota alienació dels «ciutadans 

monolingües» del procés de decisió política, ja que malgrat «només parlin un llenguatge 

religiós» són participants legítims de les deliberacions.111 Per tant, l’ús explícit de 

l’analogia entre tipus de discursos i llenguatges naturals podria confirmar que les 

demandes dels subjectes religiosos en favor de la seva inclusió en l’esfera pública són 

equivalents a les demandes dels col·lectius lingüístics.112 És a dir, són demandes 

anàlogues en tant que són subjectes amb particularitats que conformen les seves 

tradicions, identitats, etc., i estan simultàniament en el seu dret de practicar-les i en el 

deure de l’Estat de protegir-les i promocionar-les. Per això mateix, cal que es produeixi 

una «traducció interdiscursiva» entre la religió i els discursos seculars, cosa que exigeix 

òbviament de l’existència de ciutadans bi- o plurilingües que la duguin a terme. És a dir, 

sembla que la proposta habermasiana d’inclusió parcial de la religió en l’esfera pública 

informal pressuposa que la situació sociològica més idònia és el poliglotisme. O el que 

és el mateix: la defensa d’unes institucions seculars és més coherent amb la defensa del 

plurilingüisme, tant dels ciutadans que ocupen o volen ocupar càrrecs públics com dels 

que s’expressen a l’esfera pública. Perquè el «multilingüisme institucional» sembla 

l’única garantia de neutralitat, imparcialitat i respecte vers la diversitat observable de 

comunitats i grups, tant religiosos com lingüístics. 

Ara bé, el problema rau en què només cal i basta «un llenguatge accessible». És 

a dir, al mateix temps que es poden posar els fonaments per a la justícia lingüística, com 

precondició de tota democràcia, deliberativa o no, també es restringirien les opcions, tot 

semblant que es torna a pressuposar un monolingüisme normatiu. És a dir, Habermas 

apel·la a la necessitat «d’un llenguatge universalment accessible», i per això és 

sostenible creure que reivindica el coneixement i l’ús d’una única llengua universal, tot 

promovent el monolingüisme a escala nacional i també transnacional.113 I de fet, resulta 

que dins de l’aparent «plurilingüisme» s’amaga un monolingüisme normatiu pel costat 

dels discursos seculars. Malgrat els «traductors interdiscursius» i els càrrecs públics han 

de parlar com a mínim dos llenguatges, el privat religiós i el públic secular, pel que fa al 

segon, Habermas no sembla advocar pel domini de diversos llenguatges o idiomes —en 
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 Habermas (2005a: 138). 
112

 De fet, Habermas (2005a: 139) amplia l’analogia tot comparant la religió no sols amb un idioma sinó 

també amb una «parla», és a dir, com un mode concret i contingent de practicar una llengua natural. Cal 

tenir molt en compte que la noció «monolingüisme secular o religiós» és només una metàfora 

habermasiana que se sosté en el significat comú de «llengua». 
113

 I en això coincideix amb molts d’altres autors, com Forst (1994). 
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sentit literal i no metafòric o analògic com abans.114 Així, contra la meva proposta de 

considerar anàlogues les reivindicacions d’inclusivitat lingüística amb les religioses, 

històriques, socials, culturals, etc., Habermas no les veuria equivalents, al contrari.115 De 

fet, Habermas sosté la democràcia inclusiva religiosament sobre el monolingüisme: tots 

els ciutadans han de dominar i conèixer la mateixa i única llengua. És a dir, en tant que 

Habermas defensa un Estat secular i neutral o imparcial religiosament, cau en la trampa 

de creure i pressuposar que aquest llenguatge secular únic constitueixi una única llengua 

natural. En altres paraules, el seu dogmàtic secularisme d’arrel liberal sosté el seu 

monolingüisme normatiu i viceversa. El fet que la traducció interdiscursiva suposi el pas 

«d’un vocabulari d’una comunitat religiosa determinada a un llenguatge universalment 

accessible» demostra que les institucions només han de dominar una llengua.116 Per 

això, la neutralitat de les institucions imposa que «totes les decisions polítiques han ser 

formulades i poden ser justificades en un llenguatge que sigui accessible per igual a tots 

els ciutadans» (Habermas, 2005a: 141). Perquè en base a una interpretació restrictiva i 

liberal del principi de neutralitat de les institucions, per no privilegiar ni discriminar a 

cap grup, l’Estat ha d’adoptar una posició neutral que obliga a usar un únic llenguatge 

comú. Òbviament, això és discriminar els i les parlants d’altres llenguatges a més d’una 

imposició a l’aprenentatge del idioma oficial de l’Estat, que, com no podia ser d’una 

altra manera, no és una llengua «artificial» sinó el llenguatge de la majoria social. 

Això ens fa prendre consciència que en veritat, hi ha dos moments lògicament 

distints en la proposta. Primer, postular un requisit i/o un principi normatiu de tota 

democràcia, expressat bé per Habermas: cal que la ciutadania es comprengui 

lingüísticament entre si i amb els seus eventuals representants. Segon, derivar d’això 

una política lingüística, ja que, estrictament parlant, d’aquesta condició normativa 

inexorable es poden extreure diverses situacions sociolingüístiques, anàlogament 

satisfactòries amb el principi normatiu anterior. La històricament dominant, expressada 

literalment pel liberal John Stuart Mill i la majoria d’autors nacionalistes,117 és que tota 

la ciutadania ha de dominar un únic idioma «oficial». L’alternativa, proposada pels 

defensors del cosmopolitisme plurilingüe, és que tant la ciutadania com els càrrecs 

públics siguin mínimament competent en distints idiomes. Òbviament, des d’un punt de 

                                                 
114

 I això s’agreuja moltíssim un cop s’ha abandonat la innecessària i problemàtica distinció entre discurs 

secular i religiós, així com l’analogia entre religió i llengua natural. 
115

 Rainer Forst (1994) tampoc. 
116

 Habermas (2005a: 139). 
117

 Mill (1861). 
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vista dialògic i en base al principi discursiu que sosté la democràcia deliberativa, només 

una proposta que reconegui el multilingüisme pot ser coherent amb el pluralisme social 

irrefutable. 

Per tot plegat, és vàlid defensar que tot ciutadà ha de comprendre el llenguatge 

que usen les seves institucions i viceversa. Ara bé, aquest principi pot traduir-se i 

satisfer-se també amb una plurilingüisme normatiu, sense ser imprescindible el 

monolingüisme.118 La raó és que, en el fons, la norma fonamental que s’expressa rere 

aquell principi és que hi ha d’haver una correspondència lingüística entre la ciutadania 

sobirana i les institucions que aquesta democràticament constitueix per implementar les 

seves decisions. I tal correspondència no imposa el monolingüisme; permet 

perfectament el plurilingüisme si la ciutadania és multilingüe. Així les coses, la política 

i la justícia lingüística depenen necessàriament de la diversitat lingüística que es doni 

empíricament a la societat. Atès que és irrefutable la pluralitat de llengües que 

comparteixen de facto els mateixos espais sociopolítics, sembla molt més coherent i 

vàlida la proposta multilingüe. Per contra, el monolingüisme normatiu apareix ara com 

una simple interpretació més i/o implementació institucional possible entre d’altres, 

però restrictiva, de la norma bàsica i fonamental que he desvetllat: la necessària 

correspondència o comprensió lingüística entre ciutadania i institucions, això és, la 

necessària «identitat» lingüística entre poder comunicatiu i poder polític. 

Així les coses, el problema de la religió en l’esfera pública ens permet 

comprendre una premissa no prou observada del principi discursiu, el qual afirma que 

«són vàlides les normes que tenguin una potencial acceptabilitat universal»: el que 

podria anomenar el «principi d’intel·ligibilitat», ja que només podran ser vàlides les 

raons que tenguin un potencial enteniment universal. En altres paraules, per poder 

reconèixer intersubjectivament una pretensió de validesa cal en primer lloc que tots els 

participants en els discursos comprenguin els arguments i les raons articulades. Sinó no 

podria acomplir-se el principi discursiu, el qual afegiria una condició més a la validesa; 

«la inclusió de tot afectat». 

En conclusió, malgrat he postulat que Habermas pateix d’una problemàtica 

oscil·lació normativa pel que fa a la justícia lingüística, no és menys cert que alguns 

dels seus passatges sí ens permeten avaluar críticament el monolingüisme normatiu com 

un requisit d’arrel nacionalista o comunitarista per a la composició de l’espai públic 
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 La tendència al monolingüisme es fonamenta sovint en el principi liberal de la reducció de despeses, 

en tant que la selecció i el privilegi d’un idioma redueix costos i simplifica tràmits. 
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discursiu que ha de permetre la democràcia i el dret deliberatius. Dit en altres paraules, 

Habermas ens permet plantejar ja que hi ha un tipus d’injustícia que fins ara ha estat 

desatesa per la Teoria Crítica: la injustícia lingüística, quelcom independent i 

irreductible tant a la redistribució com al reconeixement.119 

 

5.4.1. Teoria Crítica de la filologia 

 

Com he anticipat abans, Habermas a La constel·lació postnacional acusa 

clarament als filòlegs germanistes de ser coresponsables de tal concepció ètnica de 

«poble», en tant que contribuïren pública i políticament a destacar la vessant 

essencialista de l’idioma alemany. En tal mesura, permet estipular que tota teoria 

crítica de la societat requereix també d’una anàlisi filològica crítica. 

Així les coses, Habermas denuncia que la filologia alemanya del segle XIX era 

inequívocament nacionalista. D’aquí que aquesta volgués demostrar «científicament» 

que l’esperit del poble germànic s’expressava en la seva poesia i la seva llengua 

nacional.120 Tot això explicaria l’origen del monolingüisme normatiu dins de les 

societats europees i dels Estats-nació moderns. En tant que es denuncia sense embuts 

que la filologia de l’època promovia la superioritat de «l’alemany» sobre allò 

«estranger»,121 el monolingüisme s’evidencia com una norma inherent a tota forma de 

nacionalisme ètnic, el qual du a una concepció essencialista de la ciutadania i de la 

sobirania. És a dir, de la mateixa manera que Habermas permet veure i denunciar els 
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 I és que la gran majoria de les teories del reconeixement sempre donen per suposat que tots els 

participants en l’esfera pública parlen la mateixa llengua, sense que es donin problemes lingüístics entre 

sí. Per tant, implícitament imposen el monolingüisme. Ara bé, Nancy Fraser (2007b i 2009a) també 

destaca la irrealista pretensió d’identificar idiomes amb Estats, i per això critica també tant la 

homogeneïtzació de la llengua en un estàndard com el menyspreu i no reconeixement del plurilingüisme 

dins d’una mateixa comunitat política. Per això mateix, critica acuradament la presumpció d’un únic 

llenguatge nacional en la teoria habermasiana de l’opinió pública. I sobretot, identifica el problema 

central: si l’esfera pública és monolingüe, com pretén ésser una comunitat inclusiva amb tots els afectats, 

norma bàsica del «principi discursiu» que rau al nucli del deliberacionisme habermasià? Ara bé, n’hi ha 

un altre: si l’esfera pública es correspon amb una única comunitat lingüística que sobrepassa les fronteres 

polítiques i no se correspon amb cap ciutadania, como pot aquesta opinió pública esdevenir una força 

política útil dins el seu àmbit jurídico-institucional? Amb aquestes dues preguntes aparegudes a l’article 

«Transnacionalitzant l’esfera pública. Sobre la legitimitat i l’eficàcia de l’opinió pública en un món 

postwestfalià», Fraser destaca simultàniament la diferència entre un espai públic monolingüe i una esfera 

pública adaptada a la diversitat lingüística del seu context jurídic, que és l’única que podrà desenvolupar 

alhora una opinió pública políticament eficaç i normativament vàlida o legítima. En definitiva, Fraser 

apunta que la justícia lingüística és un requisit de legitimitat per a tota opinió pública, sigui al nivell que 

sigui. 
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 Habermas (1998a: 20-24). Habermas ataca així el prejudici segons el qual la poesia sols és 

comprensible i valuosa en la llengua materna. 
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 El terme «alemany» pot referir-se simultàniament a la persona i a la llengua. 
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vincles entre la teoria de la ciutadania i les polítiques migratòries, ell també mostra el 

nexe inseparable entre la teoria organicista de la llengua i les polítiques lingüístiques 

proteccionistes. Així, hi ha una continuïtat normativament rebutjable entre la concepció 

orgànica del idioma, la comprensió ètnica del poble i la teoria nacionalista de la nació i 

de la sobirania.122 

Els exemples d’això són nombrosos, tot destacant Jacob Grimm,123 segons el 

qual un poble es defineix explícitament pel conjunt d’homes que parlen la mateixa 

llengua. Per això diu que «les fronteres no són físiques sinó lingüístiques», idea que ens 

resulta irònica i terriblement acurada per descriure les injustícies i discriminacions 

socials contemporànies. I de fet, Habermas mostra com molts filòlegs germanistes es 

declaren explícitament contraris al cosmopolitisme, en tant aquest els sembla un artifici 

polític inferior a «allò natural». Gervinus, per exemple, recelava del cosmopolitisme que 

«volia esborrar totes les diferències entre els pobles» i per això volia que es 

mantinguessin «les fronteres naturals de les nacionalitats i les llengües».124 Per això, 

Habermas identifica i critica sense embuts el «monolingüisme normatiu»: una teoria 

etnicista i organicista de la ciutadania que promou una forma d’entendre les unitats 

polítiques com Estats nacionals, i en els quals es produeix una identitat tàcita entre una 

comunitat jurídica i una única comunitat lingüística. Aquesta unitat vol ser tan forta 

que s’exclouen tant a les minories interiors que no són parlants del idioma nacional com 

també a les minories exteriors sí parlants.125 

El gran encert de Habermas és mostrar que aquell element «mundà», «material», 

«real» i fàcilment recognoscible per tothom, la llengua, que suposadament havia de 

servir per demostrar i captar l’existència d’una identitat ètnica i orgànica, és en sí 

                                                 
122

 La filologia nacionalista és més constituent de l’etnocentrisme que la religió per Habermas (1998a: 

22). 
123

 Jacob, amb el seu germà Wilhelm, escriví diversos llibres de contes i mitologia. Scherer és un dels 

altres filòlegs nacionalistes criticats per Habermas (1998a). 
124

 Habermas (1998a: 30). A més, el seu nacionalisme té els elements típics: el rebuig de tot centralisme 

jeràrquic en pro de les autonomies i l’autogovern, el rol prominent de la llibertat individual en contra de 

l’Estat, la priorització de la història i la tradició per sobre de les convencions, la preferència per allò antic 

sobre allò nou, la sensibilitat i la voluntat sobre la raó, la creació sobre la regla, allò sensible sobre allò 

abstracte, allò viu sobre allò mecànic, etc. En breu, tots els elements vinculats tradicionalment amb el 

romanticisme es troben a la filologia nacionalista. Per això, les ciències humanes del segle XIX són vistes 

com una reacció naturalista deficient contra el racionalisme mecanicista d’encuny cartesià, nucli 

epistemològic i antropològic de la modernitat. 
125

 És a dir, a causa de la comprensió «lingüistitzada» de la identitat nacional, això és, definida de forma 

essencialista i quasi ontològica per la llengua, els migrants són estigmatitzats fins al punt que els que 

deixen un país poden ser «reclamats» ètnicament pel seu Estat-nació d’origen. L’extrem de tot això és 

l’imperialisme conquistador: voluntat o «necessitat històrica» de reunificar la nació i la comunitat de 

parlants. D’aquí el pangermanisme, entre d’altres. 
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mateixa l’antítesi de tot «producte» simbòlic o cultural homogeni, estàtic i essencial. 

Això es fa de diverses maneres. 

En primer lloc, Habermas no es conforma amb fer una crítica sociològica i 

normativa de la filologia nacionalista, sinó que va «més ençà», és a dir, aprofundeix en 

qüestions més específiques i suposadament neutrals o «descarregades» de tota possible 

ideologia: identifica com a «dispositiu etnitzador» propi de la ciència lingüística la 

distinció dins d’un idioma entre un registre estàndard o culte i les modalitats dialectals. 

Aquesta distinció resultà del tot funcional als interessos nacionalistes, en tant que 

l’estàndard acomplí la missió ideològica de crear artificialment una unitat idiomàtica 

que podia identificar-se amb l’essència ètnica, nacional i històrica. És a dir, Habermas 

realitza una excel·lent crítica de l’exigència nacionalista de crear un model normatiu de 

llenguatge, escrit i parlat, el qual ha de ser administrat i sancionat per institucions 

lingüístiques centralitzades i jeràrquiques, monopòliques, amb la intenció d’anivellar els 

dialectes.126 Per dir-ho en altres paraules, la gramàtica és un instrument de dominació 

ideològica que serveix als interessos nacionalistes.127 Així, els filòlegs nacionalistes 

«fabricaren» un continent o suport «científic» que pogués ser identificat 

pragmàticament pels defensors d’una identitat ètnica: un estàndard situat per sobre de la 

gran diversitat de dialectes i parles reals quotidianes. Perquè només amb la invenció 

artificial d’un llenguatge abstracte, educat i sancionat per les entitats oportunes i 

publicitat en els mitjans de comunicació adequats, es pogué fer servir la llengua o el 

idioma com el «símbol» de la teoria nacionalista i ètnica de la ciutadania i de la 

sobirania. 

En segon lloc, Habermas no sols mostra la dificultat de distingir entre estàndard 

i dialectes, sinó que també destaca les enormes proximitats, semblances i préstecs 

interlingüístics entre les llengües europees. Amb això es posa de manifest que el 

nacionalisme ètic depenia d’una filologia essencialista que concebia les llengües com a 

«espècies pures» i incontaminades les unes de les altres. Òbviament, aquesta idea és del 

tot falsa, tal com demostra una mínimament seriosa història de la llengua: entre els 

idiomes hi ha constant contacte, interinfluències, germanors, etc. Per tant, és 

inconcebible que existeixi una «llengua pura» sense elements estrangers, ja que «cada 

                                                 
126

 Habermas (1998a: 25 i seg.). En serien un clar exemple els diccionaris o les «Reials Acadèmies de la 

Llengua», entre d’altres. 
127

 Aquesta és una de les idees de Nietzsche, filòleg de professió que captà perfectament com el 

llenguatge és una eina de poder. Lamentablement no proposà alternatives normatives intersubjectives. 
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idioma és un exemple històric, cultural i pràctic de la hibridació» que es produeix en la 

societat. 

Per tot plegat, la radical i innegable diversitat lingüística en general, entre 

llengües aparentment diferents, i la pluralitat dialectal en concret, dins una mateixa 

llengua, són evidències refutadores de la concepció nacionalista i ètnica de la ciutadania 

que es vol basar en la llengua. Per tant, el gran potencial d’una Teoria Crítica del 

llenguatge d’aquesta mena és mostrar que, en el fons, el monolingüisme normatiu és 

construeix sobre premisses pseudo-científiques i insostenibles internament.128 I així, la 

llengua no pot servir com a criteri d’exclusió o inclusió en la comunitat política o 

jurídica. Per això, a La constel·lació postnacional Habermas defensa sense dubtes una 

sociolingüística cosmopolita que abandona o elimina tot possible monolingüisme 

normatiu residual. De fet, ell mateix afirma explícitament que cal rebutjar tota filologia 

nacionalista que contrafactualment descrigui una «llengua pura». Coherentment, 

demanda una ciència i una universitat compromeses, en absolut apolítiques, a més d’una 

filologia crítica que actuï en l’esfera publicopolítica. 

És per això que té sentit la breu anàlisi sociològica que fa Habermas de 

l’aparició i l’evolució de la filologia com a ciència i disciplina universitària. En tal 

procés, destaquen l’establiment de càtedres, de comunitats acadèmiques i de noves 

formes de comunicació científica. És el que segons la teoria pluralista del poder de 

Facticitat i validesa podem anomenar «poder cognitiu» o «poder científic», del tot 

cabdal en les lluites socials pel reconeixement públic. I és que gràcies a la literatura i a 

l’educació general en escoles i instituts, la filologia germànica «serveix» al públic 

burgès il·lustrat. Malgrat Habermas considera que durant el segle XIX la filologia 

alemanya va «desatendre» les seves funcions socials, educatives i publiques, tot 

centrant-se en la recerca, aquesta nova disciplina es defensà dels qui dubtaven de la seva 

cientificitat a través d’una estratègia gens neutral políticament: es refugià en un mètode 

i una edició crítica de textos que dugué a la «fetitxització» del seu objecte d’estudi.129 És 

a dir, malgrat aparentment la germanística del segle XIX estava tancada i d’esquenes a 

l’escola i al públic en general, els filòlegs alemanys sí realitzaven una importantíssima 

tasca latent: influir en la mentalitat de la ciutadania il·lustrada i nacionalista: 

 

                                                 
128

 Per això diu que la teoria organicista de la ciutadania, que concep ètnicament al «poble», contradiu 

empíricament la necessitat d’haver d’administrar aquest registre estàndard o culte del idioma. 
129

 Habermas (1998a: 36-41). 
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«L’estricta anàlisi metòdica de textos adopta trets d’allò ritual: s’entén com una fervorosa 

reapropiació, que serveix per a assegurar la identitat, d’un patrimoni infinitament valuós. 

A més, l’elecció dels textos assoleix el rang de canonització» (Habermas, 1998a: 38, la 

cursiva és meva). 

 

Indubtablement, aquesta citació fa palès de nou que sota l’aparent màscara de 

cientificitat i apoliticisme, la filologia era fortament nacionalista ètnica. Habermas 

destaca com es «fabricà» la memòria nacional mitjançant una filologia que atorga 

«valor intrínsec» a objectes lingüístics de la tradició alemanya, en tant que són «nous 

clàssics».130 Òbviament, es destaca l’arbitrarietat respecte a qui determina tal valor i què 

és essencial, tot assenyalant com això es va vincular precisament a l’autoritat del 

Volkgeist, a tot allò que presumptament expressa «l’esperit nacional» i conforma la 

identitat alemanya. Així, «l’ethos apolític de la cientificitat s’acompanya amb una 

mentalitat marcada pels mites nacionals». D’aquí el procés simultani de «cientifització i 

sacralització»:131 els textos es veneren, no s’analitzen; la literatura es commemora i 

festeja, no s’estudia. I malgrat autors com Dilthey o Simmel provocaren un cert «gir 

intel·lectual», tot obrint la filologia a l’esfera pública, es continuà en bona mesura amb 

«la fixació per allò propi, allò familiar i allò venerable». Encara més, es marginaren els 

inicis de la sociologia de la literatura i també s’obstaculitzà tota teoria estètica que 

valorés allò radicalment altre i/o dissonant amb la modernitat.132 

Tenint en compte tot això, era inevitable que l’alternativa a tal concepció 

filològica nacionalista fos una d’universalista: el que Habermas anomena el «camí des 

de Lessing a Goethe», ja que considera que el segon proposa una Weltliteratur, 

literatura universal, que concep que dins de cada llengua es troba el desenvolupament 

                                                 
130

 Cf. Aleida Assmann (1993: 61), citada per Habermas. 
131

 El terme «canonització» vincula nacionalisme ètnic i fonamentalisme religiós, tot mostrant de nou que 

la ciència també pot ser dogmàtica. 
132

 La primera, precisament, pretenia mostrar el vincle entre els contextos socials i la producció o recepció 

literària. Per això, Habermas (1998a: 41) reivindica la primera generació de l’Escola de Frankfurt. Leo 

Löwenthal (1932) ja defensà una aproximació més sociològica, racional i analítica als objectes literaris. I 

Theodor Adorno (1958) també estudià allò estètic en connexió amb la praxi social. Així, Habermas 

(1998a) mostra com l’estètica, si és crítica, pot tenir efectes i conseqüències polítiques radicals, en tant 

que desmunti multitud de prejudicis i ideologies amagades sota la façana d’objectivitat científica. Per 

tant, s’entén que la teoria literària esdevingui al segle XX una disciplina tan propera a la crítica social. En 

certa mesura, això obriria la porta per valorar positivament la «postmodernitat», per rompre amb la 

filologia i l’hermenèutica nacionalista. És això el que feren Deleuze i Derrida respecte de Heidegger? 

D’alguna manera, el gir lingüístic podria veure’s com un fenomen antietnocèntric que pretén, malgrat els 

dèficits sociològics i normatius, valorar i respectar tot «altre», tota diferència, per evitar precisament el 

xovinisme. Almanco així ho interpreten Spivak (1999) i el postcolonialisme. 
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d’una mateixa humanitat universal.133 Així, es justifiquen les reivindicacions d’una 

justícia lingüística perquè la noció substancialista de «poble» i de «comunitat 

idiomàtica» són ficcions ideològiques, quelcom evidenciat pel simple fet que tota 

persona pot aprendre qualsevol llengua, si es donen una sèrie de circumstàncies socials 

en cap cas «substantives» ni «ontològiques», i a més, no hi ha cap identitat sanguínia 

entre els membres d’un suposat poble. De fet, la conseqüència més lògica de la crítica 

habermasiana contra el nacionalisme lingüístic és la defensa del plurilingüisme 

cosmopolita, en tant que supera la concepció biologicista o organicista de la llengua. 

No obstant això, per arribar a tal fita, cal destacar dues coses. 

En primer lloc i com és obvi, la tendència a fer un ús ideològic de la filologia 

nacionalista no és exclusiu dels grups socials que configuren la majoria lingüística 

dominant en un Estat-nació. És a dir, com bé s’ha mostrat, les reaccions romàntiques i 

nacionalistes foren tan monolingües com les hegemòniques definicions patriòtiques. 

Així, des d’una Teoria Crítica de la llengua cal denunciar tota forma de filologia que 

pretengui concebre essencialistament un idioma com a recurs o instrument que serveixi 

als interessos de qualsevol nacionalisme.134 Per tant, la proposta cosmopolita, en tant 

que és multilingüe condemna tant al nacionalisme dominant, identificat amb el grup 

lingüístic privilegiat, com als nacionalismes minoritaris, identificats amb les llengües 

minoritzades, en tant que estratègies normativa i empíricament deficients i rebutjables. 

En altres paraules, des d’una perspectiva deliberativa crítica es pot denunciar 

radicalment tota forma d’injustícia lingüística sense caure en cap reivindicació 

nacionalista. 

En segon lloc, el monolingüisme normatiu tampoc no és una premissa exclusiva 

del nacionalisme ètnic, de cap manera. Pràcticament totes les teories de la democràcia 

modernes i contemporànies, des del liberalisme al deliberacionisme, tot passant pel 

republicanisme, etc., l’han pressuposat. També Habermas en la major part de la seva 

trajectòria, com he dit ja. Per això mateix queda demostrat que el nucli normatiu del 
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 Habermas (1998a: 29). Això ens fa prendre consciència de quelcom obvi: no tota filologia ni tota 

gramàtica són per se nacionalistes ni ètniques, i per tant, il·legítimes. Hi pot haver institucions, 

concepcions i polítiques lingüístiques cosmopolites i universalistes, en tant que respectin els criteris 

deliberatius. Aquestes podrien, igualment, sostenir i defensar l’existència de categories o conceptes 

filològics, com els de «dialecte», «estàndard», etc. Ara bé, sempre haurien de ser considerats com a 

resultat de convencions intersubjectives revisables, quelcom que minimitzaria sobre manera el risc de ser 

instrumentalitzats amb fins nacionalistes. 
134

 Basta esmentar la ridícula i folklorista tendència de fer de la llengua el nucli essencial d’una 

«comunitat indígena», centre de tots els «estudis culturals» imaginables, els quals «veneren» la tradició 

de forma anàloga a com ho feien els pangermanistes. 
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deliberacionisme que es pot rastrejar en l’obra habermasiana és del tot útil i pertinent 

per criticar les seves incoherències i/o deficiències. 

Per acabar, l’anàlisi apareguda a La constel·lació postnacional és correcte però 

insuficient, ja que no denuncia les injustícies lingüístiques que es produeixen a nivell 

transnacional. La construcció europea permet observar com els Estats-nació, 

tradicionalment gelosos de la seva «única» llengua nacional, d’una banda lluiten 

continentalment pel reconeixement de la diversitat lingüística mentre que de l’altra i 

interiorment, continuen amb la discriminació de les llengües minoritzades.135 

 

5.5. La democràcia inclusiva religiosament: una raó postsecular o tolerant 

 

La quarta forma d’inclusivitat, la democràcia inclusiva religiosament, vol fer 

justícia amb totes aquelles persones que són injustament tractades i/o excloses del 

procés deliberatiu públic per raons o causes vinculades a la religió.136 Aquesta 

dimensió del pensament polític habermasià ens ofereix una oportunitat immillorable per 

entendre el vincle entre la democràcia inclusiva i la Teoria Crítica contemporània, ja 

que Habermas pensa la «tolerància» com una forma de reconeixement que afecta les 

diferències religioses.137 Si la política deliberativa és una forma de lluita pel 

reconeixement des del llibre Facticitat i validesa, llavors la democràcia inclusiva 

socialment és una forma de reconeixement cultural; la inclusió política, una forma de 

reconeixement legal; i la tolerància, una forma religiosa de reconeixement de les 

minories i/o grups de creients injustament discriminats. Cada forma d’inclusivitat és 

una nova forma de reconeixement de l’altre, i la tolerància religiosa també. En la 

                                                 
135

 Cf. Comas i Gomila (2012c i 2013a). Un exemple d’aquesta lògica contradictòria és el cas de les 

«patents europees», que només es faran en tres idiomes: anglès, francès i alemany. Els governs italià i 

espanyol denuncien explícitament que és una injustícia i una discriminació lingüística, tot demandant a 

nivell europeu quelcom que violen a nivell estatal, 

<http://www.elpais.com/articulo/economia/patente/comun/europea/sigue/adelante/pese/rechazo/espanol/it

aliano/elpepuint/20110214elpepueco_8/Tes> [18-06-2014]. Això posa de relleu la innegable dimensió 

econòmica de la llengua, en tant que és un factor de (re)producció ampliada de capital. És a dir, tot mono- 

o oligopoli lingüístic suposa avantatges econòmiques. D’aquí la necessitat d’una anàlisi de l’anglès com a 

llengua mundial imposada per la globalització neoliberal. 
136

 Veure especialment el debat entre Flores d’Arcais (2007) i Habermas (2007c) sobre aquest punt, 

analitzat per Mate (2008). També escau veure  Lafont (2011); Joas (2004, 2005 i 2011); Calhoun (2010a, 

2010b, 2011a, 2012); i Mardones (1998), per anàlisis crítiques de la teoria de la religió de Habermas, i 

altres reflexions sobre la fe i el postsecularisme. 
137

 Això requereix d’un repàs històric dels diversos significats que ha tengut la «tolerància», per descartar 

aquelles que fan d’ella un sinònim de transigència ofensiva d’allò diferent i inferior, fins arribar a la 

coincidència entre «tolerar» i reconèixer recíproca o intersubjectivament. Per això Goethe, citat per 

Habermas (2004e: 257), ja rebutjà la tolerància i demandà reconeixement. 

http://www.elpais.com/articulo/economia/patente/comun/europea/sigue/adelante/pese/rechazo/espanol/italiano/elpepuint/20110214elpepueco_8/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/patente/comun/europea/sigue/adelante/pese/rechazo/espanol/italiano/elpepuint/20110214elpepueco_8/Tes
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mesura que la democràcia inclusiva vol fer front a les injustícies del mal reconeixement 

de subjectes individuals o col·lectius, la inclusió és idèntica a «bon reconeixement». 

Això es confirma amb les nombroses citacions a les teories de la justícia de Nancy 

Fraser i d’Axel Honneth. Primer, Habermas afirma que la discriminació religiosa és 

comprensible com una de les dues formes d’injustícia que es pateix en la nostra societat, 

des «d’un dels dos aspectes de la igualtat cívica» o «reconeixement». I atribueix a 

Fraser la distinció entre redistribució i reconeixement com a dues formes de justícia 

social que busquen simultàniament la «igualtat de tracte» entre ciutadans.138 Segon, 

Habermas considera que Honneth permet entendre bé aquest menyspreu cultural o 

social que suposa la discriminació religiosa,139 ja que la superació de tal injustícia 

religiosa mitjançant la inclusió és idèntica al reconeixement de les minories religioses 

discriminades socialment.140 

En qualsevol cas, la democràcia postsecular que proposa Habermas té una sèrie 

de particularitats que cal explicar amb cura i ordre. En un primer moment, ell interpreta 

els fonamentalismes religiosos com reaccions contra els problemes derivats dels 

processos de globalització, anàlegs als nacionalisme. La democràcia deliberativa ha de 

superar per tant aquests dos problemes socials similars: l’auge del nacionalisme, 

principalment a Europa, i del fonamentalisme religiós, principalment als EUA, els quals 

a cops venen de la mà i que són exemples de la mateixa forma d’integració social 

identitària i excloent.141 Això posa de manifest que inicialment Habermas adopta una 

                                                 
138

 Cf. Fraser (1998 i 2003) i Habermas (2004e: 271). La filòsofa nord-americana usa el concepte «paritat 

participativa». Per tant, Habermas distingeix entre reconeixement i redistribució com Fraser, tot dient que 

la inclusió religiosa no pot identificar-se amb la igual distribució d’oportunitats socials de vida. Habermas 

defineix l’objectiu del reconeixement com la «pertinència social sense restriccions», en contra dels 

mecanismes d’exclusió que afecten a tots els àmbits socials i s’han solidificat quasi imperceptiblement de 

forma estructural. Això justifica una crítica de les formes d’exclusió que estan «incrustades» en els 

cànons de la cultura majoritària, «patrons institucionalitzats de valor» en el llenguatge de Fraser. Per tant, 

el sentiment o situació de malestar dels ciutadans creients pot ser conceptualitzada com a misrecognition, 

reconeixement indegut de les seves legítimes pretensions socials. 
139

 El problemàtic és que Habermas sembla identificar-se més amb la teoria bidimensional de la justícia 

de Fraser. Això contrasta amb la pròpia concepció de la justícia de Habermas (1992a i 1996), no 

«dimensional», com tampoc ho és la de Benhabib (1992). I amb la unidimensionalitat de la de Honneth 

(1992). Sense esmentar la tercera dimensió de la justícia de la pròpia Fraser (1998, 2000a i 2003). A més 

a més, la descripció que fa Habermas de la teoria bidimensional de la justícia no acaba de coincidir amb 

la de la seva pròpia autora, ja que no articula correctament la distinció entre aspectes de classe i d’estatus 

social. 
140

 No obstant això, seria Rainer Forst (2000, 2002, 2003 i 2007b) el principal representant de la Teoria 

Crítica actual que realitza tal aplicació coherent del deliberacionisme a aquest problema de la religió, no 

abordat prèviament i malgrat encara sigui estatocèntric en aquest punt. Habermas (2005a: 121) cita 

explícitament a Forst com l’autor que l’ha ajudat a concebre el correcte «ús públic de la raó» per part dels 

ciutadans religiosos i seculars. 
141

 Els EUA perquè Habermas (1996: 90) considera que el rol social de la religió a tal país fou inicialment 

el de possibilitar la democràcia sense caure en el nacionalisme ètnic, ja que la «religió civil» no exigia pas 
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postura racionalista i secularista, tot repetint que tota acció normativa moral ha de 

poder i pot fonamentar-se racional i discursivament de forma pública sense recórrer a la 

religió. Així, aprofundeix en la seva prèvia crítica i rebuig de la tradició religiosa 

moderna com a «monologuisme moral» que prové del monoteisme, ja que la 

«presència» d’una única autoritat va dificultar el pas al postconvencionalisme moral, en 

el qual el diàleg intersubjectiu és el fonament de tota norma.142 D’aquí que la 

modernització suposés la secularització de la raó i de tota forma de validesa, perquè el 

reconeixement intersubjectiu és el fonament de tota classe de discurs. Per aquesta raó, 

Habermas oposa inicialment reflexivitat i fe, entesa aquesta última com a dogmàtica des 

de la Teoria de l’acció comunicativa.143 

No obstant això, a partir de la primera dècada del segle XXI, Habermas reinicia 

les seves reflexions entorn del rol polític de la religió en l’esfera pública i els necessaris 

canvis que això suscita en la configuració d’una democràcia deliberativa.144 En concret, 

al text «Espai públic i esfera pública política. Arrels biogràfiques de dos motius 

intel·lectuals»,145 de l’any 2004, afegeix un nivell més d’inclusivitat a la seva proposta 

de democràcia multicultural de transició, per abastar les persones religioses.146 

                                                                                                                                               

una homogeneïtat cultural o ètnica. Alguns autors podrien negar la major i contradir a Habermas, tot dient 

que l’anomenat «melting pot» és una ficció més. Per Habermas (1996: 95), EUA és un país que actualment 

també pateix una crisi i un dèficit democràtic greus, però per una raó anàloga a la dels Estats-nació 

europeus: el seu fonament d’integració social, la religió, ha desequilibrat ara la balança en contra de 

l’element universalista republicà. Per això, ha crescut alarmantment el fonamentalisme religiós contra 

l’anterior integració social religiosa, però tolerant, no extrema ni excloent. Posteriorment, Habermas 

(2007c) afirma el mateix, que EUA no ha estat mai un país «secular». 
142

 Habermas (1996: 35 i 67). Per això, la religió promou el voluntarisme per sobre de la racionalitat o la 

cognitivitat. 
143

 Fins i tot a l’article «Israel o Atenes», on Habermas (1994b) defensa que la religió jueva ha llegat a la 

cultura occidental europea una «raó anamnètica» que s’ha transformat en raó comunicativa, ell defensa 

que la fe ha de passar pel sedàs del pensament postmetafísic. 
144

 Manuel Jiménez Redondo afirma: «el Habermas que a mitjans dels vuitanta jo havia sentit qualificar-

se mig de broma, mig de debò com un “ateu empedreït”, s’havia tornat en els anys noranta del segle 

passat “religiosament musical”. O potser la “música” religiosa, procedent de la càbala jueva, que a l’obra 

de Habermas, sobretot del Habermas inicial, havia ressonat sempre insistentment, es convertia ara en 

“música” que, àdhuc sense desdir-se ni molt menys de les seves ressonàncies jueves, es tornava netament 

cristiana, és a dir, es feia netament ressò d’una altra veta (la més important) de la concreta dialèctica de 

raó i fe, que havia caracteritzat a la cultura occidental», 

<http://www.udesa.edu.ar/files/UAHumanidades/EVENTOS/J%C3%BCrgenHabermas150909.pdf> [18-

06-2014]. 
145

 Prèviament, Habermas (2001b) ja parla de la «irreductibilitat» de la religió envers una moral racional-

universalista i postconvencional. 
146

 L’equivalència o coincidència entre les formes prèvies d’inclusivitat i la religiosa s’observa quan 

Habermas (2005a: 154) compara les noves tendències fonamentalistes religioses i les concepcions 

polítiques que es basen en ortodòxies radicals amb la teologia política de Carl Schmitt, autor 

destacadament criticat per reivindicar la democràcia inclusiva políticament. Així, els fonamentalismes 

religiosos i els nacionalismes són obstacles anàlegs contra la democràcia multicultural. 

http://www.udesa.edu.ar/files/UAHumanidades/EVENTOS/J%C3%BCrgenHabermas150909.pdf
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Al marge de poder-se considerar una proto-Teoria Crítica de la Religió, aquesta 

meditació habermasiana articula una forma de democràcia encara estatocèntrica. És a 

dir, és una continuació lògicament coherent de les formes prèvies d’inclusivitat, estatals, 

ja que la inclusió religiosa es sol·licita només dins de les fronteres típiques d’un Estat-

nació. De fet, aquesta és una de les crítiques que li podríem fer: el no analitzar la 

possible i necessària institucionalització de la democràcia postsecular a nivell 

transnacional.147 Perquè Habermas no contraproposa una solució en la seva escala o 

justa proporció als eventuals problemes sociopolítics vinculats a la religió. I és que cal 

una democràcia deliberativa inclusiva religiosament però també transnacional, perquè 

les comunitats d’afectats i de deliberants que (re)produeixen socialment els sentits de les 

tradicions i de les normes, en tant que les reconeixen intersubjectivament, superen amb 

molt els límits territorials westfalians. Així, els participants en els discursos públics de 

deliberació política haurien d’incloure a tots els practicants de les religions en qüestió, 

no només als ciutadans creients i no creients d’una única societat.148 Això no obstant, en 

defensa de Habermas cal dir que aquest elabora la seva concepció de la correcta relació 

entre política i religió anys després d’haver passat pel seu procés d’autocrítica i presa de 

consciència dels propis prejudicis westfalians. És a dir, la democràcia postsecular es 

reivindica un cop demandada una democràcia transnacional i/o cosmopolita. Això té 

un efecte rotund: les indagacions habermasianes entorn de la fe es sostenen en el 

renovat fenomen del pluralisme social i, en concret, la creixent diversitat religiosa en 

les nostres societats complexes i globalitzades. Per això, els problemes i reptes que 

suposen els fonamentalismes religiosos i els dogmatismes de diferent origen s’han 

d’emmarcar necessàriament en un entorn global de la política, ja que són fenòmens 

sociològicament mundials. 

                                                 
147

 Estrictament, Habermas (2005d) no es pronuncia sobre la seva viable implantació global. Ara bé, 

tenint en compte el seu cosmopolitisme previ (1996 i 1998a), aquesta reflexió estatocèntrica en un entorn 

ja irreversiblement mundialitzat seria compatible. De fet, ja ho són totes les prèvies formes d’inclusivitat, 

«motors» de transnacionalització. No obstant això, Habermas (2005d) modifica la seva opinió respecte a 

la capacitat de l’acció jurídico-política per crear vincles socials i solidaritat, quelcom que podria suggerir 

la impossibilitat d’una democràcia tolerant postnacional, ja que aquesta dependria d’identitats 

prepolítiques. 
148

 A més a més, és en tant que l’ordre internacional està encara governat per un sistema estatocèntric, que 

el rol de la religió dins de la configuració del poder polític estatal suposa automàticament una influència 

radical d’aquesta en l’escala global. En part, això explica la crítica i el rebuig del discurs dels drets 

humans fora «d’Occident», en tant que podria ser interpretat o sentit com a forma de poder religiós propi 

de les societats civils d’origen, tot i voler-se emmascarar sota la imatge d’una universalitat neutral. 
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En tot cas, Habermas afirma que la inclusió religiosa suposa una forma de 

reconeixement precursora d’un nou tipus de drets culturals.149 Per tant, aquesta 

democràcia inclusiva religiosament, la tolerància deliberativa o la lluita pel 

reconeixement d’una religiositat discursiva, ja que pot rebre diverses denominacions, és 

l’única que permetrà explicar, criticar i/o solucionar alguns problemes i conflictes 

socials actuals.150 Ara bé, per arribar a tal tesi, primer Habermas analitza els efectes que 

té la religió pel projecte democràtic deliberatiu. En concret, es planteja quins són les 

condicions i els obstacles que ha d’enfrontar un Estat democràtic de dret en relació al 

fenomen dels fonamentalismes religiosos,151 i l’augment indubtable de la significació 

política d’allò religiós a partir dels anys noranta.152 

Escau dir que en aquesta reconsideració habermasiana de la religió hi juguen un 

rol important les crítiques que han fet autors liberals a John Rawls.153 Per aquests, 

malgrat no falten contraexemples de repressió, autoritarisme i fonamentalisme, els 

moviments i confessions religioses han estat històrica i políticament molt positius en 

favor de la democràcia i els drets humans.154 Això és ben possible perquè la religió pot 

perfectament motivar lluites pel reconeixement universalistes, en tant que les 

protagonitzen les víctimes que sofreixen personalment injustícies, o altres subjectes que 

                                                 
149

 Si a l’any 1993 o el 1996 ja parlava d’inclusió en termes de reconeixement de minories socials o grups 

exclosos injustament, però tot referint-se a aspectes ètnics, lingüístics, ètics, etc., ara considera que les 

lluites per la tolerància religiosa són anàlogues i/o fins i tot primàries i promotores de les altres classes 

d’inclusió: «precursores o pioneres d’un multiculturalisme adequadament comprés» (Habermas, 2004e: 

260). 
150

 Per exemple, el del típic cas de l’ús del mocador en els espais públics, o les diferències de tracte en 

educació, pràctiques sexuals, alimentàries, etc. O els rituals immorals per part de comunitats o sectes 

religioses. Escau destacar com el filòsof mallorquí Ramon Llull ja va promoure la tolerància religiosa. 
151

 Principalment els fonamentalismes a l’Orient Mitjà, Àfrica, el Sud-est Asiàtic i el subcontinent indi. 

Aquests a cops s’uneixen a formes de terrorisme global i descentralitzat contra una civilització occidental 

que es percep superior. Cf. Benhabib (2002b) per una reflexió sobre el caràcter no religiós de les guerres. 
152

 Habermas (2004b: 107 i 121). En tant que ell posa d’exemples a Iran, teocràcia recolzada per 

Occident, i als països musulmans com Iraq o Afganistan, podria fomentar l’etnocentrisme i la 

islamofòbia. Ara bé, també esmenta Israel, on les formes de llei religiosa substitueixen el dret civil 

d’origen constitucional liberal. Problemàticament, estan en auge els discursos occidentals que descriuen 

aquesta situació amb temor per un potencial «xoc de civilitzacions», tot usant termes com «l’eix del mal», 

etc., propis d’autors conservadors com Huntington (1996). Fins i tot, intel·lectuals occidentals comencen 

a postular que des de fora es construeixen discursos culturalistes ofensius contra «occident» anàlegs als 

que es fan d’Orient (Habermas, 2005a: 122). Cf. Edward Said (1978) Orientalisme; Buruma i Margalit 

(2004) Occidentalisme; i Camargo (2008 i 2009-2010). 
153

 Cf. Wolterstorff (1997) i Weithman (2002), entre d’altres. Com diré, el liberalisme és molt influent en 

Habermas. De fet, aquest constantment parla «d’Estat liberal» i de «comunitat liberal integrada 

constitucionalment» com a referents institucionals de la seva democràcia tolerant. Per això, planteja 

explícitament què ha d’exigir un «Estat liberal de la relació entre els seus ciutadans creients i no 

creients». 
154

 L’exemple més esmentat seria Martin Luther King, líder del «moviment social en favor dels drets 

civils i la inclusió de minories i grups marginats en el procés polític». També es destaquen les arrels 

religioses que motiven el socialisme a EUA i Europa (Habermas, 2005a: 131-132). 
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no toleren el sofriment aliè.155 Així, els defensors de la religió es basen en el rol social, 

polític i moral imprescindible que juguen les comunitats religioses en les societats civils 

democràtiques, en tant que proporcionen informació a la ciutadania sobre qüestions 

rellevants, articulen el debat públic amb continguts normatius i a més, socialitzen als 

individus.156 En altres paraules, Habermas pren consciència del potencial psicològic 

inherent a la fe i de la seva capacitat de polititzar la ciutadania; i per això veu 

imprescindible analitzar políticament la religió. De fet, seria ingenu considerar-la un 

fenomen apolític.157 

Més concretament, el que s’observa empíricament i exigeix una avaluació és que 

els discursos i les pràctiques religioses són incloses i fins i tot una part important de les 

raons i els arguments que s’usen en les preses de decisions institucionals, i que per tant, 

les religions configuren tant el poder polític com el legal, el judicial i el militar. En 

altres termes, el pensador de Düsseldorf avalua la irrupció del «poder religiós» en el 

circuit oficial de legitimació del poder polític.158 Això ens permet observar que al model 

ofert a Facticitat i validesa s’hi observaven erròniament només tipus de poder 

«seculars».159 És a dir, aquesta inobservada rellevància de la religió qüestiona o revela 

la fragilitat del previ model de deliberació político-discursiva, ja que no s’havia tengut 

prou en compte el rol de la fe i les creences en la política. Això és ara impostergable, tot 

fent necessària una Teoria Crítica de la religió que proposi un correcte ús públic de la 

segona. 

Més concretament, Habermas pren consciència de la importància desatesa de la 

religió al comprovar que als Estats Units d’Amèrica, «la potència dirigent occidental», 

la religiositat s’ha mantingut o augmentat.160 El país hegemònic mundial, a través del 

seu poder econòmic i militar imposat en forma de dret internacional, està farcit de 

discursos religiosos. Per això, és fonamental criticar aquesta problemàtica interrelació 

entre poder polític i religió i analitzar seriosament «la renovació religiosa en el cor de la 

                                                 
155

 Aquesta lluita pel reconeixement no liderada per les víctimes no apareix a Honneth (1992), tot posant 

de manifest que cal una teoria de la motivació no subjectivista sinó intersubjectivista. 
156

 D’aquí que motivin la participació política (Weithman, 2002). 
157

 De la mateixa manera que es proclama que allò personal i familiar, o allò tecnològic, són qüestions 

polítiques, «la fe també és quelcom polític». Per això cal la seva democratització. 
158

 Al dir que a Europa romanen residus contrarevolucionaris del conservadorisme religiós o «poder de la 

tradició», Habermas confirma que la religió és també un discurs que constitueix un tipus de poder. 
159

 Addicionalment, el que les religions impregnin inequívocament les societats complexes, tot travessant 

les fronteres, demostra de nou que els obstacles i problemes per a la convivència democràtica i pacífica 

no només provenen del «sistema» econòmic o político-jurídic, sinó que són interns al món de la vida, 

perquè hi ha multitud de tradicions dogmàtiques que dificulten l’emancipació social. 
160

 Habermas (2005a: 122-123) afirma que EUA s’ha quedat retardat i separat del camí de la 

«racionalització» cultural d’Europa, que apareix ara com a un «oasi». 
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seva societat civil».161 I per tant, a aquesta època Habermas «desperta del somni 

secular», tot comprenent allò innegable: dins de l’ordre mundial capitalista s’hi situa un 

fonamentalisme cristià occidentalista que el legitima ideològicament. D’aquí la 

importància de transnacionalitzar també la democràcia inclusiva religiosament.162 No 

obstant això, a la vegada que els Estats Units li sembla un país profundament religiós, 

Habermas el considera pioner en llibertat religiosa, entesa com respecte recíproc. 

Encara més, defensa que aquesta llibertat religiosa dels EUA és superior normativament 

al laïcisme de França. 

I amb això s’intueix ja el concepte de «tolerància postsecular», cosa que suposa 

el rebuig d’un «secularisme» que discrimini passivament en favor dels no creients.163 És 

a dir, el principal diagnòstic habermasià és que avui domina una forma de secularisme 

problemàtic, perquè no promou una llibertat religiosa positiva. O el que és el mateix, 

Habermas rebutja que el principi institucional de separació entre Estat i església es 

tradueixi en una actitud social «secularista o laïcista» que suposi una indiferència 

indulgent envers les religions, tot provocant que aquestes tendeixin a desaparèixer sota 

les pressions de la crítica científica o la modernització sociocultural. Així, l’actual 

relació «secularista» entre l’Estat i les religions és jutjada com a negativa, ja que suposa 

una comprensió estreta i problemàtica que fa impossible demanar dels ciutadans no 

creients que «es prenguin seriosament les contribucions de les religions a la política». O 

que cooperin en la «traducció interdiscursiva», una de les propostes centrals de 

Habermas.164 En canvi, l’actitud més desitjable seria una de «postsecular». 

                                                 
161

 És precisament en tant que la religió és un element propi de la societat civil que es demanda el seu dret 

a formar part del procés de legitimació del poder polític, a través de les expressions espontànies dels 

agents socials. I és que els EUA, un dels bressols de la democràcia il·lustrada, està sociològicament 

dominat per conviccions religioses fortes i/o extremes. Això s’expressa en els seus líders polítics 

principals, com per exemple George Bush Jr. De fet, l’expresident arribà a afirmar el següent: «crec que 

Déu vol que tothom sigui lliure, i això és part de la meva política exterior [foregin policy]» —aparegut al 

documental de Bill Maher Religulous, <http://www.youtube.com/watch?v=Hw-R7TKCXKw> [18-06-

2014]. Habermas (2005a: 124) insinua que les conviccions religioses motivaren l’electorat republicà, tot 

condicionant la reelecció de Bush el 2004. 
162

 La prova de l’abast inevitablement mundial d’aquest fenomen la proporciona el mateix Habermas 

(2004f i 2005a: 123), qui postula que aquesta religiositat dins els EUA reforça l’escissió política 

d’Occident que provocà la guerra d’Iraq. 
163

 Per Habermas, el poder estatal francès imposà negativament el laïcisme. 
164

 Per això, Habermas (2005a: 146-148) critica la interpretació que les persones creients i les comunitats 

religioses són «relíquies arcaiques i premodernes», ja que això fa concebre el dret a la llibertat de fe com 

una forma cultural de protecció biològica d’espècies en vies d’extinció. No obstant això, Habermas 

(1981) mateix descrivia la modernització occidental com una secularització irreversible, de tal manera 

que la religió romania com forma d’interacció social dogmàtica i premoderna a abandonar. Per això 

aquest «postsecularisme» és una autocrítica tàcita. 

http://www.youtube.com/watch?v=Hw-R7TKCXKw


6. El nou escenari històric i econòmic: la globalització neoliberal 
___________________________________ 

 
235 

Per dir-ho en altres paraules, se’ns planteja que en aquesta situació secularista 

vigent avui, les cosmovisions religioses competeixen entre si de forma irreconciliable i 

no solucionable cognitivament, tot provocant que la comunitat política es segmenti en 

grups o confessions antagòniques. Així, l’ordre i la cohesió de la societat es mantenen 

amb dificultats i inestabilitat, ja que els ciutadans no s’interidentifiquen com a iguals i 

per tant, no estan motivats a participar cooperativament en els processos público-

democràtics. Ens trobem així en un dilema: d’una banda, una comunitat segmentada 

religiosament no permet expectatives normatives recíproques; de l’altra, una comunitat 

integrada religiosament descarrega als ciutadans del deure de justificar-se cognitiva o 

racionalment, això és, de donar-se bones raons, quelcom rebutjable.165 Per això, 

Habermas proposa una solució intermèdia: cal tolerància religiosa sota un model de 

democràcia que permeti una integració reflexiva dels ciutadans. I coherentment amb 

tota la formulació democràtica prèvia, això ens ha de dur a un projecte deliberatiu amb 

una esfera pública inclusiva. Ara bé, la pregunta clau és: pot donar-se aquesta inclusió 

també respecte de la religió, sense límits? 

Doncs bé, malgrat a l’inici d’aquest apartat he afirmat que Habermas aplica el 

seu concepte d’inclusivitat al fenomen de la religió i les creences, tot insinuant que 

ampliava i projectava el seu ideal discursiu per tal d’incloure totes les persones creients 

en el si de la deliberació pública, he de matisar aquesta idea. En veritat, no proposa una 

democràcia inclusiva religiosament que sigui completament anàloga o comparable amb 

el nivell de discursivitat de les anteriors formes de democràcia multicultural. 

Malauradament, a Entre naturalisme i religió Habermas acaba proposant només una 

forma de democràcia postsecular que accepta els arguments religiosos exclusivament a 

l’esfera pública «informal». És a dir, els discursos religiosos són encara exclosos de 

l’altra esfera pública, la «formal», cosa que contrastra amb la màxima inclusivitat que 

rebien les formes de democràcia multicultural anteriors. 

Per entendre bé aquesta conclusió, és imprescindible reconstruir el raonament 

habermasià. Per començar, Habermas afirma que l’Estat democràtic de dret pot 
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 Al meu parer, si prèviament Habermas ha criticat el comunitarisme per la sobrecàrrega ètnica; el 

republicanisme per la sobrecàrrega ètica; el liberalisme per la sobrecàrrega teleològica; i el kantisme per 

la sobrecàrrega moral; ara rebutja el dogmatisme religiós o fideisme per la descàrrega cognitiva que 

produeix. Addicionalment, si Habermas abans denuncià un conflicte entre una integració funcional-

sistèmica i una de social-comunicativa; o un conflicte entre una integració etnicista-organicista-

prepolítica i una de discursiva-política; als anys 2000 apareix implícitament un conflicte entre una 

integració religiosa i una integració sociocomunicativa. 



Teoria Crítica del poder i de l’opinió pública 
___________________________________ 
 

 

236 

legitimar-se sense apel·lar a discursos religiosos o metafísics.166 Així i tot, expressa una 

preocupació per l’eventual manca de motivació que poguessin patir els ciutadans 

respecte de l’obligació de contribuir solidàriament amb els seus deures cívics, més enllà 

o al marge del simple respecte a les lleis, que seria entès com «llibertat negativa». 

Habermas considera que el dret privat i subjectiu, conceptualitzat com «autonomia 

privada» a Facticitat i validesa, no necessita pas una justificació religiosa, metafísica o 

prepolítica, perquè està en l’interès de cada individu tenir garantida la seva llibertat 

subjectiva. Ara bé, «l’autonomia pública» sí necessita de justificació «prepolítica», ja 

que requereix una participació personal.167 Això suposaria permetre i fomentar les 

relacions socials que motivin a la participació, això és, les identificacions recíproques i 

els vincles intersubjectius, ja que sense aquests no es donarà la motivació per participar 

públicament.168 És a dir, per a justificar que la democràcia és possible psicològica i 

pràcticament, Habermas ha de confirmar que les lleis no sols han de garantir un Estat de 

dret just, sinó que han de fomentar una praxi de relació i comunicació social que motivi 

als subjectes a participar. 

Aquesta és una de les causes que donen sentit a la reflexió sobre la necessitat 

d’incloure els discursos religiosos en l’esfera pública, en tant que és un requisit per 

motivar als ciutadans a identificar-se amb la seva comunitat política.169 Això es vincula 

amb una definició específica de «societat postsecular»,170 que per a Habermas suposa 

una perspectiva normativa de les relacions polítiques entre creients i no creients. 

Aquesta consciència pública postsecular implica una reflexivització tal de totes les 

classes de mentalitats, que desaconsella el primat d’allò laic o profà sobre allò religiós, 

en favor d’un «procés d’aprenentatge complementari on totes les parts poden 

contribuir als temes controvertits en l’esfera pública» i reconèixer-se recíprocament.171 

Per això, la proposta normativa d’interrelació entre l’Estat liberal i les comunitats 
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 Habermas (2004b: 110). 
167

 L’autonomia privada es podria garantir legal i coactivament, però l’autonomia pública és antagònica a 

tal idea, ja que si s’imposa la participació, s’estarien vulnerant els principis de la democràcia. Per garantir 

l’autonomia pública s’han d’assegurar per tant les condicions socials de possibilitat i eliminar tot obstacle. 
168

 «Entre ciutadans, només pot sorgir una solidaritat, com sempre, abstracta i mediada jurídicament, si 

els principis de justícia troben acomodació en l’entramat, més dens, d’orientacions axiològiques de 

caràcter cultural» (Habermas, 2004b: 112, la cursiva és meva). 
169

 Habermas (2004b: 117-118). 
170

 Per Eder (2002), una societat és «postsecular» quan la religió i les comunitats religioses es mantenen i 

reafirmen, aportant elements positius vers la motivació d’una solidaritat ciutadana necessària i en crisi. 
171

 La «tolerància» ha de definir les relacions entre creients i no creients, perquè s’espera d’ambdós grups 

que assumeixin una posició autoreflexiva que admeti la possibilitat d’aprendre de l’altre. 
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religioses «permet a les religions exercir una influència en tota la societat a través de 

l’esfera público-política». D’aquí que afirmi el següent: 

 

«La neutralitat del poder estatal en el que respecta a les cosmovisions, neutralitat que 

garanteix iguals llibertats ètiques a tots els ciutadans, no és compatible amb la 

generalització política d’una visió del món secularista. En principi, els ciutadans 

secularitzats, en la mesura en què actuïn en el seu paper de ciutadans d’un Estat, no han 

de negar a les imatges del món religioses un potencial de veritat, ni han de qüestionar als 

conciutadans creients el dret a fer aportacions en el llenguatge religiós a les discussions 

públiques» (Habermas, 2004b: 119, la cursiva és meva). 

 

En primer lloc, caldria denunciar que Habermas accepta i assumeix la validesa 

del mateix principi liberal de neutralitat que, prèviament en el debat amb el 

comunitarisme i la defensa d’una democràcia deliberativa inclusiva, havia criticat i 

rebutjat. En segon lloc i no obstant això, resulta que és en base a tal neutralisme que es 

fa l’afirmació clau: la democràcia tolerant i postsecular ha d’admetre els discursos 

religiosos en la deliberació pública, en contra del tòpic liberal que exigeix la 

privatització de les creences. En altres paraules, en coherència amb el neutralisme, no 

s’ha d’acceptar sinó que s’ha de criticar i rebutjar normativament el secularisme com 

una forma de privilegi dels ciutadans no creients, o de discriminació dels creients.172 En 

tercer lloc, es confirma que la proposta de tolerància postsecular és encara 

estatocèntrica, ja que es tracta d’una forma de justícia només entre «conciutadans». 

Literalment, Habermas (2005a: 125, la cursiva és meva) ens diu que la qüestió clau és 

«el paper polític de la religió en l’Estat i en l’esfera pública».173 

                                                 
172

 Per tant, semblaria que si Habermas no caigués en tal contradicció d’acceptar el neutralisme, no caldria 

la inclusió de la religió; quelcom que mostra l’error de l’estratègia argumental, malgrat sigui útil 

evidenciar les incoherències dels autors liberals. Cal més bé abandonar tot neutralisme, impossible i 

injustificable, per recuperar una perspectiva deliberativa i inclusiva, la qual permet els discursos 

religiosos sempre que respectin els criteris procedimentals de justícia, tot argumentant, com prèviament, 

que és compatible i desitjable incloure tot tipus de discursos (abans ètics, ara religiosos) en la legitimació 

pública del dret i del poder. Perquè el problema no és la inclusió d’un tipus de discurs dins de la 

deliberació, sinó la democratització d’aquesta: no cal un poder polític neutral respecte a les cosmovisions 

dels individus, cal un poder polític democràtic que respecti la diversitat existent de cosmovisions. Així les 

coses, impedeix el secularisme una regulació democràtica de les qüestions religioses? Censura d’entrada 

el procés públic de discussió i exclou alguns possibles resultats de la deliberació, i per tant, discrimina a 

priori a gran part dels afectats? Sí. Però això no és així perquè el secularisme contradigui el neutralisme, 

ben al contrari, és així perquè el secularisme és una herència coherent i implícita del neutralisme liberal. 

Per tant, la millor estratègia normativa per refutar el secularisme serà també criticar el neutralisme, no 

pressuposar-lo. 
173

 Addicionalment, centra l’anàlisi d’aquest problema en la situació dels EUA. Escau recordar que aquest 

país protegeix la llibertat de culte i els drets religiosos en la Primera Esmena, «el Congrés no farà cap llei 
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Així, aquesta proposta connecta amb la necessitat de superar una «concepció 

estreta» del principi de llibertat religiosa: 

 

«El caràcter secular de l’Estat és una condició necessària, però no una condició suficient 

per garantir per igual la llibertat religiosa. No basta amb la benevolència condescendent 

d’una autoritat secularitzada que ve a tolerar a les minories que fins ara han estat 

discriminades. Són les pròpies parts afectades les que han de posar-se d’acord entre elles 

sobre les precàries delimitacions entre el dret positiu a la pràctica de la religió i la 

llibertat negativa a ser respectades i a no ser molestades per les pràctiques religioses dels 

altres. [...] La definició del que pot ser tolerat i del que ja no pot ser tolerat requereix de 

raons i conviccions que totes les parts puguin acceptar per igual» (Habermas 2005a: 127, 

la cursiva és meva). 

 

Sembla clar que Habermas accepta la distinció entre llibertat negativa i positiva 

per criticar el caràcter purament negatiu dels drets subjectius de l’Estat liberal 

«secularista».174 Aquesta classe de drets vol evitar i/o sancionar la violació de la llibertat 

de practicar la pròpia fe, però en cap cas la promou ni la possibilita positiva o 

activament. D’aquí que sigui condició necessària però insuficient.175 En coherència, 

Habermas aplica la seva proposta deliberativa a la qüestió religiosa, tot demandant la 

inclusió de les discriminades minories religioses. Això es demostra en què exigeix el 

compliment del principi discursiu: són les parts «afectades» les que han de deliberar 

públicament i definir la correcta relació i equilibri entre autonomia privada i pública o 

entre llibertat negativa i positiva.176 Es confirma així que la tolerància religiosa és un 

nivell més d’inclusivitat en la democràcia deliberativa, que pateix, consegüentment, tots 

                                                                                                                                               

respecte a l’establiment de la religió o que prohibeixi el lliure exercici d’aquesta», tot motivant 

explícitament la seva pràctica i expressió. 
174

 Aquesta distinció és articulada, entre d’altres, per Berlin (1958), Constant (1819) i Taylor (1989 i 

1999). I fa referència a la diferència entre, d’una banda, aquells drets individuals que limiten les accions i 

intervencions de l’Estat o els poders públics en l’esfera de la vida «privada» de les persones, o llibertat 

negativa; i de l’altra, aquells drets individuals i/o col·lectius que més enllà de protegir els ciutadans en 

contra de les ingerències governamentals, incentiven o promouen l’acció i la participació efectiva de les 

persones en les activitats socials, o llibertat positiva. 
175

 Aquestes dues vessants de la llibertat corresponen a l’esmentada dualitat entre autonomia privada i 

pública, pròpia de Facticitat i validesa, on ja es defensava la «cooriginalitat» i «coimportància» de drets 

subjectius i drets socials o públics. 
176

 Així enfronta la religió anàlogament a com es tractaren prèviament, en el debat amb el comunitarisme, 

les qüestions lingüístiques o les pràctiques culturals: són tots els ciutadans els que han d’acordar com 

l’Estat ha de promoure i possibilitar totes les tradicions ètiques, religioses, etc., en igualtat, més enllà de 

no només vigilar i sancionar les violacions dels drets individuals. 
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els problemes inherents a aquesta: la dificultat de definir el subjecte públic deliberant, és 

a dir, qui són totes les parts, etc. 

Per recapitular, Habermas rebutja tot privilegi d’una confessió religiosa sobre les 

altres; però també rebutja el laïcisme entès com a tendència contrària, és a dir, com a 

menyspreu igualitari o desatenció general dels drets de totes les comunitats religioses, 

cosa que s’institucionalitza en la forma d’un Estat que s’absté en matèria religiosa i que 

per tant, no promou ni afavoreix la pràctica de tal llibertat religiosa. Això significa que 

aprova un tractament governamental igualitari i no discriminador de les comunitats 

religioses però considera que pot i ha d’haver una «política religiosa» pública oficial 

que promogui la realització del dret privat de la llibertat de culte sense que es 

prevalgui ni es discrimini cap confessió, possible mitjançant la discussió o deliberació 

democràtica.177 En conclusió, cal un equilibri entre un Estat confessional i un 

d’aconfessional per assolir una autonomia pública religiosa, democràtica i igualitària.178 

No obstant això, la història no acaba aquí. Precisament tornant a apel·lar al 

principi liberal de la neutralitat de l’Estat, el que ha permès suposadament a Habermas 

de criticar el secularisme mal entès, aquest fila més prim en la seva proposta d’inclusió 

de la religió. Malgrat tot l’anterior, l’Estat i l’església encara han de mantenir-se 

separats i el poder polític ha de seguir essent neutral. Això és, no s’ha de privilegiar ni 

discriminar cap grup social. Així, explícitament Habermas acaba convenint amb John 

Rawls que les institucions públiques sí han de mantenir-se seculars i separades de 

discursos religiosos. «És il·legítima la contravenció del principi segons el qual 

l’exercici de la dominació política ha de ser neutral amb les visions del món» 

(Habermas, 2005a: 139). Per tant, ja es beslluma que només s’està reivindicant que el 

secularisme es desactivi més enllà de les institucions públiques, ja que seria excessiu en 

el cas de voler-se imposar-se sobre les organitzacions socials o els mateixos ciutadans. 

Però no ho serà si s’aplica exclusivament sobre els càrrecs públics: 

 

                                                 
177

 Habermas (2005a: 131). Així, la norma de no privilegiar estatalment a cap comunitat, col·lectiu ni 

grup social seria perfectament coherent amb una política de «discriminació positiva» en favor d’un o varis 

grups, sempre que tal programa fos resultat d’una decisió democràtica deliberativament consensuada. Per 

això crec que la democràcia postsecular o tolerant pot ser equivalent a les altres formes de democràcia 

inclusives o multiculturals —defensades una dècada abans per Habermas. Perquè l’Estat ni ha de 

privilegiar cap tradició ètica o nacional, ni ha de mantenir-se al marge de les pràctiques socials de la seva 

ciutadania, sinó que les havia de promoure i garantir per igual. 
178

 Així, el «postsecularisme» vol superar la tendència actual a l’igual abandonament de tota confessió 

religiosa per part de l’Estat, que és com majoritàriament es tradueix el secularisme: com el mode 

suposadament més efectiu o simple però inadequat d’evitar privilegis d’una confessió sobre una altra. 
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«Del caràcter secular del poder estatal no es deriva l’obligació immediata, per a tots els 

ciutadans personalment considerats, de complementar les conviccions religioses 

manifestades públicament mitjançant equivalents en un llenguatge accessible per a tots. 

I, amb més raó, l’expectativa normativa que tots els ciutadans religiosos haurien de 

deixar-se guiar en les seves votacions en última instància per consideracions seculars 

passa per alt la realitat d’una vida devota, d’una existència conduïda des de la fe» 

(Habermas, 2005a: 136, la cursiva és meva). 

 

Queda clara la raó de Habermas per proposar una «traducció inter-discursiva»: 

perquè els subjectes que ostenten càrrecs públics sí tenen l’obligació d’expressar-se i 

d’usar uns arguments i un discurs comprensible per tothom, cosa que exigeix la 

traducció des dels llenguatges religiosos al «públic». En canvi, els ciutadans en general 

són lliures de poder articular els discursos que vulguin, com a condició per a poder 

respectar les seves eventuals conviccions religioses.179 Per tant, Habermas considera que 

tal restricció liberal sols és aplicable i exigible a ciutadans que ocupen càrrecs públics, o 

que en són candidats, és a dir, que estan sotmesos a una funció oficial en les institucions 

i per tant s’han de mantenir neutrals respecte a les visions del món diverses.180 En altres 

paraules, no cal que tot participant en les deliberacions públiques distingeixi entre 

«raons seculars i religioses», ja que això afectaria el seu dret i llibertat de viure una 

vida íntegra i coherent. Només és necessari i exigible dels treballadors públics que 

«separin entre raons seculars i religioses»: 

 

«L’Estat liberal que protegeix per igual a totes les formes de vida religioses ha d’eximir 

als ciutadans religiosos de l’excessiva exigència d’efectuar en la pròpia esfera público-

política una estricta separació entre les raons seculars i les religioses, sempre que aquests 

ciutadans ho percebin com una agressió a la seva identitat personal. L’Estat liberal no ha 

de transformar l’obligada separació institucional entre la religió i la política en una 

indeguda càrrega mental i psicològica que no pot ser exigida dels seus ciutadans 

                                                 
179

 Habermas accepta així parcialment la crítica contra el «deure de civilitat» de Rawls, perquè provocaria 

un conflicte psicològic als ciutadans creients que volen viure coherentment la seva fe. Concretament, 

perquè la religiositat és una forma de vida que impregna tota la persona i la fe mou a aquesta de forma tal 

que és impossible la separació pràctica entre raons seculars i religioses, ja que la seva creença els obliga a 

ser «persones integrals en el seu comportament social i polític» (Wolterstorff, 1997) i a avaluar allò que 

és correcte o incorrecte políticament en base a la seva concepció religiosa de la justícia (Weithman, 

2002). Així i tot, ja és claríssim que Habermas reflexiona dins del interior d’un model liberal de 

democràcia i d’Estat, on primen les eleccions com a forma de participació. 
180

 Habermas (2005a: 135). Òbviament, això afectaria radicalment el mode de presentar-se públicament 

els candidats en les campanyes electorals, que usen de forma estratègica les qüestions i els símbols 

religiosos. Això mateix denuncià a Història i crítica de l’opinió pública. 
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religiosos. Per suposat, l’Estat ha d’esperar que ells reconeguin el principi segons el qual 

l’exercici de la dominació s’exerceix amb neutralitat respecte a les visions del món. Tot 

ciutadà ha de saber i acceptar que només compten les raons seculars més enllà del 

llindar institucional que separa a l’esfera pública informal dels parlaments, els tribunals, 

els ministeris i les administracions» (Habermas, 2005a: 137, la cursiva és meva). 

 

I així arribam a comprendre la meva sospita: malgrat suposadament Habermas 

pretén facilitar la participació dels subjectes creients en l’espai públic,181 la inclusivitat 

roman només en el nivell de l’esfera pública informal, ja que l’esfera pública formal ha 

de continuar estant dirigida per raons seculars.182 En aquesta mesura, es pot denunciar la 

menor inclusivitat d’aquesta proposta en comparació amb el que podria ser una 

democràcia discursiva religiosament. I és que les formes d’inclusió prèvies que feien 

referència a discursos ètics, culturals, lingüístics, etc., no es limitaven pas a l’esfera 

pública informal, sinó que eren acceptades sense cap problema també en la «formal», ja 

que la seva inclusió no suposava cap violació de cap principi institucional de neutralitat 

o imparcialitat, d’arrel liberal.183 És a dir, malauradament la democràcia inclusiva 

religiosament és normativa i institucionalment deficient, a més de conservadora al 

costat de les pròpies propostes anteriors del mateix autor.184 
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 Habermas (2005a: 138) diu que encara que els creients «només parlin un llenguatge religiós» i usin 

opinions fonamentades de forma exclusiva en la religió, són participants legítims de les deliberacions i 

coautors de les lleis públiques a les que es sotmeten. 
182

 És el propi Habermas (1992a) qui separa l’esfera pública en dues, formal i informal. En coherència a 

tal proposta limitada, Habermas (2005a) només es distingeix superficial i aparentment de Rawls, ja que 

malgrat reivindica una esfera pública informal tolerant, repeteix l’expulsió liberal dels discursos 

religiosos de tot allò político-institucional. 
183

 El quid de la qüestió era llavors que per sobre de la inclusió dominava un «règim de justificació 

discursiva», i per tant, l’acceptació de qualsevol tipus de discurs en la deliberació no era problemàtica. 

Em sembla que la simple acceptació del llenguatge religiós no suposa intrínsecament la violació d’aquest 

règim discursiu, sempre que es mantinguin els principis que el sostenen. D’aquí que sigui erroni afirmar 

que «tot ciutadà ha de saber i acceptar» que les institucions han de ser seculars, ja que en base a una 

concepció dialògica de democràcia, això no és absolutament cert ni a priori necessari. De fet, s’hauria de 

permetre que els ciutadans acordessin intersubjectivament que les seves institucions promoguessin alguna 

o totes les religions. És a dir, la democràcia deliberativa no exclou cap discriminació positiva, només 

imposa unes estrictes condicions de legitimació de tal idea. 
184

 Això contradiu el pensament habermasià previ, el qual abandonava el deontologisme liberal i 

acceptava com a inevitable però també desitjable la deliberació a les dues esferes públiques de qüestions 

de qualsevol tipus. Això, evidentment, podria permetre una majoria ètica, religiosa, cultural o del tipus 

que sigui. I amb ella, el poder estatal implementaria polítiques coherents. Però al text «La lluita pel 

reconeixement a l’Estat democràtic de dret», Habermas (1993) havia negat que això esdevingués un 

instrument de domini injust de la majoria respectiva. Precisament perquè llavors defensà un model 

discursiu de democràcia que permetia abandonar el neutralisme en tant que el poder polític no depèn del 

principi liberal de la majoria sinó de la deliberació pública que només es tradueix en poder estatal en tant 

que es produeixen reconeixements intersubjectius sota condicions procedimentals justes. És a dir, 

Habermas desestima la inclusió total dels discursos religiosos només perquè pressuposa un model liberal 

d’Estat i de democràcia que sí, és cert, provocaria estructuralment la institucionalització de relacions de 

poder en base a majories electorals potencialment excloents. Ara bé, si Habermas analitzés el problema 
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Aquesta proposta devaluada es deu a diverses causes i raons. D’entrada, al fet 

que Habermas es situa dins d’un paradigma liberal de la democràcia i de l’Estat que 

glorifica els principis de neutralitat i d’imparcialitat. Així reprodueix una visió 

ideològica de la política com a quelcom neutral i absent de valors o conviccions fortes 

de fons que predeterminen les accions subjectives —com a la dècada dels anys vuitanta. 

En segon lloc, la inclusió total dels discursos religiosos resulta «il·legítima 

perquè viola un component essencial del procediment democràtic: el caràcter discursiu 

de les deliberacions que precedeixen a la votació» (Habermas, 2005a: 141). Per això 

s’afirma: 

 

«La dominació de les majories es transforma en repressió quan una majoria que 

argumenta religiosament, en el curs del procediment de la formació política de l’opinió i 

de la voluntat, denega a una minoria derrotada, sigui aquesta secular o d’una confessió 

diferent, la completa comprensió i el compliment discursius de les justificacions que li 

són degudes. El procediment democràtic deu la seva força de generar legitimitat a que 

inclou a tots els participants i al seu caràcter deliberatiu; i en això es basa la presumpció 

justificada de resultats raonables a la llarga» (Habermas, 2005a: 142, la cursiva és meva). 

 

Per tant, prima facie semblaria que el filòsof de Düsseldorf pretén mantenir un 

model deliberatiu de democràcia, sostingut en el principi de la «discursivitat», en el qual 

les deliberacions són quelcom previ i preparatori de les necessàries i insubstituïbles 

votacions parlamentàries —com als textos esmentats dels anys noranta.185 No obstant 

això, aquest argument és incoherent i fal·laç. Això és així perquè si els arguments 

religiosos violen la discursivitat de les deliberacions, llavors la religió hauria de ser 

exclosa també i en primer lloc de l’esfera pública informal, ja que el procediment 

democràtic de legitimació inclou tot el circuit oficial de validació del poder, tot partint 

precisament des de les discussions i del flux espontani de comunicacions propis de la 

societat civil en l’espai públic informal. Per entendre això basta recordar que la 

deliberació ha de basar-se en: 

 

                                                                                                                                               

com abans, des d’un model deliberatiu, llavors la inclusió total de les raons religioses en qualsevol esfera 

pública no suposaria el risc d’institucionalitzar cap majoria electoral sinó la possibilitat de desenvolupar 

polítiques públiques «positives» en base a una discussió pública. 
185

 És a dir, deliberació i votació no serien excloents sinó dos procediments complementaris. De fet, 

Facticitat i validesa ja definí el deliberacionisme com síntesi de liberalisme i republicanisme. 
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«Temes, preses de posició, raons i informacions que es trobin dins dels fluxos anònims de 

comunicació pública i que contribueixen a la motivació cognitiva de qualsevol decisió per 

part del poder estatal» (Habermas, 2005a: 134, la cursiva és meva). 

 

En altres paraules, si el motiu de Habermas per excloure la religió de les 

institucions és que aquesta contradiu el procediment exclusivament discursiu,186 llavors 

aquesta «violació» té lloc ja i principalment en l’espai social específic de la deliberació, 

que és l’informal. Perquè el parlament, etc., són espais més bé destinats a la votació. 

D’altra banda, apareix un altre problema. Al marge de la inclusivitat 

comparativament inferior, el fet que els ciutadans creients puguin expressar-se en un 

llenguatge religiós requereix que reconeguin i acceptin prèviament l’obligació de la 

«traducció institucional». És a dir, la proposta habermasiana d’inclusió de la religió en 

l’esfera pública informal pressuposa com a condició prèvia la possibilitat i el deure de 

la «traducció interdiscursiva» dels discursos religiosos en seculars pel seu ús en 

l’esfera pública formal.187 Això és així perquè Habermas postula que dins del circuit 

oficial de comunicació i transmissió de tipus de poder i discursos, el «poder-discurs 

religiós» té un codi vàlid per l’esfera pública informal, però té l’accés tancat al poder 

polític com a tal, i per això requereix que altres subjectes tradueixin les raons religioses 

en seculars. Consegüentment, Habermas es veu obligat a afirmar que aquesta necessària 

traducció és una tasca cooperativa que també ha de comptar amb ciutadans no 

religiosos: «cal confiar en els esforços de traducció cooperatius dels seus conciutadans». 

És a dir, Habermas opina que aquesta pràctica ha de ser compartida per evitar una 

«càrrega asimètrica» o deure superior que injustament s’imposés als creients. 

Això afegeix un nou problema a la proposta, de caràcter més aviat pràctic: com 

es pot garantir que els ciutadans no creients vulguin cooperar en la realització d’aquesta 

activitat imprescindible per a la participació política ciutadana, tenint en compte que 

tenen interessos i conviccions ben diferents o fins i tot antagòniques? És per això que la 

proposta habermasiana és psicològica o motivacionalment irrealista i ingènua, ja que, 

malgrat ho nega, imposa una càrrega cognitiva diferencial i asimètrica contra els 

creients. I per tant, esdevé també injusta, ja que els «seculars» no tenen una càrrega 

                                                 
186

 Expressat en el «cognitivisme»: només les raons seculars motiven el comportament democràtic. 
187

 Habermas (2005a: 139-140). 
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proporcional com a requisit per participar en la deliberació pública.188 En definitiva, la 

proposta habermasiana castiga els ciutadans creients de forma similar a com els 

castigava la exclusió total dels discursos religiosos de l’espai públic liberal, resultant 

així innecessària i contradictòria. Cal recordar que Habermas defensa la inclusió de la 

religió en esfera pública informal perquè la traducció que demandà Rawls en qualsevol 

àmbit suposava una «esquizofrènia» pels ciutadans creients. Ara bé, resulta que la 

proposta habermasiana simplement trasllada o circumscriu el problema, ja que els 

efectes psicològica o existencialment negatius de la traducció no s’eliminen pas, només 

es desplacen d’una esfera més general a una més reduïda, però els afectats són 

potencialment els mateixos. Això és així perquè malgrat el conjunt de càrrecs públics és 

inferior al conjunt de la ciutadania, encara són tots els ciutadans religiosos els afectats 

d’aquest injust deure asimètric de «traduir». 

Òbviament, l’estratègia habermasiana és negar el que acabo de dir, això és, 

negar que hi ha una càrrega asimètrica injusta. Ho fa tot argumentant que hi ha bones 

raons per creure que els ciutadans no creients també tenen una càrrega anàloga o 

proporcional que compensa la dels creients.189 A més a més d’evitar tal injustícia, això 

previndria d’altres problemes socials, ja que la càrrega asimètrica «podria justificar» la 

tendència per part dels ciutadans creients a renunciar i/o abandonar el deure cívic de 

donar-se recíprocament (bones) raons. És a dir, l’exigència de fer l’esforç, de fer el 

procés d’aprenentatge i d’adaptació que només carreguen els creients, els desmotiva a 

participar discursivament. A més, els suscita un ressentiment fonamentalista o dogmàtic 

contra les institucions seculars, ja que «es senten malentesos i sobreexigits». Al meu 

parer, són versemblants aquests efectes negatius, resultat d’una eventual càrrega 

desigual de «traducció interdiscursiva». Ara bé, sigui quina sigui la solució 

habermasiana a tals conseqüències no volgudes, serà necessàriament errònia, ja que 

l’única solució vàlida i realista és eliminar la causa original de tals potencials 

problemes, és a dir, eliminar l’existència d’un imposat deure asimètric de traducció 

interdiscursiva, que és innecessari i incoherent amb el nucli normatiu deliberatiu.190 

                                                 
188

 Aquesta podria entendre’s com un situació de «mal reconeixement» que pateixen els subjectes 

religiosos, individuals o col·lectius, sobrecarregats oficialment per part de les institucions. És a dir i en 

termes de Fraser, no participen amb paritat en la vida social, ja que la càrrega els penalitza i dificulta. 
189

 Habermas (2005a: 144). Per això, critica Rainer Forst (1994), qui també demana la traducció del 

llenguatge religiós a raons públiques, pel fet d’atribuir, com John Rawls (1993) i Audi (1997), aquesta 

tasca només als creients. 
190

 De fet, la seva «solució», postular una càrrega específica pels no religiosos, no evita que es donin els 

mateixos efectes psico-sociològics, ja que aquests deriven de la simple necessitat d’una traducció 

institucional, al marge de qui n’és responsable. És a dir, només pel fet d’excloure els discursos religiosos 
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Per acabar amb aquest ventall d’arguments en contra de la proposta 

habermasiana, escau dir que imposar als càrrecs públics aquesta restricció liberal-

rawlsiana no aporta res. Si una societat democràtica acordés promoure positivament la 

llibertat de religió, sense usar cap argument religiós, tal com demana Habermas, com es 

podria garantir que els càrrecs públics acatarien i serien respectuosos i coherents amb 

tal decisió sobirana, tenint en compte que a aquests mateixos se’ls imposen anàlegs 

conflictes personals?191 Per tant, la defensa de l’autonomia religiosa no requereix de la 

imposició als polítics de la distinció entre raons seculars i religioses, sinó més bé del 

garantiment que les deliberacions públiques siguin vinculants per a tothom al marge de 

les seves creences. 

En definitiva i com és d’esperar, em sembla vàlida la reivindicació de coherència 

total de les persones religioses, en tant que estan convençudes normativament i tenen 

una identitat col·lectiva forta. Per això, negaré la major, és a dir, la distinció entre raons 

seculars i religioses, per denunciar el greuge comparatiu que pateixen el ciutadans 

creients en la proposta habermasiana, que només permet la religió en l’esfera pública 

informal, en relació a les comunitats ètiques, ètniques, lingüístiques, culturals, etc. I és 

que aquestes són igualment demandants i exigents en termes d’integritat i congruència 

entre les seves conviccions i accions, sense que això suposi que s’excloguin els seus 

arguments de l’esfera pública formal.192 

En tot cas, s’ha de prendre amb molta seriositat la qüestió, i no derivar de la 

meva crítica contra Habermas una acceptació irresponsable de l’ús d’arguments 

religiosos, sense cap regulació, límit ni control, cosa que redundaria probablement en 

perjudici de subjectes d’altres confessions o simplement aconfessionals. 

Afortunadament, aquest malentès s’evita d’arrel en comprendre bé que la meva crítica 

                                                                                                                                               

de l’esfera pública formal, els ciutadans creients ja poden sentir-se menyspreats i, per tant, motivats a 

adoptar posicions dogmàtiques. El problema seria que el sentiment de menyspreu, i la motivació 

consegüent a ser dogmàtic, no fos provocat per l’exclusió, parcial, de la religió, sinó pel mateix principi 

discursiu, «irrenunciable» per mi, i al marge de la refusada traducció inter-discursiva. En tal cas, 

s’haurien de revaluar les propostes de compensació habermasianes. 
191

 Habermas (2005a: 136) és el primer en admetre que aquesta exigència de neutralitat pels càrrecs 

públics encara els crea a ells dilemes subjectius entre les seves conviccions personals i les responsabilitats 

polítiques. Basta recordar els lamentables exemples de funcionaris o treballadors públics espanyols, 

polítics, professors, metges, jutges, etc., que apel·lant a la religió catòlica, s’han declarat objectors de 

consciència contra el dret al matrimoni homosexual, contra l’assignatura d’educació a la ciutadania, o el 

compliment de les lleis sobre l’avortament o una mort digna. Per això, al meu parer seria més coherent 

abandonar d’una vegada per totes el principi del neutralisme, tot «democratitzant» la pràctica religiosa i 

permetent també la integritat als funcionaris. 
192

 En altres paraules, com que no accepto la distinció essencial entre raons seculars i religioses, no 

considero que de forma substantiva es pugui distingir entre arguments religiosos i les raons que puguin 

articular les comunitats ètiques, culturals, etc. 
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es sosté recíprocament en una concepció de la democràcia deliberativa que sí permet la 

inclusió total de la religió en qualsevol esfera, sense perdre però com a punt de 

referència la discursivitat com a criteri últim per a legitimar qualsevol proposta 

sociopolítica. Això és així perquè la inclusió d’un tipus de discurs religiós no viola 

intrínsecament el principi discursiu,193 sempre que els acords intersubjectius que es 

reconeguin a l’esfera pública es basin en l’acceptació fal·lible de «bones raons». 

 

5.5.1. Pressupòsits de la democràcia postsecular: una definició essencialista 

de la religió i una racionalitat humana no natural 

 

La proposta de Habermas d’una inclusió parcial dels discursos religiosos en 

l’esfera pública informal, amb l’afegitó de la necessària traducció interdiscursiva de les 

raons religioses a «seculars» pel seu ús en l’espai públic formal, té diversos orígens i 

fonaments teòrics. En primer lloc, la influència del liberalisme polític de John Rawls. 

De fet, és el model liberal d’Estat i de ciutadania el que guia la proposta normativa 

d’una democràcia postsecular, no el d’una ciutadania discursiva, abandonada i perduda 

pel camí.194 En segon lloc, pressuposa una inèdita i substancialista distinció entre 

                                                 
193

 Al punt 5.5.1 analitzo aquesta identificació entre raonament secular i discursiu, oposats al religiós. 
194

 Habermas (2004b: 118 i 2005a: 125) admet explícitament que sosté la seva concepció de 

postsecularisme en la teoria política de Rawls (1993). Concretament, en la seva definició al llibre El 

liberalisme polític de «l’ús públic de la raó», del «mòdul de justícia secular», i del «deure de civilitat»: 

l’obligació de tot ciutadà d’explicar-se els uns als altres i amb raons els principis i les polítiques 

públiques. Ara bé, Habermas (2005a: 128-129) afirma que el filòsof nord-americà també pressuposà amb 

el concepte de «raó pública» una legitimació discursiva del poder. Així insinua que és l’element liberal 

inherent al deliberacionisme el que justifica la seva reflexió sobre els límits correctes del neutralisme de 

l’Estat. No obstant això, Habermas (2005a: 131 i 138) afirma que es distingeix de Rawls pel fet de tenir 

molt en compte les crítiques que l’autor nord-americà ha rebut. Per exemple, de Wolterstorff (1997) i 

Weithman (2002), que creuen que l’exclusió dels creients de la política amenaça el seu dret a una vida 

ètica i/o religiosa íntegra. Per això, Habermas no exclou els discursos religiosos de tota esfera pública, 

però sí ho fa de la formal. Ara bé, en tant que Rawls no fa aquesta distinció entre dos tipus d’esferes 

públiques, sinó que és de Facticitat i validesa, em sembla una diferència mínima, superficial i tautològica. 

De fet, els esmentats crítics contra Rawls rebutgen també la necessitat de traducció en l’esfera pública 

formal, tot evidenciant que Habermas no soluciona res. A més a més, Habermas (2005a: 142-143) apel·la 

implícitament a una concepció liberal de justícia, tot dient que ha de basar-se només en un model de 

redistribució justa de béns materials, divisibles i bàsics tals com els diners, la seguretat i el temps d’oci. I 

veu això incompatible amb els conflictes de «valors existencials» o «béns de salvació» propis de les 

comunitats religioses. Argumenta així que els col·lectius religiosos amb objectius diferents i/o antagònics 

no poden assolir compromisos entre sí perquè no aspiren a la redistribució dels mateixos béns. A la 

pràctica això pressuposa una incompatibilitat substancial entre les teories de la justícia inherents a les 

religions, d’una banda, i la concepció de la justícia liberal, de l’altra. I aquesta incompatibilitat justificaria 

de nou l’exclusió de les creences del debat público-polític, ja que «aquests conflictes només poden perdre 

el seu tall a través de la despolitització quan queden emplaçats davant del transfons d’un consens sobre 

principis constitucionals pressuposat en comú». Per descomptat, em sembla que aquesta dicotomia 

essencialista entre justícia espiritual i terrenal és rebutjable, al marge que Habermas defensa ara una 

justícia d’encuny liberal que prèviament havia criticat. Ho feia per ser exclusivament redistributiva, i 
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«discurs secular» i «discurs religiós». Aquesta causaria tots els problemes inherents a la 

politització de la religió, així com la necessitat de la seva exclusió. En tercer lloc, el 

rerefons de la democràcia postsecular és una concepció de la raó humana que Habermas 

va desplegant al mateix temps que reflexiona sobre la religió. En concret, una nova raó 

humana històrica, «no natural» i més fal·lible que mai, que motivaria als ciutadans no 

creients a participar en la tasca de traducció derivada de la inclusió parcial. A 

continuació analitzaré amb més detall només els dos últims fonaments teòrics. 

La definició essencialista de la religió. Per Jürgen Habermas, és estructural, 

lògica o cognitivament possible i necessari distingir entre raons seculars i religioses.195 

De fet, s’afirmen així diverses distincions entrelligades: entre arguments, raons, 

discursos, llenguatges i fins i tot parles, «seculars» i «religiosos», respectivament.196 Al 

meu parer, tota la proposta normativa habermasiana descansa en aquesta arquitectura 

categorial, la qual pressuposa la distinció substancial entre raons seculars i religioses. 

És a dir, si no hi hagués dos tipus de discursos o llenguatges analíticament diferents, no 

escauria plantejar-se el «correcte ús públic de la raó» o «dels diferents tipus de raons» 

en l’espai públic, ja que la religió, com l’ètica, estaria regulada pels mateixos criteris i 

procediments deliberatius. És a dir, no tindria sentit plantejar que cal excloure la religió 

d’un espai social concret, ni/o traduir-la al discurs secular per poder-la incloure 

parcialment. Així les coses, caldrà parar esment a la justificació d’aquest edifici 

categorial en general, i de la dicotomia «discursos seculars vs. religiosos», en particular. 

En primer lloc,197 Habermas justifica l’exclusió de la religió de l’esfera pública 

formal apel·lant a unes suposades «condicions epistèmiques de la democràcia». Ell 

considera que «existeix [...] una diferenciació genèrica, però de cap manera pejorativa, 

                                                                                                                                               

reduir així la complexitat de l’ésser humà a una racionalitat finalista instrumental. Encara més, ja és 

errònia la simple conceptualització de les religions com a teories de la justícia immaterials i 

irreconciliables entre si i/o amb altres teories de la justícia. Basta recordar com Weber i Habermas (1981) 

mateix concebien les religions com a doctrines ètiques que «ancoren normativament» la política i el dret. 

En tercer lloc, la conclusió és invàlida perquè l’oposició essencialista es podria aplicar també a 

concepcions de la justícia no liberals però encara «materials». Per exemple, les que inclouen el 

reconeixement. Per tot plegat, la despolitització de la religió és en qualsevol cas inadequada i coherent 

amb la típica privatització liberal. 
195

 Contra els crítics de Rawls que diuen que és impossible tant l’equilibri com la distinció entre raons 

seculars i religioses per part d’un individu religiós, Habermas opina que només és una qüestió empírica i 

contingent que alguns individus concrets no tenguin la capacitat, la informació o la imaginació suficient 

per fer aquesta distinció. 
196

 En això es basa el principi del liberalisme polític estàndard a favor del requisit de justificació secular 

del poder (Habermas, 2005a: 134). El mateix pressuposen alguns dels seus crítics, com Audi (1997), qui 

considera que les raons seculars són suficients per motivar, explicar i justificar el comportament 

democràtic dels ciutadans sense requerir de les religioses.  
197

 Aquesta ordenació d’arguments no es correspon exactament amb el raonament de Habermas (2005a). 
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entre el discurs secular que aspira a ser accessible a tot el món i el discurs religiós 

dependent de les veritats revelades» (Habermas, 2004b: 115). Així, com que la religió 

no és un discurs «accessible» per a tothom, escau excloure’l. És a dir, tot rau en 

aquestes característiques epistèmiques, quelcom que refereix a una suposada 

«naturalesa» lògica de cada tipus de discurs, amb una consegüent «accessibilitat» 

general o restringida pel públic. Pel que a aquest punt, la meva crítica és simple: el 

discurs religiós té potencialment les mateixes dificultats de ser comprés per la 

ciutadania que el discurs filosòfic secular, dins del qual es trobaria la moral, el dret, la 

ciència, etc. i etc. És a dir, aquest problema no és específic del discurs religiós.198 

A més, hi ha una altra conseqüència nociva de la distinció entre les dues formes 

de discurs. En base a l’esmentada «asimetria epistèmica entre filosofia i religió», 

Habermas afirma que no s’ha d’examinar el contingut o valor de veritat de les religions, 

al contrari, defensa la necessitat de «respectar el discurs religiós des del secular» 

mitjançant una «abstenció cognitiva» que exigeix no avaluar la possible veritat o 

falsedat dels dogmes de fe. Però és que Habermas va més enllà, al reivindicar que les 

cosmovisions i imatges del món naturalistes i científiques «no gaudeixen en cap cas en 

l’esfera pública política d’una preferència prima facie davant de les cosmovisions o les 

concepcions religioses en competència» (Habermas, 2004b: 118). D’entrada, em sembla 

erroni renunciar a criticar la versemblança de les creences religioses per culpa o 

l’excusa del seu hipostatitzat caràcter lògic específic i diferencial. Perquè així s’aniria 

molt més enllà de proposar la tolerància o la inclusió religiosa, ja que el «respecte» 

envers del discurs religiós suposaria una disposició al reconeixement d’allò no reflexiu 

que podria contradir el nucli normatiu del deliberacionisme. A més, la inclusió dels 

discursos religiosos mai no ha d’afectar o amenaçar els discursos seculars científics, els 

únics legitimats a fer descripcions amb pretensions de «veritat» sobre el món físic —

sota condicions discursives, òbviament.199 Anticipo ja que això em sembla 

contraproduent en la mesura que reinterpreto que els dogmes de fe i les creences 

                                                 
198

 Això és: la dependència respecte de veritats revelades no suposa una major dificultat de comprensió 

dels discursos. En tot cas, i per algunes persones entre les que em trobo, una major dificultat de 

justificació. La prova més òbvia d’això és que, per posar només un exemple, la teoria de la relativitat 

general d’Einstein és bastant complicada d’entendre, i no depèn de cap veritat revelada. Igualment opino 

en el cas de tractar-se més bé d’una suposada diferència en la pretensió o «aspiració» de ser comprés: les 

religions volen ser enteses i seguides igual que qualsevol altre discurs.  
199

 Tots tenim al cap el lamentable episodi als EUA de la substitució de l’explicació biològica evolutiva pel 

disseny intel·ligent, més proper als dogmes religiosos del creacionisme, que és denunciat amb humor pel 

«pastafarisme». També succeix a Anglaterra, <http://www.europapress.es/sociedad/ciencia/noticia-

cientificos-britanicos-piden-combatir-creacionismo-escuela-20110919142630.html> [18-06-2014]. 

http://www.europapress.es/sociedad/ciencia/noticia-cientificos-britanicos-piden-combatir-creacionismo-escuela-20110919142630.html
http://www.europapress.es/sociedad/ciencia/noticia-cientificos-britanicos-piden-combatir-creacionismo-escuela-20110919142630.html
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religioses sí formen part de les mateixes formes de validesa «discursives» que s’han 

reconegut intersubjectivament en el passat. Per això mateix configuren els mons de la 

vida actuals, tot sostenint relacions de reconeixement que poden ser «dogmàtiques», 

injustes i/o ideològiques. En breu, la definició quasi ad hoc de la religió com un tipus de 

discurs diferent del secular, i per tant, no resultat del reconeixement intersubjectiu, 

sembla amagar l’objectiu de salvar-la de la imprescindible crítica postmetafísica. D’aquí 

que les aspiracions d’emancipació reivindiquin una consideració crítica de la religió en 

tots els seus aspectes, no només cognitivament, també normativa i políticament, etc.200 

En segon lloc, i tot demostrant que aquest abstencionisme o «posició agnòstica» 

respecte a la religió es justifica en la distinció essencialista entre religió i discurs 

secular, Habermas diu que el pensament postmetafísic que ell defensa: 

 

«Insisteix en la diferència entre les certeses de fe i les pretensions de validesa 

públicament criticables. [...] Pel cap alt, la filosofia gira entorn del nucli opac de 

l’experiència religiosa quan s’interessa per la singularitat de la parla religiosa i pel sentit 

específic de la fe. Aquest nucli roman tan abismalment aliè al pensament discursiu com 

al nucli de la contemplació estètica, el qual també pot només ser voltat, però no penetrat 

per la reflexió filosòfica» (Habermas, 2005a: 151, la cursiva és meva). 

 

Amb aquesta citació és innegable que Habermas postula com a premissa 

categorial fonamental la diferència substancial entre discursos seculars i religió, en tant 

que formes de llenguatge o parla distints.201 D’aquí la necessitat de traducció entre ells, 

tot mantenint tanmateix un respecte per aquesta «diferència» esmentada a la citació.202 

Què és el que du a situar tant la religió com l’estètica fora de la discursivitat? Doncs bé, 

el fet de ser tant la fe com la contemplació dos tipus d’experiències subjectives i 

                                                 
200

 La nova sensibilitat habermasiana contrasta amb l’actitud de la Teoria de l’acció comunicativa, on sí 

considerava les religions i la fe com a formes de tradició cultural pròpies dels mons de vida i, per tant, 

l’acció comunicativa podia i havia d’analitzar-les críticament. Llavors, el meu emperò era la negativa a 

admetre a la fe o la creença com a factors psicològics de motivació del reconeixement de pretensions de 

validesa, quelcom empíricament visible. Però no qüestionava pas la necessària funció de l’acció 

comunicativa. Per tot plegat, Habermas a Entre naturalisme i religió pot haver claudicat parcialment 

enfront del poder i de les institucions religioses que pretenen salvaguardar la seva autoritat privilegiada en 

l’esfera pública. No debades, diu tot això com a introducció a una conversa amb Joseph Ratzinger, ex 

Papa, el qual s’autoatribueix la qualitat de ser «infal·lible», és a dir, exempt de tot error en matèria de fe o 

moral. Cf. Habermas (2005b) i la Constitució Dogmàtica Pastor Aeternus, del Concili Vaticà I, cap. 4 

(1870), <http://ec.aciprensa.com/wiki/Concilio_Vaticano_I#El_Asunto_de_la_Infalibilidad_Papal> [18-

06-2014]. 
201

 Curiosament, això podria constituir una espècie de «dogma lògic». 
202

 Respecte que es concretaria en l’abstenció d’avaluar la fe per part de la filosofia. El terme «diferència» 

cobraria així un sentit proper al que rep a la postmodernitat —cf. Derrida (1967 i 1968). 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Concilio_Vaticano_I#El_Asunto_de_la_Infalibilidad_Papal
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privades. Així, s’identifica una suposada naturalesa privada de la creença religiosa o de 

l’experiència estètica amb un suposat caràcter extradiscursiu o «no secular», i per tant 

inabordable des dels mecanismes de la raó filosòfica, malgrat ambdues activitats es 

puguin compartir i experimentar col·lectivament. És a dir, la negativa de permetre l’ús 

de raons religioses en l’espai públic formal, en tant que aquestes no constitueixen un 

«llenguatge universalment accessible per a tothom», es fonamenta en l’extrapolació 

d’una idea que Habermas a la Teoria de l’acció comunicativa ja aplicà a les interaccions 

expressives —«d’accés restringit i individual». Així, la fe i l’estètica no són formes 

d’acció social intersubjectives i per això, no (s’)articulen en llenguatges públics, 

comprensibles per qualsevol. En breu, la diferència substancial entre religió i discurs 

secular es basa en la distinció prèvia entre llenguatge privat i llenguatge universalment 

accessible o públic. 

El primer a preguntar-se és per què l’art i l’estètica, malgrat comparteixen el 

mateix caràcter intrínsecament privat de la religió, són considerades part del tipus de 

pretensions de validesa «seculars». Després, al marge d’aquesta incongruència, cal 

recuperar la crítica que ja vaig fer a la Teoria de l’acció comunicativa, en la mesura que 

postula erròniament aquest suposat caràcter essencialment privat i subjectiu de l’estètica 

i les emocions, quelcom que impedia la seva avaluació pública i dissolia la seva aptitud 

o utilitat en la constitució de la normativitat intersubjectiva. Així, no escau pensar cap 

possible llenguatge privat,203 i per tant, tot significat o idea suposadament subjectiva i 

individual es forma i constitueix sempre com el resultat d’una relació social. Així, la 

religió i l’art són necessàriament formes d’interacció, normes i institucions socials que 

també depenen del reconeixement intersubjectiu, quelcom que rehabilita la possibilitat 

per a la filosofia de «penetrar-hi», això és, d’analitzar críticament ambdós discursos. En 

conseqüència, la insostenibilitat del concepte de «llenguatge privat» dissol el punt de 

recolzament de la distinció entre discurs secular i discurs religiós; i també revela que 

Habermas encara no articula una correcta Teoria Crítica de la Religió que pugui sostenir 

una democràcia tolerant que reguli «l’ús públic de la raó» dels creients. 

En tercer lloc, Habermas fa una qüestionable analogia entre un discurs religiós i 

un llenguatge natural, en tant que afirma que els ciutadans creients són 

                                                 
203

 Dic això gràcies a les idees de Tomassello o Wittgenstein, l’autor en el que es basa la mateixa 

discursivitat comunicativa habermasiana. 
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«monolingües».204 Així, el terme «monolingüisme» és una metàfora per descriure la 

situació sociològica dels ciutadans que tenen una fe, tot dient que ser religiós és com 

només parlar un llenguatge, no comprendre’n cap altre i no ésser comprés per ningú 

«extern» a la confessió o idioma. Això és molt problemàtic i fals, tal com evidencien les 

dues preguntes següents. Primera, contradiu l’admissió de raons religioses i/o persones 

creients en les deliberacions públiques, formals o informals, el requisit d’un llenguatge 

accessible per igual a tothom, pel simple fet que no tothom comparteix les mateixes 

conviccions? Em sembla que Habermas confon la diversitat de creences, o absència 

d’elles, amb la incomprensió parcial o total entre els interlocutors. Així, l’admissió de 

raons religioses no suposa la presència de llenguatges diferents i/o incomprensibles. 

Només suposa l’eventual reivindicació de pretensions de validesa diverses i/o 

antagòniques però perfectament possibles en el mateix llenguatge natural. Per això, l’ús 

de l’analogia i/o la metàfora dels llenguatges per referir-se als discursos religiosos 

confon argumentalment. Segona, contradiu l’admissió de raons religioses i/o persones 

creients en les deliberacions públiques, formals o informals, el requisit d’un 

procediment discursiu de fonamentació i de formació de l’opinió i la voluntat pública, 

pel simple fet que no tothom comparteix les mateixes conviccions? En tant que les 

religions no són llenguatges diferents i incomprensibles entre si, l’ús de raons religioses 

no viola el requisit de comprensió intersubjectiva ni tampoc el nucli normatiu central, 

segons el qual només es validaran les pretensions de validesa que rebin el 

reconeixement intersubjectiu.205 Per tant, la simple admissió de raons religioses no 

contradiu el procediment deliberatiu de legitimació democràtica.206 

En quart lloc, Habermas pressuposa de nou la distinció substancial entre allò 

secular i allò religiós en reflexionar sobre la càrrega de traducció entre ambdós tipus de 

discursos que han de suportar els ciutadans. Això incita les següents quatre qüestions: 

                                                 
204

 Habermas (2005a: 138) diu que la seva proposta és un avanç socioinstitucional que ha de servir per 

evitar tota alienació dels «ciutadans monolingües» del procés de decisió política, ja que així participen del 

procés democràtic, perquè tot i que «només parlin un llenguatge religiós», són participants legítims de les 

deliberacions. 
205

 Recordo que malgrat la diversitat de pretensions de validesa, per exemple teleològiques estratègiques, 

pro l’augment del poder d’un subjecte, o ètiques, pro el garantiment de pràctiques culturals pròpies d’una 

identitat, entre d’altres, totes s’articulen i reivindiquen en l’esfera pública i només arriben a 

institucionalitzar-se mitjançant polítiques públiques i lleis si i només si prèviament esdevenen poder 

comunicatiu i després poder polític, tot depenent del reconeixement públic i autònom de tots els afectats. 
206

 En tot cas el fa més complex i difícil, en tant que les posicions esdevenen eventualment manco 

reflexives o manco disposades a adoptar la posició aliena. Així i tot, tal manca «d’empatia» no és 

exclusiva dels creients en absolut. 
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A) A nivell pràctic, si la traducció és possible, llavors per què els ciutadans 

creients no articulen tals raons seculars ja en l’esfera pública informal? «Si els 

conciutadans religiosos són capaços i estan dispostos» a traduir, en termes habermasians 

literals, per què s’accepten raons religioses en aquest espai públic inoficial? És perquè el 

simple ús de «traduccions seculars» ja suposa la violació de la integritat personal com a 

persones de fe? En tal cas, això contrasta moltíssim amb el fet que Habermas, en veritat, 

defensi que els ciutadans creients poden usar les raons religioses en l’esfera pública 

informal només en el cas de no trobar «traduccions interdiscursives».207 Per tant, és 

contradictori en el seu argument, ja que veritablement no respecta la voluntat dels 

participants d’usar les raons del tipus que volen.208 I en conclusió, una de dues: si la 

traducció interdiscursiva no perjudica la integritat personal, llavors s’hauria de proposar 

també en l’esfera informal; però si la traducció interdiscursiva lesiona la persona, 

llavors s’hauria d’evitar també en la formal. 

B) A nivell teòric, si la traducció és possible, aquesta simple possibilitat no 

pressuposa una certa «similitud», «sinonímia» o «equivalència de significat» entre raons 

seculars i religioses, que contradiu la premissa de tot plegat, la distinció radical entre 

religió i discurs secular, i per tant, fa que tota la reflexió i la proposta habermasiana 

esdevingui un innecessari i banal joc de malabars conceptual? 

C) Si la traducció interdiscursiva és impossible en determinats casos, quelcom 

acceptat implícitament, llavors què passa amb els ciutadans creients i els seus 

arguments? És a dir, en el cas d’haver-hi «raons religioses intraduïbles» pel seu ús en 

l’espai formal, llavors els seus «portadors» estan condemnats a ser exclosos de 

l’autolegislació ciutadana. I consegüentment, s’impedeix de facto i automàticament que 

la societat o la comunitat política en qüestió pugui ser avaluada com a democràtica i/o 

jurídicament legítima. En altres paraules, la pressuposició habermasiana d’una distinció 

essencialista entre discurs religiós i secular és extremadament problemàtica, ja que la 

inevitable possibilitat «d’intraductibilitat» que comporta, suposa la il·legitimitat 

immediata de les normes, els valors i les institucions socials.209 Per tot plegat, la 

                                                 
207

 Habermas (2005a: 138). És a dir, resulta que en el fons imposa el mateix principi rawlsià de «la 

civilitat» a l’espai públic informal, amb la diferència que ho condiciona a l’existència de «raons seculars 

equivalents». 
208

 En el cas d’haver-hi traducció de les raons religioses en seculars, resultaria així que la traducció seria 

obligatòria tot i provocar una ruptura o esquerda en la integritat de la persona creient, tot contradient la 

seva aprovació de les crítiques contra Rawls per la mateixa raó. 
209

 Això és així perquè ni els ciutadans religiosos ni els no creients poden reconèixer intersubjectivament 

la convivència social entre ells, degut a no es dona el requisit d’això: la seva fonamental i prèvia 

comprensió «lingüística». 
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possibilitat de la democràcia s’esvaeix analíticament, quelcom que aconsella de nou 

abandonar la distinció substancialista. 

D) A nivell teòric, si la traducció interdiscursiva és possible, llavors contradiu 

les mateixes categories habermasianes.210 Habermas afirma que la traducció és una 

tasca cooperativa de tot ciutadà compromès i solidari. Però estrictament parlant, la 

traducció depèn de l’existència de ciutadans «plurilingües». Això és, que parlin tant el 

discurs secular com el religiós, de la mateixa manera que en el món real, un bon 

traductor entre dues llengües naturals ha de dominar ambdós idiomes. Per tant, en tant 

que l’esfera pública informal inclusiva de Habermas depèn pràcticament de persones 

com a mínim «bilingües», aquesta precondició suposa una contradicció amb la definició 

d’una persona creient com a ciutadà «monolingüe».211 

En cinquè lloc, i tal com he postulat prèviament, la democràcia inclusiva 

religiosament és comparativament deficient amb la democràcia multicultural que 

Habermas defensà a La inclusió de l’altre en contra del comunitarisme. Això és així 

perquè llavors es deia que la inclusió total dels discursos ètics dins de la deliberació no 

posava en risc la legitimitat de l’ordre político-jurídic. Per tant, necessàriament ara 

haurà de distingir de forma substancial entre ètica i religió per poder sostenir que cal 

excloure a la segona de l’esfera pública formal. En altres paraules, si algú argumenta 

convincentment que no és viable una separació essencialista entre ètica i religió, llavors 

no serà possible justificar una exclusió parcial de la fe de la política sense expulsar 

també les idees ètiques de la deliberació i viceversa.212 Tristament, Habermas considera 

que les raons religioses tenen un «estatut especial» que prohibeix assimilar les 

conviccions religioses a conviccions ètiques, imposant un neutralisme religiós d’arrel 

liberal que jugaria el rol del previ deontologisme.213 Així i tot, en la mesura que tota 

                                                 
210

 Veure l’apartat 5.5.1 per la resposta habermasiana a la meva prèvia denúncia de la desigual i injusta 

càrrega de traducció des d’una perspectiva pràctica. 
211

 Prova d’això és la preocupació per l’eventual càrrega asimètrica de traduir sobre els creients, quelcom 

que innegablement dóna per suposat que aquests poden traduir, és a dir, que dominen els dos discursos. 
212

 Afortunadament, tenim un candidat per rebutjar tal exclusió: Rainer Forst. A l’obra que podríem 

traduïr per Contextos de la justícia sembla proposar una assimilació de raons ètiques i raons religioses. És 

interessant fer veure que és el mateix que féu Benhabib al llibre L’Ésser i l’Altre a l’ètica contemporània, 

on criticà la distinció habermasiana substancial entre moral i ètica, per tal de superar el deontologisme 

d’arrel liberal. A més, ambdós fan una aplicació coherent del nucli normatiu de l’ètica discursiva 

habermasiana. No obstant això, Forst (1994) sembla fer també una distinció entre discurs religiós i discurs 

secular, malgrat no exclouria als ciutadans «monolingües» de l’esfera pública formal, quelcom que el 

frankfurtià li retrauria a Habermas (2005a: 138, nota 36) per correspondència. Per tant, la qüestió és 

ambigua. 
213

 Habermas (2005a: 137, nota 35). I el que és encara més trist: Forst (2002) canvia d’opinió i se suma 

finalment a la idea habermasiana de la «inassimilabilitat» entre ètica i religió. 
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incoherència podria permetre la inclusió de la religió, paga la pena examinar amb cura 

el seu raonament. I de fet, aquest ofereix elements per la crítica. 

En termes generals, Habermas afirma que ètica i religió comparteixen el fet de 

voler regular les mateixes interaccions socials però tenen un mode o procediment de fer-

ho radicalment distint. Seria aquest segon aspecte formal el que defineix el caràcter 

diferencial de la religió, que basa: 

 

«les seves conviccions existencials “arrelades èticament” en dogmes i en un nucli 

inviolable de veritats revelades i infal·libles que eviten i es sostreuen del debat discursiu 

sense reserves al que sí s’exposen altres orientacions ètiques de la vida, és a dir, les 

concepcions d’allò bo mundanes» (Habermas, 2005a: 137, la cursiva és meva). 

 

És a dir, com prèviament en l’analogia amb l’estètica, Habermas qualifica el tret 

distintiu de la religió com «extraterritorialitat discursiva d’un nucli de certeses 

existencials». Tot seguit anomenaré la diferència entre religió i ètica amb el terme 

«règim de fonamentació», ja que sembla que les dues aborden els mateixos problemes, 

però la forma de regular aquestes interaccions socials per part de la fe no és discursiva 

ni reflexiva, sinó intrínsecament dogmàtica, extradiscursiva i inabordable per la raó.214 

Doncs bé, de la mateixa manera que és qüestionable una caracterització de la religió 

com un llenguatge essencialment privat, subjectiu i monològic, és igualment 

problemàtic definir la religió com a quelcom substancialment dogmàtic. És més bé una 

qüestió de fet i contingent, idea que fins i tot es recolza amb l’acceptació habermasiana 

de l’existència de comunitats religioses «no dogmàtiques». A més, és obvi que els 

subjectes ètics, individuals o col·lectius, poden ser tan o més dogmàtics com els 

creients. 

Addicionalment, Habermas no analitza només les semblances i diferències 

d’ètica i religió en abstracte o per separat, sinó que considera que hi ha «idees ètiques» 

seculars i «propostes ètiques» dins de les religions. És a dir, compara entre una ètica-

secular i una ètica-religiosa, tot oferint un criteri de distinció diferent: la primera 

refereix a una vida bona i exemplar, a les identitats i a una pretensió de validesa 

contextual i limitada; la segona té pretensions de vincular universalment.215 No obstant 

                                                 
214

 A la dècada dels anys vuitanta Habermas ja deia que la creença s’oposa a l’acció comunicativa. 
215

 Habermas (2004b: 115). La primera repeteix els termes de Facticitat i validesa. Això recolza la 

comparació entre una comunitat religiosa i una col·lectivitat o identitat ètica, tot fonamentant l’analogia 

entre la democràcia tolerant i la democràcia inclusiva social o políticament. A més, també recolza 
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això, és el mateix Habermas qui s’encarrega de refutar aquesta la seva pròpia distinció, 

ja que posteriorment nega explícita i literalment la possible universalització de les 

doctrines religioses.216 Encara més, la contradicció arriba a tal punt que fins i tot 

identifica ètica i religió per justificar l’exclusió de la religió de l’espai públic formal: 

tot basant-se en una prèvia distinció substancial entre «moral», identificada amb 

l’imperatiu categòric, i «ètica», basada en la regla d’or,217 diu que com que l’ètica «no 

obliga a un adopció recíproca de les perspectives de tots els afectats», la religió s’ha 

d’excloure. És a dir, a la pràctica Habermas sí assimila ètica i religió com a formes de 

discurs intrínsecament impossibles de generalització. Per tant, no escau cap distinció 

entre elles i, contràriament al que acaba de dir, ni una ni l’altra haurien de ser 

«privatitzades» a l’estil liberal. 

En sisè lloc, tot canviant d’estratègia però usant algunes de les idees prèvies, en 

lloc d’intentar distingir entre religió i altres formes de relació social com a formes 

radicalment diferents de discurs, Habermas indica que la religió constitueix una forma 

de racionalitat no discursiva i oposada a la raó comunicativa. És a dir, Habermas 

argumenta que la religió no és una forma de «discurs» pròpiament dit, cosa que 

invalida la terminologia que usa constantment: «discurs secular» contra «discurs 

religiós».218 Així les coses, la distinció entre religió i altres formes d’interacció social 

rauria més bé en el mode o règim de fonamentació d’aquestes, noció introduïda fa no-

res: el principi discursiu i els pressupòsits pragmaticoformals del costat d’allò secular; i 

els dogmes, les veritats revelades, i les autoritats sobrenaturals del costat de la religió.219 

Així, aquesta no seria dialògica ni intersubjectiva, sinó monològica, objectiva i «super- 

o meta-subjectiva»; seria un mode d’integració social prereflexiu, prediscursiu, previ o 

                                                                                                                                               

inintencionadament la crítica a la separació deontològica entre ètica intrínsecament particular i moral 

inherentment universal. 
216

 Habermas (2005a: 141, nota 40). 
217

 Tal com la defineix a la Teoria de l’acció comunicativa. 
218

 D’entrada, sembla una bona estratègia perquè el problemàtic terme «traducció inter-discursiva» es 

sosté en l’errònia creença de tractar-se de «discursos». Ara bé, el mateix concepte «discurs» ho refuta: és 

un tipus de pràctica social molt concreta que té lloc dins tota llengua. El discurs pràctic suposaria la 

discussió intersubjectiva que explicita mitjançant l’acció comunicativa els dubtes i qüestionaments sobre 

les pretensions de validesa normatives. El discurs teòric seria anàleg, respecte les pretensions 

«cognitives» (Habermas, 1981). Per tant, estrictament parlant, la «traducció inter-discursiva» no suposa 

traduir una paraula, una oració o un text d’un idioma a un altre. Podria ser transformar un tipus de 

pretensió de validesa «veritat», per exemple, en pretensió de validesa «eficàcia»? No, tampoc, ja que 

Habermas (1981) considera que les formes de racionalitat o acció social són irreductibles. 
219

 Així, «traduir» des de la religió al discurs secular faria que una proposta normativa, diguem l’ús d’una 

vestimenta específica en un espai sociotemporal determinat, passés d’estar justificada per arguments 

d’autoritat, dogmes i raons inqüestionables, a ser justificada per «la coerció del millor argument», «bones 

raons» fal·libles i el potencial reconeixement intersubjectiu de tots els afectats. 
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aliè a l’acció comunicativa. Per tant, Habermas a Entre naturalisme i religió refà 

implícitament la seva teoria de l’acció comunicativa, tot afegint un nivell superior en els 

tipus d’accions i de racionalitats. Ara, totes les formes de discurs i validesa descrites 

abans com les úniques existents formen part d’un subconjunt definit com «discurs 

filosòfic secular», tot distingint-se de la religió en l’esmentat règim de fonamentació. I 

de la mateixa manera que dins d’allò secular hi ha diferents racionalitats —ètica, moral, 

estètica, jurídica, cognitiva, instrumental, estratègica, etc.—, dins de la religió hi pot 

haver la mateixa diversitat d’accions i valideses.220 

Nogensmenys, aquesta estructura categorial «en dos compartiments estancs», 

religiós i secular, recolzada en dos modes de fonamentació oposats, és deficient i 

innecessària aplicant la famosa navalla d’Ockham. Tal com s’ha dit abans, el caràcter 

dogmàtic de les creences religioses és quelcom tant contingent com el suposat caràcter 

reflexiu d’allò secular. Prova d’això és que els dogmes i les formes de justificació 

irreflexives formaven part dels mons de la vida seculars a la obra de Habermas de la 

dècada dels vuitanta. Així, si la religió i els dogmes pertanyen al món de la vida és 

perquè malgrat ara poden ser un conjunt de conviccions inqüestionades, originalment 

eren pretensions de validesa reconegudes intersubjectivament però que s’han heretat i/o 

(re)produït de forma no comunicativa. És a dir, la religió no és substancialment externa 

ni independent de les mateixes pretensions de validesa fal·libles que constitueixen «allò 

secular». Ni és un tipus de discurs diferent, ni un llenguatge específic. I és que només hi 

ha una estructura de pretensions de validesa i diversos modes de justificació de les 

mateixes, en competència o complementarietat relativa i contextual. 

Per això, Habermas defineix i identifica erròniament la religió amb un únic 

d’aquests dos modes o règims de justificació i fonamentació, el «dogmàtic». És a dir, en 

el seu intent desesperat de justificar una distinció substancial entre discurs secular i 

religió,221 concep que la religió és única, exclusiva i intrínsecament monològica i 

autoritària, oposada diametralment a l’acció comunicativa, forma d’interacció dialògica, 

convencional i democràtica. És per culpa d’aquesta premissa falsa que l’autor 

germànic pot i es sent obligat a excloure la religió de l’esfera pública formal. Perquè 

pressuposa que són impossibles les formes de creença i/o de fe que siguin 
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 Així, Habermas descriu les comunitats de creença com a «doctrines ancorades dogmàticament», i 

afirma com Rawls que la consciència religiosa és una «doctrina comprehensiva que reclama autoritat per 

estructurar la vida en el seu conjunt» i té «una pretensió de monopoli interpretatiu i de conformació de la 

vida en tots els seus aspectes» (Habermas, 2005a: 144 i 2004b: 117, respectivament). La religió és una 

forma de poder que pretén regular dogmàticament totes les formes de validesa possibles. 
221

 Tant a la Teoria de l’acció comunicativa com a Entre naturalisme i religió. 
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intersubjectivament reconegudes, convencionals, fal·libles, i que per tant s’assemblin 

perfectament a les «valideses» pròpies de la raó dialògica humana i finita. Paradoxal o 

irònicament, aquest supòsit sí que és un «dogma»;222 i de fet contradiu la gran virtut de 

l’obra habermasiana anterior.223 En conclusió, l’error de Habermas a la primera dècada 

del segle XXI és no continuar coherentment amb la seva pròpia anàlisi discursiva de les 

pretensions de validesa dogmàtiques, cosa que el duria a considerar la religió com un 

tipus d’acció social que només contextual i relativament es pot distingir de la resta, ja 

que depèn de la mateixa justificació discursiva, i per tant, no es tracta de cap llenguatge 

extrínsec ni substancialment diferent que, per això, cal traduir.224 Així, inclouria a la 

religió en tota la deliberació público-política, perquè ja des dels vuitanta tenia a l’abast 

un model de relació normativa entre dogmes, religiosos o no, i pretensions de validesa 

reconegudes convencionalment; un model en el que governa una acció comunicativa 

que qüestiona i fluïdifica reflexivament els dogmes. 

La setena ocasió en què observo que Habermas pressuposa la distinció 

essencialista entre religió i allò secular, és quan proposa una «alliberació 

secularitzadora de potencials de significació encapsulats en la religió».225 I és que un 

dels motius explícits als que apel·larà per motivar als no creients a participar en la 

traducció positiva entre els dos tipus de discursos és la idea segons la qual el principi 

ètico-polític de la igualtat humana és un exemple dels molts continguts de racionalitat 

vàlids que es troben dins d’una religió.226 Això justificaria l’esforç de traducció al qual 

                                                 
222

 A més, contradiu el que va reivindicar anys enrere, als seixanta: una «opinió pública» no reduïda a 

aparença, contra el platonisme que menysprea la dóxa. És a dir, viola el pensament postmetafísic que 

afirma que tot és resultat de processos socials de reconeixement, i pel qual la renúncia a l’objectivitat no 

suposa cap relativisme subjectivista. Potser això li resulta ofensiu a aquest Habermas (2005a) tan proper a 

la religió, catòlica, en tant que negaria la «natura» intrínseca de la fe. No obstant això, és una idea 

versemblant des de la sociologia de la religió i des dels estudis contemporanis en neurociència (Ramos, 

2011). 
223

 Això és, una teoria social normativista que permet entendre com tot dogma no és més que una 

pretensió de validesa que en el passat es va reconèixer intersubjectivament i que ha passat a la tradició 

com quelcom inqüestionat o inqüestionable i que ha oblidat el seu insuperable i innegable origen dialògic 

i convencional. Per això cal relativitzar, fluïdificar o «lingüistitzar» els dogmes religiosos. 
224

 A no ser que la «traducció interdiscursiva» signifiqués per Habermas precisament el pas a un règim de 

fonamentació discursiu. En tal experiment mental, Habermas mantindria com demano el primat de la raó 

comunicativa sobre els dogmes en la legitimació de l’Estat democràtic de dret. No obstant això, en tant 

que els dogmes poden ser religiosos però també ètics, estètics, morals, científics, etc., és incomprensible i 

per tant rebutjable que només s’exclogui de l’esfera pública formal a la religió, quelcom que em du a 

pensar com abans: es pressuposa que la religió és un llenguatge i/o un discurs essencialment distint. 
225

 Habermas (1994b) ja parlava de «potencials semàntics inserits en la cultura del monoteisme jueu». 
226

 La «traducció que l’ésser humà és imatge de Déu en la idea de la igual dignitat de tots els éssers 

humans» (Habermas, 2004b: 116). 
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ens convida.227 Com explicaré al proper apartat, això el du a apel·lar a una autocrítica de 

la raó humana que la faci multidimensional, i a reivindicar una reflexió històrica dels 

orígens del pensament postmetafísic, híbrids i mestissos entre raó i religió. Així, ens 

suggereix que algunes categories claus del pensament modern, il·lustrat i suposadament 

secular, són apropiacions, interferències i germanors amb tradicions i cosmovisions 

religioses, «contingut cognitiu de les quals la filosofia ha sabut alliberar de la seva 

original encapsulació dogmàtica»: 

 

«Seria irraonable descartar a priori la idea que les religions mundials mantenen amb 

fermesa un espai dins de l’edifici diferenciat de la modernitat perquè la seva substància 

cognitiva encara no ha estat liquidada. En tot cas, no es pot excloure que duguin amb si 

mateixes potencials semàntics valuosos que desenvolupin una energia capaç d’inspirar a 

tota la societat una vegada alliberin els seus continguts de veritat profans» (Habermas, 

2005a: 150, la cursiva és meva). 

 

La meva crítica és simple: si és possible «desencapsular» allò prèviament tancat 

de forma dogmàtica, llavors resulta obvi que originalment es tractava d’un saber o una 

pretensió de validesa discursiva. Això recolza de nou la meva interpretació de les 

religions com a formes de validesa comunicatives que històricament s’han «solidificat», 

o formes d’interacció intersubjectives que posteriorment «obliden» la seva gènesi social 

per «absolutitzar-se».228 Per tant, la tesi habermasiana segons la qual dins dels discursos 

religiosos hi ha empresonades idees, valors, propostes, normes, etc., valuosos i útils per 

a les nostres societats i l’emancipació humana, és més coherent amb una consideració 

de la religió com una classe de discurs que pertany al mateix llenguatge que la resta de 

discursos. Així les coses, de nou s’observa com l’estratègia per motivar als no-creients 

és potencialment contradictòria amb el seu pressupòsit categorial que distingeix 

                                                 
227

 Bastaria així recordar els estrets vincles entre els grans filòsofs i filòsofes de la història i les seves 

creences religioses, per observar els fecunds fruits de tal relació. En especial, Habermas menciona a 

Walter Benjamin, un excel·lent exemple de traductor vàlid entre filosofia i religió, i a Brunkhorst (2002), 

qui estudia els orígens judeocristians de la solidaritat. Així, aquest últim s’uniria a Forst en la convicció 

que és insuficient una forma jurídica i abstracta de la identitat social pot motivar la solidaritat ciutadana. 

Malgrat hi ha algunes referències a les tradicions àrabs, es palpa un cert cristianocentrisme o 

catolicocentrisme. Aquesta reivindicació de la influència positiva de la religió ja es troba a Ciència i 

tècnica com a ideologia, on ell destaca el llegat de la mística jueva en la primera generació de l’Escola de 

Frankfurt. 
228

 Aquest procés es podria explicar a causa de la manca de llibertat d’expressió o de democràcia en el 

interior de les comunitats religioses. 
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substancialment entre raons seculars i religioses.229 En definitiva, els continguts 

valuosos a recuperar de l’interior dels discursos religiosos demostren que les religions 

no són intrínsecament dogmàtiques, sinó que han esdevingut així per raons 

extrínseques.230 

Per acabar i recapitular la meva proposta, diré que la millor resposta a totes les 

apressants qüestions anteriors és l’eliminació directa de la distinció substancialista 

entre discurs secular i discurs religiós: les «raons religioses» són raons com les «no-

religioses», malgrat contextualment puguin tenir continguts, àmbit de validesa o 

destinataris diferents.231 Perquè les religions són un invent, una creació o un producte de 

la raó humana, com la ciència o la música, entre d’altres.232 Per tant, de la mateixa 

manera pot ser històricament significatiu distingir entre dret i moral o política i ètica, 

pot ser útil separar religió i altres «discursos». Però si es fa des del punt de vista 

discursiu i reflexiu, ha de ser sempre una diferència contextual i relativa. Ara bé, 

innegablement els «discursos religiosos» tenen perfecta cabuda dins de la teoria de la 

raó comunicativa.233 Aquesta és l’explicació més simple per un fet inqüestionable: els 

continguts materials i específics de qualsevol religió, és a dir, les conviccions, normes, 

cosmovisions, institucions, valors, etc., que expressen, poden ser avaluats discursiva i 

reflexivament, i en coherència, legitimats democràticament per part d’una comunitat 

                                                 
229

 A més, aquest intent d’animar a l’alliberació de valors racionals clausurats dins de les religions també 

és contradictori amb l’exigència prèvia de Habermas de mantenir-nos agnòstics respecte de la fe, ja que 

només podem fer lliures els potencials de racionalitat si prèviament s’avalua a la religió en totes les seves 

dimensions. És a dir, la mera traducció interdiscursiva com a medi d’alliberament de «bones raons» viola 

la demanda d’abstenció cognitiva. Òbviament, la meva solució és no demanar cap abstenció i sí analitzar 

les religions amb totes les conseqüències, tot considerant-les formes de discurs que s’ha dogmatitzat però 

que poden tornar-se fluïdificar. 
230

 Per a mostra, un botó: com és sabut, un colom i no un home és la representació simbòlica de l’Esperit 

Sant, un dels tres integrants de la Santíssima Trinitat catòlica. Ara bé, això és així només des del Concili 

de Trento de 1593, quan es decidí prohibir la iconografia antropomòrfica com a reacció conservadora 

contra la Reforma de Luter, potenciant les «essències» del catolicisme. Un exemple és l’excepcional 

retaule de la Santíssima Trinitat, de principis del segle XV, que hi ha la catedral de Mallorca, i on 

l’Esperit Sant és representat amb una figura humana. Tal anècdota prova que fins i tot els dogmes de fe 

més sagrats han estat sempre en el seu origen resultat de processos «democràtics» per part d’una 

comunitat social —en aquest cas, religiosa. 
231

 Insisteixo: no hi ha res més lluny del meu desig que eliminar tota distinció entre discursos religiosos i 

seculars. L’únic que he pretès és eliminar la diferenciació que vol ser essencialista i a priori. 
232

 El mateix afirmà Karl Marx: «Feuerbach no veu, per tant, que el “sentiment religiós” és també un 

producte social i que l’individu abstracte que ell analitza pertany, en realitat, a una determinada forma de 

societat. [...] La vida social és, en essència, pràctica. Tots els misteris que descarreren la teoria cap al 

misticisme, troben la seva solució racional en la pràctica humana i en la comprensió d’aquesta pràctica» 

(Marx, 1845: VII i VIII, respectivament, la cursiva és meva). 
233

 Així, la religió podria ser una forma de pretensió de validesa específica però també discursiva, anàloga 

al dret, la moral, etc. Per a un número limitat de religions, apel·laria a una vida més enllà de la mort, com 

a «àmbit de validesa distintiu». Per tant, també seria combinable amb altres tipus de validesa dins d’una 

mateixa acció social, i/o usar-se per reconèixer o rebutjar altres pretensions. 
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política. És a dir, no hi ha res intrínsec en una creença religiosa que la faci 

obligatòriament de seguiment dogmàtic.234 

Tot això provocaria l’abandonament de la necessitat de traducció inter-

discursiva; i per tot plegat, es permetria la inclusió de qualsevol argument en tots els 

nivells de l’esfera público-política. De fet, això seria l’única solució acceptable, àdhuc 

en el cas de les societats on la majoria és religiosa. Perquè si tot depèn del règim de 

fonamentació discursiu, és irrellevant el percentatge de persones creients o no religioses 

que hi ha. És a dir, tant els discursos religiosos com els participants creients són 

«inclusibles» en la deliberació pública sempre que, al marge totalment del tipus de 

llenguatge que usin, no vulguin canviar el procediment de legislació legítima sota 

condicions de reconeixement intersubjectiu de pretensions de validesa.235 

En altres paraules, el problema no és la qualitat o la naturalesa lògica de les 

raons, sinó l’amplitud o l’abast tant dels destinataris com dels usuaris de les propostes. 

Així, s’ha de poder argumentar públicament sobre legislacions i polítiques que afectaran 

tot el conjunt de la ciutadania sempre que els arguments i les raons no facin 

discriminacions entre aquests subjectes, emissors i receptors, i malgrat s’usin raons 

religioses. I això és així perquè tant un discurs secular com un de religiós poden 

igualment apel·lar o defensar una norma que sigui excloent o inclusiva, al marge del seu 

eventual i problemàtic caràcter lògic. Per tant, es retorna al principi discursiu com la 

norma fonamental de tota deliberació, d’aquí que l’anomeni «nucli normatiu» de la 

concepció de la democràcia i de la justícia.236 

Addicionalment, no escau excloure les raons religioses en sí, sinó només un 

mode concret d’acceptació, acatament i obediència de qualsevol classe de convicció: el 

dogmatisme. Així, cal simplement aplicar a la religió el model discursiu de legitimació, 

                                                 
234

 No obstant això, és obvi que la religió, com qualsevol altra pràctica social, malgrat es constitueix arran 

de pretensions de validesa que són reconegudes intersubjectivament, pot «oblidar» amb el pas del temps 

el seu origen convencional, fins a assolir un aparent caràcter inqüestionat i inqüestionable, «dogma». 

D’aquí l’aparença de ser «no secular». 
235

 Quelcom al que estan perfectament preparats en la mesura que tota persona que ha estat socialitzada 

i/o educada en «la cultura de les raons» pot justificar-se discursivament, si vol. 
236

 Repeteixo, el «nucli normatiu» és el principi discursiu, la norma fonamental de tota deliberació, segons 

el qual s’ha d’imposar un mode públic, reflexiu i discursiu de raonar i de prendre decisions, però no s’han 

de tancar les portes a cap subjecte ni tampoc a cap tema o idea. Aquest principi evitaria el neutralisme 

liberal, i permetria la discussió pública sobre tota qüestió de fe com l’única forma de permetre el 

desvetllament i la crítica de les conviccions religioses implícites i innegables dels treballadors públics, 

polítics, funcionaris, jutges, administradors, etc. I això és viable i vàlid fins i tot en el cas de promoure 

una norma, pràctica o institució que empíricament discrimini a un subjecte, individual o col·lectiu. És a 

dir, el principi discursiu no exclou la possibilitat de la discriminació, però imposa un procés de validació 

pública d’aquesta per a ser justa. Així, la deliberació democràtica pot legitimar desigualtats, asimetries i 

relacions de poder i violència desiguals. 
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on els acords públics es segueixen assolint en base a l’acceptació dels millors arguments 

i la «coacció no coactiva de la millor raó». Només en aquesta mesura, la democràcia 

tolerant i postsecular podrà considerar-se de ple dret una forma d’aplicar el model 

deliberatiu i inclusiu al fenomen de la fe. Perquè el deliberacionisme ha d’imposar un 

mode públic, reflexiu i discursiu de raonar i de prendre decisions, però no ha de tancar 

les portes a cap subjecte ni tampoc a cap tema o idea.237 

La racionalitat humana postsecular i no natural. Aquest és el tercer pressupòsit 

de la democràcia postsecular. Prèviament he denunciat que a nivell teòric la necessitat 

de traducció és contradictòria. A més a més, també he afirmat que a nivell pràctic és 

injusta perquè, malgrat Habermas l’encarrega per igual a tota persona,238 depèn 

principalment dels creients. Això és així perquè és altament improbable que els 

conciutadans no creients o d’altres confessions vulguin cooperar. Per què haurien de 

fer-ho si no pertanyen a tal identitat o comunitat religiosa particular? És a dir, per què 

persones que no comparteixen les mateixes raons, creences i pràctiques, i per tant, estan 

en probable desacord o «en competència deliberativa» amb o contra els arguments dels 

religiosos, haurien d’estar motivats per traduir les raons alienes i que així aquests 

arguments i demandes es puguin «traduir» o transformar-se en poder comunicatiu, 

primer, i poder polític, després?239 En tant que les respostes convincents brillen per la 

seva absència, la proposta d’una democràcia postsecular pressuposa una condició 

irreal i contrafactual, i per això «peca» d’una esperança ingènua.240 

Per explicar aquest problema des d’un altre enfocament, Habermas defensa la 

inclusió de la religió en l’esfera pública informal —amb la seva posterior traducció, o 

«secularització», en l’esfera pública formal—, en tant que les religions també contenen 

                                                 
237

 Tot refutant de nou el caràcter consubstancialment dogmàtic que Habermas adscriu a la religió, 

distingeixo entre excloure de la deliberació i negar la validesa als raonaments irreflexius, als arguments 

d’autoritat, al monologuisme, etc., d’una banda, i el fet d’impedir que s’usin arguments religiosos i 

creences o valors, d’una altra. Perquè una cosa és la forma d’enraonar o argumentar, i una altra són les 

idees o propostes concretes que s’articulen. 
238

 «Una cultura política liberal fins i tot pot esperar dels ciutadans secularitzats que participin en els 

esforços de traduir les contribucions rellevants des d’un llenguatge religiós a un llenguatge públicament 

accessible» (Habermas, 2004b: 119, la cursiva és meva). 
239

 Amb aquesta pregunta s’observa clarament que Habermas (2005a) afegeix un estadi previ al circuit 

oficial de circulació del poder legítim, que a Facticitat i validesa ja suposava precisament un tipus de 

traducció del poder comunicatiu en polític a través del dret, codi o mitjà traductor. 
240

 És a dir, modestament poso en dubte l’expectativa habermasiana en la motivació psicològica dels 

ciutadans no creients per participar en la traducció inter-discursiva, sobretot tenint en compte que l’origen 

de tota aquesta reflexió sobre la religió és la crisi de motivació social per participar en les pràctiques 

democràtiques en general. Com es pot creure així en «la disposició ciutadana en trobar potencials de 

racionalitat traduïbles dins de les religions»? Aquest últim concepte també apareix a Habermas (2002).  
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«intuïcions morals» vàlides i possibles «continguts de veritat».241 Aquests continguts 

morals i cognitius vàlids, propis i inherents a les religions, poden arribar a l’esfera 

pública formal només després de la pertinent traducció en l’àmbit preparlamentari que 

és l’esfera pública política «espontània». És a dir, Habermas permet l’ús de les raons 

religioses a l’esfera pública informal, en part perquè aquesta inclusió és la precondició 

del necessari procés de traducció de la religió en un llenguatge secular —suposadament, 

l’únic apte a l’esfera pública formal. Ara bé, la pregunta és: com un individu pren 

consciència i es convenç de tals «potencials de racionalitat» inherents a tota religió? 

Doncs bé, la resposta de Habermas és que la raó humana ha assolit un nou 

estadi de reflexivitat que ho permet i fomenta. Com que aquesta tesi es postula a través 

de diversos arguments entrelligats, els explicaré amb un poc de detall.242 

En primer lloc, ja s’ha esmentat que Habermas valora molt positivament 

«l’expressió i la sensibilitat ètica envers fracassos vitals, patologies socials, infelicitat i 

deformació de contextos de vida desfigurats» que es dóna només dins de les comunitats 

religioses no dogmàtiques ni coercitives. Per això, veu justificada la disposició 

filosòfica d’aprendre de la teologia, ja que en la religió s’amaga un saber ètic intacte 

que actualment s’ha perdut en els discursos seculars.243 Per tant, en aquest primer intent 

de motivar als no creients en favor de la traducció inter-discursiva es pressuposa la 

distinció esmentada i criticada entre «ètica secular» i «ètica religiosa».244 

En segon lloc, es planteja si pot haver efectes negatius o perversos propis de la 

«secularització» contra la solidaritat ciutadana. Per això, Habermas proposa entendre 

aquesta secularització moderna com un procés d’aprenentatge dual que afecta i obliga 

simultàniament tant les tradicions religioses com les il·lustrades a reflexionar sobre els 

seus propis límits. Això connecta directament amb la crítica postmoderna a tota forma 

de raó. I és que avui en dia torna a rebre ressò la idea segons la qual «només una 

orientació religiosa vers un punt de referència transcendent pot treure del carreró sense 

                                                 
241

 Habermas (2005a: 139). 
242

 És important explicar-la perquè s’allunya bastant de la teoria social evolutiva que es perfila a La 

reconstrucció del materialisme històric. 
243

 Habermas (2004b: 116) exemplifica el profitós diàleg entre filosofia i teologia amb la relació entre 

metafísica grega i cristianisme, ja que el segon s’apropiaria de conceptes, valors i normes que la primera 

articula. Al meu parer, això més bé reafirma que la religió és un tipus de discurs més dins de la raó 

comunicativa, capaç de generar acords intersubjectius i per tant, de convenir, criticar i canviar relacions i 

institucions socials.  
244

 Un dels problemes és que l’aprenentatge ètic sols es donaria per part de comunitats religioses no 

«dogmàtiques», condició indesxifrable sense l’avaluació cognitiva desaconsellada per Habermas. 
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sortida a la modernitat penedida» (Habermas, 2004b: 114).245 Per això, el fet d’avaluar 

aquestes propostes suposa, explícitament, una revisió de la seva teoria de la raó 

comunicativa com a fonament de tota forma de normativitat.246 

Coherentment, Habermas accepta que ha aparegut una autoreflexió sobre els 

orígens metafísics i religiosos de la filosofia, que posa en relació aquesta amb la 

teologia. Així, el punt en connexió entre filosofia i teologia es descobreix quan, en 

l’autocrítica de la raó comunicativa, analitza els fonaments profunds d’aquesta 

racionalitat discursiva, base de la normativitat aquí defensada, i comprova que «té el seu 

origen en una altra cosa, el poder de la qual ha de reconèixer».247 Però no cal que la raó 

estigui «inicialment moguda per impulsos teològics» perquè aquesta raó comunicativa 

«es faci conscient dels seus propis límits» i per això, «es transcendeixi a si mateixa en 

direcció a una altra cosa». En altres paraules, s’admet que una autocrítica coherent de la 

raó comunicativa, en tant que és finita i històrica, pot donar peu a discursos teològics i 

transcendents. Això fa que es consideri que: 

 

«Existeix una filosofia que conscient de la seva fal·libilitat i de la seva fràgil posició [...] 

insisteix en la diferenciació genèrica, però de cap manera pejorativa, entre el discurs 

secular que aspira a ser accessible a tot el món i el discurs religiós dependent de les 

veritats revelades» (Habermas, 2004b: 115, la cursiva és meva). 

 

I és aquesta filosofia fal·lible la que defensa que cal respectar la fe. Ara bé, no 

només cal respecte, o «abstenció cognitiva», sinó també voluntat d’aprendre del discurs 
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 Reapareixen la religió i la metafísica com a fonaments normatius, a causa o gràcies o en coherència 

amb la postmodernitat, en tant que aquesta no permet cap forma de raó intersubjectiva immanent, 

quelcom que facilita molt més les aspiracions de retornar a un escenari metafísic transcendent, el qual 

voldria evitar els perills d’una «raó instrumental» que apunta inequívocament al destí terrible d’una 

autodestrucció humana. Així, les apel·lacions religioses o metafísiques contemporànies volen respondre 

al mateix problema que Habermas va enfrontar als anys vuitanta: com superar el camí sense sortida de la 

raó instrumental. Però ho fan de forma premoderna, amb un retrocés a allò preconvencional i tradicional, i 

amb la connivència de la postmodernitat. Habermas (2005a) és molt útil perquè permet veure com la 

postmodernitat irracionalista és molt coherent amb posicions religioses i metafísiques que no confien en 

la possible construcció intersubjectiva d’una raó finita, i que per això es lliuren a una forma de llenguatge 

i discurs mistèric, sectari, elitista, minoritari i sincrètic, malgrat diuen retòricament que pretenen ser una 

crítica o superació de la metafísica. 
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 Quelcom que podria anomenar-se, amb totes les seves ressonàncies kantianes, Crítica de la raó 

comunicativa. En concret, Habermas es planteja si l’individualisme possessiu dominant avui en les 

societats complexes és inherent al secularisme tal com es desenvolupà a la modernitat occidental. Per mi, 

la resposta correcta hauria de ser que sota la modernització occidental i secular només es va permetre un 

tipus de socialització, la unidimensional racionalitat instrumental, però que hi ha altres modernitzacions 

possibles, impedides, soterrades i subordinades, no individualistes però igualment seculars. 
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 Per això, Habermas (2005a: 150) postula que la història de la relació entre les religions i la filosofia 

posa de manifest els orígens multidimensionals de la raó humana. 
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religiós. I així s’observa el segon argument per motivar els no creients a participar en la 

traducció interdiscursiva, en suspens al principi. Perquè aquesta última idea és 

desenvolupada fins a establir que els motius per voler participar en la traducció 

interdiscursiva es basen en la comprensió de la finitud de la raó humana.248 I és que la 

proposta d’una democràcia postsecular té un pressupòsit que alhora és també una 

exigència derivada: el deure de ser tolerants suposa pels no creients comprendre que la 

raó, fins i tot en la versió comunicativa, és finita i fal·lible, i per tant, la relació entre 

saber i fe s’ha de repensar.249 Per això, Habermas proposa que se li atorgui a les 

conviccions religioses l’estatus epistèmic de «no absolutament irracionals».250 

La primera conseqüència de l’acceptació d’aquesta raó finita i «no natural» és 

que no tenim una facultat innata ni universal sinó que aprenem a raonar, cosa 

contingent i dependent de circumstàncies socioeconòmiques, de decisions polítiques, 

etc.251 La meva opinió és que arran d’aquesta nova comprensió de la raó humana, en tant 

que capacitat humana que s’aprèn i desenvolupa contingentment en relacions socials, 

assoleix una importància cabdal l’educació, com el dret i el deure més fonamental de tot 
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 Aquesta idea, segons la qual la democràcia postsecular descansa en una raó humana no natural i més 

fal·lible que mai, es confirma de nou quan es diu que hi ha encara a un altre obstacle: una actitud 

dominant avui, el «naturalisme cientifista». Aquest suposa per Habermas (2005a: 149 i 155) i 

Wolterstorff (1997) una forma de doctrina comprehensiva similar a les religioses, però recolzada en raons 

i enunciats seculars i científics. De fet, tota forma de democràcia depèn de la refutació d’aquest 

cientifisme, ja que aquesta cosmovisió qüestiona qualsevol forma de normativitat i per tant, la possibilitat 

mateixa de la Teoria Crítica. Així, el que està en joc és la possibilitat mateixa d’una integració política i 

democràtica de la societat, en tant que el cientifisme és una forma de determinisme que anul·la la llibertat 

i per tant la responsabilitat humana. Per això, devalua «tant els enunciats morals, legals i avaluadors com 

els enunciats religiosos». Òbviament, la seva refutació tindrà lloc precisament gràcies a la mateixa teoria 

de la raó postsecular que sosté la democràcia inclusiva religiosament. I és que per Habermas la raó finita i 

autocrítica suposa també el rebuig d’un cientifisme que exclogui a la fe com part de la genealogia de la 

racionalitat. Al meu parer, aquest fenomen del cientifisme també és útil per revelar les incoherències i 

errors habermasians. Si la ciència moderna és resultat de la història de la raó humana, i aquesta inclou 

també les religions, això demostra la condició inalienablement discursiva de tot producte social humà. 

Encara més, el fet que del discurs cognitiu, validesa «veritat» i institució social «ciència», en pugui 

derivar una forma de cosmovisió anàloga a la fe, el «cientifisme», esdevé un argument ja inapel·lable en 

favor de la meva interpretació discursiva de les religions. I és que si la ciència també pot esdevenir una 

doctrina igualment dogmàtica, això vol dir que la distància, negació o oblit de la discursivitat per part 

del discurs religiós no és quelcom exclusiu de les religions. Per tant, la religió és una forma d’interacció 

social intrínsecament tan discursiva com les altres. I per això mateix, tan susceptible d’esdevenir 

dogmàtica com la resta. 
249

 Habermas (2004b: 118). És a dir, la «crisi de la raó», que pels postmoderns suposa la fi de tota 

possible subjectivitat normativa i també de tota legitimitat política, per Habermas suposa una oportunitat 

per a una intersubjectivitat racional però també sensible a altres formes de consciència. Per tant, si 

Facticitat i Validesa suposa l’abandonament del idealisme normativista i moralista, ara Habermas 

abandona el racionalisme i la fe absoluta en la raó comunicativa. 
250

 És en tant que la raó dialògica és finita, que dins dels discursos religiosos pot haver-hi potencials de 

racionalitat sí comunicatius i sí traduïbles al discurs secular. La democràcia tolerant suposa així rompre 

amb la dicotomia i el primat de la raó sobre la fe. 
251

 Per això, Habermas (2005a: 127) considera que les regulacions en matèria religiosa seran justes només 

si els participants aprenen a adoptar les perspectives dels altres. 
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individu. Ara bé, una educació no només científica, cognitiva o instrumental, sinó una 

educació integral que cobreixi totes les dimensions de validesa o discursives de la raó 

humana. També allò empàtic, emocional, moral, estètic, etc. i etc. I per què? Doncs 

perquè d’això depèn la teoria de la justícia. És a dir, sense una pedagogia discursiva no 

hi ha cap justícia ni democràcia possible, ja que totes les deliberacions públiques 

depenen que els subjectes desenvolupin prèviament i tinguin després les capacitats de 

deliberar, al marge de la motivació o la voluntat, que es presentava al principi de 

l’epígraf com el problema més punyent. En altres paraules, la principal condició (social) 

de possibilitat de la justícia és l’educació. 

Ara bé, resulta molt interessant que per a Habermas és el mateix procés o 

procediment de discussió pública, en l’espai públic, el que forma i educa els ciutadans a 

reconèixer-se entre si. És a dir, és la mateixa formació democràtica de la voluntat en les 

deliberacions la que ja educa els ciutadans.252 Per tant, resulta que la nova teoria de la 

raó històrica modifica l’estatus de la deliberació: no només és el procediment més just 

de legitimació del poder, sinó el mode més efectiu que té la ciutadania d’autoeducar-se 

a sí mateixa. Així les coses, enfront dels que critiquen el deliberacionisme tot afirmant 

que la societat és incorregiblement conformista, o que els subjectes estan incapacitats 

per satisfer les exigències pràctiques i epistèmiques que la deliberació requereix,253 

Habermas afirma que no cal que s’assoleixin aquestes competències fora i/o abans de la 

deliberació, ja que la deliberació és el procés de justificació democràtica del poder però 

també, simultàniament i potser en primer lloc, un procés d’educació pública de la 

ciutadania sobre si mateixa. Per aquesta raó, afirma: 

 

«Defensaré que els ciutadans creients i seculars només poden complir les expectatives 

normatives del paper liberal de la ciutadania si satisfan determinades pressuposicions 

cognitives i s’atribueixen mútuament les corresponents actituds epistèmiques. [...] En 

ambdós sentits, això no obstant, l’Estat liberal se les veu amb el problema que els 

ciutadans creients i seculars només poden adquirir aquestes actituds mitjançant 

“processos d’aprenentatge” complementaris, tot essent discutible si es tracta realment de 

processos d’aprenentatge i si, de totes maneres, l’Estat liberal no pot tenir cap influx 

sobre ells pels mitjans a la seva disposició del dret i la política» (Habermas, 2005a: 126, 

la cursiva és meva). 
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 Habermas (2005a: 128). 
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 Cf. Lippmann (1920, 1922 i 1925), principalment, però també altres, com Mouffe (1993, 1996 i 1999). 
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Al marge de quedar clar que és el model liberal d’Estat i de ciutadania el que 

guia tota la proposta, la idea important és que pels ciutadans no religiosos, el passar a 

viure en una societat postsecular suposa acceptar un pensament postmetafísic encara 

més reflexiu que abans. Les noves actituds epistèmiques que la modernitat occidental 

il·lustrada exigeix de les religions depenen d’un procés d’aprenentatge i de 

reconstrucció de les veritats religioses que ha de ser raonable i convincent pels propis 

participant i/o aprenents.254 Així les coses, la discursivitat ha de ser quelcom que 

s’aprengui i assoleixi lliurement, ja que en coherència amb la teoria de la raó finita, 

aquesta racionalitat esdevé una capacitat que s’aprèn socialment i que no es pot imposar 

sense contradir els seus propis principis normatius. 

Amb l’anterior ja s’ha sortit pràcticament del túnel argumental: la proposta 

d’inclusió parcial de la religió només en l’esfera pública informal en realitat no imposa 

cap càrrega asimètrica a ningú, perquè malgrat exigeix una traducció interdiscursiva 

que principalment suporten els ciutadans religiosos, els seus conciutadans no creients 

també tenen una responsabilitat proporcional. Concretament, Habermas afirma que no 

hi ha cap càrrega asimètrica perquè els ciutadans seculars també tenen el deure 

d’assumir determinades actituds epistèmiques o cognitives envers els ciutadans 

religiosos.255 I aquestes actituds van més enllà del simple respecte: se’ls demana una 

tolerància que suposa «una superació autoreflexiva de l’autoenteniment de la 

modernitat, exclusiu i endurit en termes secularistes».256 En altres paraules, no hi hauria 

cap càrrega asimètrica en la proposta habermasiana d’unes correctes relacions entre 

religió i política, això és, un lliure ús de raons religioses en l’esfera pública informal, 

però una obligada traducció a raons seculars en la formal. No n’hi hauria perquè així 

com els creients s’han d’adaptar i acceptar les institucions seculars, els no creients 

                                                 
254

 Habermas (2005a: 146). És summament interessant que s’afirmi que si tal procés d’aprenentatge fos 

una adaptació forçada o un simple ensinistrament, llavors Foucault tindria raó al descriure-ho com la 

imposició d’un «poder discursiu» sota l’aparent transparència del saber il·lustrat, cosa del tot 

contradictori amb l’autoenteniment normatiu de l’Estat constitucional i democràtic. És molt atractiva 

aquesta idea perquè confirma de nou la meva interpretació segons la qual cada forma de discurs és una 

forma de poder. Només perquè és així, tots els «discursos seculars» poden constituir una forma de poder 

secular o poder discursiu. Per aquesta raó, Habermas atorga la raó al filòsof francès, ja que si el 

secularisme, o el règim de fonamentació discursiu, s’imposés contra la voluntat i el convenciment dels 

subjectes, es produiria el domini d’una determinada «epistéme» —concepte que Foucault (1966) 

desenvolupa principalment a Les paraules i les coses. 
255

 Recordo que la càrrega asimètrica justificaria que els creients rebutgessin els processos d’aprenentatge 

de la «discursivitat pública», tot replegant-se en actituds dogmàtiques. 
256

 Habermas (2005a: 146-148) es recolza explícitament en Forst (2003), qui estudià la noció de 

«tolerància» de Pierre Bayle, filòsof dels inicis de la Il·lustració. Tots tres conceben la tolerància com una 

«virtut» epistèmica de la ciutadania democràtica, que es basa en l’autorestricció reflexiva d’una raó 

humana postsecular que no menysprea la religió. 
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s’han d’adaptar també a les societats postseculars, i ambdues adaptacions suposen 

processos de canvi de mentalitats, «aprenentatges complementaris» i actituds 

epistèmiques noves, és a dir, una càrrega pràcticament simètrica. I per això, la proposta 

normativa postsecular seria justa.257 

En general, ja he dit que no estic d’acord ni amb l’exclusió de la religió de 

l’espai públic formal ni amb la corresponent necessitat de traduir les religions a 

llenguatges seculars. Ara bé, tot això descansa en una teoria de la raó finita i 

postsecular que em sembla perfectament vàlida.258 De fet, aquesta concepció ampliada 

de la reflexivitat humana és tan vàlida que en derivo tres crítiques. 

En primer lloc, és precisament aquesta mateixa presa de consciència de la finitud 

i de la historicitat, o caràcter essencialment social de la raó, la que desautoritza i 

desaconsella la distinció substancial entre discurs secular i discurs religiós. És a dir, 

malgrat estic totalment d’acord amb la reflexió sobre els límits contingents de la raó, 

crec que això és molt més coherent amb la dissolució de les distincions entre filosofia i 

religió que siguin a priori i radicals, que no pas amb el seu manteniment. Curiosament, 

és aquesta distinció la responsable original de la proposta habermasiana d’una inclusió 

només parcial de la religió mitjançant la traducció inter-discursiva, etc. i etc. En altres 

paraules, la solució habermasiana, la raó finita, a tots els problemes i entrebancs que 

causa la seva problemàtica premissa, la distinció substancial entre allò secular i allò 

religiós, és molt més coherent amb l’eliminació d’aquesta mateixa premissa.259 Així, en 

el fons, l’autocrítica de la raó no natural suposa una crítica implícita a la distinció 

substancial entre discurs secular i religió, ja que la reflexivitat màxima implica 

comprendre i acceptar que tot prové de la mateixa font, humana, contingent i històrica: 

d’una raó que s’ha d’aprendre a usar. 
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 Per repetir l’argument de forma breu: tota la idea es sosté en l’aprofundiment reflexiu vers una teoria 

de la racionalitat finita i no natural, la qual du als subjectes no creients, però sí racionals i dialògics, a 

comprendre els límits de la seva pròpia raó. Això, fins al punt de valorar i considerar la fe i la religió com 

a formes vàlides de discurs que tenen «potencials de racionalitat». Aquesta «pressuposició cognitiva és 

necessària per a la disposició cooperativa que s’espera dels ciutadans seculars» (Habermas, 2005a: 151). 

Això és, gràcies a l’autoconsciència o «cerciorament autocrític dels límits de la pròpia raó secular se li 

imposa a ambdues parts l’adquisició de les apropiades actituds epistèmiques que no estan en absolut 

distribuïdes asimètricament». De fet, Habermas proclama que sense això és inviable esperar o exigir la 

cooperació dels ciutadans no creients en la tasca de traducció interdiscursiva. Per tant, la motivació per 

participar en la traducció rau en l’autocrítica o l’autoreflexió sobre els límits de la pròpia raó secular. 
258

 Així, si a la Teoria de l’acció comunicativa proposà una raó dialògica i fal·lible, però secularista, ara 

Habermas proposa una raó dialògica encara més finita i postsecular. 
259

 Malgrat Habermas desfà l’asimetria, no és per haver eliminat el deure original de traducció dels 

creients, sinó per la suposada càrrega equivalent de tolerància dels no creients, quelcom que evitaria tot 

problema derivat del desequilibri d’obligacions. Per això, ja havia dit jo que em sembla una resposta o 

solució inadequada i no «radical», perquè no elimina la causa de la primera càrrega: la distinció 

substancial entre tipus de discursos que imposa la restricció de la religió a l’esfera pública informal. 
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En segon lloc, malgrat Habermas fonamenta la motivació per compartir la 

càrrega de la traducció en «els criteris d’una Il·lustració que es cerciora críticament de 

les seves pròpies limitacions», segueix postulant la «primacia de les raons seculars i 

l’excepció de la traducció institucional de les raons religioses».260 Em sembla que hi ha 

una contradicció entre, d’una banda el que motiva a traduir, descobrir que la pròpia raó 

és finita, no natural i fal·lible, i per tant, ni superior ni antagònica amb la fe, i de l’altra 

banda aquest primat de les raons seculars sobre les religioses. I és que de fet, la 

primacia és injustificable des de la pròpia raó postsecular. Per tant, de la mateixa 

manera que la concepció postnaturalista de la raó de Habermas és contradictòria amb la 

distinció entre discurs secular i religiós, també aconsella refusar el neutralisme d’arrel 

liberal, tot acceptant l’ús de qualsevol argument religiós a tot àmbit social. És a dir, la 

concepció postsecular de la raó defensa millor la inclusió total de la religió en tota 

esfera pública. 

En tercer lloc, la teoria de la raó «no natural» dissol l’existència de tota «càrrega 

asimètrica», però no pels motius que Habermas apunta. Ell afirma que els creients han 

de traduir els seus arguments a un llenguatge secular, i per compensar-ho, els ciutadans 

no religiosos han de desenvolupar actituds de tolerància basades en una raó postsecular. 

Ara bé, estrictament parlant els subjectes seculars o no creients han d’aprendre a 

esdevenir ciutadans «discursius», a usar la raó de forma reflexiva, tant i en la mateixa 

mesura que els creients, sense necessitat de sumar-hi un tret més de «tolerància». Per 

tant, si les persones no religioses han de viure el mateix procés d’aprenentatge del 

llenguatge discursiu que han d’experimentar els ciutadans creients, no hi ha cap tasca 

desigual ni càrrega asimètrica, perquè tothom ha d’aprendre a ser reflexiu. Això és, el 

fet que Habermas postuli que existeix un risc d’una injusta càrrega de traducció de la 

religió a raons seculars, imposada asimètricament als creients, demostra que el pensador 

germànic pressuposa erròniament que els «seculars» ja saben «innata o naturalment» 

deliberar de forma discursiva, és a dir, fer un ús públic de la seva raó. I això és fals, ja 

que els no creients poden ser i/o comportar-se de forma tan dogmàtica com els creients. 

En breu, en base a la teoria de la raó històrica i contingent, una capacitat que s’aprèn en 

un procés social fal·lible, tot subjecte, creient o no, ha d’aprendre a raonar. Per tant, no 

hi ha cap càrrega asimètrica que justifiqui la proposta habermasiana en sí mateixa, és 

a dir, la d’una traducció interdiscursiva, ja que tot individu ha de passar pel mateix 
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 Habermas (2005a: 147). 
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procés social d’aprenentatge discursiu. En aquesta justa mesura, l’Estat democràtic serà 

legítim si garanteix i fomenta tal aprenentatge per igual a tot subjecte.261 

Per resumir tot l’anterior, Habermas defineix la racionalitat postsecular com una 

raó multidimensional, comprehensiva i postmetafísica.262 El més important és que tota 

la proposta d’una democràcia deliberativa i inclusiva, i ja no només religiosament, 

depèn ara i per sempre de la possibilitat per part dels ciutadans «d’aprendre a usar 

correctament les raons». És a dir, cal aprendre a enraonar, perquè la nova teoria de la 

raó dialògica, no natural, no innata i finita, concep que aquesta capacitat contingent es 

desenvolupa socialment.263 Habermas lliga això amb la seva defensa d’una legitimació 

secular del poder i de l’Estat, ja que aquesta és l’única a l’abast de la raó «comuna».264 I 

és que l’Estat constitucional, el poder polític i la dominació legal es justifiquen només 

mitjançant arguments públics d’igual accés per a totes les persones. Així, la igualtat 

racional suposa la nova «condició epistèmica» universal. Com a resultat històric de 

processos socials conflictius, tots els ciutadans estan dotats dels mateixos drets perquè 

estan tots dotats de la mateixa raó. Això constitueix una pressuposició antropològica 

clau: totes les persones disposen de la mateixa capacitat intel·lectual per a poder 

legitimar, aprovar o consentir el poder. En aquesta mesura, tenen més sentit que mai 

tant les crítiques a la versió dominant de la democràcia liberal, que s’oblida 

simultàniament de la participació i l’educació ciutadana, com les anàlisis de les 

insuficients polítiques socials dels Estats de benestar contemporanis. 
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 No obstant això, i anàlogament a les advertències fetes just abans d’aquest apartat, de tot plegat no 

s’ha de deduir una irresponsable celebració de la llibertat religiosa, la qual perillosament podria 

comportar la pèrdua del nucli normatiu del deliberacionisme. En aquest sentit, és fonamental distingir 

entre la inclusió o acceptació de qualsevol tipus d’argument o raó en tota esfera pública, d’una banda, i el 

respecte dels criteris discursius com a normes que sancionen els procediments que han de legitimar les 

propostes polítiques, de l’altra. És a dir, la raó finita i postsecular no posa en risc el règim de 

fonamentació discursiu, al contrari, permet el seu reforçament, simultàniament amb el fet de tolerar la 

presència de qualsevol tipus de lògiques en l’espai públic. 
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 Aquesta raó és la que ha de refutar tant el secularisme, com els fonamentalismes religiosos o el 

naturalisme cientifista. 
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 Honneth, citat per Habermas (2005a: 129), diu que la democràcia suposa que els ciutadans «es deuen 

uns als altres bones raons». 
264

 Habermas (2005a: 126-127 i 153) afirma que aquest és el transfons de la teoria de la justícia de Rawls 

(1971). 
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6. EL NOU ESCENARI HISTÒRIC I ECONÒMIC: LA GLOBALITZACIÓ NEOLIBERAL 

 

l capítol anterior he donat compte d’una diversitat de propostes 

habermasianes, agrupades sota el concepte d’inclusió. Aquest ha 

permès fonamentar la proposta d’una democràcia deliberativa 

multicultural que té vàries dimensions, les quals han aparegut a distintes èpoques del 

pensament de Habermas: des de mitjans dels anys noranta, les primeres, fins la primera 

dècada del segle XX, pel que fa a la religió. Anàlogament, ara analitzaré un aspecte de 

l’obra habermasiana que s’expressa de forma evolutiva. 

Sol ser un lloc comú afirmar que avui vivim en una època pràcticament nova i 

diferent d’allò que prèviament constituïa les condicions de possibilitat de qualsevol 

projecte democràtic. En concret, es tendeix a considerar l’etapa de finals del segle XX i 

els inicis del segon mil·lenni com l’aparició d’un nou escenari històric que inaugura 

multitud de problemàtiques desconegudes, definides per variables no prou o gens 

controlades i travessades per factors i actors socials emergents. És el que s’anomena «la 

globalització». A més a més, aquesta nova etapa s’ha vist també influïda pel domini 

quasi planetari d’una doctrina politicoeconòmica, el «neoliberalisme», que ha configurat 

de forma especialment severa aquest procés de mundialització. Sens dubte, tot el que 

s’ha explicat prèviament, això és, el projecte d’una democràcia deliberativa, tant en la 

seva versió estatocèntrica inicial, que Habermas va construint paulatinament des de la 

dècada dels anys seixanta fins a la culminació més o menys total Facticitat i validesa, 

com en la seva versió més multicultural o «inclusiva», que suposa una transició, es veu 

inexorablement afectat per aquest canvi en les regles del joc i, fins i tot, del taulell de 

joc, per dir-ho així.1 Per tant, és fonamental analitzar, entendre bé i criticar com es 

conceptualitzen aquests processos diversos i complexos que donen peu a les nocions i 

justifiquen els canvis associats a la «globalització neoliberal», ja que predeterminaran 

les possibilitats d’èxit o fracàs del model polític discursiu. Segons aquest cal, ho 

recordo, una esfera pública oberta i crítica que accepti sense restriccions qualsevol 

subjecte i/o tema de debat, per a sotmetre a la deliberació col·lectiva tot allò que pugui 

ser traduït, intersubjectivament, en dret positiu o polítiques governamentals efectives. 

                                                 
1
 Cf. Brzezinski (1997). 

A 
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Per motius naturals, dono protagonisme a la teorització de Jürgen Habermas 

respecte d’aquesta època.2 En general, el seu diagnòstic és que domina un únic tipus de 

procés de globalització hegemònic que imposa una sèrie de conseqüències 

sociopolítiques nefastes de cara a tot projecte democràtic de caire nacional i/o local. A 

l’article «La idea kantiana de la pau perpètua» declara explícitament que la 

globalització econòmica neoliberal suposa el soscavament de la sobirania formal dels 

Estats-nació i l’aparició de nous actors mundials no governamentals: els bancs i les 

empreses multinacionals, cosa que justificarà pensar una nova teoria sociològica o de 

l’acció global.3 Això posa de manifest que Habermas parteix d’una determinada 

premissa: els Estats només poden «aprofitar» l’economia si aquesta és nacional, 

condició per poder-hi influir política i legítimament o extreure’n beneficis socials. No 

obstant això, en la situació mundial contemporània, el sistema financer s’articula com 

un conjunt de xarxes mundials, quelcom més enllà de l’abast estatal de control polític. 

Per això, el llibre La inclusió de l’altre descriu la crisi dels Estats de benestar de finals 

del anys noranta com a efecte del desequilibri entre l’autonomia, pública i privada, i la 

integració social democràtica, tot causat per aquestes tendències qualificades amb 

l’etiqueta «globalització».4 A La constel·lació postnacional afirma que des dels anys 

setanta del segle XX l’Estat democràtic de dret anomenat «Estat social o de benestar» 

està en crisi sota la pressió creixent de la globalització.5 

Malgrat l’anterior, i donada la seva importància, caldrà tenir especial cura i 

avaluar críticament el dogma segons el qual els Estats-nació romanen impotents i 

incapaços de fer absolutament res en contra del procés de globalització neoliberal. 

Sobre aquest punt, tindré en compte el diagnòstic de Saskia Sassen,6 el qual diu que no 

hi ha impotència estatal sinó connivència entre els governs i el neoliberalisme. De fet, 

això es confirma amb la crisi actual, en tant que en el moment d’esclatar la bombolla 

financera, els Estats-nació i els organismes internacionals no vacil·laren gens a injectar 

                                                 
2
 És evident que no puc donar compte de totes les reflexions ni del treball sociològic existent sobre la 

globalització ni sobre el neoliberalisme. La meva intenció només és descriure superficialment quines són 

les línies dominants del pensament habermasià sobre aquest aspecte, per tal d’introduir, res més, la 

qüestió i tenir-la present en el rerefons de la discussió. Així, la plantejo com un dels factors que motiven 

la reflexió autocrítica de la Teoria Crítica contemporània, quelcom que durà a la transnacionalització de la 

política. I tot plegat, com a fase imprescindible de la seva democràcia deliberativa. 
3
 Habermas (1995c: 157). És curiós l’ús del terme «soscavament», antònim dels mots «arrelament» o 

«ancoratge», claus sociològiques en els textos tant de Weber, com de Habermas (1981) o Giddens (1990 i 

1994). 
4
 Habermas (1996: 97). 

5
 Habermas (1998a: 89). 

6
 Cf. Sassen (1998). 
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bilions de dollars en el sistema financer, sota escasses o nul·les condicions de legitimitat 

democràtica, tot provocant precisament l’endeutament d’uns Estats que, posteriorment, 

requereixen d’un rescat financer. Per això, la crisi actual se’m presenta com el que es 

podria anomenar la segona onada del neoliberalisme,7 que pretendria anul·lar la dèbil 

unió política supranacional assolida i reafirmar el seu control econòmic sobre els Estats, 

extraient tots els diners disponibles i endeutant-los de manera radical per fer-los encara 

més dependents.8 

En tot cas, al marge de l’aspecte econòmic dominant, hi ha altres processos que 

la globalització activa i que també suposen l’aparició de problemes insuperables dins el 

marc dels Estats-nació. Això justifica pensar la possibilitat d’una política transnacional, 

ja que els nous fenòmens econòmics, mediàtics, tecnològics, militars i ecològics 

desborden els límits de la sobirania nacional clàssica. De fet, una de les tesi més 

contundents i brillants del pensament postnacional del filòsof de Düsseldorf és afirmar 

que «la globalització econòmica liquida la distinció entre política interior i exterior» 

(Habermas, 1995c: 157, la cursiva és meva). Per referir-se a la dissolució d’aquesta 

distinció, s’apel·la a l’existència de nous actors i noves formes de poder o acció política 

que la desborden.9 Coherentment, contraproposa la transnacionalització de la política i 

dels processos democràtics de formació de la voluntat comuna.10 

Per això mateix es pot afirmar que Habermas inicia la seva època postnacional 

quan demanda enèrgicament la transnacionalització de les dues «teories pivot» de la 

seva democràcia deliberativa: la teoria del poder i la de l’opinió pública. Això és 

justificat en base a les injustícies i mancances democràtiques patides tant al interior dels 

Estats-nació com a les institucions internacionals. És a dir, escau plantejar un «canvi de 

fase» en el seu pensament perquè prèviament, a Facticitat i Validesa, entre d’altres 

textos, la democràcia deliberativa era viable dins dels límits territorials fronterers al 

marge o independentment del que succeís fora. Encara més, el que succeïa fora, a escala 

europea, per exemple, seguia depenent de la política «domèstica». Així les coses, la fase 

postnacional suposa la inversió en el sentit de tal relació causal, cosa per debatre també. 

                                                 
7
 Seguint la línia traçada per David Harvey (2005). 

8
 De fet, aquesta estratègia neoliberal per assumir una posició de poder sobre la política arriba fins i tot al 

nivell autonòmic i local del govern, com demostra el cas espanyol. Cf. Fin de ciclo de Rodríguez i López 

(2010). 
9
 Entre ells, el softpower descrit per Joseph Nye (1990 i 2004). 

10
 Habermas (1996: 102). És curiós, però en base al seu diagnòstic segons el qual no escau pensar cap 

inversió o reversió dels processos de globalització, Habermas afirma que els moviments 

antiglobalitzadors no són adients. 
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6.1. Els processos de «globalització»: alguns trets definitoris 

 

Habermas no maneja una teoria única o unívoca de la globalització, sinó més bé 

diverses idees o intuïcions que es van desplegant al llarg dels seus textos. Cal tenir molt 

present que Habermas reflexiona sobre la globalització a partir d’Anthony Giddens i 

Ulrich Beck,11 els quals apel·len al final de la sobirania dels Estats-nació i a la necessitat 

de repensar la sociologia en una escala transnacional, per tal d’imaginar les possibilitats 

de la pau. En general, un dels trets que s’adscriu a aquests fenòmens és la novetat 

històrica, és a dir, el fet de ser esdeveniments inèdits que provoquen la necessitat de 

«reenquadrar la política».12 

D’entrada, cal destacar la següent citació: 

 

«Una perspectiva de conjunt desvetlla tendències globalitzadores en múltiples 

dimensions. El terme s’usa per descriure molts fenòmens: tant l’extensió intercontinental 

de les telecomunicacions, el turisme de masses o la cultura de masses, com els riscos, que 

traspassen totes les fronteres, que representen la gran tècnica i el comerç d’armes, o els 

efectes secundaris, que s’estenen per tot el planeta, derivats de sistemes ecològics 

explotats fins als seus límits, així com també la cooperació internacional d’organitzacions 

governamentals i no governamentals» (Habermas, 1998a: 90, la cursiva és meva). 

 

És a dir, els atributs de la multidimensionalitat, el dinamisme, la contingència i 

la complexitat d’aquest «món en globalització» són centrals per evitar reduccionismes 

respecte d’aquest procés dinàmic. Per tal d’oferir una superficial mostra de l’evolució 

de la comprensió habermasiana respecte de la globalització, ara exposaré en ordre 

cronològic algunes idees destacades que expressa Habermas sobre aquest aspecte.13 

                                                 
11

 Cf. Giddens (1990, 1994 i 2000) i Beck (1986, 1996 i 1997). Habermas (1995c: 170 i 1998a: 79) 

apel·la a Beck per dir que els nous perills globals han creat una comunitat de risc mundial involuntària. 

Posteriorment, concep la nova criminalitat global com un factor de la globalització, de la crisi de la 

sobirania dels Estats i per tant, «motor de la cosmopolitització» del dret (Habermas, 1996: 130-131). És a 

dir, com Beck, considera que l’aparició i/o intensificació de perills globals relativitza les sobiranies 

estatals, tot justificant la necessitat de crear organitzacions polítiques transnacionals. Per tant, caldria 

revisar la concepció beckiana —cf. Sales (2009). Faig meva l’expressió en cursiva, pròpia de Habermas, 

per descriure aquells elements que fomenten la ruptura del marc estatocèntric de la política, del dret i de 

la democràcia. 
12

 Habermas (1996: 82). Aquesta consideració de «novetat» és qüestionable en sí mateixa. Cf. Held 

(1995a). Exactament aquesta mateixa expressió, «reenquandrament», explica la reflexió posterior d’autors 

centrals de la Teoria Crítica, com per exemple Fraser (2005a, 2005c, 2007b, 2008a, etc.). 
13

 També s’han de tenir en compte els següents textos: «La vall de llàgrimes de la Globalització» i 

«Declaració de Granada sobre la globalització» (Habermas, 2000b i 2005e, respectivament). 
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A «La lluita pel reconeixement en l’Estat democràtic de dret», de 1993, diu que 

la globalització es basa principalment en l’augment de la interdependència social 

mundial, a causa dels mercats globals capitalistes i les noves comunicacions 

electròniques de masses. Posteriorment, Habermas afirma que es donen al segle XX les 

condicions socials i econòmiques que Immanuel Kant considerà com requisits del 

cosmopolitisme. Això és així perquè la postguerra i els Estats de benestar han pacificat 

el conflicte de classes capitalista, i anomena aquest conjunt de circumstàncies socials i 

històriques amb el terme «globalització».14 A més, la globalització fa que «els mass 

media, les xarxes i els sistemes tècnics intensifiquin les relacions simbòliques i socials, i 

provoquin així una influència recíproca de fets locals i llunyans». Així, «la globalització 

refereix a un conjunt de processos que fan vulnerables les societats complexes» i que a 

més, qüestiona els pressupòsits essencials de la teoria clàssica del dret internacional. 

En primer lloc, qüestiona la concepció absolutista o incondicional de la sobirania 

estatal; en segon lloc, qüestiona la distinció essencialista entre la política interior i 

l’exterior, com ja he dit. De fet, aquesta última idea és l’epicentre de la segona fase del 

pensament democràtic habermasià. És a dir, si la primera part d’aquesta investigació té 

com a nucli la denúncia de la distinció essencialista entre «públic i privat», la segona 

part té com a nucli la crítica de la distinció substancialista entre «interior o exterior». 

Poc després, Habermas torna a referir-se a la globalització unint-hi diversos 

processos: el trànsit econòmic i de telecomunicacions; la producció i el finançament 

econòmic; les transferències tecnològiques i militars; i els riscos ecològics. Per això, ell 

torna a descriure la globalització com un conjunt de processos que transcendeixen i 

foraden les fronteres nacionals, com la intensificació de les relacions planetàries que 

provoca una influència recíproca entre fets locals i llunyans.15 És a dir, la 

interdependència mundial es basa en a questa nova connexió entre allò local i allò 

global, al marge i no només entorn a allò estatal-nacional. Explícitament recordant que 

Giddens descriu la modernitat globalitzada amb el terme «desancorament» de les 

relacions socials respecte dels seus orígens espaciotemporals inicials, podem recuperar 

la teoria de la modernitat weberiana segons la qual tot conjunt de relacions socials, 

econòmiques o polítiques, etc., s’ha d’ancorar en última instància en els valors i 

                                                 
14

 Habermas (1995c: 156). Així i tot, Habermas rebutja la «fe ingènua» de Kant, segons la qual el comerç 

internacional i els diners de l’època, així com el republicanisme, eren elements intrínsecament pacifistes. 
15

 Habermas (1996: 82 i 97). En general, cau en l’error de considerar el terme «estatocèntric» com a 

sinònim de «nacional». Aquesta identitat és problemàtica ja que hi ha tendències avui en dia 

estatocèntriques però no nacionalistes. 
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principis ètics de la societat. Per tant, la globalització suposaria coherentment la 

transnacionalització d’aquestes àncores normatives, això és, la desestatització dels 

mons-de-la-vida.16 

A La constel·lació postnacional Habermas torna a reflexionar sobre què és la 

globalització, i de nou la considera un conjunt de processos complexos no només 

econòmics que ens fan percebre nous riscos assumits col·lectivament, les limitacions de 

la nostra societat, en general, i la gran interdependència mundial. Per exemple, els 

mitjans de comunicació i de transport redueixen les distàncies temporals i espacials, i 

els mercats xoquen amb les barreres geogràfiques i ecològiques. Afirma: 

 

«Aquesta reducció del nostre horitzó ja no ens permet, a mig termini, traslladar a fora les 

conseqüències de les nostres accions. Cada cop serà més difícil, sense haver de témer 

sancions a canvi, traslladar a altres les despeses i els riscos de la nostra activitat: a altres 

sectors de la societat, a llunyanes regions del planeta, a altres cultures o a les generacions 

futures» (Habermas, 1998a: 77, la cursiva és meva).17 

 

En general, amb això Habermas apunta que la cultura política occidental ha 

basat el seu model econòmic en l’externalització de tot allò negatiu, les despeses, els 

riscos, els mals, etc., fins al punt d’atribuir-ho al futur desconegut.18 Tot seguint 

l’analogia, si a la dècada dels setanta descrivia una evasió del sistema respecte de la 

societat i als vuitanta una invasió del sistema sobre la societat, ara a final dels noranta es 

parla de la desviació dels problemes del sistema envers o sobre aquells àmbits socials 

«exclosos» a nivell mundial. I el que és més important, es defineix així la globalització 

com «un procés, no un estat final, caracteritzat pel creixent volum i intensitat en el 

trànsit, les comunicacions digitals i els intercanvis més enllà de les fronteres nacionals. 

[...] Es creen de nou xarxes més àmplies i denses».19 

Coherentment, Habermas repeteix que la globalització obliga a l’Estat-nació a 

obrir-se, en el seu interior, a una pluralitat de formes de vida culturals estranyes o 

                                                 
16

 Per això mateix escaurà pensar Internet també com a esfera privada mundial, no sols pública. 
17

 Això ens permet de forma totalment legítima citar a John Dewey (1927) i el seu concepte de publicitat, 

en tant que concep tot allò públic com tota forma d’activitat humana que té conseqüències i efectes 

indirectes en tercers i per tant, que cal democratitzar. Cf. Särkelä (2013). A més, també apel·la a la crítica 

de Spivak (1999) a l’etnocentrisme del subjecte occidental, que es construeix a costa de l’explotació 

llunyana de l’altre estranger i colonitzat. 
18

 Això fa més inadequada l’esmentada concepció «normativa» de la història de Habermas (1998a). 
19

 Habermas (1998a: 89, la cursiva és meva). Per això el terme xarxa i la teoria connectivista ha 

esdevingut clau per descriure fluxos de persones, béns, capitals, informació o vincles, etc. 
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noves; i exteriorment, a obrir-se i relacionar-se amb altres Estats sobirans. Per a 

Habermas, una nova i adequada clausura de les relacions socials, ara transnacionals, no 

serà patològica si es fa mitjançant: 

 

«Una política que estigui a l’altura de la nova constel·lació dels mercats globals, és a dir, 

que es materialitzi en formes institucionals que no caiguin per sota de les condicions de 

legitimitat de les formes d’autodeterminació democràtiques» (Habermas, 1998a: 112, la 

cursiva és meva). 

 

És a dir, els canvis socials i institucionals seran correctes normativament si 

suposen una millora i una ampliació, «per sobre» de les formes institucionals anteriors. 

És a dir, la clausura no patològica dels mons de la vida i la integració social democràtica 

exigeix l’acceptació d’un nou marc global que no contradigui això no obstant els 

principis normatius heretats. Aquesta nova forma d’integració social adaptada al marc 

mundial no ha de pressuposar tanmateix que la globalització és un fenomen «que arrasa 

amb tot», intrínsecament diabòlic.20 Per això, cal no idealitzar ni glorificar però tampoc 

rebutjar tota forma de canvi social. Això és del tot coherent amb el fet que Habermas és 

conscient de l’ambivalència dels processos que vivim avui en dia. Així, la «segona 

modernitat»,21 reflexiva, està caracteritzada d’una banda per la disminució relativa de la 

burocràcia en els serveis públics, el final de les jerarquies en les formes empresarials, de 

les relacions sexuals i familiars tradicionals i els estils de consum i vida convencionals. 

Així vista, pot semblar atractiva. No obstant això, també hi ha clarobscurs de l’altra 

banda: 

 

«Rere la “flexibilització” de la pròpia biografia personal s’amaga una desregulació del 

mercat de treball que augmenta el risc de quedar-se sense feina; la “individualització” de 

la pròpia vida posa de manifest una mobilitat imposada que a la llarga du a un conflicte 

de vincles socials; i la “pluralitat” de formes de vida reflecteix també el perill de la 

fragmentació d’una societat que perd la seva cohesió social» (Habermas, 1998a: 116, la 

cursiva és meva). 

 

És a dir, Habermas no té pas una visió ni fatalista ni optimista de l’actualitat, 

sinó realista crítica i un tant pessimista: cada esdeveniment pot provocar un efecte 

                                                 
20

 Habermas (1998a: 114). 
21

 Com s’ha dit, Habermas reprodueix en bona mesura la teoria d’Anthony Giddens (1990 i 1994). 
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ambigu. Així, la segona modernitat pot suposar un nivell superior de reflexivitat però 

també un major risc de dissolució dels vincles socials, quelcom que és molt favorable i 

beneficiós pel neoliberalisme. Precisament, allò que analitzaré al proper apartat. 

Per comprovar la continuïtat del seu pensament, basta veure què diu als inicis 

del segle XXI sobre la situació de l’Estat-nació sota la globalització neoliberal. 

Habermas repeteix que fa temps que: 

 

«Els Estats-nació estan enredats en una societat mundial complexa i interdependent, on 

els subsistemes penetren sense consideració a través de les fronteres nacionals amb fluxos 

accelerats de comunicació i informació, amb moviments de capital mundials, amb 

corrents de mercats, amb cadenes de producció i amb transferències de tecnologies, amb 

turisme de masses, amb migracions laborals, amb la comunicació científica, etc.» 

(Habermas, 2005d: 336, la cursiva és meva). 

 

Així, Habermas insinua una nova «colonització sistèmica» de fons per sostenir 

una espècie d’argument empíric en favor de la transnacionalització de la política.22 

Tornaré sobre això en breu. 

 

6.2. L’actual sistema econòmic mundial: el «neoliberalisme» 

 

Habermas va desenvolupar la seva proposta d’una democràcia estatocèntrica 

durant l’època política i econòmica que ell mateix defineix amb el terme «capitalisme 

tardà». En canvi, la democràcia postnacional i/o cosmopolita es planteja ja sota el que 

s’anomena «capitalisme neoliberal». De fet, a La constel·lació postnacional afirma que 

l’aspecte més important de la globalització el constitueix l’economia mundialitzada.23 

Inversament, ens diu que els problemes de les societats de benestar es deuen a un canvi 

estructural del sistema econòmic mundial que es pot anomenar amb el terme 

«globalització». Així, el final del segle XX suposa l’aparició de «signes d’amenaça 

estructural pel capitalisme domesticat per l’Estat social a causa de la revitalització d’un 

                                                 
22

 Ara bé, la diferència amb la Teoria de l’acció comunicativa és que el «món de la vida mundial» també 

colonitza ara, quelcom que fa que el dualisme sociològic essencialista sigui inútil, ja que les 

comunicacions i la societat global és igualment agent de l’erosió de la democràcia nacional, del mateix 

mode com a l’any 1998 avisa que la cultura i l’estil de vida homogènia nord-americana envaeix el món. 
23

 Habermas (1998a: 90). Es basa en David Held (1995a), entre d’altres. 
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neoliberalisme sense preocupacions socials».24 En tot aquest procés hi destaquen quatre 

fets: l’extensió i la intensificació del comerç industrial entre els Estats; el ràpid 

increment de les multinacionals i de les inversions directes a l’estranger; l’acceleració 

dels mercats financers via electrònica, que promou una autonomització dels fluxos 

borsaris, cada cop més desconnectats de l’economia real; i, com a resultat de tot, 

l’augment de la competència econòmica «inter-nacional», és a dir, entre països i 

empreses multinacionals. De fet, els científics en economia postularen ja fa temps 

l’aparició d’un nou tipus d’economia, «global», amb trets específics i distints de la 

internacional prèvia, molt més regulada. Fins i tot, s’afirma que l’economia global és 

«la matriu de la globalització» com a fenomen de finals del segle XX. 

Cal deixar ben clar que Habermas és conscient que el neoliberalisme és una 

ideologia econòmica i política que va començar a implantar-se institucionalment a 

nivell transnacional a partir dels anys setanta.25 Per això, ell repassa breument el procés 

històric que va des d’un capitalisme regulat, arran de la conjuntura de postguerra i el 

sistema de Bretton Woods, amb un canvi de moneda fix i institucions com el Banc 

Mundial, el Fons Monetari Internacional, etc., el qual permeté un règim econòmic 

internacional «equilibrat» entre potències nacionals i un comerç mundial liberalitzat 

però amb certes regles, fins al capitalisme totalment desregulat de l’actualitat. Per això, 

és molt important analitzar les noves condicions econòmiques inter i transnacionals, per 

comprendre les condicions sociomaterials contemporànies. I al marge de la 

qüestionabilitat de les tesis habermasianes a causa del rescat de les entitats financeres 

globals per part dels Estats-nació i del posterior rescat del deute financer nacional de 

diversos països per part de la Unió Europea, és important la seva reflexió perquè pot 

suposar el retorn de l’economia política a la Teoria Crítica.26 

En general, Habermas descriu de forma superficial el que s’ha anomenat el 

«postfordisme», procés de canvi iniciat a principi del segle XX: les transformacions en 

les economies occidentals del nord, la seva terciarització o l’aparició del quart sector, de 

la informació, l’augment dels índexs de productivitat sota la pressió de la flexibilització 

laboral, etc.27 En tot cas, critica l’augment de les plusvàlues i de les desigualtats 

                                                 
24

 Habermas (1998a: 70). Per tant, no és cec a les injustícies socials actuals, però les atribueix 

principalment al capitalisme global i neoliberal. Per això, se li podria retreure el no veure com el 

«capitalisme domesticat» per l’Estat de benestar també provocava moltes injustícies. 
25

 Habermas (1998a: 105). Estrictament parlant, a Facticitat i validesa ja tractà el fenomen del 

«neoliberalisme» —Velasco (1999: 16) ens ho recorda. Però ho féu insuficientment i superficial. 
26

 De fet, el recobrat interés de l’obra de Polanyi per part de Fraser i Honneth n’és un indici. 
27

 Habermas (1998a: 120). 
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econòmiques entre classes, cosa que ha provocat més atur en cada generació. A més a 

més, als darrers anys del segle XX, es produeix un altre fenomen que desborda la 

comprensió ja clàssica dels postfordisme: la financiarització de l’economia.28 Això 

permet a l’actual economia capitalista desvincular en bona mesura la reproducció 

ampliada de capital del salaris. Habermas entén que l’economia global neoliberal, 

basada en l’especulació borsària i en un escàs o nul contacte amb «l’economia real», 

permet una major explotació, pauperització i marginació de la classe treballadora, en 

tant que la precarietat d’aquesta afavoreix el procés de creixement, malgrat això suposi 

una crisi de legitimitat de l’Estat. La idea fonamental implícita és que l’atur és un factor 

de producció, encara més central en el model econòmic capitalista en la seva fase 

neoliberal. Per això, Habermas refuta la tesi de «la fi de la societat del treball» i critica 

el mite de l’objectiu polític de la plena ocupació, cosa contrària als interessos 

capitalistes dominants. 

La principal tesi de Habermas és que arran de la desnacionalització dels 

processos productius i de l’aparició d’una economia financera global que usa com 

estratègia les inversions selectives a mercats internacionals de treball, aquestes diverses 

economies mundialitzades impedeixen als respectius Estats-nació el control i 

l’aprofitament de la rendibilitat dels seus mercats interiors en favor de les polítiques 

públiques. Així les coses, si a Problemes de legitimació al capitalisme tardà deia que 

l’Estat entra en crisi fiscal, tot provocant seriosos dèficits democràtics, la situació és 

reedita a causa del capitalisme neoliberal globalitzat. Per això mateix, a La inclusió de 

l’altre diu que un altre factor d’erosió de les sobiranies exteriors estatals són els 

imperatius del mercat mundial.29 Per aquesta raó el diagnòstic general de Habermas és 

que s’afegeix un nou factor en la crisi dels Estats-nació democràtics, a la vora del 

nacionalisme, el fonamentalisme religiós i la proliferació de comunicacions disperses i 

inconnexes: la globalització econòmica neoliberal. D’aquí que Habermas descrigui el 

sistema econòmic global com un conjunt d’imperatius incontrolables políticament per 

l’Estat-nació. Si a Facticitat i Validesa el poder polític havia de controlar el mercat 

econòmic, ara la crisi de la sobirania estatal es produeix a causa d’un sistema econòmic 

global. 

                                                 
28

 És a dir, el capitalisme postfordista és distingible del financiaritzat, en tant que aquest últim no genera 

ja plusvàlues a l’àmbit productiu sinó a través de bombolles especulatives. 
29

 Habermas (1996: 99-101 i 131). 
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Les relacions de producció de finals dels anys noranta apareixen al ulls de 

Habermas com un conjunt de xarxes globals. La desnacionalització de l’economia 

provoca la disminució del seu control i de la seva «utilitat» en favor de les polítiques 

socials. Per això afirma que ha aparegut un «nou ordre mundial» injust i constituït per 

relacions de poder asimètriques. Aquestes es redueixen a relacions econòmiques i per 

tant, el poder ara basa el seu significat únicament en la capacitat financera. Aquest nou 

ordre mundial globalitzat i neoliberal té efectes polítics i socials immediats, que podrien 

resumir-se amb la pauperització massiva de les societats. Tot això condueix a la 

creixent «guetització», l’augment de la vulnerabilitat i l’exclusió social. A més, la 

reducció i/o eliminació de polítiques socials provoca l’aparició d’una «nova classe 

social»,30 «subclasse» o «underclass», al marge de la societat i fora del sistema, que no 

disposa de cap poder d’amenaça.31 Això provoca l’augment de la conflictivitat social, 

atacs que per a Habermas són «autodestructius i sense finalitat», i per tant, 

suposadament només controlables amb la violència estatal.32 D’aquí que s’articuli 

progressivament una forma d’Estat securitari que augmenta la repressió social i penal. 

Encara més, apareix àdhuc una gegantina indústria de la repressió que instrumentalitza i 

mercantilitza la violència legítima i «sistèmica» nacional contra la violència 

«il·legítima» dels subjectes dissidents, individuals i/o col·lectius.33 

Aquesta interpretació de la globalització neoliberal la mantén Habermas a la 

primera dècada del segle XXI, quan es declara obertament en contra del lliure mercat. 

Així, identifica el neoliberalisme com una de les causes de la sobresaturació o 

sobrecàrrega dels processos democràtics nacionals: «amb la readaptació a un règim 

econòmic neoliberal, aquests límits han estat definitivament depassats» (Habermas, 

2005d: 334). De fet, afirma que el neoliberalisme és antitètic de la democràcia, ja que 

                                                 
30

 Semblaria així que la globalització neoliberal suposa la reaparició i/o recrudescència de l’antagonisme 

de classe, tal com interpreta Harvey (2005). 
31

 Habermas usa aquesta noció per referir-se a aquelles regions del planeta que són empobrides enfront de 

les zones més desenvolupades. És clau que Habermas usi aquest concepte de regió o país «empobrit» i no 

«subdesenvolupat», ja que posa damunt de la taula les necessàries i innegables relacions causals que 

provoquen tal situació, és a dir, no amaga els processos econòmics i les asimetries de poder que 

determinen la pobresa de tal regió. Aquest és un dels criteris per diferenciar entre cooperació oficial al 

desenvolupament i anticooperació. 
32

 Sembla que les lluites de tal «underclass» es deslegitimen i menyspreen sota el concepte de «violència 

gratuïta». No obstant això, tot apel·lant a la distinció esmentada entre legalitat, legitimitat i violència es 

pot revisar tal criminalització ideològica i conservadora dels moviments socials «antisistema». 
33

 Amb això Habermas sí que desvela un tret substancial de les nostres societats: la utilització de la 

violència com a factor de producció econòmica. Això permet revelar els vincles indestriables entre els 

enduriments en els codis penals i els oligopolis industrials-penitenciaris a EUA (Davis, 1992); així com la 

relació entre la indústria de la guerra, que cotitza en borsa, i les invasions a Iraq, etc.; o la mercantilització 

i privatització que assoleix a escala global la violència legítima suposadament monopolitzada pels poders 

públics —veure l’exemple de l’empresa Blackwater. 
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suposa l’evasió dels controls i processos polítics democràtics. Per això mateix rebutja 

clarament les privatitzacions que exigeix el neoliberalisme i que contradiuen la justícia 

social que el teòric germànic reivindica a l’Estat de benestar.34 Així, el neoliberalisme 

suposa una pèrdua de poder polític de l’Estat i de la ciutadania, en favor de les 

empreses. Les privatitzacions anul·len el poder sobirà en tant que alienen el control 

públic en àmbits nuclears de la convivència social: la seguretat pública, l’exèrcit, el 

sistema penal o el subministrament d’energia. El diagnòstic és clar: la neoliberalització i 

les privatitzacions suposen un terrible pèrdua de poder de l’Estat i de la democràcia.35 

Però a més, tal procés té lloc a dos nivells, perquè el neoliberalisme erosiona la 

democràcia des de dos àmbits: des del interior dels Estats, privatitzant; des de les xarxes 

econòmiques internacionals perquè es sostreu a tot control i supervisió política. En 

aquesta mesura, la globalització econòmica neoliberal agreuja l’erosió del poder 

democràtic, però no el causa. Tot això suposa una crisi radical de la capacitat de 

democratitzar l’economia de forma política i indirecta, a més d’augmentar l’asimetria 

entre la responsabilitat inherent a tot Estat democràtic i les seves capacitats de control i 

acció.36 Per tot plegat, Habermas demana sens dubte invertir aquest procés creixent de 

privatització, deslocalització o evasió de les economies i la desregulació dels mercats, 

quelcom que provoca la deslimitació dels fluxos internacionals. En altres paraules, ell 

reivindica la necessitat de regular tots aquests processos economicopolítics, en favor 

del que seria una democràcia econòmica indirecta, però transnacional. 

Em sembla que dins del diagnòstic habermasià s’articulen en veritat dues 

crítiques complementàries contra l’impacte de la globalització neoliberal sobre les 

aspiracions político-democràtiques estatals: una de normativa i una d’empírica. La 

primera fa referència als dèficits de legitimitat que pateixen les institucions en aquest 

                                                 
34

 Nogensmenys i com explicaré, Habermas critica i rebutja al neoliberalisme sense necessàriament 

rebutjar el capitalisme. 
35

 Com ja vaig esmentar a «Apuntes sobre la recepción de Hannah Arendt en Jürgen Habermas y Seyla 

Benhabib» (Comas, 2010a), el republicà Mike Bloomberg usà, com eslògan per guanyar la batllia de 

Nova York al 2009, el següent lema: «Progress, not politics», és a dir, «Progrés, no política». Em sembla 

prou representatiu d’aquesta ideologia neoliberal que subordina qualsevol forma de política al creixement 

econòmic. Arendt (1958) ho anomenà «la crisi d’allò polític» i Habermas «la despolitització d’allò 

públic». 
36

 Per aquesta raó, anticipo que es farà imprescindible demanar una democràcia econòmica directa, tal 

com diu González, I. (2010). I tot plegat, constitueix l’argument empíric en favor de la 

transnacionalització de la democràcia, a partir de Held (1995a). 
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marc nacional. La segona apunta als dèficits d’operativitat i eficiència que pateixen les 

eventuals decisions i polítiques institucionals en el nivell estatal.37 

Pel que fa a la dimensió normativa i de forma cabdal, a La inclusió de l’altre 

Habermas considera que la no participació de la nova underclass, creada pel 

neoliberalisme, provoca automàticament l’absència radical de tota legitimitat dels 

procediments i de les institucions polítiques. És a dir, en total consonància amb la 

proposta d’una democràcia inclusiva, la simple existència de persones excloses 

socioeconòmicament, malgrat siguin formalment membres de la ciutadania, comporta 

directament la invalidesa de tota pretesa «democràcia» i del sistema político-jurídic.38 

Això demostra que la inclusivitat econòmica és una dimensió transversal de tota la 

proposta democràtica habermasiana, com ho pot ser la de gènere i/o sexual. Per tant, la 

minsa o nul·la participació de gran part de la societat, per culpa de la globalització 

econòmica i la crisi de l’Estat social consegüent, provoca la deslegitimació de qualsevol 

Estat-nació i de totes les institucions internacionals. Així les coses, fins i tot només en 

termes de la democràcia discursiva nacional es pot denunciar ja el projecte de crear un 

«Estat neoliberal», ja que és antidemocràtic i antisocial per se, per definició. D’aquí que 

Habermas afirmi que s’ha produït «l’abandonament de la política» sota la pressió de la 

globalització neoliberal.39 

Així, el diagnòstic socioeconòmic de Habermas a La constel·lació postnacional 

és que la fi del compromís de l’Estat social provocarà el retorn de les tendències a la 

crisi que s’havien pacificat amb la redistribució social.40 L’incompliment de la tasca 

d’integració social per part de l’Estat suposa la pauperització progressiva de la societat, 

l’augment de les desigualtats i les exclusions i, en el fons, una contradicció amb els 

pressupòsits sociològics d’una cultura política liberal, que té un nucli normatiu 

universalista que es veu del tot incomplert en la nova situació econòmica. És a dir, la 

mateixa democràcia representativa liberal, purament formalista, es veu impossibilitada 

socioeconòmicament per aquesta escenari capitalista neoliberal, quelcom que 

                                                 
37

 No obstant això, cal recordar aquí que, en tot aquest treball, el fenomen el neoliberalisme s’ha 

considerat principalment com relatiu als arguments empírics que justifiquen la transnacionalització de la 

democràcia. És a dir, he prioritzat en termes generals el que ara explicaré com a dèficits d’operativitat. 

Per això, el rol dels dèficits de legitimitat l’he substituït pels arguments normatius basats en l’aplicació 

coherentment global del principi discursiu. En aquest sentit, però, es podrien sumar les injustícies 

normatives que provoca el neoliberalisme a aquest segon grup de motius per la transnacionalització. 
38

 Així, resulta encara més incomprensible que la seva rebel·lió sigui considerada «violència gratuïta». 
39

 Habermas (1996: 101). Això torna a recordar l’acabat d’esmentar eslògan «Progress, not politics», que 

connecta amb el fenomen de la crisi d’allò polític. 
40

 Habermas (1998a: 71-72 i 105). 
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necessàriament ha de dur al soscavament de la legitimitat de tot tipus de procediment de 

validació de les institucions, les lleis i les polítiques. En breu, el capitalisme neoliberal 

imposa dins del Estats, ja no socials, una crisi de legitimació insalvable, tot suposant 

que l’Estat neoliberal sigui una forma d’ordre social violent en tant que il·legítim.41 

És a dir, el neoliberalisme suposa l’erosió de la democràcia i de la legitimitat 

dels Estats de benestar occidentals, ja que els governs nacionals es veuen obligats a un 

joc de suma zero on l’única manera de millorar la competitivitat internacional de la seva 

economia estatal és limitar o eliminar les seves polítiques socials. En tant que 

l’economia es globalitza, arrossega els Estats-nació a una situació on han perdut la seva 

capacitat d’acció política. En la mateixa línia, Habermas afirma que «a mesura que els 

mercats globals creixen, es romp l’equilibri en detriment de l’autonomia i de l’espai 

d’acció dels actors estatals en matèria de política econòmica». I és destacable que 

comprengui que el neoliberalisme global suposa una certa transferència de poder des 

dels actors estatals a les noves multinacionals i corporacions transnacionals.42 

El que resulta molt interessant és que els defensors del neoliberalisme creuen en 

la justícia de tal procés, això és, en la legitimitat inherent de les avaluacions dels 

mercats financers mundials que jutgen les economies nacionals. De fet, Habermas 

postula que el neoliberalisme sols pot vèncer els perills de rebel·lió social si pot 

convèncer amb la seva concepció de justícia,43 ja que una explicació funcionalista de 

tals desigualtats i exclusions no seria suficient per mantenir l’ordre en una societat 

                                                 
41

 Ens descriu sense embuts les noves condicions socials sota la pressió del neoliberalisme com «un 

mercat de treball desregulat i precari, la privatització de les prestacions socials en sanitat, atur i 

jubilacions, i l’aparició de condicions de vida miserables» (Habermas, 1998a: 122-123). Diu que 

l’economia actual produeix i explota a la «població sobrant» que no té cap esperança i que està del tot 

marginada del procés polític. El concepte deriva implícitament del «d’humanitat supèrflua» de Hannah 

Arendt (1951). És per això mateix que tal situació suposa automàticament la deslegitimació de tot 

l’aparell polític i legal, que esdevindria així un simple Estat repressiu. Per això, l’Estat mínim neoliberal 

esdevé un Estat policial. 
42

 Quelcom similar diu Harvey (2005) al concebre el neoliberalisme com una lluita i una conquesta de 

poder i d’hegemonia de la classe capitalista global. 
43

 Escau avui recordar que parafraseja així Habermas de forma involuntària una de les frases més cèlebres 

de Miguel de Unamuno. El 12 d’octubre de 1936, el llavors rector de la Universitat de Salamanca 

contestava així al discurs «necròfil» de Millan Astray —militar falangista, escortat de legionaris amb 

metralletes: «Vencereu, però no convencereu, perquè convèncer significa persuadir. I per persuadir 

necessiteu una cosa que us falta: raó i dret en la lluita. [...] Vèncer no és convèncer, i cal convèncer, 

sobretot, i no pot convèncer l’odi que no deixa lloc per a la compassió. S’ha parlat també de catalans i 

bascos, anomenant-los antiEspanya; doncs bé, amb la mateixa raó poden ells dir un altre tant. I aquí està 

el senyor bisbe, català, per ensenyar-vos la doctrina cristiana que no voleu conèixer, i jo, que sóc basc, 

porto tota la meva vida ensenyant-vos la llengua espanyola, que no sabeu...». 
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democràtica.44 Això sembla rebutjar definitivament tota teoria sociològica i política de 

tall funcionalista i «sistèmica», per declarar que tot ordre social, polític, econòmic i 

jurídic està composat inexorablement de normes i valors, i per tant, ha de rebre 

legitimació dels seus participants. D’aquí que l’economia capitalista també s’hagi de 

basar en una concepció de la justícia i una normativitat, i només si aquesta convenç i és 

dominant a la societat, es seguirà. Per tant, a final dels noranta el pensador de 

Düsseldorf vol encapçalar la crítica a la ideologia normativa deficient que sosté la teoria 

de la justícia pròpia del neoliberalisme. No sorprendrà doncs que aquesta justícia 

neoliberal sigui avaluada com a normativament deficient per Habermas. 

En general, la teoria normativa neoliberal se sosté en el dogma segons el qual els 

mercats eficients garanteixen una relació òptima entre oferta i demanda, de tal manera 

que es promou «una justa redistribució social de la riquesa produïda». Habermas 

identifica per tant el nucli normatiu del neoliberalisme en aquest concepte de «justícia 

d’intercanvi», fonamentat en el model del contracte jurídic liberal. És a dir, la premissa 

normativa de tota l’estructura neoliberal redistributiva és aquest concepte contrafactual 

propi de la tradició jurídica burgesa: el contracte és vàlid si i només si hi ha un acord 

entre les parts i aquestes es troben sota unes condicions determinades. Aquests 

proclamen que són individus racionals en disposició de la mateixa llibertat per decidir 

les pròpies preferències; hi ha llibertat d’oportunitats, etc. El mercat és així una 

institució que descansa en tal precondicions, que s’expressen en el dret privat,45 i 

promou l’intercanvi de suposats equivalents en un procediment que és «just» en tant que 

respecta la llibertat individual dels subjectes en competència. Per això, el salari és també 

considerat com una prestació justa en aquesta relació d’intercanvi entre subjectes 

racionals maximitzadors que tenen «lliure albir». 

Bàsicament, Habermas aplica ara al neoliberalisme, i al seu concepte de justícia, 

la mateixa crítica que desplega contra el liberalisme al llibre Facticitat i validesa. Així, 

comença denunciant la concepció antropològicament reduïda de la persona, en tant que 

només es concep un subjecte retallat normativament a relacions teleològiques, 

                                                 
44

 Aquesta és la concepció de Boltanski i Chiapello (1999), per qui hi ha normativitat arreu del 

capitalisme, i també estètica. Això sembla obvi, però com s’ha dit abans, el dualisme sociològic, que 

semblava essencialista a Habermas, posava en perill tal idea (Fraser, 1985). 
45

 En l’ordenament jurídic espanyol, el Codi Civil inclou com a principi general del Dret, i per tant, Font 

del mateix, la idea segons la qual els contractes són vàlids si i només si no són immorals: «Els 

contractants poden establir els pactes, clàusules i condicions que tinguin per convenient, sempre que no 

siguin contraris a les lleis, a la moral, ni a l’ordre públic» —art. 1255 CC. Per tant, s’accepta una dimensió 

moral extrajurídica que qüestionaria aquesta identitat reductora entre contractualisme liberal i racionalitat 

teleològica maximitzadora a nivell instrumental i/o econòmic. Cf. Torres (2009). 
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instrumentals o estratègiques. Les persones esdevenen unidimensionals, sols interactuen 

guiades per llurs interessos i preferències monològicament constituïts, quelcom que 

oblida les relacions normatives morals, ètiques, etc., pròpies del context social i que es 

constitueixen mitjançant el reconeixement intersubjectiu o la unió de les voluntats 

individuals a partir d’allò que els afecta a tots. En segon lloc, tant la llibertat liberal 

com la neoliberal sols descriuen individus que s’interessen i que amb els seus drets 

privats poden fer qualsevol cosa, però no estan obligats a res. Per a Habermas, la 

llibertat jurídica (neo)liberal no garanteix encara «el degut respecte a la dignitat humana 

de cadascú», és a dir, no permet les relacions de reconeixement normatives.46 En tercer 

lloc, també rebutja el seu model de societat, basat en tal teoria de l’acció i del subjecte. 

Perquè aquesta noció simplista de racionalitat impedeix la concepció social i política 

d’una comunitat de ciutadans que s’autolegislen públicament. Sols prima l’autonomia 

privada, i l’Estat només serveix com un instrument en benefici dels interessos generals 

agregats. La democràcia esdevé així representable per la metàfora del mercat i en 

conseqüència, el neoliberalisme té pressupòsits antirepublicans i pràcticament 

antagònics de tota autoconstitució política. 

La idea fonamental que cal destacar és que Habermas fa una anàlisi dels 

pressupòsits del neoliberalisme, de tal forma que es desvetllen tant la seva concepció de 

la justícia com de la persona, la societat, l’Estat o la política. I per tant, pot concloure 

que «el neoliberalisme no és sensible a la idea republicana d’autolegislació, segons la 

qual l’autonomia privada i la pública es pressuposen recíprocament». Per tant, el 

neoliberalisme és molt més que una teoria econòmica i només en aquesta mesura es pot 

criticar, rebutjar, i fonamentar simultàniament una contraproposta política al seu nivell 

supranacional. Perquè tals pressupòsits del neoliberalisme imposen una despreocupació 

respecte de la justícia social, quelcom «inconcebible» des de les seves premisses 

deficients. 

Acab d’exposar com Habermas fa una crítica «externa» i normativa, és a dir, des 

de la seva pròpia perspectiva deliberativa, contra els valors i dogmes implícits en el 

neoliberalisme. Ara bé, Habermas també té al seu abast una anàlisi crítica des d’una 

perspectiva que podem anomenar «interna» i empírica, en tant que denuncia com 

aquesta concepció neoliberal de la justícia es basa en premisses que són efectivament 

                                                 
46

 Com ja he dit, per Honneth (2005) l’acció finalista sí que pressuposa ja, necessàriament, almanco una 

forma de reconeixement primari, la humanització de l’altre, en tant que sense atribuir humanitat i/o un 

concepte de raó, mínim, no es poden establir acords legals amb responsabilitat exigible. 



6. El nou escenari històric i econòmic: la globalització neoliberal 
___________________________________ 

 
287 

insostenibles o inassolibles. És a dir, en el món real no es pot realitzar el model de 

redistribució «justa» que es propugna, ja que malgrat es basa en expectatives normatives 

mínimes i reduïdes, el dogma d’un mercat eficient no se compleix.47 En resum, denuncia 

la manifesta incapacitat dels mercats per ser sensibles a les despeses externes, perquè 

«són sords per a les informacions que no estan articulades en el llenguatge dels preus». 

A més, no es donen tampoc mai les precondicions de la lliure competència o la igualtat 

d’oportunitats, ja que les persones estan sotmeses empíricament a relacions de poder 

innegables que predeterminen les seves interaccions. En conclusió, Habermas diu que 

«els mercats reals reprodueixen i augmenten les avantatges comparatives ex ante 

existents d’empreses, patrimonis i persones». Així les coses, ell entén bé el que suposà 

el règim político-econòmic anomenat «consens de Washington»: la reducció i el 

desmantellament progressiu de l’Estat social de benestar sota les exigències del capital 

financer transnacional.48 

Aquesta crítica «material» es percep clarament quan Habermas defensa el rol de 

l’Estat de benestar enfront de la naturalesa de l’economia capitalista: 

 

«Irònicament, les societats desenvolupades es troben en aquest fi de segle amb el retorn 

d’un antic problema que, sota la pressió de la competència dels sistemes econòmics, 

semblava haver-se resolt. El problema és tan vell com el capitalisme mateix: com es 

poden aprofitar de forma efectiva les funcions d’assignació de recursos i innovació que 

realitzen aquells mercats que es regulen a si mateixos, sense haver d’assumir les 

desigualtats i les despeses socials que són incompatibles amb les necessitats d’integració 

social de les societats democràtico-liberals? En les economies mixtes d’Occident, l’Estat, 

al disposar d’una considerable part del producte social, havia aconseguit un marge de 

maniobra per a dur a terme una política distributiva i de subvencions, per, en general, dur 

a terme una efectiva política social, d’infraestructures i d’ocupació. Amb altres paraules, 

l’Estat regulador podia, d’una part, mitjançant mesures que estimulessin el creixement i, 

d’una altra, mitjançant la política social, garantir simultàniament la integració social i 

fomentar la dinàmica econòmica» (Habermas, 1998a: 71, la cursiva és meva). 

 

En primer lloc, Habermas creu que sota «l’Estat social» el capitalisme estava 

domesticat i per tant, podia constituir un sistema social just, tot explicant així la 

                                                 
47

 Habermas (1998a: 125). 
48

 Això es deu a una política econòmica orientada a l’oferta, basada en la desregularització de mercats, la 

privatització de tota empresa pública, la «flexibilització» de les condicions de treball, la reducció o 

eliminació d’impostos, i la imposició de polítiques monetàries antiinflacionistes. 
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recepció de crítiques d’arrel marxista.49 En tot cas, el que fa el pensador de Düsseldorf 

aquí és reivindicar per sobre de tot la funció redistributiva de l’Estat, quelcom en seriós 

perill sota el neoliberalisme. És a dir, ja que els mercats transnacionals imposen als 

Estats-nació la reducció de tota política social redistributiva, tot i que prèviament 

s’havien demandant formes de justícia més enllà de la redistribució, això és, 

«reconeixement», ens trobem en un escenari on ni tan sols la redistribució està 

garantida, ben al contrari.50 En conclusió, Habermas considera que l’Estat de benestar sí 

era capaç de regular al capitalisme, tot podent combinar el desenvolupament econòmic, 

la reproducció ampliada de capital, i el benestar de la societat. D’aquí que el diagnòstic 

sigui que a final del segle XX el capitalisme neoliberal ja no permet pràcticament tal 

combinació entre creixement i benestar. 

Coherentment i redundant en la mateixa idea, Habermas afirma que s’ha produït 

un «desplaçament de la política per part dels mercats [que] es posa de manifest en la 

pèrdua progressiva de la capacitat de l’Estat-nació per recaptar impostos o estimular el 

creixement sense que de moment apareguin equivalents funcionals» (Habermas, 1998a: 

105 i 106). Estrictament parlant, la globalització neoliberal suposa una crisi fiscal i de 

racionalitat que acabarà com he dit en una crisi de legitimació. Així, el neoliberalisme 

romp l’equilibri entre les economies nacionals i els mercats globals, en benefici 

d’aquests últims i en contra de l’autonomia de les ciutadanies i governs estatals en 

matèria de política econòmica. 

Aquesta mateixa idea es mantén durant la seva obra posterior. Com a prova 

d’això tenim que a la primera dècada del segle XXI Habermas descriu l’impacte del 

neoliberalisme i de la globalització econòmica amb el terme «autoliquidació de la 

política». I la conclusió de tot plegat és que qualsevol forma de política que sigui 

encara westfaliana és empíricament inviable i impossible. 

6.3. La contraproposta econòmica cosmopolita 

 

                                                 
49

 A més, aquesta citació també anticipa que Habermas encara pot ser presoner d’una concepció 

funcional-sistèmica de l’economia, en tant que descriu als mercats com a subsistemes autopoiètics tancats 

i autoreferencials. Cal recordar que això ja succeïa a la Teoria de l’acció comunicativa; i que malgrat a 

Facticitat i Validesa alliberà la política de la gàbia de ferro de la raó instrumental, encara hi deixà 

l’economia, que a més, passà a sotmetre’s a una lògica sistèmica més anònima i involuntària. 
50

 Per això Habermas (1998a) ja veu el que Fraser (2009b) destacarà després: les lluites pel 

reconeixement han pogut col·laborar amb la desarticulació de les lluites contra el neoliberalisme. És a dir, 

les prèvies crítiques contra les insuficiències jurídiques i normatives de les polítiques «redistributives» 

poden haver facilitat la disminució de les polítiques socials, en una «instrumentalització neoliberal» dels 

dèficits dels Estats de benestar. 
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Des del principi de la seva fase postnacional, Habermas afirma que la 

globalització econòmica provoca la neoliberalització de l’Estat-nació, i amb això, el 

desmantellament de les polítiques socials. Per això, des del primer moment conclou que 

l’única via per protegir l’Estat social de benestar i evitar l’exclusió de la nova 

«subclasse» social és la transnacionalització de la política. No obstant això, aquesta 

proposta és el resultat d’avaluar prèviament la pertinència de tres eventuals solucions: a) 

la renacionalització de l’economia i/o l’establiment de bloquejos proteccionistes; b) la 

desregulació de les polítiques socials; i c) la globalització de la política, dels mons de la 

vida, de l’opinió pública i, en definitiva, de la democràcia.51 

La primera opció resulta irracional per Habermas, en tant que és gairebé 

impossible.52 La segona opció li suposa el camí més perillós i antidemocràtic. Per això, 

a La inclusió de l’altre rebutja la proposta del neoliberalisme, segons la qual es 

propugna un Estat mínim i l’abandonament sense escrúpols de tota política social 

davant de la pèrdua de sobirania econòmica i la crisi fiscal, quelcom a l’ordre del dia 

tant a Espanya com al món. La tercera opció és òbviament la millor alternativa. 

Habermas diagnostica que la situació mundial d’erosió democràtica sota els imperatius 

econòmics només serà reversible en la mesura que es transnacionalitzi la democràcia 

deliberativa. És en aquesta mesura que un dels factors causals de la crisi de la 

democràcia, la globalització neoliberal, és també i alhora un dels eixos principals que 

justifiquen la necessitat de la política postnacional i cosmopolita. I cal destacar que 

aquesta solució apel·la inequívocament al que he anomenat «les dues teories pivot» de 

la democràcia: la publicitat i el poder.53 

A més, tenint en compte aquestes tres últimes opcions, Habermas ja té tres 

criteris per avaluar les polítiques i les mesures tant dels respectius Estats-nació com 

també de les institucions internacionals, continentals i globals.54 I per això la proposta 

                                                 
51

 Habermas (1995d: 139 i 1996). 
52

 En aquesta opció inclou Habermas (1996: 101) les rebel·lions contra la globalització i els seus 

imperatius sistèmics tot provocant l’augment dels nacionalismes ètnics i dels fonamentalismes religiosos. 

Ara bé, amb certa perspectiva històrica potser caldria revisar aquest rebuig, en la mesura que avui en dia 

els moviments socials en favor del «decreixement» i la sobirania alimentària proposen rotunds límits 

polítics i espacials a l’economia, de cara a respectar els equilibris ecològics i socials. 
53

 Analitzo la necessitat de la transnacionalització de l’opinió pública al capítol 8. Ara bé, anticipo ja que 

Habermas (1998a:107) la proposa perquè «els fòrums públics del món occidental estan dominats per una 

profunda renúncia a conformar les relacions socials d’acord amb criteris polítics, així com per un 

abandonament dels punts de vista normatius en favor de l’adaptació als suposadament inevitables 

imperatius sistèmics del mercat mundial». 
54

 Al marge del sistema internacional que gira entorn de l’ONU, Habermas (1996: 100 i 104) també 

analitza críticament altres institucions internacionals, tot denunciant la interdependència asimètrica entre 

els països de l’OCDE —Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic— i els Estats 
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habermasiana en contra de la crisi de la democràcia sota el pes de la globalització 

capitalista neoliberal, no pas la crisi econòmica, cal remarcar-ho, és la 

transnacionalització de la política. Això exigirà la constitució d’agents amb capacitat 

d’acció internacional en el mercats, quelcom que sembla rompre amb l’eventual 

positivisme econòmic implícit fins ara. Això és així perquè, òbviament, el 

neoliberalisme globalitzat és el principal enemic de tota forma de democràcia, tant de la 

cosmopolita per venir com de la westfaliana.55 De fet, a La constel·lació postnacional és 

molt clar en això: el neoliberalisme representa l’antítesi i fins i tot el «harakiri» de tota 

forma de política, per això caldrà proposar una alternativa democràtica postnacional, 

més enllà dels Estats-nació. Per tant, queda clar que no es rendeix al capitalisme 

neoliberal, tot el contrari: 

 

«Tot i que els ja vells problemes de la pau i de la seguretat internacional, de les 

desigualtats econòmiques entre el nord i el sud, així com de les amenaces a l’equilibri 

ecològic, eren de naturalesa global, avui tots ells s’han vist aguditzats per l’aparició d’un 

nou problema que supera els anteriors desafiaments. Un nou, i sembla que definitiu, 

impuls globalitzador del capitalisme limita fins i tot la capacitat d’acció del grup d’Estats 

que constituïen l’escamot de capçalera (G-7) i que, al contrari del que ocorria amb els 

Estats dependents del Tercer Món, havien pogut mantenir una relativa independència. La 

globalització econòmica constitueix el principal desafiament per l’ordre polític i social 

sorgit a l’Europa de postguerra. Una solució podria consistir en què s’imposés de nou la 

força regulativa de la política sobre els mercats que es sostreuen al control dels Estats-

nació» (Habermas, 1998a: 70, la cursiva és meva). 

 

En primer lloc, amb tal paràgraf i sobretot la darrera frase, sembla innegable que 

la globalització imposa la necessitat de la democràcia cosmopolita, com un intent 

precari de solució als problemes contemporanis. En segon lloc, el neoliberalisme és el 

nou i major problema de la humanitat, en totes les dimensions possibles —política, 

social, cultural, ecològica, econòmica, etc. A més a més, allò inèdit històricament i per 

                                                                                                                                               

marginals no sostenibles, a causa del govern de l’economia mundial per part del Fons Monetari 

Internacional i el Banc Mundial. Per tant, Habermas comença a adquirir la perspectiva i les categories 

necessàries per entendre i criticar fenòmens com les fallides de les economies d’Amèrica Llatina, 

exemples del qual tenim les dramàtiques situacions patides a Xile, Argentina, etc., on el FMI i el BM, sota 

els interessos i control d’EUA, van imposar «plans estructurals» neoliberals. Així i tot, premonitòriament, 

Habermas (1996: 101) és bastant pessimista respecte a les possibilitats de canvi, malgrat «el futur roman 

obert». 
55

 Val a dir que Habermas (1998a: 9) descarta com a alternativa vàlida «la retòrica de la “tercera via”». 
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tant específic d’aquest capitalisme global no és l’explotació del Segon i/o del Tercer 

Món, en benefici del Primer. És el fet que qualsevol Estat, amb les sengles ciutadanies i 

poblacions, és ara una víctima potencial de la globalització neoliberal, cosa que es viu a 

Europa avui en dia. 

I així apareix el major problema de fons: qui controla i governa aquest sistema 

econòmic mundial que imposa la crisi dels Estat-nació de benestar? Això ens fa veure 

que abans d’aclarir les eventuals opcions democràtiques que tenen els Estats socials en 

aquest nou escenari, cal enfrontar la democratització de l’economia mundial. I és que 

les mesures de flexibilització del mercat de treball nacional, la implementació de 

models tecnològics o canvis industrials, etc., només serviran a curt termini per a donar 

certa competitivitat internacional a un Estat-nació que, a llarg terme, entrarà en crisi. Per 

això mateix, Habermas postula que cap mesura política, econòmica o jurídica a nivell 

estatal permetrà superar aquesta crisi profunda de legitimitat democràtica.56 

Per tot l’anterior i per enfrontar definitivament aquesta aporia en la seva escala 

correcta, mundial, cal transformar la política. I d’aquí derivo que l’única opció 

d’enfrontar amb legitimitat la nova situació, el capitalisme neoliberal global, és la 

cosmopolitització de la política i de les sobiranies ciutadanes: 

 

«En algunes privilegiades regions i sota les favorables circumstàncies de la postguerra, 

l’Estat nacional, que entretant s’havia convertit en model universal, va poder evolucionar 

mitjançant una regulació de l’economia que malgrat tot deixa intacte el seu mecanisme 

intern d’autoregulació, fins a convertir-se en Estat social. Aquesta afortunada combinació 

està amenaçada en la mesura que una economia globalitzada escapa a la intervenció de 

l’Estat regulador. Les funcions de l’Estat social han assolit actualment tal dimensió que 

només poden ser complides si són transferides des de l’Estat nacional a unitats polítiques 

que en certa mesura assoleixin i se posin al mateix nivell que l’economia transnacional» 

(Habermas, 1998a: 74, la cursiva és meva). 

 

És a dir, la transnacionalització de la democràcia és l’única esperança per a 

mantenir en certa mesura una forma de societat igualitària i legítima, que pugui fer front 

a les exigències injustes del mercat neoliberal contemporani. Per tot plegat, ja que 

aquest escenari d’una economia capitalista neoliberal i globalitzada exigeix com a única 

alternativa viable la creació d’institucions supranacionals, cal avaluar com han de ser 

                                                 
56

 De fet, l’Estat de benestar ja fou només una solució transitòria i circumstancial en la història del 

problema del capitalisme —encara no resolt (Held, 1989; Sassen, 1998). 
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aquestes. Doncs bé, Habermas diu que poden ser aliances econòmiques entre països, a 

diferents escales, tot suposant acords, obligacions i, fins i tot, alguns tipus de sancions 

pels contractants, els Estats. Una altra estratègia serà la Unió Europea.57 I a més, també 

hi ha més de tres-centes cinquanta organitzacions internacionals, creades pels cent 

noranta-dos Estats sobirans, per tant «sí governamentals», que es dediquen a coordinar 

l’economia mundial. L’autor germànic afirmarà que no són vàlides en la seva acció 

política, econòmica ni social. Per tant, l’existent i complexa «xarxa d’institucions» 

internacionals és deficient normativament.58 

Així prenem consciència que poden donar-se institucions transnacionals de 

molts de tipus. I si només fossin econòmiques o financeres, potser serien eficaces, però 

no legítimes. Per tant, l’única alternativa simultàniament eficaç i legítima contra la crisi 

democràtica provocada pel neoliberalisme és crear institucions polítiques cosmopolites, 

no només entitats econòmiques mundials: 

 

«Els acords polítics d’aquest tipus són una condició necessària per a una recuperació de la 

política enfront de les forces de l’economia globalitzada. Amb cada nou règim 

supranacional es redueix el nombre dels actors polítics i s’omple el club dels pocs actors 

capaços d’una acció global, és a dir, d’actors que estarien en condicions d’arribar a 

col·laborar, pressuposant que existeixi la corresponent voluntat política, mitjançant 

acords vinculants entorn de les condicions marc de l’economia mundial» (Habermas, 

1998a: 75). 

 

En altres paraules, es postula sense embuts que tota estratègia o política fiscal, 

monetària, etc., que dugui a terme un Estat-nació pel seu compte, de forma 

descoordinada, només podrà suposar, en el millor dels casos, una avantatge competitiva 

temporal i contingent en el conjunt de l’economia mundial, però mai no podrà afectar 

les condicions marc d’aquesta, el vertader objectiu a assolir per la política democràtica. 

Per això s’aposta per una transnacionalització de la democràcia. La creació d’un nou 

ordre econòmic mundial amb la voluntat política de domesticar el mercat neoliberal 

                                                 
57

 Ara bé tot i que aquesta és més ambiciosa, roman malauradament només en un marc econòmic sense 

gaires pretensions democràtiques (Habermas, 1998a: 75). 
58

 Per Habermas (1998a: 136-137), l’existència de riscos i efectes indirectes ha motivat la creació 

d’organitzacions internacionals amb tasques regulatives, però que només coordinen les accions 

governamentals i en cap cas realitzen una funció redistributiva a nivell mundial. Per això, afirma que 

manca clarament una política econòmica global que permeti una justícia transnacional. Així, Habermas 

avalua negativament les institucions internacionals que «regulen» suposadament l’economia mundial, ja 

que ni tan sols apliquen una taxa impositiva sobre les transaccions especulatives —«taxa Tobin». 
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globalitzat, més enllà de la simple «juridificació» d’aquest, és molt difícil, però del tot 

necessària perquè «els Estats-nació s’han vist desbordats en les seves capacitats per una 

economia globalitzada». Amb això es percep que, de la mateixa manera que Habermas 

creia que l’Estat social de benestar sí podia compensar amb una política redistributiva 

nacional les desigualtats inevitables que crea el capitalisme, la reivindicada democràcia 

cosmopolita pretén establir un «Estat de benestar mundial» que defensi una «justícia 

redistributiva mundial». Però sense canviar el sistema econòmic capitalista. Literalment, 

cal crear una instància supranacional que acompleixi les mateixes funcions que l’Estat 

social acomplia en el marc nacional. Per tant, transnacionalitzar la democràcia suposarà 

fer el mateix amb l’Estat social i tenir una justícia redistributiva global.59 

De fet, tot tenint com a principal punt de mira a la Unió Europea, Habermas 

afirma que «la legitimitat democràtica no es pot assolir sense justícia social».60 Per tot 

plegat, la seva proposta es anomenada «política interior mundial», la qual requereix 

d’una específica constel·lació d’interessos entre els Estats i les seves poblacions, i la 

justificació de la qual hauria de ser duta a terme per poders polítics independents.61 

Només anticiparé que Habermas considera que no serien els propis governs nacionals 

els que engeguin aquest procés de transnacionalització de la democràcia, que ha de 

posar límits als efectes indirectes i perjudicials de l’economia de mercat neoliberal. Però 

sí defensa literalment la necessitat de tal procés: 

 

                                                 
59

 Aquesta tasca, la de recuperar el primat de la política sobre els mercats globals, que ni tan sols les 

ciències socials han pensat prou, pot semblar una utopia, però segons Habermas és imprescindible per 

mantenir els mínims de benestar social assolits per l’Estat-nació «assistencial». 
60

 Habermas (1998a: 10). A més, Habermas (1998a: 129) argumenta que és possible una UE amb una 

política econòmica i social pròpia i no neoliberal, perquè l’espai econòmic europeu és relativament 

independent dels mercats financers globals. A més, un Estat federal europeu permetria «la necessària 

recuperació de la política enfront dels mercats globalitzats», és a dir, reequilibrar o invertir la balança 

entre poder econòmic i polític, ara a favor del primer, en tant que es formaria un grup d’actors amb una 

capacitat d’acció d’abast global (Habermas, 1998a: 135). Amb això es percep que «la sobirania 

econòmica» és una precondició de la democràcia en qualsevol dels àmbits socials. Perquè sense 

autonomia econòmica, l’Estat, com a «poder polític», no podrà tenir els recursos per implementar el que 

la ciutadania, o «poder comunicatiu», determina democràticament. És a dir, es confirma que la 

democràcia deliberativa depèn simultàniament d’un poder comunicatiu que legitimi i d’un poder 

econòmic que s’implementi eficaçment —aquests dos aspectes recorden al parell «validesa i facticitat». 
61

 Donades totes les implicacions normatives i institucionals d’aquest terme, veure el punt 7.4.2, ja que no 

queda clar si tota «política interior» pressuposa l’existència d’un Estat, en tal cas, mundial. El que sí 

s’afirma ja és que tota institució política necessita ser legitimada democràticament. En tot cas, amb això 

torna a fer-se palès que Habermas no vol claudicar davant del neoliberalisme i per això reflexiona entorn 

de les possibilitats de la UE i d’una política interior mundial transnacional que puguin «modificar el mode 

mateix de la competència econòmica local» (Habermas, 1998a: 85). 
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«Els Estats-nació haurien de sentir-se lligats, mitjançant un procés de cooperació 

políticament perceptible en l’àmbit nacional, a una comunitat d’Estats compromesa en 

termes cosmopolites» (Habermas, 1998a: 78, la cursiva és meva). 

 

Al meu parer, la proposta habermasiana d’una democràcia cosmopolita seria 

precisament aquesta forma de política transnacional que és empíricament capaç de 

recuperar el primat del poder sobre els diners, ara globals. És a dir, la democràcia 

cosmopolita tindria com a objectiu l’implementar una política econòmica i social 

global, anàloga a l’articulada per l’Estat-nació, per assolir un «Estat del benestar 

mundial». Així, Habermas defensa que al marge de la forma institucional que rebi 

aquesta política transnacional, s’han de limitar i corregir els efectes desreguladors del 

neoliberalisme.62 És a dir, el nou sistema polític cosmopolita hauria d’imposar una 

regulació redistributiva.63 

Cal remarcar una cosa: en la mesura que tot això sigui possible sense 

democratitzar l’economia, és a dir, sense una democràcia econòmica directa en la 

direcció de les empreses multinacionals, la democràcia política habermasiana es 

limitaria a corregir els problemes «inevitables i indesitjats» d’una economia capitalista 

de mercat. De fet, aquesta és vista com la més productiva per Habermas. Per això 

mateix, no aspira a res més que a poder fer política econòmica i política social de 

benestar, és a dir, a reparar o compensar els efectes negatius, no a canviar les causes 

estructurals de tals problemes, ni a reformar l’economia en si mateixa, ni a imposar la 

democràcia dins de l’economia.64 

                                                 
62

 Recordem que aquest imposa una «race to the bottom», és a dir, una carrera entre Estats sobirans per 

minimitzar i/o eliminar al màxim totes les càrregues impositives, per així atreure inversors, quelcom que 

dissol tot poder econòmic propi del govern legítim (Beck, 2002). 
63

 Aquesta proposta tan ambiciosa sosté la crítica anterior a les actuals institucions internacionals, ja que 

aquestes només realitzen un tipus «d’integració negativa». La «positiva» requeriria obligatòriament 

«efectes correctors de la mera lògica del mercat, com serien els acords tendents a coordinar polítiques 

comunes en els terrenys fiscal, social i econòmic» (Habermas, 1998a: 106). 
64

 Posteriorment torno a aquesta visió conservadora i fatalista de l’economia, en tant que sembla acceptar 

el capitalisme com a inevitable, cosa que només permet aspirar pessimistament a un poder polític que 

democràticament implementi mesures correctores o redistributives, però mai no afectar directament les 

relacions socials de producció. Ara bé, aquesta democratització indirecta de l’economia tindria un gran 

impacte. Per això, Habermas a La constel·lació postnacional destaca com arran de les diverses crisi i 

fallides econòmiques «s’ha reforçat l’interès per regular les borses internacionals, el crèdit financer i les 

especulacions monetàries». Per tant, amb l’actual crisi estructural que patim queda demostrada amb 

escreix la necessitat urgent de normativitzar democràticament l’economia mundial: «successos decisius 

d’aquest tipus en els mercats financers internacionals fan que es prengui consciència de la necessitat 

d’institucionalització d’aquests». És a dir, «juridificar» en termes del llibre Facticitat i validesa. En altres 

paraules, Habermas vol «clausurar políticament la societat mundial econòmicament desbocada», de forma 

tal que es pugui implementar una redistribució mundial que mantingui en equilibri els estàndards socials. 

Això confirma que defensa la necessitat i/o desitjabilitat d’una justícia redistributiva global. I això 
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Val a dir que aquesta proposta es mantén durant tota la seva obra posterior. 

Així, a principi del segle XXI Habermas repeteix la reivindicació de l’Estat com una 

forma de democràcia econòmica indirecta, tot demandant de nou una política de 

redistribució econòmica mundial. Ara bé, considerarà que no és una tasca pròpia d’una 

«Organització Mundial», sinó més aviat dels actors propis de «l’arena transnacional».65 

Per tant, és contínua la reclamació d’una democràcia econòmica indirecta 

transnacional. Tal política interior mundial faria una regulació macroeconòmica global 

capaç de sancionar a les multinacionals i/o als mercats.66 

 

6.4. Dèficits i incongruències de l’anàlisi habermasiana 

 

Malgrat anteriorment he mostrat com Habermas criticava tant el capitalisme en 

general com el neoliberalisme en concret, també hi ha passatges de la seva obra on 

apareixen certes incoherències i deficiències en la seva anàlisi econòmica. Per 

evidenciar aquest contrast, repetiré d’entrada aquesta suposada postura crítica. 

En primer lloc, Habermas critica el cosmopolitisme kantià per dependre de 

premisses liberals i nacionalistes.67 A més a més, li retreu el fet de pressuposar una 

concepció ingènua i ideològica del comerç i de l’economia. Habermas denuncia la 

ingenuïtat de Kant al creure aquest que el comerç és «pacifista»,68 quelcom desvetllat 

per Hegel, per qui el capitalisme creà la lluita i l’antagonisme de classes i per tant, el 

comerç és intrínsecament conflictiu. Amb això, Habermas repeteix la crítica a les 

ficcions sociològiques d’una harmonia social per part de la teoria burgesa. I el que és 

més important, vincula el capitalisme amb un fenomen originalment ja globalitzat i a 

més, violent i conflictiu. Per tant, de cap manera confia Habermas en el «mercat» com a 

element pacificador ni nacional ni internacional, ben al contrari, l’economia capitalista 

                                                                                                                                               

requereix que els actors amb poder i capacitat efectiva d’acció global «admetin els procediments 

institucionalitzats per la formació d’una voluntat política transnacional» (Habermas, 1998a: 145). 
65

 Analitzo aquests termes a l’apartat 7.4. 
66

 Habermas (2005d: 332, nota 21). Per això, ell critica les institucions econòmiques internacionals. 

Concretament, Habermas (2005d: 349) denuncia que les «organitzacions econòmiques globals i 

multilaterals» estan molt lluny d’implementar polítiques redistributives transnacionals coherents amb una 

nova concepció de la seguretat, més integral i positiva. Principalment, rebutja l’Organització Mundial del 

Comerç, el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional. 
67

 Habermas (1995c: 155-156). 
68

 L’augment d’informació, de trànsit de persones i de mercaderies crearen un mercat mundial que per 

Kant promovia un món just i pacífic. En termes d’agència, el tipus d’acció instrumental o finalista 

econòmica fomentava un ordre mundial segur i legal, ja que per Kant els «diners són pacífics». 
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és intrínsecament bel·licista i asocial.69 És a dir, el capitalisme mundial no s’ha basat 

només en el comerç i en el mercat tal com la ideologia descriu, sinó més bé en el 

monopoli, l’espoli i l’explotació.70 Al meu parer, Habermas reivindica a Hegel per 

declarar que la lluita de classes capitalista és font de conflictes nacionals i 

internacionals, de guerres civils i d’imperialisme.71 

De forma totalment coherent, a La inclusió de l’altre torna a admetre que el 

capitalisme fou des dels seus orígens un fenomen planetari.72 Això contrasta molt amb 

les seves concepcions prèvies, que ni qüestionen el marc estatocèntric de la política ni 

es plantegen el funcionament mundial de l’economia. Ara, Habermas entén 

perfectament com el capitalisme global contribuí en gran manera a l’Estat-nació 

modern. Encara més: l’Estat-nació fou i és un instrument del capitalisme global.73 De 

fet, el mateix Habermas reconeix que l’Estat modern fou funcional des del seu origen al 

capitalisme, perquè l’Estat sols procurava les condicions socials generals de la 

producció: les infraestructures, el marc jurídic, l’organització del treball social, i tot en 

favor del capital. No obstant això, a final dels anys noranta del segle XX, aquest mateix 

sistema econòmic capitalista «erosiona» la forma moderna d’Estat-nació perquè ja no 

li resulten útils ni desitjables els límits fronterers o territorials al capital. 

En la mateixa línia, Saskia Sassen opina que en l’actual situació de desregulació 

econòmica i «anarquia» internacional, contrària als prerequisits fonamentals del 

capitalisme, encara són els Estats-nació els garants de la seguretat.74 Ara bé, segons la 

                                                 
69

 Escau i és interessant mencionar ara com Honneth (2005a), a partir de Georg Simmel i altres, postula 

que fins i tot en el intercanvi de mercaderies entre individus, segons el model contractual liberal, es 

pressuposa un «reconeixement primari intersubjectiu». És a dir, de cara a permetre fins i tot en el nivell 

més bàsic de l’acció finalista, instrumental o estratègica, ja cal cert reconeixement de la humanitat de 

l’altre, quelcom que recorda el que deia Weber a l’explicar la modernització social com a l’ancoratge 

normatiu de les formes d’acció social capitalistes. Per tant, el comerç i l’economia capitalista sí 

promouen, en aquesta justa mesura, almanco un reconeixement primari universal, malgrat aquest no 

exclogui la possibilitat de la violència o la guerra. En canvi, per Harvey (2003a i 2005) el capitalisme no 

pressuposa en cap cas aquest reconeixement primari que Honneth, Simmel i Weber identifiquen en les 

relacions d’intercanvi econòmiques, i que per Lukács eren relacions cosificants. 
70

 El mateix defensa David Harvey (2003b). 
71

 Per això, Habermas (1995) recupera en certa mesura la perspectiva marxista en la seva comprensió i 

crítica de l’economia globalitzada. L’alemany afirma que la societat mundial s’estratifica perquè el 

mercat global genera pobresa i riquesa simultàniament, i les «nacions» són considerades en analogia a les 

«classes socials» d’aquest mercat mundial. Així, Habermas (1995d: 139) considera que l’autonomització 

dels organismes supranacionals respecte de les comunitats jurídiques sobiranes és un seriós desafiament 

pels federalistes, ja que «els Estats-nació ja no són alberg ni refugi de la democràcia», precisament a 

causa dels imperatius econòmics mundials. 
72

 Habermas (1996: 85 i 99). 
73

 Cf. Held (1989 i 1995a). 
74

 Sassen (1998). I és que cal destacar que el neoliberalisme suposa una certa inseguretat jurídica a nivell 

internacional, cosa que contradiu les disposicions legals que defineixen l’economia capitalista dins dels 

Estats-nació, garantides pel dret privat. Encara més, Habermas apel·la aquesta seguretat legal mínima que 
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sociòloga holandesa, aquesta dependència en el monopoli de la violència legítima en 

mans dels Estats sobirans no redunda pas en què aquests tinguin o articulin una 

capacitat de regulació o correcció redistributiva. És a dir, és falsa la creença segons la 

qual els Estats-nació són impotents, ja que disposen encara en exclusiva del dret d’usar 

la violència. No obstant això, aquesta prerrogativa no els permet pas controlar els 

processos econòmics internacionals.75 Per tant, roman clar que tant en l’època 

estatocèntrica com en la global, els Estats compleixen una funció indispensable en la 

(re)producció ampliada de capital, en tant que provisors de les condicions socials 

bàsiques.76 Per tot plegat, Sassen permet mostrar que és possible una regulació de 

l’economia global, el qual facilitaria la recuperació de l’equilibri entre poder econòmic i 

poder polític, precondició per a una democràcia plena. 

D’altra banda, Habermas també afirma coses com la següent: 

 

«Com que aquí entren en joc necessitats existencials, no se pot deixar que l’oferta 

excedent dels mercats de treball s’autoreguli d’acord als mecanismes de mercat, habituals 

per a la resta de mercaderies. També això pertany al caràcter especial de la mercaderia 

treball» (Habermas, 1998a: 121, la cursiva és meva).77 

                                                                                                                                               

els inversos i agents econòmics necessiten, per així intentar convèncer de la pertinença d’una regulació 

democràtica dels mercats financers. No obstant això, al meu parer es tracta del mateix tipus d’apel·lacions 

ingènues que es feren amb posterioritat a l’esclat de l’actual crisi financera i de la bombolla immobiliària, 

quan es sentiren fins i tot algunes veus que de forma totalment hipòcrita parlaren de «reforma el 

capitalisme» —per exemple, el president francès Sarkozy, 

<(http://www.publico.es/dinero/185297/sarkozy-defiende-una-reforma-urgente-del-capitalismo> [18-06-

2014]. 
75

 Així les coses, l’autora en qüestió postula que existeix una connivència d’interessos intrínseca a la 

ideologia neoliberal, que facilita la caiguda o desprestigi tant de l’oposició política com dels moviments 

socials antagònics a tal procés de globalització neoliberal. De fet, «molts dels recursos necessaris per les 

activitats econòmiques globals no són hipermòbils i podrien, en principi, sotmetre’s a una regulació 

efectiva. [...] [Aquesta] anàlisi difereix significativament d’aquells enfocaments centrats en la 

hipermobilitat del producte i les tecnologies globals» (Sassen, 1998: 202, la cursiva és meva). Per tant, és 

clau detectar que dins de la ideologia neoliberal hi ha un component cognitiu central, que s’ha introduït 

subreptíciament en les ciències socials i és avui una constant inqüestionada: el dogma de la mobilitat total 

en el si de la globalització. Per tant, si es pot dubtar que tot hagi esdevingut mòbil, transferible i/o 

substituïble, llavors es comprendrà que són possibles i necessaris regulacions, locals, nacionals o globals, 

d’aquestes interaccions, més estàtiques del que sembla. 
76

 Educació de la mà d’obra, transports, etc., com reconeix Habermas (1998a: 137). Coherentment, el rol 

dels Estats-nació sota la globalització econòmica no és pas desaparèixer. Així, la tasca de la crítica de la 

funcionalitat de l’Estat-nació respecte del neoliberalisme és desemmascarar les seves capacitats i el seu 

poder organitzatiu real, en contra de la ficció de la seva impotència, perquè només així es podrà creure en 

la capacitat del poder polític per democratitzar l’economia i els mercats financers. 
77

 Això redunda en el rol encara actiu i cabdal de l’Estat-nació i de les institucions públiques en el 

garantiment i la creació de les condicions socials «marc» per al procés de valorització del capital. Per això 

es demana la democratització de la política econòmica il·legítima que du a terme l’Estat i/o la UE. I per 

aquesta raó, Habermas (1998a: 122) conclou que l’única forma d’enfrontar aquesta situació, d’atur 

creixent, és un «procediment coordinat a nivell supranacional». La citació està en la línia de Polanyi 

(1944). Veure la reinterpretació que fa Fraser (2011b, 2012b, 2012c i 2013b) de Polanyi. 

http://www.publico.es/dinero/185297/sarkozy-defiende-una-reforma-urgente-del-capitalismo
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Sembla innegable la presència d’una certa perspectiva crítica i d’arrel marxista 

en aquesta proposta de regulació política i democràtica de les condicions laborals.78 Al 

meu parer, aquesta citació permetria afirmar que Habermas a La constel·lació 

postnacional no té una concepció positivista del treball. Per això, malgrat Axel Honneth 

té raó en postular que entre els anys seixanta i setanta Habermas concep el «treball» 

com una forma d’acció instrumental i no com interacció comunicativa,79 ara resulta que 

aquest últim pensa que qualsevol relació o acció social, tingui el caràcter que tingui, ha 

de ser normativitzada democràticament. És a dir, no cal que el treball sigui una forma 

d’acció comunicativa perquè la societat s’autolegisli i imposi legislacions laborals 

justes. 

Aparentment, tot l’anterior ens permetria afirmar que Habermas a final dels anys 

noranta abandonà el positivisme econòmic que havia dominat la seva obra prèvia, per 

apuntar envers una certa crítica de l’economia política. Això no obstant, he dit també 

que ell admeté sorprenentment que, un cop arribada la postguerra al segle XX, amb 

l’establiment dels Estats socials de benestar, llavors sí que es pacificà i esmorteí el 

conflicte de classes provocat pel capitalisme. Això és, afirmà que els Estats de benestar 

(re)creen les situacions sociopolítiques ideals i necessàries que Kant postulà com a 

imprescindibles per a la pau, la qual es veuria afavorida pel comerç i l’economia 

capitalistes dels temps de postguerra del segle XX.80 Em sembla que així recau en cert 

positivisme econòmic. Però no em resulta substancial sinó estructural, històric o 

contingent, unit a la constel·lació social anomenada «Estat de benestar», la qual fa 

creure a Habermas que es produeix «la fi de la societat de classes», i amb ella, la fi de 

«la utopia del treball».81 

D’aquesta manera, cal preguntar-se si Habermas reprodueix la fe ideològica i 

errònia de Kant al creure’s que el conflicte de classes s’ha acabat i que per tant, el 

                                                 
78

 En tot cas, val a dir que tal comentari sembla dirigir-se només a la «força de treball excedent», és a dir, 

a la multitud de persones aturades o sense ocupació. És a dir, malgrat apunta a una concepció no 

mercantil del treball, la seva proposta pot ser insuficient i superficial en la mesura que no necessàriament 

s’aplicaria a les persones sí ocupades, que són el gruix de les preocupacions d’arrel socialista. Això és: els 

treballadors ocupats, segons aquesta citació, sí veurien les seves condicions socials autoregulades pels 

mecanismes de mercat. A més a més, caldria preguntar-se si la resta de mercaderies sí podrien ser 

regulades pel mercat capitalista; i si només amb la regulació política del treball ja s’anul·la 

«l’explotació». 
79

 Cf. Honneth (1982). 
80

 Aquestes idees apareixen, per exemple, al text «La idea kantiana de la pau perpètua», dels anys noranta. 
81

 Cf. «La crisis del Estado de bienestar y el agotamiento de las energías utópicas» (Habermas 1985c). 
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comerç capitalista pot ser un factor o motor de transnacionalització.82 De ser així, 

Habermas patiria un «neokantisme» potencialment ingenu que llastraria excessivament 

la seva teoria crítica de la societat. I per tant, malgrat critica la ceguesa de Kant respecte 

del capitalisme, ja global a la seva època, també seria cec i incapacitat per veure i 

criticar el capitalisme que s’imposa durant l’època de l’Estat de benestar, que a més 

esdevé neoliberal. 

En segon lloc, Habermas sembla idealitzar precisament aquest Estat de benestar 

«occidental» i recolzar ideològicament el capitalisme: 

 

«[La guerra freda, la descolonització, l’Estat social]. Només l’últim d’aquests tres 

esdeveniments representa una avantatge inequívoca. En les acomodades i pacífiques 

democràcies d’Europa occidental i, en menor mesura, a EUA i altres països, s’han format 

economies mixtes que han permès un ampli desenvolupament dels drets civils i, per 

primer cop, una efectiva realització dels drets fonamentals. És cert que l’explosiu 

creixement econòmic mundial, que ha quadruplicat la producció industrial i multiplicat 

per deu el comerç mundial de productes industrials tan sols entre els anys cinquanta i els 

primers seixanta, ha afavorit també les desigualtats entre les regions riques i pobres del 

món. Però els països de l’OCDE, que en aquestes dues dècades havien contribuït amb 

productes industrials a tres quartes parts de la producció mundial i a quatres cinquenes del 

comerç mundial, demostraren que havien après tant de les catastròfiques experiències 

del període d’entreguerres que posaren en marxa una intel·ligent política econòmica 

centrada en l’estabilitat interior i, gràcies a taxes de creixement relativament elevades, 

pogueren construir amplis sistemes de seguretat social. Sota la forma d’una democràcia 

de masses i de l’Estat social, el model econòmic del capitalisme, altament productiu, ha 

estat per primer cop domesticat i posat més o menys en consonància amb 

l’autocomprensió normativa dels Estats constitucionals democràtics» (Habermas, 1998a: 

69, la cursiva és meva). 

 

Per tant, a La constel·lació postnacional idealitza excessiva i sorprenentment la 

realitat social interior de les suposadament «pacífiques democràcies europees», mentre 

que a La inclusió de l’altre postulava la constitució d’una «underclass» i el risc 

d’exclusió social pel gruix de les poblacions occidentals. A més a més, en certa mesura 

                                                 
82

 Cal distingir entre, d’una banda el procés «d’internacionalització» que el capitalisme sí pot promoure, 

ja que es fa sota premisses antropològiques i sociopolítiques d’arrel burgesa i/o liberal; i de l’altra, el 

procés de «transnacionalització», que respon a un model ideal proper al deliberacionisme i al 

cosmopolitisme. 
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disculpa i justifica les creixents desigualtats econòmiques a nivell mundial, tal com la 

darrera sentència deixa palès. I és que Habermas aprova l’existència d’un sistema 

econòmic capitalista mundial que ha «arrasat» a multitud de persones, només perquè va 

beneficiar a l’establiment d’uns precaris Estats de benestar, en uns pocs països i per un 

molt curt període de temps. Òbviament, em sembla injustificable aquest sistema 

depredador, i més un cop instaurat el neoliberalisme global, el qual amenaça també 

l’única excusa de Habermas: els Estats socials minoritaris d’Europa occidental i/o els 

Estats Units d’Amèrica. Aquesta acceptació del sistema econòmic dominant la mantén 

Habermas a la primera dècada del segle XXI, tot afirmant explícitament que malgrat 

s’accepti com a correcta la teoria econòmica subjacent al neoliberalisme, el capitalisme, 

és només el primer el que provoca tota una sèrie de problemes greus que imposen uns 

dèficits de legitimació alts. És a dir, segueix criticant al neoliberalisme però no al 

«capitalisme subjacent», essent així el màxim problema la pretensió de les institucions 

globals d’evadir-se del seu deure de ser validats públicament. Per tant, inequívocament, 

Habermas considera de forma implícita que la democràcia deliberativa, a qualsevol 

nivell, és coherent, compatible i/o harmonitzable amb una economia capitalista.83 

En tercer lloc i encara més problemàticament, malgrat Habermas comprèn la 

magnitud del neoliberalisme com un problema i un desafiament crític contra la 

democràcia, la seva concepció general del que és l’economia determina molt 

negativament les seves possibles propostes alternatives. En concret, i de forma 

sorprenent, Habermas pot reeditar i recuperar parcialment la visió funcionalista i 

sistèmica de l’economia que ja havia defensat als anys vuitanta. Així, quan analitza els 

dèficits de legitimitat que provoca la globalització econòmica a nivell nacional, afirma: 

 

«A mesura que els mercats globals creixen, es romp l’equilibri en detriment de 

l’autonomia i de l’espai d’acció dels actors estatals en matèria de política econòmica. [...] 

Però aquest desplaçament de poder es pot entendre millor en termes de la teoria dels 

mitjans que en termes de la teoria del poder: els diners substitueixen al poder. El poder 

                                                 
83

 Habermas (2005d: 348). Per això, s’ha de recuperar la crítica d’autors com Claus Offe (1972a, 1972b, 

1973, 1981, 1984, 1987, 1998 i 2001), que denuncien les greus contradiccions i incompatibilitats entre 

democràcia i capitalisme. En aquesta línia, el seu concepte de «societat postindustrial» pot amagar també 

la ideologia capitalista. No debades, Habermas (1998a: 61) diu que la modernització econòmica segueix 

la mateixa seqüència en tots els països del món: de la concentració del treball en el sector primari, 

agricultura, al secundari, indústria, fins a destacar-se el terciari, comerç, transport i serveis, i aparèixer 

finalment el quart sector, centrat en el coneixement i la informació, la tecnologia, la sanitat, la banca, 

l’administració pública, la investigació, la recerca, etc. Segons Habermas, és gràcies a aquest model que 

s’ha acabat amb l’analfabetisme i l’elitisme de l’educació superior universitària, quelcom molt 

qüestionable. Cf. Verger (2010) i Aguiló (2010). 
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com a mecanisme regulador de decisions col·lectives vinculants opera amb una lògica 

distinta a la que empra el mercat. Per exemple, només el poder és susceptible de ser 

democratitzat, no els diners. Per tant, les possibilitats d’un autocontrol democràtic 

desapareixen per se quan el mecanisme regulador d’un determinat àmbit social es 

trasllada d’un mitjà de control a un altre» (Habermas, 1998a: 105, la cursiva és meva). 

 

Al meu parer, aquesta citació insinua que Habermas abandona la sociologia de 

tall marxista i es refugia de nou en la «teoria dels mitjans» que articulà de forma més 

extensa als anys vuitanta. Proves d’això n’hi ha vàries. Per exemple, quan el filòsof de 

Düsseldorf afirma que la democràcia, que és «l’actuació legítima d’una societat sobre si 

mateixa», necessita de l’especialització funcional de les accions socials en subsistemes 

específics, el polític i el jurídic, entesos com a modes de presa de decisions vinculants.84 

Per això diu que «l’Estat administrador» aparegué gràcies a la separació entre societat i 

Estat, d’una banda, i entre aquests dos elements i l’economia, de l’altra, gràcies als drets 

individuals subjectius, els quals permeten simultàniament uns mercats que es regulen a 

si mateixos i la recaptació de tributs.85 

Però és que, a més a més, ara afegeix al mitjà «diners» un tret fins a llavors 

absent: ara són «intrínseca o essencialment no democratitzables».86 Òbviament, aquesta 

concepció és del tot insostenible. Primer perquè reprodueix l’essencialisme sociològic, 

és a dir, la idea segons el qual a cada àmbit social determinat hi opera o domina un únic 

tipus de mitjà o de tipus d’acció i de racionalitat. Segon, perquè d’això s’extreu 

l’anormativisme sistèmic doblement rebutjat, ja que a partir de la idea anterior dedueix 

que el mercat o l’economia són àmbits d’interacció social on dominen els diners i per 

tant, no escau cap normativitat ni regulació democràtica, només la finalista 

instrumental.87 És a dir, les categories habermasianes imposen i ens condemnen a una 

                                                 
84

 Habermas (1998a: 86). 
85

 En la mateixa línia, tot parlant de l’Estat democràtic de dret, que és «un ordre volgut pel poble mateix i 

legitimat a través de la formació d’una opinió lliure i una voluntat pública que permet als destinataris del 

dret entendre’s al mateix temps com els seus autors», Habermas afirma: «Però, ja que l’economia 

capitalista segueix la seva pròpia lògica, aquestes premisses tan exigents no poden ser satisfetes sense 

més». No obstant això, afegeix: «Més bé, ha de ser la política la que s’ocupi que s’acompleixin 

suficientment les condicions perquè es doni una autonomia pública i privada. Del contrari estaria 

amenaçada una de les condicions essencials per a la legitimitat de la democràcia» —totes les citacions 

són de Habermas (1998a: 89, la cursiva és meva). Per tant, també es podria defensar la recuperació del 

primat de la política sobre l’economia, en la línia d’interpretació de la inclusivitat econòmica. 
86

 Habermas (1998a: 109) repeteix tal teoria sistèmica: «com que l’ús del poder legítim es mesura d’acord 

amb criteris d’èxit que no són econòmics, el poder polític no es pot substituir, sense més, pels diners». 
87

 Com he dit ja, l’anormativisme sistèmic és la creença segons la qual l’economia es constitueix i regula 

al marge de valors i/o principis normatius intersubjectivament validats, ja que aquesta normativitat seria 

exclusiva del món de la vida. 
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concepció funcionalista i sistèmica de l’economia que reprodueix una ideologia 

positivista del mercat.88 

En altres paraules, amb aquesta citació es confirma que el pitjor de la teoria 

sociològica habermasiana estatocèntrica es mantén parcialment respecte de l’economia 

a l’època postnacional. En canvi, a Facticitat i Validesa abandonà ja la concepció 

sistemicofuncionalista del poder, i per tant, de la política i del dret. Això permetia 

pensar en la superació de l’essencialisme sociològic i de l’anormativisme sistèmic, 

conseqüència directa, respecte l’administració pública. Però, com ja havia insinuat al 

capítol corresponent, Habermas no havia abandonat pas la concepció sistèmica de 

l’economia. Aquesta és concep ideològicament perquè aquest «dogma» sistèmic acabarà 

fent imprescindible i insubstituïble el capitalisme dominant.89 

Així puc recuperar una idea ja expressada abans, que neix del següent dubte: la 

proposta d’una democràcia cosmopolita, en tant que vol recuperar l’autonomia de la 

política sobre l’economia global, hauria de suposar la inversió d’aquesta substitució, la 

dels diners en el lloc del poder? Si fos així, la nova forma de política transnacional 

deliberativa permetria a l’eventual i futur poder cosmopolita recuperar la seva funció 

robada per part d’un «capital global ademocràtic». Ara bé, si fos realment així, tal com 

jo interpreto el sentit d’una «política interior mundial», llavors l’economia hauria de ser 

considerada sí democratitzable, tot contradient l’essencialisme sociològic. En altres 

paraules, la consideració per part de Habermas dels diners com a intrínsecament 

ademocràtics contradiu la seva mateixa reivindicació d’una política econòmica 

cosmopolita. L’única forma d’evitar aquesta contradicció és interpretar que ell no 

demanda la democratització de l’economia, de funcionament sistèmic i autoregulat, sinó 

només la democratització de la política, i aquesta és la idea anticipada prèviament. Així 

les coses, el neoliberalisme global ha suposat la pèrdua d’autonomia de la política, Estat 

i institucions públiques, sota les pressions de l’economia. Els «diners» dominen el 

«poder». Per això, Habermas vol que el poder torni a tenir el marge de maniobra 

legítima que tenia prèviament, per poder implementar «polítiques», i entre elles, la 

«política social o de benestar». Ara bé, en cap cas demandaria la situació inversa: el 

                                                 
88

 Segons aquesta, els valors i els preus deriven de la llei anònima de l’oferta i la demanda, etc. i etc. De 

fet, Habermas (1993) encara basa la seva proposta de política immigratòria en certes pressuposicions dels 

«límits funcionals d’acollida i absorció» de la societat nacional. És a dir, la seva teoria de la ciutadania 

depèn en darrera instància d’una teoria funcionalista del sistema econòmic. 
89

 Habermas (1996: 85) també fa afirmacions similars, al dir que els mercats capitalistes assoleixen una 

certa lògica pròpia, malgrat els eventuals controls polítics. 
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domini del «poder» sobre els «diners». Això suposaria, al meu parer, la democratització 

de l’economia o el mercat, quelcom vedat estructural o lògicament.90 

Per tot plegat, la situació descrita a La constel·lació postnacional suposa una 

reedició modificada de la tesi de invasió sistèmica de la Teoria de l’acció 

comunicativa. En aquest cas, emperò, són els diners que envaeixen la política, i per tant, 

es tracta d’una «invasió intrasistèmica» entre mitjans, mentre que l’obra magna de 

Habermas diagnosticava com els dos subsistemes econòmic i administratiu colonitzaven 

per igual el món de la vida.91 Ara bé, el poder econòmic, responsable de tot el procés, 

ara és global, no nacional. De fet, en coherència amb la idea de la substitució del poder 

polític per part dels diners,92 Habermas afirma que ara són les borses internacionals les 

que valoren les polítiques econòmiques i fiscals nacionals, tot posant de manifest el 

caràcter marcadament antidemocràtic d’aquesta dinàmica. Això demostra que el 

diagnòstic de Habermas és plausible, l’heteronomia de la política respecte de 

l’economia, sense necessitat d’aprovar les seves pressuposicions categorials. Em 

refereixo a l’esmentada teoria essencialista dels mitjans. Així les coses, la seva anàlisi 

dels dèficits democràtics a final dels anys noranta és representatiu, però es queda bastant 

curt, de la pèrdua de sobirania política que actualment pateixen els governs nacionals en 

relació a les agències de qualificació de deute, per exemple.93 Per això, en tant que no hi 

ha cap poder polític transnacional que pugui controlar o intervenir legítimament en el 

mercat global, la proposta habermasiana de democràcia cosmopolita hauria de ser una 

                                                 
90

 Cal tenir-ho present quan Habermas (1998a: 106) rebutja les institucions internacionals existents 

perquè només realitzen una «integració negativa»; la positiva requeriria «efectes correctors de la mera 

lògica del mercat, com serien els acords tendents a coordinar polítiques comunes en els terrenys fiscal, 

social i econòmic». I és que la «democràcia política» seria una forma de corregir els efectes col·laterals i 

conseqüències indesitjades d’una economia capitalista de mercat, que d’altra banda és vista com la més 

productiva. Així, Habermas no aspira més que a corregir o compensar aquests efectes negatius, però no a 

canviar les causes estructurals de tals problemes, cosa que exigiria modificar substancialment 

l’economia en sí mateixa. En breu, la visió conservadora i fatalista de l’economia justifica el capitalisme 

com a inevitable, i només aspira pessimistament a una política que democràticament pugui implementar 

mesures correctores o redistributives, però mai no afectar directament les relacions socials de producció. 
91

 En aquest sentit, s’aproparia a Problemes de legitimació, on l’economia també pretén segrestar la 

política i l’Estat per evadir-se del requisit de legitimació pública. 
92

 Habermas (1998a: 106). 
93

 Exemple d’això és la «reforma exprés» i sense referèndum de la Constitució Espanyola de 1978, el 

passat setembre de 2011, per incloure un canvi en l’article 135 que imposa un sostre de dèficit als 

pressupostos públics —cosa anàlega a la «Llei Òmnibus» aprovada també de forma precipitada a la 

Comunitat Autònoma de Catalunya. O el nou Tractat Europeu, que pretén garantir el pagament a la banca. 

O que aquestes entitats financeres, gens transparents, ni públiques ni legitimades per la ciutadania, 

amenaçaren amb disminuir la valoració del deute espanyol només en el cas que el parlament nacional 

discutís la iniciativa ciutadana de la «dació en pagament» per cancel·lar una hipoteca. A més, imposen 

indirecta o directament reformes estructurals en les polítiques econòmiques nacionals, ampliació de l’edat 

de jubilació; reducció salaris, pensions i polítiques socials; reforma laboral, etc. 
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forma de poder polític transnacional capaç empíricament de recuperar el primat del 

poder sobre els «diners». 

Així és sosté la meva crítica a la insuficiència i al conservadorisme de la 

proposta habermasiana: el mateix fet que els diners puguin envair un àmbit que 

suposadament no li és «propi», la política, hauria de permetre també el plantejar la 

situació contrària, en benefici de la democràcia. Això és, si històricament es dóna una 

invasió en una direcció, el pensament democràtico-radical ha de promoure una rebel·lió 

i/o una colonització legítima i justa sobre l’economia i el mercat per part dels poders 

públic i ciutadans. I en qualsevol cas, el nucli normatiu de la democràcia deliberativa 

habermasiana, els principis fonamentals de justícia, també són del tot vàlids per criticar 

aquesta concepció positivista i/o funcionalista-sistèmica de l’economia, pròpia del 

neoliberalisme i de gran part de l’obra del mateix Habermas. 

Per acabar amb aquesta constatació de certes incoherències, cal dir que en bona 

mesura posteriorment Habermas les mantén. A la primera dècada del segle XXI torna a 

brillar per la seva absència la reivindicació d’una democràcia econòmica directa, en tant 

que s’accepta ideològicament el capitalisme. Explícitament, ell defensa una constitució 

política que reguli les relacions entre els ciutadans i l’Estat, tot dient que tal regulació es 

basa en tres elements: «l’Estat administratiu», la societat civil i l’economia capitalista. 

Aquesta última inclosa perquè l’Estat fiscal necessita ingressos, els quals són extrets del 

trànsit de mercaderies organitzat pel dret privat.94 Amb això es confirma que per a 

Habermas el dret públicament legitimat ha de regular la macroeconomia, però no 

democratitzar directa i internament les empreses.95 

Encara més, Habermas torna a caure en la concepció sistemicofuncionalista de 

l’economia, en tant que reedita la seva opinió segons la qual els mercats «no poden ser 

democratitzats com les administracions estatals», quelcom del tot coherent amb el que a 

La constel·lació nacional ja advertí: els diners no són democratitzables.96 

Addicionalment, ell postula que aquests mercats «controlen progressivament cada cop 
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 Habermas (2005d: 331). Habermas encerta en considerar que la societat civil no està dividida en espais 

públics i privats, exclosos de regulació legítima i democràtica, perquè tot són relacions socials entre 

ciutadans. Ara bé, sí separa entre economia i societat civil, i per tant, només es forma l’opinió pública 

crítica i la voluntat política en la segona, tot deixant l’economia com a sistema funcional bàsic. 
95

 És revelador que l’única justificació de la necessitat i el sentit del dret privat i mercantil, fonament de la 

macroeconomia, sigui que empíricament l’Estat necessita impostos i ingressos. Això es diferencia molt de 

la lectura de González, I. (2010), qui correctament considera que la democratització i/o la regulació 

legítima de relacions socials dins de les empreses es fonamenta en l’existència d’una innegable relació de 

poder. Per tant, Habermas no usa un argument normatiu sinó econòmic. 
96

 Habermas (2004b: 113). 
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més àmbits de la vida que prèviament es cohesionaven normativament, amb una forma 

d’integració comunicativa política o prepolítica». Per això diu que «no només 

determinades esferes privades s’inverteixen transformant-se en mecanismes de l’acció 

orientada a l’èxit [...], sinó que també es redueix l’àmbit sotmès a les exigències de 

legitimació pública». Per tant, l’obra habermasiana dels darrers anys no només confirma 

la sospita prèvia d’una invasió intrasistèmica, dels diners sobre el poder, sinó que 

recupera el sentit ple de la colonització sistèmica de la Teoria de l’acció comunicativa: 

els diners ho envaeixen tot. Òbviament, no puc deixar de lamentar i criticar aquesta 

distinció entre «esferes privades» i «àmbits a legitimar públicament». El motiu és que 

aquesta reprodueix per enèsima vegada la separació conservadora entre «públic» i 

«privat», protagonista de l’obra habermasiana fins a la dècada dels anys noranta, i que 

problemàticament descarrega del deure de validació pública tant a les interrelacions 

socials «domèstiques» com a les econòmiques, en tant que és una altra forma d’àmbit 

privat.97 Això ho han denunciat excel·lentment les crítiques feministes.98 Per confirmar 

aquesta interpretació meva de la hipòtesi habermasiana basta observar com aquest autor 

anomena tot aquest procés amb un concepte propi de Problemes de legitimació al 

capitalisme tardà: el «privatisme ciutadà», la ideologia que fa acceptar l’evasió del 

deure de ser legitimades les decisions polítiques. Per tant, malgrat és cert que Habermas 

critica de nou aquesta invasió dels diners sobre la política i el món de la vida, allò 

problemàtic, i això és el quid de la meva denúncia, és la pressuposició original de tot 

plegat: en el fons, els diners i l’economia són en sí mateixos no democratitzables, i 

precisament per això, transformen «la natura normativa» pròpia d’altres àmbits socials 

des del moment que els envaeixen. Per tant, caldrà recuperar la crítica a tal positivisme 

econòmic per estar en les mínimes condicions necessàries per proposar una autèntica 

democràcia econòmica cosmopolita.99 

 

 

 

                                                 
97

 L’única diferència amb la Teoria de l’acció comunicativa seria que aquest «sistema econòmic» no està 

ja determinat per una «acció sistèmica» de racionalitat anònima, sinó per una «acció finalista o 

teleològica» que prèviament formava part del mateix món de la vida i de tot el sistema de pretensions de 

validesa. 
98

 Per esmentar-ne alguna, veure Carol Pateman (1983 i 1988) o Fraser (1991). 
99

 Boltanski i Chiapello (1999) tenen idees molt útils fer implementar aquesta crítica. 
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7. EL NOU ESCENARI POLÍTIC I JURÍDIC: EL POSTWESTFALISME 

 

n el capítol anterior he explicat molt succintament el que suposa per 

Habermas la globalització neoliberal, principalment en la seva etapa 

anterior a l’actual crisi econòmica d’arrel financera, així com la seva 

proposta per tal de superar els problemes econòmics que observa: una «política interior 

mundial» amb aspiracions redistributives. Ara bé, com és obvi, això és inviable sense 

canvis institucionals i polítics de gran importància, que s’han de justificar bé. A més a 

més, tot això ha de tenir en compte l’existència d’una sèrie ampla i complexa de 

fenòmens, esdeveniments i debats que varen sacsejar el panorama teòric i polític a partir 

de finals dels anys noranta. 

Aquest escenari ve emmarcat pel que Habermas a La inclusió de l’altre 

considera un fet històric determinant: el sistema polític i jurídic internacional es 

constituí a partir de la Pau de Westfàlia de 1648, donant peu al que s’anomena el 

«westfalisme», i que altres autors qualifiquen «estatocentrisme».1 Aquest model té com 

un dels seus elements centrals una concepció nacionalista de la sobirania, que proclama 

els principis de la sobirania interior il·limitada i el de la no ingerència o no intervenció 

estrangera en el territori nacional. Per tant, Habermas reivindica la necessitat de 

superar aquest marc que històricament s’ha configurat sota els Estats-nació moderns. 

Això suposa, en primer lloc, analitzar els fonaments de les principals institucions que 

conformen el dret internacional. En concret, els Estats, la Unió Europea i l’Organització 

de Nacions Unides. En segon lloc, es fa una crítica d’aquestes entitats i una proposta de 

reforma sota el paradigma de la democràcia deliberativa inclusiva. Ampliat, això sí, 

amb unes aspiracions cosmopolites. Així i tot, tal com es veurà, aquestes aspiracions no 

es mantenen constants durant tota la seva obra. 

Des del punt de vista categorial, a aquest capítol recuperaré una idea que està 

vinculada al capítol anterior, ja que Habermas afirma que la globalització neoliberal 

dissol la distinció essencialista entre política interior i exterior. Per tant, així com a la 

seva primera fase el deliberacionisme habermasià situa sota el punt de mira crític la 

distinció essencialista d’arrel liberal-burgesa entre espais públics i privats, a aquesta 

segona etapa, transnacional, es pren consciència del rol de clau de volta que juga la 

separació moderna entre política exterior i interior, unida a la d’«estranger vs. 

                                                 
1
 Habermas (1996: 127). 
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nacional». A continuació resumiré, de forma separada, tant la crítica de Habermas com 

la seva proposta de transnacionalització democràtica de la política, quelcom que podria 

anomenar-se, coherentment amb l’anterior, «postwestfalisme». Ara bé, què significa 

aquest terme? Doncs bé, com veurem a continuació, fa referència a una diversitat de 

fenòmens que incloent la relativa pèrdua de sobirania territorial de l’Estat-nació, així 

com el sorgiment de nous actors socials i econòmics en les relacions internacionals, 

sense tenir necessàriament un vincle amb un subjecte nacional.2 

 

7.1. Crítica de l’ordre internacional westfalià i proposta d’una política postnacional 

 

Al text «La idea kantiana de la pau perpètua», Habermas considera que no hi ha 

cap dret internacional just ni eficient,3 tot afirmant que aquest dret és deficient en 

comparació amb l’estatal.4 Per això, descriu la situació mundial de finals del segle XX 

com una «guerra total», on la proliferació de les armes nuclears, els exterminis ètnics, 

etc., configuren el món com una anarquia de poders guiada de forma absolutista per una 

mà invisible.5 En conseqüència, Habermas declara que després de la «guerra freda» hi 

ha una època «d’equilibri bipolar del terror».6 Un cop coneguda la valoració 

habermasiana general de l’ordre internacional, cal entrar més a fons amb la seva anàlisi 

teoricopolítica d’aquest.7 

                                                 
2
 Així ho entén Nancy Fraser (2005a i 2008a), indicant l’aparició de multinacionals i de nous moviments 

socials transnacionals —en favor dels drets humans, el feminisme, el Fòrum Social Mundial, etc. 
3
 És el que Habermas (1996: 104) a La inclusió de l’altre anomena «el fracàs del sistema internacional», a 

causa de l’absència d’un tribunal internacional o d’un poder supraestatal amb capacitat real d’imposar 

sancions. Això inclou tant al Tribunal de Justícia de La Haia com a l’ONU en el conjunt d’organismes 

internacionals sense poder ni eficàcia. De fet, la segona representa especialment aquest fracàs en el intent 

de domesticar el poder en favor d’una pau i un ordre globals basats en autoritats supranacionals. 
4
 Això no obstant, sembla que Habermas lamenta principalment els dèficits de facticitat del dret 

internacional, «poder judicial», més que els dèficits de legitimitat o democràcia en els processos 

d’elaboració d’aquest dret. 
5
 Així, Habermas nega el caràcter «anormatiu», funcional i no intencional de les regulacions 

internacionals, tot destacant que l’ordre mundial es deu a una racionalitat finalista instrumental o 

estratègica. Per això recuperen protagonisme Hobbes i Webber en aquest escenari global neoliberal, per 

sobre de Luhmann. 
6
 És un terme interessant perquè connecta amb Anders (1980 i 1987) i Arendt (1951). Pel primer, el 

«terror suau» descriu la manca d’autonomia en les societats aparentment democràtiques occidentals. Per 

la filòsofa, el «terror» és el principal instrument del totalitarisme per a dominar la societat i fer del conjunt 

de ciutadans una massa d’individus despolititzada. Crec que és prou eloqüent per mostrar com la manca 

de legitimitat o directament l’arbitrarietat legal de l’ordre internacional provoca una situació de «pànic 

global». Per això, quin sentit té respectar o obeir les lleis internacionals que són promulgades de forma 

totalment jeràrquica i gens democràtica per només algunes potències mundials, les quals, a més, les 

incompleixen o modifiquen a voluntat? Cf. Klein (2007). 
7
 No hi puc entrar aquí, però Habermas en la seva fase postnacional voldria superar no sols el dret 

internacional clàssic, desenvolupat des de la Pau de Westfàlia fins a la Segona Guerra Mundial, sinó 

també el dret internacional contemporani, vinculat a l’aparició de l’ONU i multitud d’organitzacions 
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Doncs bé, en primer lloc Habermas fa una avaluació normativa a partir de la 

complexa teoria de l’agència que s’ha anat articulant des de la Teoria de l’acció 

comunicativa. Gràcies a aquesta, es pot afirmar que tot l’ordre internacional és el 

resultat no harmònic de convenis de seguretat arran única i exclusivament d’una 

racionalitat finalista instrumental, tot excloent les formes de validesa normatives més 

intersubjectives. Per això, Habermas retreu al westfalisme el fet de sotmetre’s a una 

unidimensionalitat del subjecte i de la racionalitat que fa de la política i del dret 

internacionals quelcom deficient.8 

En segon lloc, Habermas rebutja el dret westfalià perquè només reconeix els 

Estats-nació com a actors legítims i portadors de drets a escala mundial. És a dir, 

l’ordre internacional contradiu l’individualisme jurídic que impera dins dels Estats i que 

Habermas mateix defensa més enllà de les fronteres nacionals, sota el concepte de 

«drets humans». En conseqüència, al text «La normalitat d’una República berlinesa»,9 

es rebutja l’Organització de Nacions Unides i la teoria del dret kantiana, ja que cap de 

les dues reconeix drets individuals globals, suposant que els subjectes individuals 

romanen sotmesos a la voluntat dels seus Estats sobirans. La contraproposta 

habermasiana dirà que només una concepció cosmopolita i deliberativa del dret podrà 

superar els dèficits dels drets humans i de les relacions internacionals, per tal de limitar 

la sobirania de les nacions i evitar o sancionar els seus delictes i immoralitats respecte a 

les seves pròpies poblacions.10 

En tercer i darrer lloc,11 Habermas critica el sistema jurídic internacional 

«estatocèntric» pel fet de sostenir-se en tres tradicions normatives que li semblen 

rebutjables: primer, una concepció nacionalista de la sobirania; segon, una sociologia 

liberal de les relacions entre Estats; tercer, una noció hobbesiana del poder, subjacent a 

les relacions entre nacions. De fet, Habermas considera que aquests pressupòsits del 

westfalisme estan relacionats i vinculats entre sí de forma íntima. En concret, afirma 

que la teoria nacionalista de la sobirania és del tot coherent amb la teoria liberal del 

dret internacional clàssic. En altres paraules, la teoria westfaliana del dret internacional 

                                                                                                                                               

internacionals, tot donant peu a l’aparició de més subjectes del dret internacional, més enllà dels Estats-

nació, i al marge dels actors de la societat civil mundial. 
8
 Podríem dir que Habermas (1995c: 163) critica la raó instrumental dominant a nivell internacional, 

mentre que a la dècada dels vuitanta criticà la raó instrumental dominant a nivell nacional. 
9
 Text inclòs dins Habermas (1995a). 

10
 El cas del Sàhara occidental és un dels millors exemples de les contradiccions del dret internacional 

westfalià. Cf. Soroeta (2001). 
11

 Aquest ordre respon a la meva exposició, no a la pròpia obra habermasiana. 
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suposa una combinació harmònica i bastant estable entre nacionalisme i liberalisme.12 A 

continuació resumiré molt breument les principals crítiques habermasianes a aquestes 

tres columnes politicojurídiques. 

Respecte de la crítica del component nacionalista de l’ordre internacional, cal 

recordar els comentaris de Habermas en contra del mateix nacionalisme a l’interior dels 

Estats moderns, ja que n’és del tot conseqüent.13 En concret, així com la denúncia de la 

comprensió ètnica de la «nació» fonamenta en gran manera el rebuig de la concepció 

nacionalista de la ciutadania, la crítica habermasiana a la visió nacionalista de l’Estat 

sosté el qüestionament de la teoria estatocèntrica i westfaliana de la sobirania nacional 

en el marc global. Així, el nacionalisme connecta necessàriament una teoria ètnica de la 

ciutadania estatal i una concepció absolutista de la sobirania. Habermas les rebutja 

ambdues. De fet, un dels principals perills que observa del nacionalisme culturalista és 

que, interiorment, permet transformar la idea de sobirania estatal en quelcom populista 

i, exteriorment, produeix l’efecte negatiu de l’autoafirmació ètnica d’una llibertat 

nacional extremada, perquè no es defensa la llibertat individual sinó la nacional. Tenint 

en compte que aquesta «entronització» de la llibertat nacional s’uneix amb el tret no 

secular de la modernitat, tot això condueix a l’etnocentrisme dogmàtic.14 

                                                 
12

 Per això mateix deia just al principi que l’ordre internacional no pot presumir-se ni legítim ni útil, ja 

que aquests els seus supòsits li semblen deficients —com explicaré breument a continuació. Cal dir que 

aquesta és la idea que domina a la majoria dels textos habermasians. Ara bé, també és cert que hi ha 

passatges que semblen contradictoris. Per exemple, Habermas (1998a: 29) afirma que la concepció 

nacionalista i ètnica de «poble» es contraposa antagònicament amb el liberalisme polític, «nucli normatiu 

del qual és universalista». 
13

 De fet i per això, el rebuig del comunitarisme i del nacionalisme no sols permetrà recolzar una 

democràcia deliberativa i inclusiva dins dels límits estatals, sinó que durà al qüestionament dels 

pressupòsits centrals del westfalianisme. De fet, la crítica contra Carl Schmitt sosté tant la proposta d’una 

democràcia inclusiva com les propostes de reforma del dret internacional envers del dret cosmopolita, ja 

que les dues estan connectades. Encara més, des de la democràcia inclusiva políticament només s’obri 

una opció legítima: criticar el dret inter(nacionalista) i proposar un dret cosmopolita. Uso el terme 

«inter(nacionalista)» com a sinònim d’internacional, tot intentant remarcar gràficament el caràcter 

nacionalista ètnic que històricament s’ha consolidat en l’ordre institucional i jurídic mundial. 
14

 Habermas (1996: 90). Com es veu, la crítica al nacionalisme ètnic dóna peu en primer lloc a una 

democràcia deliberativa inclusiva políticament, dins de les fronteres estatals, però en segon lloc i amb 

total coherència, recolza la crítica de l’ordre inter(nacionalista) i per tant, justifica la necessitat d’una 

democràcia cosmopolita. De fet, Habermas (1995c: 180 i 183) mostra com els arguments nacionalistes de 

Schmitt es fonamenten en una sèrie de principis morals metafísics que fan que tot el dret internacional 

sigui una simple façana jurídica. «Allò polític» per Schmitt és la voluntat d’un poble que s’ha 

d’autoafirmar en contra d’un enemic. Per tant, la política internacional requereix necessàriament d’una 

concepció ètnica i nacionalista de la ciutadania i de la sobirania. Encara més, la política assumeix un 

organicisme vitalista on l’acció política és tota forma d’expressió de la voluntat d’aquest poble, com a 

macro subjecte metafísic que actua estèticament. Per això mateix, l’autoafirmació d’un poble requereix de 

l’eliminació de l’alteritat enemiga. En canvi, sota el dret cosmopolita, la relació entre amic i enemic es 

veuria eliminada. 
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Continuant amb aquesta crítica, Habermas a La inclusió de l’altre afirma que la 

concepció nacionalista i ètnica de la sobirania condueix a una defensa violenta de les 

fronteres nacionals. Això és problemàtic perquè justifica l’existència de les relacions 

internacionals bèl·liques, ja que sols mitjançant la imposició o l’expressió d’un poder 

violent a nivell internacional es pot defensar, mai justificar racionalment, tal sobirania 

ètnica.15 De fet, és també mitjançant la violència com s’assoleix l’autoritat per anular o 

admetre el dret a l’autodeterminació nacional de l’altre, inferior militarment. Per tot 

plegat, la concepció nacionalista permeté la justificació de l’absolutisme, el 

colonialisme i l’imperialisme. 

Posteriorment, a La constel·lació postnacional Habermas torna a expressar-se en 

la mateixa línia, tot afirmant que les comprensions nacionalistes, organicistes i ètniques 

del «poble» i de la sobirania són antiil·lustrades i antimodernes. A més, indica que el 

fet que el nacionalisme es basi en el romanticisme i l’idealisme, en favor de la 

imaginació i la sensibilitat, contra la racionalitat i la positivitat, fomenta que es prioritzi 

allò particular orgànic sobre allò universal abstracte.16 Habermas intenta superar 

aquest irracionalisme romàntic, fonament del nacionalisme ètnic, però sense retornar al 

passat. Això és: sense recuperar el racionalisme cartesià sinó reivindicant una teoria 

dialògica i intersubjectiva de la raó, que hauria de refutar la dicotomia excloent entre 

raó i emoció. 

La crítica del component liberal de l’ordre internacional apareix en primer lloc, 

de nou, al text «La idea kantiana de la pau perpètua». Allà, Habermas afirma que una de 

les justificacions de l’ordre internacional modern és el liberalisme, en tant que s’intenta 

establir una analogia entre el contracte civil a escala nacional, que «legitima» l’Estat i 

la llei positiva, i un «contracte social mundial».17 És a dir, el liberalisme jurídic 

proposaria que els estats són individus que limiten parcialment la seva llibertat en 

benefici de la seguretat internacional. No obstant això, Habermas denuncia que aquesta 

pretesa extrapolació d’arrel liberal és flagrantment imperfecta a nivell empíric, ja que 

                                                 
15

 Habermas (1996: 121). 
16

 Habermas (1998a: 23). Escau recordar que el nucli de la crítica de Nietzsche contra la ciència moderna, 

la Il·lustració, la idea de Déu, la moral, etc., es resumeix en la seva crítica i el seu rebuig de l’abstracció, 

per tal de reivindicar allò particular i individual. De fet, fins i tot la seva teoria del llenguatge, basada en 

les metàfores, també es basa en tal idea, ja que cap concepte pot expressar un significat idèntic perquè 

sempre són resultats de la voluntat de poder i de saber d’un subjecte més o menys «sa» i poderós. Així, la 

crítica nietzscheana a l’abstracció i a la raó justifica el seu odi visceral a «l’home-massa» i també a tot 

allò públic i general. 
17

 Habermas critica aquesta analogia que alguns autors liberals articulen, sense necessitat d’assumir que 

Thomas Hobbes sigui ell mateix un autor típicament liberal o encara absolutista. 
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l’ordre legal internacional contradiu els principis liberals bàsics: en veritat, els Estats-

nació sobirans no estan obligats a respectar cap llei internacional, mentre que sí hi estan, 

suposadament, els individus de la societat civil nacional i liberal.18 Aquesta crítica de 

Habermas a la contradicció interna de la teoria liberal del dret em sembla adequada. La 

raó és que a més de ser plou eloqüent per ella mateixa, és complementària d’una 

possible crítica «externa», és a dir, des dels principis de justícia i democràcia de la 

teoria deliberativa, per exemple. En conseqüència, s’ha de tenir present que, en veritat, 

si el liberalisme jurídic s’hagués d’aplicar de forma estricta a escala internacional, 

s’hauria de limitar la sobirania dels Estats, quelcom que no fa pas.19 

Addicionalment, a La inclusió de l’altre Habermas afirma que el model de 

llibertat nacional, que s’absolutitza a l’exterior, es basa en el model d’autonomia 

privada liberal, en el qual sols es contemplen individus en mútua competència,20 

distingint-se del model d’autonomia pública on els ciutadans d’una nació sí podrien a 

nivell global buscar un enteniment cooperatiu per trobar la pau. És a dir i com s’ha dit 

ja, la política internacional es basa en la combinació del model socialcontractualista 

liberal amb la idea ètnica de nació. Per això, l’autonomia nacionalista es basa en la 

privatista, i d’aquí s’entén millor l’ús del poder militar i la reducció de tota possible 

acció d’aquest «individu nacional» a nivell internacional a l’acció finalista estratègica, 

d’arrel hobbesiana, com si les nacions fossin macrosubjectes que actuen en un mercat 

econòmic mundial sense cap limitació.21 Per tant, les relacions internacionals són com 

                                                 
18

 Per tant, si el contracte civil nacional ja fou declarat una ficció ideològica, malgrat era cert que els 

«individus» veien reduïdes les seves llibertats i «drets naturals», el contracte mundial és encara més fals, 

ja que no es limita cap llibertat subjectiva de l’Estat, l’únic actor considerat. D’aquí la idea d’una 

imperfecta analogia entre la distinció entre «públic-privat» i la separació entre «domèstic-internacional» 

que exposaré al final. 
19

 És a dir, Habermas critica l’ordre mundial com un sistema de relacions inter-nacions que vol reproduir 

la democràcia liberal a escala global, tot essent les nacions com «individus». I el que més destaca és la 

incoherència o imperfecció de tal rèplica a escala mundial, ja que les relacions internacionals neguen o 

incompleixen tot principi liberal aplicat i absolutitzat dins dels Estats. Òbviament, aquesta crítica és 

quelcom inèdit i absent a l’obra habermasiana prèvia, però repetida a diverses obres de l’època 

transnacional. Per exemple, Habermas (1996: 43) critica la reducció liberal de la moral suposadament 

universalista a la justícia política d’un única comunitat jurídica, i identifica el contractualisme liberal com 

el dispositiu teòric que sosté tal limitació. És a dir, el Habermas d’aquesta segona època fa una crítica 

explícita a la teoria liberal del dret i de la moral que es tanca a un Estat-nació, i abandona tota interacció 

social «estrangera» a «l’amoralitat». He de dir que aquesta crítica em sembla molt més coherent i adient 

que no pas la descripció de les relacions mundials a partir de la teoria social sistèmica, on els subsistemes 

econòmic i/o polític poden transnacionalitzar-se i colonitzar altres mons de la vida o, àdhuc, altres 

subsistemes nacionals estrangers. 
20

 Habermas (1996: 90-91). Per Habermas (1995c: 152), el liberalisme pressuposa una teoria de l’acció 

reduïda a acció estratègica. 
21

 Habermas (1996: 40) mantén la distinció entre lliure albir o llibertat negativa, associades a l’acció 

instrumental o pragmàtica, i autonomia pública o llibertat positiva i acció moral. Per això diu que tota 

explicació sociològica basada només en l’acció instrumental no pot explicar l’existència d’obligacions 
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un vedat de caça que es basa exclusivament en el model liberal. I això és del tot diferent 

del model republicà seguit per Habermas, per qui l’individu i el grup tenen llibertat 

positiva i autonomia pública. És a dir, el procedimentalisme republicà es distingeix del 

formalisme liberal en el fet que el primer concep una sobirania popular 

intersubjectivista. És a dir, no concep la sobirania com a negociació de contractes entre 

individus, sinó com diu el model deliberatiu: els individus tenen autonomia privada però 

també una autonomia pública que permet la comunicació col·lectiva i la cooperació 

solidària.22 

Una de les millors ocasions per observar la crítica a la influència del liberalisme 

en l’ordre jurídic internacional és analitzar tot el qüestionament que fa Habermas dels 

dèficits del cosmopolitisme d’Immanuel Kant. I això, malgrat l’universalisme moral 

d’aquest autor li resultarà ben útil després.23 Això és així perquè, en resum, precisament 

s’acusa a Kant de ser encara presoner d’unes premisses jurídiques liberals que 

                                                                                                                                               

morals ni d’ordres normatius. Com Honneth (1989), refuta la teoria liberal contractualista de la societat 

i del poder per ser incapaç d’explicar l’aparició i la continuïtat de les institucions socials. 
22

 Habermas (1996: 117). Per això, el model liberal, estratègic o instrumentalista, només dóna peu a una 

«governança global» que oblida la participació i la legitimitat, sota el primat de l’eficàcia. 
23

 Cal dir que el pensament kantià representa a la perfecció la modernitat política i cultural de la 

Il·lustració. Kant confia que en el futur serà de l’interès de tots els pobles formar una lliure confederació 

de repúbliques que suposi una aliança de pau. I això serà possible gràcies a la difusió planetària del 

pensament racional crític, quelcom que ha de dur necessàriament al reconeixement de la igualtat humana 

universal. El dret cosmopolita tendeix per tant a «la unió possible de tots els pobles». Aquests, obligats a 

coexistir al mateix planeta, tenen un interès comú fonamental: reglamentar jurídicament les seves 

relacions mútues. Per això, Kant vincula únicament als Estats en el dret cosmopolita, ja que aquest 

considera els pobles com a ciutadans d’un món inevitablement comú a tots. Per tant, Kant pensa els 

«ciutadans del món» en clau antropològica, cultural i moral, però no política ni jurídica. Apel·la així a 

«éssers raonables que s’esforcen per elevar-se sobre el mal envers el bé, en favor d’una constant 

progressió enmig d’obstacles. En aquest sentit, la seva voluntat general és bona però la seva realització es 

torna difícil doncs l’accés a la meta no pot esperar-se del lliure acord entre els individus, sinó únicament 

de l’organització progressiva dels ciutadans d’aquesta terra en el si d’una espècie i la constitució 

d’aquesta última com un sistema el llaç del qual sigui cosmopolita» (Kant, 1798). Aquest Weltbürger es 

guia per la idea universalista segons la qual «l’home és per si mateix un fi últim», i per tant, el dret 

cosmopolita derivarà de la humanització íntegra de les relacions socials, ja que tant els individus com els 

pobles s’han de considerar com a membres d’una mateixa societat mundial, la de l’espècie humana en el 

seu conjunt —el que anomena «la massa de persones que existeixen unes després d’altres i unes al costat 

d’altres». Per això es diu que el cosmopolitisme kantià depèn d’un humanisme universalista d’encuny més 

aviat moral: l’individu és, políticament, ciutadà d’un Estat particular; però culturalment, ciutadà d’un 

món comú o genèric en vies de desenvolupament. D’aquí que proclami Kant: «Pensar-se al mateix temps 

com a ciutadà d’una nació i com a membre ple de la societat dels ciutadans del món és la idea més sublim 

que l’home pot fer-se del seu destí i que un no pot considerar sense entusiasme» (Kant, 1934: 104). 

Òbviament, Kant confia plenament en la perfectibilitat humana, quelcom que no està exempt de possible 

etnocentrisme: «Perquè si partim de la història grega com aquella a través de la qual se’ns conserva, o 

corrobora, almenys, tota una altra història més antiga o coetània [...]; si perseguim la seva influència en la 

formació i desintegració del cos polític del poble romà, que va absorbir a l’Estat grec, i l’influx d'aquest 

poble sobre els bàrbars, que al seu torn van acabar amb l’Estat romà, i així fins als nostres dies, [...] es 

descobrirà un curs regular de millorament de la constitució estatal en aquesta la nostra part del món 

(que, versemblantment, algun dia donarà lleis a les altres)» (1784a: 24, la cursiva és meva). Cf. Velasco 

(1997) i Castillo (2005). 
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l’impedeixen desenvolupar com cal i coherentment un projecte democràtic i 

cosmopolita.24 A continuació ho explico amb un poc més de detall.25 

Tot reconeixent d’entrada la importància i originalitat del pensament de Kant, ja 

que fou dels primers en pensar una dimensió sociopolítica irreductible tant a allò 

nacional com a allò internacional,26 Habermas comença per afirmar que la noció 

kantiana de la pau, exposada al text de 1795 La pau perpètua, és passiva, negativa, 

reductora i reactiva.27 Tal com l’interpreta Habermas, el dret cosmopolita kantià encara 

es basa en atorgar el dret incondicional a la guerra i a la pau a les nacions sobiranes, és a 

dir, a subjectes arbitraris racionalment i en un estat de natura. Per això, la seva 

concepció irenista és completament coherent amb la Pau de Westfàlia signada el 1648, 

és a dir, el westfalianisme, tot incloent aquest una concepció errònia o insuficient de la 

                                                 
24

 Habermas (1995c: 153). Bé, així és a l’inici de la seva fase postnacional, ja que posteriorment el 

criticarà per ser més aviat massa «republicà». 
25

 Al marge d’aquesta crítica habermasiana als pressupòsits liberals del cosmopolitisme kantià, Habermas 

també analitza tres elements o fets «racionals» que segons Kant han de promoure l’establiment de 

«l’associació de nacions»: el fet que les repúbliques són inherentment pacífiques; el fet que el comerç 

fomenta l’associacionisme; i l’existència d’una esfera público-política. Per tant, els comentaris 

habermasians sobre aquest aspecte ens serviran per comprendre la seva opinió sobre les opcions d’una 

democràcia deliberativa cosmopolita. En general, opina que els tres elements han estat falsejats o refutats 

històricament, però que així i tot són útils teòrica o normativament. 
26

 Habermas (1995c: 147-148). Cf. Benhabib (1992) per una altra crítica similar. 
27

 Per fer-ne només cinc cèntims, cal dir que la concepció kantiana de la pau s’articula principalment a 

l’opuscle homònim i de maduresa de l’any 1795, tot i que ja es troben idees prèviament —per exemple, a 

Idees per a una història universal en clau cosmopolita (1784a). Els requisits imprescindibles per a una 

pau duradora es comprenen si es parteix de la idea segons la qual la guerra és un mal en sí mateix, on no 

hi ha cap dret garantit —de fet, la pau és la finalitat última de tota doctrina del dret. Ara bé, la pau no és 

l’estat natural, ben al contrari, ja que els conflictes són inherents a l’ésser humà, com digué Hobbes. Però 

superant el pessimisme antropològic d’aquest, Kant ho aplica a les relacions entre Estats. Gràcies a la raó 

practicomoral, Kant (1785) ens diu que tanmateix «no hi hauria d’haver guerra; ni guerra entre tu i jo a 

l’estat de natura, ni guerra entre nosaltres com a Estats». És a dir, l’imperatiu categòric també és aplicable 

als Estats, i això justifica el pas al dret cosmopolita —per prohibir el recurs a la guerra que el Leviatan de 

Hobbes prescriví domèsticament. A nivell institucional, Kant creu que la pau requereix de la constitució 

d’una República basada en la sobirania popular i la divisió de poders. El ciutadà ha de ser colegislador, 

tot i que pot donar la seva lliure aprovació a través de representants. Per tant, es tracta d’un pacifisme 

democràtic. En segon lloc, la pau requereix d’una Federació d’Estats lliures (Kant, 1785: 16). Per tant, no 

es promou cap Estat mundial, sinó una «societat cooperativa de nacions sense un centre de poder 

unificat» (Velasco, 1997: 100). De fet, aquesta diversitat irrenunciable de països serà un límit insuperable 

del dret cosmopolita kantià. Tot això durà a una configuració jurídica en tres nivells: el dret públic intern i 

extern, com tradicionalment es dividia, i el nou ius cosmopoliticum. Mentre que el primer exigeix el 

caràcter republicà, i el segon, el federal, el tercer es limitarà a exigir una hospitalitat universal, que serà 

la forma de vincular els Estats amb els ciutadans estrangers. Això dóna peu al dret de les persones de 

visitar altres Estats i el deure d’aquests d’hostejar-los, però res més. Aquest és el marc jurídic general del 

cosmopolitisme kantià, ja que la cosmópolis que es podria articular així posaria les condicions de 

possibilitat de la pau universal. És a dir, aquesta és una «idea regulativa», un model ideal que guia l’acció 

pràctica com si algunes metes fossin possibles, al marge de la seva dificultat, i com a cànon de la crítica 

politicojurídica (Kant, 1785: 195). Per Velasco (1997: 12), entre d’altres, aquesta filosofia irenista i del 

dret descansa en darrer terme en una filosofia de la història, segons la qual la pau només és possible per 

Kant en tant que és «el pla secret de la natura», pressuposant una noció forta de progrés teleològic —

sense que això suposi que el pensador de Königsberg fos un ingenu rematat, ja que entenia que serien més 

bé les guerres les que acabarien convencent als Estats de la necessitat de constituir tal dret cosmopolita 

(quelcom que s’ha confirmat amb la creació de l’ONU arran de les dues Guerres Mundials). 
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pau i també de la justícia. Més concretament, Habermas acusa al cosmopolitisme kantià 

de pressuposar la teoria social liberal en combinació a l’antropologia i la teoria de 

l’acció hobbesiana a l’hora de concebre les relacions interestatals com un cas 

d’anòmia mundial. Així, posa de relleu que l’ordre cosmopolita kantià no aconsegueix 

distingir-se de l’ordre internacional perquè no suprimeix a escala mundial l’estat de 

natura tal com «sí faria» el dret nacional-estatal. D’alguna manera, això ve a dir que el 

cosmopolitisme kantià demostra que el liberalisme és un fonament del westfalianisme.28 

És a dir, Habermas afirma que Kant intenta pensar una teoria del dret cosmopolita amb 

categories inadequades, ja que vol un ordre mundial anàleg a l’ordre pacífic nacional. 

Això és, Kant és el principal representant d’aquell intent ja mencionat de concebre 

l’ordre cosmopolita com la translació de l’ordre jurídic liberal a escala internacional. 

Per això mateix, la crítica habermasiana del component liberal del westfalianisme és 

indestriable de la crítica habermasiana al cosmopolitisme kantià, també «liberal». 

Així les coses, Kant encara confia en una «associació» de nacions sobiranes i 

lliures, o en un Estat de nacions que limitaria només parcialment la seva sobirania, tal 

com els individus perden o accepten acotar la seva llibertat en el contracte civil de la 

concepció liberal. Òbviament, Habermas opina que aquest contractualisme de fons 

impedeix a Kant imaginar una teoria del dret autènticament cosmopolita, la qual 

requeriria qüestionar la incondicionalitat de la sobirania nacional mitjançant un dret 

discursiu. En breu, l’ordre cosmopolita kantià és deficient perquè és proposat encara 

com una associació voluntària entre nacions sobiranes, quelcom insostenible des de la 

posició discursiva del dret que relativitzarà necessàriament la sobirania dels Estats. Per 

això Habermas diu que Kant no pensa pas una república mundial que pogués eliminar o 

reduir en un àpex la sobirania nacional, ja que és encara presoner de la teoria liberal 

del dret i de l’acció, reduïdes com s’ha dit a una racionalitat estratègica.29 I per a 

Habermas, ho recordo un cop més, el liberalisme jurídic és inadequat a nivell 

internacional perquè, en veritat i, coherentment amb els seus principis, hauria de limitar 

                                                 
28

 Habermas (1995c: 150-152). 
29

 I és que el liberalisme jurídic concep la societat i tot ordre normatiu com a resultats d’un compromís 

estratègic entre individus lliures i plenament conscients que negocien entre iguals de forma imparcial. És 

a dir, només admet individus i exclusivament sota una «racionalitat finalista». El «cosmopolitisme» de 

Hannah Arendt (1951), o almanco la seva demanda del «dret a tenir drets», també en seria presoner, 

quelcom que Benhabib (1992) no percep clarament. És a dir, la por a un govern mundial és originada 

precisament per aquest liberalisme jurídic, perfectament combinable amb la teoria nacionalista de la 

ciutadania i de la sobirania. 
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la sobirania dels Estats, quelcom que no fa pas.30 De fet, pel pensador de Düsseldorf la 

Societat de Nacions és l’encarnació històrica de tal contradicció jurídica.31 

El més curiós és que, al marge de la incoherència en l’aplicació del liberalisme 

jurídic a les relacions internacionals, Kant rebutjava tanmateix un «Estat mundial» 

perquè la creació de tal «Leviatan mundial» havia de ser necessàriament dictatorial. I és 

precisament tal pretensió de ser coherent amb els seus pressupòsits el que destapa 

aquestes mateixes pressuposicions: rebutja un Estat global perquè amb les seves 

premisses només el pot imaginar com ho feia Hobbes respecte de la creació de l’Estat 

nacional. D’aquí que Habermas consideri que el seu cosmopolitisme és incoherent, 

deficient i moralista, ja que comet l’errada de partir de categories hobbesianes per 

imaginar o limitar el seu ordre cosmopolita.32 

Per concloure, Habermas rebutja el cosmopolitisme liberal de Kant per limitar-

se a proposar una «associació de nacions» que respecta encara l’absolutesa de les 

sobiranies estatals.33 Això exclou la possibilitat d’una ciutadania veritablement 

cosmopolita, cosa que suposaria una comunitat de subjectes individuals cosmopolites, i 

no només nacionals com a subjectes de dret internacional.34 Encara més, tots els dèficits 

que Habermas identifica en el cosmopolitisme kantià contaminaran també la seva 

comprensió dels drets humans, deficients jurídicament perquè no hi ha cap autonomia 

cosmopolita. 

Només com a apunt menor, a la meitat de la primera dècada del segle XXI, 

Habermas torna a fer una crítica al liberalisme, en tant que coincideix amb el 

nacionalisme en la defensa d’una sobirania absoluta en les relacions internacionals, 

negant el dret a intervenir en assumptes estrangers «interns».35 Michael Walzer seria 

                                                 
30

 Crec que la crítica habermasiana a les paradoxes i incoherències del cosmopolitisme kantià és tan 

vàlida i encertada com la crítica a les contradiccions internes de la teoria liberal del dret. No debades, el 

nucli de la crítica es sosté en tant que el pensament de Kant és profundament liberal des del punt de vista 

jurídic. Per això, Habermas afirma que «el cosmopolitisme kantià és jurídicament deficient». 
31

 Habermas (1995c: 152). Segons la tesi habermasiana, ben sòlida, el dèficit jurídic de Kant és «omplert» 

per la seva càrrega moralista i contrafactual. És a dir, l’escapatòria de Kant és una filosofia de la història 

que ha de moralitzar aquesta «associació mundial d’Estats sobirans». Per tant, Kant era ben conscient de 

l’absència d’una obligació jurídica fonamentada dels Estats, incoherència deguda a la teoria liberal de la 

sobirania. 
32

 Habermas (1995c: 153). Com he dit, em sembla que Arendt (1951) patia el mateix problema que Kant: 

ser presonera dels pressupòsits liberals i del contractualisme d’arrel hobbesiana, cosa que li impedeix 

defensar un cosmopolitisme jurídic que permetria plantejar millor el problema dels apàtrides, migrants i 

refugiats. En breu, Arendt no podia ser cosmopolita per què el seu liberalisme li feia rebutjar un Estat 

mundial democràtic. 
33

 Habermas (1995c: 162 i 164). 
34

 Tal com Habermas i Benhabib (1992, 2002a, 2004a, 2004b i 2007a) reclamen. 
35

 Habermas (2005d: 322). 
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l’exemple més representatiu d’aquesta tendència nacional-liberal de la sobirania,36 de 

forma completament coherent amb la interpretació del comunitarisme com una deriva 

ètnica del liberalisme. 

Respecte de la crítica a la concepció del poder d’arrel hobbesiana, tercer 

element constitutiu del westfalianisme, Habermas afirma que la visió nacionalista de la 

sobirania es basa en una noció selectiva i deficient del poder, entès única i 

exclusivament com una mesura de la capacitat del governant de disposar de la «força 

aquarterada en l’exèrcit o la política».37 A La inclusió de l’altre reincideix en aquesta 

descripció, segons la qual l’Estat-nació modern és una organització que es basa en el 

poder «d’aquarterament» propi de l’exèrcit, la policia i les penitenciaries. És a dir, en el 

monopoli de la violència legítima. Amb això, Habermas critica que la modernitat 

política es defineix per un poder de tipus violent que féu que les relacions internes i 

externes entre nacions s’articulessin bèl·licament. Avui el podríem definir sota les 

categories de Max Weber: poder com a capacitat d’imposar la nostra voluntat a l’altre. 

De forma explícita, Habermas descriu el model westfalià com aquell que desplega una 

concepció del poder violenta, singular i d’abast mundial.38 

Ara bé, en tant que Habermas fa una breu història de les diferents formes 

d’Estats, mostra com la seva vinculació amb una formació nacionalista i bel·ligerant fou 

quelcom contingent i no necessari. Així, el monopoli de la violència és un tret 

característic de tot Estat modern, però no de tota forma de democràcia.39 El sistema 

interestatal es produí mitjançant el reconeixement internacional dels estatus sobirans 

arran d’unes posicions de poder prou fortes. Com deia abans, el sistema internacional 

westfalià es basa exclusivament en una única forma de poder: la instrumental i/o 

estratègica, fàcilment traduïble en violència.40 Per tant i sens dubte, el sistema o ordre 

polític i jurídic mundial no pot considerar-se democràtic ni legítim en termes 

deliberatius, ja que com sabem des de Facticitat i Validesa, el circuit oficial del poder 

requereix d’altres formes d’aquest. O amb altres paraules, la teoria del poder 

habermasiana és socialment pluralista i racionalment complexa, fonamenta el 

deliberacionisme estatal i també permetrà unes altres relacions internacionals, no 

                                                 
36

 Cf. Walzer (1977). 
37

 Habermas (1995c: 153). 
38

 Habermas (1996: 126-127). Cf. Falk (2002). 
39

 Habermas (1996: 84). Apropant-se a Weber, Habermas reivindica el caràcter administratiu i funcional 

de l’Estat per tal de deslligar-lo dels elements ètnics i nacionalistes. 
40

 No em sembla irracional pensar que la superació de tal noció de poder podria suposar la 

descentralització i la «popularització» del poder, ja que l’acabament de la reducció de tota forma de poder 

a violència permetria pensar amb el final del monopoli de la violència legítima. 
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exclusivament sostingudes en una forma de poder unidimensional i reductora, sinó 

«multiescalars».41 De fet, aquest últim tret seria el nou atribut del poder transnacional: el 

fet de ser possibles combinacions entre poders comunicatius locals i poders polítics 

d’un altre país; o que un poder econòmic d’un Estat vulgui manipular el circuit oficial 

de legitimació del dret en un altre país; o que un poder polític nacional vulgui impedir 

les sancions d’institucions internacionals, mitjançant la manipulació de poders polítics i 

jurídics d’altres països. 

Tota aquesta casuística és absent a l’obra prèvia de Habermas, ja que està 

mancada d’una suficient anàlisi de les relacions de poder internacionals. Ara bé, a partir 

de La inclusió de l’altre, s’afirma que la globalització econòmica ha suposat l’aparició 

de nous poders transnacionals. Encara més, opina que han aparegut noves formes de fer 

«subpolítica»,42 és a dir, d’exercir influència per part dels moviments socials, quelcom 

que veritablement si és coherent amb la democràcia deliberativa i el dret discursiu, 

descrits en l’època estatocèntrica com a fenòmens que revolucionen els fonaments de 

legitimació del poder.43 En aquest sentit, la política deliberativa nacional ja permetria 

rompre amb el domini del poder violent hobbesià, protagonista en tota l’època 

westfaliana moderna.44 Així, la idea és que la teoria complexa i pluralista del poder és 

un motor clau de la transnacionalització o qüestionament del westfalianisme. Tal com 

ja he anticipat, la democràcia cosmopolita requereix de la transnacionalització de les 

seves teories pivot: de l’esfera pública, del poder i del dret, tot essent la concepció 

discursiva del poder perfectament transnacionalitzable. 

I coherentment amb l’acabat de dir, Habermas introdueix categories inèdites 

respecte a la teoria del poder. Entre elles, fa servir el terme de «poder suau» per 

analitzar l’impacte de la globalització econòmica capitalista sobre la sobirania, 

                                                 
41

 De fet, anticipo ja que Habermas proposarà a aquesta època postnacional una teoria més plural, 

complexa i multiescalar del poder. 
42

 Habermas (1996: 104 i 116). El concepte de «subpolítica» deriva de Beck (2002). Cf. Sales (2007). 
43

 Habermas comparteix en certa mesura amb Boaventura de Sousa Santos la concepció del poder, en tant 

que el sociòleg portuguès demana noves relacions d’autoritat compartida per poder realitzar el seu ideal 

de democràcia global contrahegemònica, quelcom que s’apropa a les formes de poder comunicatiu 

habermasianes (Aguiló, 2009). 
44

 Per tant, ja Hannah Arendt (1970) amb la seva idea de poder com a acció concertada no violenta, i la 

seva influència en Habermas, obriria pas per poder pensar una política no westfaliana, això és, no reduïda 

a interaccions finalistes estratègiques, on la coerció legítima era monopolitzada per un poder político-

estatal. Així, Història i crítica de l’opinió pública i Facticitat i Validesa, malgrat no pensar encara en 

termes transnacionals, en tant que rompen amb el monisme, el singularisme i/o el simplisme del poder, ja 

permetrien superar l’estatocentrisme. Perquè si només es concep una classe de poder, llavors l’Estat és el 

màxim subjecte de poder, però si en concebem varis, amb altres lògiques o racionalitats, llavors podem 

pensar altres relacions socials, polítiques i jurídiques més enllà o independentment de l’Estat. 
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soscavada, dels Estats-nació moderns.45 Així, el «softpower» fa que el poder clàssic es 

difongui globalment.46 En què podria consistir aquesta forma de poder, que sembla 

inèdita almanco respecte de l’escala?47 Doncs bé, aquest concepte és creat per Joseph 

Nye per conceptualitzar les relacions de poder globals. El «poder suau» faria referència 

a la presa d’influència indirecta o a la predeterminació de les estructures alienes de 

percepció, els contactes i la comunicació, per preconfigurar les condicions marc de la 

presa de decisions, tot definint les agendes polítiques i els problemes a resoldre. És a 

dir, es distingeix clarament de l’acció directa, finalista i estratègica que es concebia sota 

el concepte «poder administratiu», i també es separa de la violència. Per a Habermas, el 

softpower reprimeix el hardpower. 

Així i tot, el poder suau es distingeix del poder comunicatiu habermasià en què 

té una racionalitat teleològica, majoritàriament estratègica, mentre que el comunicatiu 

té una racionalitat lingüística orientada a l’enteniment. A més, també es distingeix del 

poder executiu —polític, jurídic, administratiu— en què no és un poder oficial ni 

reconegut legalment. Addicionalment, també se separa del poder polític en el fet de 

renunciar a l’ús de la violència, almanco directa. Per tant, si hagués d’usar la teoria del 

poder desplegada a Facticitat i validesa, diria que el softpower mescla diferents 

racionalitats i discursos i tendeix a representar el poder econòmic neoliberal en l’època 

postnacional.48 Les meves raons són que el poder suau s’apropa a un subtipus d’acció 

finalista estratègica «indirecta» que vol predeterminar l’acció comunicativa i la 

deliberació, és a dir, el poder comunicatiu. Per tant, mescla el poder violent i el poder 

comunicatiu, quelcom que Foucault pensà al parlar de formes de poder que determinen 

el discurs. Així, el softpower seria aquella forma d’interacció estratègica que vol 

manipular pacíficament la deliberació, és a dir, una forma d’acció no violenta però 

il·legítima, en tant que vol instrumentalitzar el circuit oficial de legitimació del dret i de 

                                                 
45

 Habermas considera que la crisi de la sobirania i de la democràcia en el interior dels Estats-nació és 

culpa de la globalització econòmica i de la presència d’aquests nous tipus de poders «suaus», propis 

d’actors no estatals. Per això, sembla que només està disponible a escala transnacional, principalment en 

mans de bancs i empreses multinacionals, no disponible per la ciutadania o societat civil mundial. Així, el 

diagnòstic dels dèficits de democràcia a l’any 1995 és l’aparició d’agents internacionals amb aquest poder 

suau, mentre que a Facticitat i validesa són deguts a agents polítics nacionals —partits polítics. 
46

 Cf. Nye (1990 i 2004). 
47

 Habermas (1995c: 157). Segons Bernat Riutort, el parell hardpower/softpower reprodueix la distinció 

de Gramsci domini/hegemonia. 
48

 Àdhuc, podria dir-se que l’acceptació habermasiana d’aquesta categoria de Nye (1990) és 

potencialment contradictòria amb la seva concepció discursiva, però encara estatocèntrica, del poder. 
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la política.49 En tant que Habermas ens mostra com durant la globalització neoliberal 

domina aquesta classe de poder, un pot adonar-se de les diferències amb el capitalisme 

mundial de l’època westfaliana, ja que a aquesta última el poder es reduïa a acció 

finalista estratègica pràcticament no comunicativa però sí violenta. És a dir, el 

neoliberalisme supera també el marc westfalià en això.50 De fet, Habermas a La 

constel·lació postnacional diu que la política clàssica basada en el poder s’ha vist 

frenada, no només normativament per l’ONU, sinó empíricament pel softpower.51 

A més del «poder suau», Habermas a La inclusió de l’altre també repensa el rol 

d’antics agents de poder. Per exemple, el dels juristes o politòlegs, és a dir, acadèmics o 

experts en les tradicions polítiques o legals que poden influir en gran manera en les 

presses de decisions dels tribunals constitucionals, etc. En aquesta mesura, reivindica 

que en aquestes altres arenes o esferes públiques «jurídiques» les elits científiques tenen 

una classe de poder comunicatiu específic, o «poder acadèmic», inèdit o no prou atès 

prèviament, que els atorga un rol d’autoritats eductives que és acceptat acrítica o 

interessadament pels altres poders.52 Crec que això permet recuperar el rol important en 

les deliberacions públiques del «poder científic o cognitiu», és a dir, aquella forma de 

poder que es deriva, seguint la lògica del discurs de la Teoria de l’acció comunicativa, 

de les pretensions de validesa cognitives entorn a estats de coses o enunciats que volen 

ser «vertaders». És a dir, ens permet revalorar el paper que juga la ciència, entesa 

postconvencionalment, reflexiva i intersubjectiva, en els processos de lluita social pel 

reconeixement públic.53 És exactament el que plantejava Habermas en criticar el rol 

ideològic de la filologia germànica d’orientació nacionalista. 

                                                 
49

 En aquest darrer sentit, Habermas (1995c) estaria ampliant el conjunt d’actors, discursos i poders 

«il·legítims» que volen manipular la deliberació, tot concebent un tipus d’acció difícilment destriable de 

l’acció comunicativa o deliberació «en sí». De fet, és clau destacar que el poder suau renuncia 

explícitament a esdevenir poder polític, mitjançant el cercle de legitimació oficial del poder, ja que al 

mateix temps que hi renuncia «es descarrega» de la necessitat o requisit de legitimar-se, quelcom que sí 

tenen tot poder polític o administratiu explícits. És a dir, no és com un actor econòmic, social o polític 

que usa el seu poder per ser legitimat mitjançant la manipulació del poder comunicatiu, sinó que és un 

instrument d’actors globals que volen evadir la necessitat de legitimació però així i tot, influir i 

predeterminar els resultats de la «deliberació», que esdevindria una farsa de procés de legitimació. 
50

 Tal com Held (1995a) i Harvey (2003a) afirmen. 
51

 Habermas (1998a: 96). 
52

 Polítics, mediàtics, judicials, etc. (Habermas, 1996: 112). Això es pot apropar al concepte de «capital 

cultural» de Bourdieu (1970, 1977, 1979 i 1983), salvant les diferències, que escapen aquest treball. 
53

 O hegemonia, en termes de Laclau i Mouffe (1985) —malgrat ser aquesta una noció «finalista». Això 

és semblant al que planteja Celia Amorós (2009) quan postula dos criteris per identificar «vinces 

d’il·lustració», ja que el primer seria precisament l’articular una concepció científica de la naturalesa, 

humana o social, que permeti «irracionalitzar» les altres dominants. 
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Fins ara he analitzat la crítica habermasiana al westfalisme. En el que segueix 

em concentro en l’anàlisi de la seva proposta d’una política postnacional. Això 

comença per aquelles obres que amb posterioritat a Facticitat i validesa han reelaborat 

la seva concepció política. Cal contextualitzar aquesta època tal com fa Velasco,54 tot 

dient que Habermas des de La inclusió de l’altre pretén estudiar els possibles àmbits 

d’aplicació de la seva teoria de la democràcia deliberativa. I en aquesta mesura, observa 

i pren consciència dels nous esdeveniments sociohistòrics, o de la seva magnitud, 

desatesa almanco pel que fa a la «globalització». Així, segons Velasco, La inclusió de 

l’altre defensa la perspectiva no nacional per pensar els problemes i llurs solucions, 

quelcom que enceta una política transnacional, sols insinuada prèviament. De forma 

totalment coherent amb la crítica a l’estatocentrisme jurídic i moral que fonamenta els 

Estats-nació moderns, així com el sistema internacional, Habermas contraproposa un 

model «postnacional» de democràcia. I això recull els dos sentits del terme: d’una 

banda, una democràcia no nacionalista ètnica i, de l’altra, més enllà de les fronteres 

estatals. 

Com explicaré de forma ordenada, tot això du a Habermas a advocar per una 

reforma de l’ONU i per la creació d’autoritats supranacionals amb «capacitat d’acció» o 

poder executiu, entre les quals destacarà la Unió Europea. En aquesta mesura, la seva 

concepció de la globalització i la seva posició política en tal context es pot anomenar 

«institucionalista», en tant que considera necessària la constitució d’entitats polítiques i 

jurídiques que facin front als nous reptes i problemes i que connectin a escala mundial 

el poder comunicatiu que s’articula a la societat civil global amb els poders polítics i 

jurídics transnacionals.55 En altres paraules, Habermas justifica el seu projecte de 

transnacionalització de la política deliberativa en tant que l’ordre polític i econòmic 

mundial sols serà pacífic i just en la mesura que hi hagi institucions internacionals 

capaces d’acció; es donin processos de sintonització entre diferents règims polítics; i hi 

hagi polítiques de pressió per part de la societat civil mobilitzada mundialment. Per tot 

plegat, Habermas a La inclusió de l’altre demana una teoria i una pràctica de la 

publicitat, de la democràcia i del poder que són deliberatives i globals. 

No obstant això, Habermas és realista i fins i tot un tant pessimista sobre aquest 

punt. Això és així perquè dubta de la possibilitat de formar una opinió i voluntat 
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 Velasco (1999: 19). 
55

 En això és com Fraser (2008a i 2009a). 
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democràtiques que tenguin força vinculant més enllà del marc dels Estats-nació.56 

D’alguna forma, creu en la factibilitat d’institucions polítiques globals, però desconfia 

més de la possibilitat d’una opinió pública global que sigui alhora eficaç i legítima. En 

qualsevol cas, tal sospita no nega pas la seva necessitat.57 Coherentment amb això, en 

l’època global l’Estat-nació no serà pas eliminat com a tal, sinó superat i integrat dins 

de les noves institucions polítiques. 

Totes aquestes qüestions són principalment adreçades a La constel·lació 

postnacional, llibre que finalitza la seva obra de la dècada dels noranta del passat segle. 

En ell, després de constatar Habermas la dinàmica de desaparició de les fronteres 

nacionals, es pregunta explícitament si la democràcia pot mantenir-se i desenvolupar-se 

més enllà d’aquestes fronteres. I com he dit ja, el principal diagnòstic és que en el nou 

context de competència econòmica globalitzada, la política nacional té cada cop més 

dificultats per funcionar. Per tant, aquest llibre es planteja explícitament tant la 

possibilitat com la necessitat de la política transnacional i/o cosmopolita.58 Ara bé, 

aquests termes no són sinònims.59 De fet, cal advertir des d’un inici que la defensa d’una 

democràcia postnacional a nivell europeu no suposa de forma automàtica la 

reivindicació d’una democràcia mundial que es pugui institucionalitzar en un govern o 

un Estat planetari. Anticipo així que Habermas expressa multitud de dubtes respecte a 

la possibilitat d’una democràcia deliberativa a escala mundial, malgrat defensar-la a 

nivell europeu. Així les coses, ell analitza en primer lloc les condicions per a la 

realització d’una política democràtica més enllà de l’Estat-nació, sense aspirar 
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 Habermas (1996: 105). 
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 Quelcom que Fraser (2008a) també recull. 
58

 Per descriure només preliminarment la posició habermasiana, val a dir que defensa la necessitat d’una 

democràcia postnacional, principalment d’encuny europeu, en base a les raons i motius que els diferents 

actors esgrimeixen a favor i en contra de la mateixa. En concret, Habermas (1998a: 118-119) analitza 

quatre posicions: els euroescèptics; els europeistes pro mercat; els eurofederalistes i els defensors de la 

«global governance». El més rellevant és que aquestes quatre posicions deriven de quatre respostes 

distintes a sengles altres quatre qüestions o debats, prèviament resolts, i no necessàriament de forma 

explícita. Aquests debats es donen: a) entorn de la tesi del final de la societat del treball, aquest pot haver 

perdut el seu rol central en l’estructuració de la societat, tot abandonant-se l’objectiu polític de la plena 

ocupació; b) entorn del dilema entre justícia social i l’eficiència del mercat en el nou escenari 

postnacional, Habermas rebutja la concepció neoliberal de la justícia, només redistributiva i mercantilista; 

c) sobre les capacitats de substitució de l’Estat-nació per part de la Unió Europea; i d) sobre la possibilitat 

d’articular identitats col·lectives postnacionals que permetin satisfer condicions de legitimitat en un marc 

democràtic. Habermas afirma que si c) i d) són contestades negativament, la UE com a projecte polític 

està condemnada al fracàs, tot anul·lant tota aspiració major. És curiós que Habermas identifiqui la 

postura cosmopolita amb l’esmentada en darrer lloc, tot definint-la com la visió de l’Estat federal europeu 

com un punt de partida per l’establiment d’un futur règim polític mundial. 
59

 Habermas (1998a: 9). En la distinció o en la distància entre allò transnacional i allò cosmopolita podria 

observar-se una potencial diferència entre Habermas i la Teoria Crítica contemporània, representada per 

Fraser i Benhabib, entre d’altres, en la mesura que elles sí demanden una cosmopolitització íntegra. 
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necessàriament a una democràcia mundial. Per això prendrà com exemple principal a la 

Unió Europea, i desenvoluparà el que anomenaré un «cosmopolitisme 

primermundista».60 

A la primera dècada del segle XXI, Habermas reprèn la qüestió de la necessitat i 

les possibilitats d’una forma de política transnacional. En general, analitza la viabilitat 

de constitucionalitzar les relacions político-jurídiques postnacionals.61 En concret, 

articula simultàniament arguments empírics i també arguments normatius en favor de la 

transnacionalització de la política. A continuació desgranaré amb deteniment tot el que 

acabo d’insinuar, començant amb una fonamentació normativa de tot l’edifici polític 

cosmopolita, i continuant amb les propostes habermasianes d’implementació del nou 

model democràtic transnacional a tres àmbits diferents: el nacional, l’europeu i el 

mundial. 

 

7.1.1. El substrat de tot plegat: una concepció normativa universalista 

 

Una de les tesis fonamentals de Habermas al text «La idea kantiana de la pau 

perpètua» és que l’única forma vàlida de transnacionalitzar la democràcia deliberativa 

és pensar que els criteris normatius de legitimació del dret i de la política són vàlids 

universalment.62 Per tant, per no caure en un essencialisme moral etnocèntric, caldrà que 

aquests criteris siguin reconeguts també en una escala superior. Això requerirà 

necessàriament la democratització de la moral universalista, ja que aquesta seria l’única 

manera d’evitar qualsevol «fonamentalisme dels drets humans» i d’assolir un dret 

cosmopolita vora unes institucions transnacionals legítimes. Així les coses, es pot dir 

que Habermas mantén els termes generals de la seva concepció moral prèvia, malgrat 

introduir alguns canvis en la teoria de l’acció per tal de poder garantir la seva aplicació 

en un marc postnacional. 

Un aspecte clau en aquesta situació és que Habermas a La inclusió de l’altre 

defensa la validesa tant de l’ètica com del principi discursius en aquesta 
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 Habermas (1998a: 117). Com diré, la Unió Europea és necessària perquè només es podrà fer front als 

desafiaments de la globalització si es poden desenvolupar noves formes d’autocontrol democràtic de la 

societat dins de la constel·lació postnacional. 
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 Això permet veure les continuïtats i discontinuïtats amb les obres de la dècada anterior, principalment 

Facticitat i Validesa, La inclusió de l’altre i La constel·lació postnacional. Curiosament, Habermas 

(2005d: 322) fonamenta de nou la seva proposta cosmopolita en una crítica a Kant, tal com ha féu a l’any 

1996. Ara bé, canvia molt el seu punt de vista —de fet, quasi dóna un gir de cent vuitanta graus. 
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 Habermas (1995c: 180). 
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postconvencionalitat en la que el món de la vida i l’ethos comú estan «en runes».63 És 

així fonamental recalcar com l’autor germànic reivindica l’ètica discursiva tant en 

l’àmbit local com en el global, ja que el pluralisme es dóna igualment als dos. Això 

confirma una de les meves conviccions anteriors: si l’ètica discursiva és vàlida en el 

nivell nacional, on ja hi ha una gran diversitat social i cultural irreductible, per què no 

ho hauria de ser globalment? Això és així perquè el principi discursiu és vàlid 

globalment sense cap incoherència, malgrat el deontologisme i l’estatocentrisme de 

Habermas a Facticitat i validesa.64 

Coherentment, La inclusió de l’altre defensa aquest principi discursiu tal com 

defensà la pertinença de l’ètica discursiva en la fase estatocèntrica: tot reivindicant els 

elements compartits universalment respecte del llenguatge i la comunicació. És a dir, de 

nou, la teoria del llenguatge universalista fonamenta l’universalisme normatiu.65 Així, 

el dogma moral bàsic de la filosofia política i moral de Habermas es mantén constant 

des de la dècada dels anys vuitanta: les relacions comunicatives són universals gràcies a 

les també universals relacions de reconeixement recíproc. De forma totalment coherent, 

la idea subjacent és: si el reconeixement es pot donar a nivell transnacional, la 

normativitat pot desnacionalitzar-se sense cap contradicció.66 

Per tot plegat, Habermas proclama que l’ètica discursiva i l’acció moral 

permeten unir la teoria de la justícia amb la teoria de la solidaritat en un nivell superior 

al demarcat per les fronteres dels Estats-nació. Com no podria ser d’una altra manera, 

no sols reivindica la possible i la necessària transnacionalització de la normativitat 

deliberativa, sinó que ho considera completament respectuós amb el pluralisme 

sociològic incontestable: 
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 Habermas (1996: 71). 
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 Això confirma que malgrat en la seva fase estatocèntrica el principi del discurs romania tancat en els 

àmbits estatals-nacionals, aquesta limitació no era quelcom inherent al mateix criteri normatiu. Així, els 

principis morals de judici que han d’avaluar les normes jurídiques, polítiques i ètiques són els mateixos 

dins i fora dels Estats moderns. 
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 Caldria veure si, tal com succeeix a la Teoria de l’acció comunicativa, tal pretensió universalista de la 

normativitat habermasiana construeix ad hoc una teoria del llenguatge, tot amagant trets etnocèntrics. A 

mi em sembla que no. No debades, McCarthy (1993b i 1999) es fonamenta en el mateix. 
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 És aquí important assenyalar que Habermas (1996: 71) cita els textos d’Axel Honneth i de Rainer Forst, 

La lluita pel reconeixement i Contextos de la justícia, respectivament, per defensar aquesta 

universalitzabilitat de la seva teoria normativa. Tal com ja he dit, Habermas és del tot coherent pel que fa 

al primer, ja que Honneth, tant a La lluita pel reconeixement com a Desintegració: fragments per a un 

diagnòstic sociològic de l’època, defensa l’universalisme moral contra el comunitarisme. I això, malgrat 

posteriorment aquest autor recela de la possibilitat de pensar relacions de reconeixement transnacionals 

—tot i que in terminis sigui viable i fins i tot socialment necessari. 
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«L’universalisme discursiu és sensible a les diferències i vol la inclusió no anivelladora i 

no confiscadora de l’altre en la seva alteritat» (Habermas, 1996: 72, la cursiva és meva). 

 

Així, no cal pas eliminar la diferència dels altres per incloure’ls. Amb això 

queda clar que Habermas comprèn i reivindica la validesa postnacional de la teoria de 

la democràcia deliberativa, ja que tant l’ètica discursiva, com el principi discursiu, com 

el dret deliberatiu, etc., són inclusius, és a dir, respecten el pluralisme social global: 

 

«L’acció comunicativa quotidiana sempre està contextualitzada en relacions familiars, el 

clan, la ciutat o la nació, per tant, l’acció comunicativa per se no pot universalitzar la 

moral. Però els pressupòsits pragmàtics d’aquesta acció comunicativa sí abstreuen, 

desborden o universalitzen el contingut normatiu inherent a l’acció comunicativa vers 

una comunitat inclusiva que no exclou cap subjecte capaç de llenguatge i acció en tant 

que pugui realitzar contribucions rellevants» (Habermas, 1996: 72, la cursiva és meva). 

 

Així es confirma que la democràcia inclusiva era un model de comunitat política 

encara estatocèntric però de transició vers l’època cosmopolita. I és que la «inclusivitat» 

reivindicada aquí és, tant en la democràcia multicultural com en la cosmopolita, idèntica 

i igualment respectuosa amb el pluralisme sociològic, el qual apareix tan radical en 

l’àmbit local-estatal com en el global. Per tant, Habermas està convençut que l’ètica 

discursiva és vàlida en la nova situació postmetafísica i pluralista.67 De fet, 

constantment apel·la al principi discursiu per a justificar les normes que han de regular 

les interaccions transnacionals.68 Per això, fonamenta la validesa i la utilitat de la 

deliberació més enllà dels Estats-nació, en favor d’una democràcia cosmopolita, perquè 

el dret i la democràcia discursius es basen en aquest principi discursiu, nucli normatiu 

o principi fonamental de justícia del deliberacionisme.69 

Això té conseqüències molt importants. Cabdals, de fet. I és que el fonament 

principal del dret cosmopolita i dels drets humans rau en la ruptura de la distinció 

essencialista entre política interior i exterior, gràcies precisament a l’aplicació 
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 Habermas (1996: 73). 
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 Habermas (1995c: 180). 
69

 Ara bé, encara caldria aclarir els pressupòsits de tal principi discursiu. Entre ells, el criteri de «tot 

afectat», repetit per Habermas (1995); o el seu ús «liberal o republicà»; i «qui» és el subjecte de la 

deliberació. Això precisament analitzen Benhabib (2002a, 2004a, 2004b i 2007a) i Fraser (2005a, 2005c, 

2007b), entre d’altres. Veure l’entrevista que féu Valdivielso (2007c) a Fraser. 
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coherent i ampliada del principi discursiu.70 Aquesta idea la derivo del propi Habermas, 

per qui: 

 

«El dret cosmopolita és conseqüència de l’Estat de dret, el qual permet una simetria entre 

les relacions socials i polítiques aquèn i allèn les fronteres» (Habermas, 1995c: 186, la 

cursiva és meva).71 

 

Cal remarcar de forma destacada perquè he posat en cursiva «conseqüència», 

«simetria», «aquèn» i «allèn». La raó és que la democràcia cosmopolita serà la primera 

que proposarà unes relacions polítiques i jurídiques coherents i simètriques entre les 

legislacions internes i externes, a diferència de la incoherència i asimetria que suposa el 

liberalisme jurídic, el qual defensa un tipus de drets dins dels Estats que contradiu el 

dret internacional clàssic. Per això, el principi discursiu, base última de la democràcia 

cosmopolita, o nucli normatiu d’aquesta, permet rompre la distinció «intern i extern» i, 

amb ella, l’asimetria i la imperfecció del model liberal (inter)nacionalista. Així, cal 

deixar constància que a meitats dels noranta Habermas ja denuncia la inconseqüència i 

la contradicció de Carl Schmitt, en tant que aquest proposa una asimetria jurídica, que jo 

faig extensiva a tot el liberalisme polític i jurídic: el dret internacional contradiu el dret 

estatal.72 

Aquest argument aparentment simple es repeteix a La constel·lació 

postnacional. Allà, Habermas afirma que com a condició de la democràcia, en tant que 

una forma específica d’obrar sobre si mateixa de la societat, es requereix la definició 

d’aquest «si mateixa» o «societat». És a dir, cal que sigui un número limitat de persones 

el que configuri la comunitat jurídica democràtica.73 Ara bé, s’afirma que no sols s’ha de 

determinar subjectivament qui hi pertany, sinó també espacialment. És a dir, 

territorialment s’ha de marcar estrictament l’àmbit físic de jurisdicció estatal i del dret 

coercitiu. Així, la delimitació social requereix de la limitació geogràfica. Per aquesta raó 

va aparèixer l’Estat territorial, a partir d’aquest principi espacial de la sobirania, que 

divideix entre les relacions internacionals i la sobirania popular a l’interior. És a dir, 

l’Estat nació està íntimament constituït per aquesta distinció entre «política interior i 
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 Ampliada perquè abans servia per criticar la distinció substancialista entre públic i privat. 
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 Aquèn vol dir més ençà, deçà; i allèn significa més enllà, dellà —«aquende» i «allende» en castellà. 
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 En tot cas, adverteixo ja que això em sembla una crítica vàlida contra Schmitt i el liberalisme però una 

defensa invàlida o insuficient dels drets humans i l’ONU. 
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 Habermas (1998a: 87). Això ja ho digué a Facticitat i Validesa. 
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exterior, que es troben sota distintes premisses», com demostra el fet que, exteriorment, 

la sobirania s’absolutitza.74 

Ara bé, Habermas postula que a final de segle XX han aparegut noves formes de 

govern, a nivell regional, internacional i global, al marge dels Estats-nació, que volen 

compensar parcialment els dèficits funcionals dels governs nacionals.75 Això és, es 

constata l’aparició de noves formes de poder «polític» i econòmic transnacionals a 

múltiples nivells que parcialment poden «tapar els forats d’eficiència provocats per la 

pèrdua d’autonomia de l’Estat-nació». A més, Habermas no sols analitza els forats 

d’eficiència, sinó que també observa «forats de legitimitat» per part d’aquests 

organismes supranacionals, governamentals o no governamentals.76 La crítica 

habermasiana a aquesta situació és que, a causa de la pressió del neoliberalisme global, 

tal xarxa de noves institucions i «governs» internacionals no pot compensar la reducció 

o l’eliminació de polítiques econòmiques i socials per part dels Estats-nació. Encara 

més, la seva tesi fonamental és que tant els acords i/o tractats internacionals com el 

projecte de la Unió Europea «expliquen perquè desapareix la distinció entre política 

interior i exterior, distinció que és central en la constitució de l’Estat-nació» 

(Habermas, 1998a: 97, la cursiva és meva). Això ens fa veure un altre cop que el 

westfalisme es sostenia fonamentalment en tal dicotomia, i en qüestionar-se aquesta, 

l’estatocentrisme esdevé en crisi. Per tal de sancionar aquesta situació, s’esgrimeix el 

següent argument, que em sembla revelador: 

 

«En un món cada cop més densament entreteixit, ecològica, econòmica i culturalment, les 

decisions que, en virtut de la seva competència legítima, poden adoptar els Estats en el 

seu àmbit territorial i social coincideixen cada cop manco amb les persones i territoris 
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 Per exemplificar aquesta qüestió, basta recordar que l’article 87.3 de la Constitució Espanyola 

prohibeix expressament tota iniciativa legislativa popular que pretengui afectar qualsevol qüestió de 

caràcter internacional. És a dir, de forma explícita el dret nacional s’ha configurat de forma westfaliana, 

és a dir, reproduint la distinció exterior/exterior, tot excloent o reduint al mínim la possible regulació 

democràtica de tota «política exterior». 
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 Habermas (1998a: 96). El Fons Monetari internacional, el Banc Mundial, l’Organització Mundial del 

Comerç, l’Organització Mundial de la Salut, la Comissió Internacional de l’Energia Atòmica, agències 

especials de l’ONU, etc. 
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 Habermas destaca que les noves ONG s’han colat en les xarxes informals d’instàncies reguladores, sense 

que aquestes formes de cooperació internacional garanteixin els principis de legitimitat exigibles i propis 

de les formes democràtiques històricament reconegudes sota la forma estatal-nacional (Habermas, 1998a: 

97). En primer lloc, cal dir allò evident: que la dualitat entre eficàcia i legitimitat correspon a la dualitat 

entre facticitat i validesa del llibre homòleg de 1992; i que serà, posteriorment reutilitzada per Fraser 

(2008a) en la seva demanda d’una esfera pública transnacional. En segon lloc, val a dir que aquests dos 

tipus de «forats» actualitzen el llenguatge de Problemes de legitimació en el capitalisme tardà (1973a), 

on Habermas parlava de «dèficits». 
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que poden ser afectats per elles. Ja que l’Estat-nació organitza les seves decisions en base 

a un principi territorial, en la interdependent societat mundial es dóna, cada cop més 

rarament, una congruència entre participants i afectats. La formació de la teoria, en 

conseqüència, no ha de caure en la “trampa territorial”» (Habermas, 1998a: 95, la cursiva 

és meva).77 

 

Això confirma una de les meves tesi principals, expressada abans: el principi 

discursiu és un criteri normatiu vàlid a escala transnacional. I per això mateix, la 

distinció entre participant i afectat apareix ara com a central.78 La idea força és que la 

globalització revela la no identitat entre el conjunt de subjectes afectats per les 

interaccions socials a regular i el conjunt de subjectes participants en aquesta la seva 

normativització, totalment al marge del tipus de criteris usats en tal procés. De fet, si 

filam tot el prim que s’ha de filar, mai hi ha hagut una coincidència tal: la 

mundialització simplement ha provocat la impossibilitat de seguir creient o reproduint 

aquesta ficció ideològica al servei dels interessos d’alguns subjectes, principalment 

estatals, però no de forma exclusiva. Per tant, seguint lògicament aquest nucli normatiu 

de la democràcia deliberativa,79 cap política, llei o acció social serà vàlida si no es 

permet la inclusió de tots els afectats per elles en la seva legitimació pública. I això 

exigeix relativitzar la distinció entre política interior i exterior, columna vertebral de 

l’estatocentrisme. 

De fet, aquest rol central del principi discursiu es mantén constant a tota l’obra 

habermasiana. Així, a la primera dècada del segle XXI, Habermas analitza la viabilitat de 

constitucionalitzar les relacions político-jurídiques postnacionals. En concret, articula 

simultàniament arguments empírics i també arguments normatius en favor de la 

transnacionalització de la política. Des del punt de vista empíric i en un món globalitzat, 

afirma que un Estat-nació ja no és capaç d’acomplir el seu deure i funció de garantir la 
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 Aquesta idea és recollida de Da vid Held (1991), tal com admet explícitament Habermas. 
78

 Quelcom que Fraser tracta (2008a), i respecte el qual, Dewey (1927) podria ser extremadament útil, en 

tant que té una concepció d’allò públic no essencialista i no necessàriament estatocèntrica. És a dir, la 

seva esfera pública pot i gairebé ha de ser transnacional, perquè la majoria d’efectes indirectes de les 

accions dins d’un Estat afecten fora del seu territori. Curiosament, això posa de manifest encara més la 

incoherent renúncia de Honneth a investigar l’abast transnacional de les relacions socials de 

reconeixement, ja que aquest filòsof es recolza molt en Dewey. 
79

 Nucli normatiu que Habermas articula amb plenitud a Facticitat i Validesa i que ja pressuposa el 

principi discursiu. Aquest és vàlid més enllà i/o al marge de les propostes institucionals i jurídiques que el 

mateix Habermas, un dels seus principals impulsors, ha fet amb l’objectiu de realitzar-lo o implementar-

lo empíricament. Per tant, la democràcia deliberativa ja era implícitament cosmopolita, «malgrat 

Habermas» hagi trigat en sortir del westfalisme. Per tant, el principi discursiu podria ser una «idea 

regulativa» en el sentit kantià, amb «excés de validesa», en el sentit de Honneth. 
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seguretat física del seu «poble» si es mantén aïllat i desconnectat de les altres nacions. 

És a dir, per poder garantir la seguretat i el benestar, l’Estat-nació ha d’obrir-se i 

negociar acords transnacionals amb altres països. Si el dret nacional està obligat a 

garantir la protecció física i moral dels ciutadans, avui el dret internacional és incapaç 

d’assegurar tal cosa, d’aquí que es justifiqui la seva transformació en dret cosmopolita. 

Ara bé, des del punt de vista normatiu, torna a recórrer al principi discursiu per refutar 

de nou el principi territorial. És a dir, repeteix que no hi ha congruència entre els 

afectats per les decisions de les institucions polítiques nacionals i els subjectes que 

tenen autorització per participar en els processos públics de legitimació de tals 

decisions. Per tant, normativament aquestes decisions són deficients i es fa necessari i 

justificat ampliar els processos polítics de legislació i/o validació pública més enllà de 

les fronteres nacionals. En conseqüència, es consolida la meva interpretació segons la 

qual la fase postnacional es fonamenta principalment en una crítica a la distinció 

essencialista entre política interior i exterior.80 

Ara bé, en aquesta segona etapa, Habermas no oblida sinó que aprofundeix en la 

denuncia de la distinció protagonista de la fase estatocèntrica, públic contra privat, en 

tant que afirma que la democràcia exigeix inequívocament un «control polític de 

qualsevol procés social públicament rellevant».81 Encara més, això suposa la unió de les 

dues crítiques, en el que seria una primera formulació abreujada d’una de les meves tesi 

fonamentals: l’ideal de justícia discursiva i el model deliberatiu de democràcia no pot 

sinó exigir una crítica pública de les relacions de poder que no deixi fora del debat cap 

instància «privada» i/o «externa». I aquesta proposta connecta de forma retroactiva fins 

i tot amb la definició de democràcia que es dóna a Història i crítica de l’opinió pública, 

en tant que forma de regulació i legitimació pública de tota interacció social, sense 

distinció en àmbits essencialment apolítics, privats o fora de la competència o 

jurisdicció legítima de la ciutadania. I això obliga a transnacionalitzar la política, ja que 

empíricament es desborden els problemes socials i, normativament, també es desborden 

els afectats. Coherentment amb tal estàndard normatiu, Habermas no pot sinó 

aprofundir en la seva crítica a les deficiències de legitimitat política observables 

actualment: 
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 Aquesta és precisament la premissa de Seyla Benhabib (2002a, 2004a, 2004b i 2007a) i el ressort de la 

proposta transnacional de Fraser (2005a, 2005c, 2007b, 2008a, 2008d, 2010, 2012a i 2012b). Veure 

l’entrevista que féu Valdivielso (2007c). 
81

 Habermas (2005d: 334). 
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«Una enorme proporció dels processos socials que són rellevants per a garantir la 

seguretat jurídica i la llibertat, la justícia distributiva i la convivència pacífica en igualtat 

de drets, es sostreuen ara a la supervisió i al control polítics. [...] [I] encara que els 

funcionaris dels governs nacionals no deixen de prendre-hi part, les decisions de les 

xarxes polítiques [internacionals] atenyen profundament a la vida pública dels Estats 

nacionals sense estar connectades als processos de legitimació» (Habermas, 2005d: 335, 

la cursiva és meva). 

 

Per això reprodueix Habermas aquesta citació aliena: 

 

«Els processos democràtics de presa de decisions dins dels Estats nacionals estan, per 

tant, perdent el seu ancoratge.82 Estan essent desbordats per actors i organitzacions que en 

la seva majoria són responsables enfront dels seus governs nacionals d’una o altra 

manera, però que al mateix temps són completament llunyans i inaccessibles pels 

destinataris de les regulacions en qüestió, que romanen tancats nacionalment. Atès 

l’abast de la intrusió d’aquestes noves institucions internacionals dins dels assumptes de 

les societats nacionals, ja no es sosté la noció d’una autoritat “delegada i, per tant, 

controlada” en el sentit principal i representatiu» (Zürn, 2004: 273). 

 

Al meu parer, amb això Habermas deixa palès el seu compromís amb la 

transnacionalització de la política democràtica, tot exigint així una crítica de les teories 

contemporànies que pretenen descarregar de la necessitat de legitimació a les 

institucions internacionals, tal com es criticava a la teoria de sistemes a Problemes de 

legitimació al capitalisme tardà i com exposaré més detalladament després. 

Arran de tot el ventall de raons anteriors, s’entén millor perquè he seleccionat 

com a criteri d’estructuració temàtica del present treball d’investigació la dependència o 

independència respecte d’institucions democràtiques transnacionals. M’explico: en un 

primer moment, Habermas considerava que els dèficits democràtics patits no eren 

provocats per problemes més enllà de les fronteres.83 Per tant, era empíricament possible 

una democràcia deliberativa nacional al marge de l’existència d’institucions 

internacionals legítimes, ja que la crisi de la sobirania dels Estats estava provocada pel 

rol antidemocràtic dels partits polítics de masses, que encara eren actors nacionals, o a 

causa de poders il·legítims que volien instrumentalitzar la publicitat, i que també eren 
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 Un cop més, queda clar que el terme «ancoratge» i «desancoratge» és clau en la Teoria Crítica. 
83

 Almanco així es percep a totes les seves obres dels anys vuitanta i noranta. 
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actors econòmics nacionals.84 No obstant això, en la segona fase de la seva producció, 

Habermas observa l’existència d’actors il·legítims transnacionals o fenòmens mundials 

que distorsionen el circuit oficial i legítim del poder democràtic. Per tant, a partir de La 

inclusió de l’altre, Habermas comprèn que els dèficits de sobirania democràtica en el si 

dels Estats-nació es deuen a l’absència de democràcia global. I per això, defensa un 

projecte republicà i discursiu de ciutadania que ha de permetre construir relacions 

globals cooperatives, no competitives, cosmopolites i pacífiques. És a dir, la democràcia 

deliberativa pot i ha de sostenir una política postnacional cosmopolita, que Habermas a 

Facticitat i validesa només aplicà a l’interior dels Estats. I és que, sens cap dubte, ell 

defensa que la teoria discursiva i procedimental del dret, de la democràcia, del poder i 

de la publicitat és una teoria cosmopolita que no pot distingir de forma substancial 

entre interior i exterior, o entre públic i privat.85 

 

7.2. El nivell nacional: és la crisi de l’Estat democràtic de dret el final de la política 

estatal, deliberativa o no? 

 

En primer lloc, cal dir que Habermas a La inclusió de l’altre continua pensant 

que l’Estat de dret i la constitució tenen un rol protector de la ciutadania contra del 

poder estatal arbitrari.86 Per això, a La constel·lació postnacional mantén que la 

democràcia requereix d’una ciutadana que s’autolegisli en el marc d’una constitució que 

permeti la realització d’una societat justa.87 És a dir, la democràcia té al seu nucli la idea 

d’autodeterminació o autonomia que s’expressa en una concepció dinàmica i discursiva 

del dret. Aquesta, alhora, ha configurat històricament el projecte d’un Estat de benestar. 

Ara bé, les democràcies de masses pròpies dels països occidentals han arribat al 

final d’un procés històric que s’inicià amb la constitució dels Estats-nació. Per tant, el 

diagnòstic habermasià és que la democràcia d’encuny nacional està enfront d’una 

cruïlla perquè ja no es donen necessàriament les condicions per a garantir aquella 

indispensable autonomia de la ciutadania, que sí es donaven en el marc econòmic 

nacional. Per a Habermas, aquesta idea normativa d’autolegislació ciutadana només ha 
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 Al text «Ciutadania i identitat nacional» (Habermas, 1991c) ja havia aparegut la «immigració» com a 

primer fenomen que qüestionava el marc estatocèntric i fins i tot el projecte de la Unió Europea, però en 

cap cas es parlava de globalització o neoliberalisme. Llavors, la crisi de la democràcia de la UE depenia de 

l’absència de democràcia en el interior dels Estats, no al revés. 
85

 O almanco així ho pensa a La inclusió de l’altre (Habermas, 1996: 91-92). Per això, la teoria discursiva 

de la democràcia em sembla antiètnica per definició. 
86

 Habermas (1996: 112). El mateix pensava de la publicitat a Història i crítica de l’opinió pública. 
87

 Habermas (1998a: 83-84). 
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fet progressos dins del marc estatocèntric; però la nova constel·lació postnacional i la 

globalització posen en dubte la possibilitat de tota forma de democràcia. Per això, la 

nova època provoca gran alarma i el profund qüestionament de la possibilitat mateixa i 

del futur de la democràcia. Per aquesta raó, és molt important advertir la magnitud de la 

qüestió, ja que són els mateixos principis fonamentals de la democràcia liberal els que 

esdevenen problemàtics: l’autogovern, el démos, el consens, la representació i/o la 

sobirania popular. És a dir, no és només la crisi de la democràcia deliberativa, sinó de 

qualsevol forma de democràcia, també de la liberal. Així, Habermas adverteix que les 

perspectives dominants insinuen una degeneració des d’un govern democràtic a una 

simple gestió o «management» econòmic on la política és completament subordinada al 

mercat. 

En tant que resultarà cabdal per conèixer les «condicions de possibilitat de tota 

política transnacional», escau analitzar la reivindicació habermasiana de l’Estat com a 

bressol i font original de la democràcia. I és que Habermas destaca que s’han constituït 

nombrosos exemples d’Estats nacionals no democràtics, però cap de democràcia sense 

una forma institucional estatal i/o nacional.88 Per això cal avaluar quins trets clau té 

aquesta configuració política concreta que han afavorit l’aparició de la democràcia, 

perquè només així es podrà saber si es compleixen unes condicions funcionalment 

equivalents a escala postnacional. I bé, són així quatre els punts d’anàlisi de la història 

de l’Estat modern occidental que Habermas utilitza: a) com Estat administrador i fiscal; 

b) com Estat sobirà en un territori; c) com Estat-nació; i d) com Estat democràtic i social 

de dret. Habermas arriba a la conclusió que el procés evolutiu de les formes d’Estat sols 

arriba a la seva plenitud amb l’Estat democràtic de dret, on el poder es legitima 

públicament. Per tant, ell repeteix les tesis bàsiques ja formulades a la primera dècada 

de la seva obra política. Aquesta forma d’Estat garanteix no només els drets individuals 

subjectius, autonomia privada, sinó també l’autonomia política de tothom: «és un ordre 

volgut pel poble mateix i legitimat a través de la formació d’una opinió lliure i una 

voluntat pública que permet als destinataris del dret entendre’s al mateix temps com els 

seus autors». 

Habermas afirma que durant l’època de l’Estat democràtic de dret, la política sí 

controlava i tenia cert poder de regulació de l’economia, i gràcies a això, la democràcia 

era possible. En la mesura que en l’època contemporània s’incompleix tal premissa, 
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llavors la democràcia està seriosament en risc, ja que no es pot garantir ni l’autonomia 

privada ni la pública, requisits d’aquella. Ara bé, ell considera que els fenòmens abans 

esmentats sota els conceptes de globalització i neoliberalisme no suposen un 

«menyscapte de les condicions de funcionament i legitimació del procés democràtic en 

si mateix, però sí representen un perill per la seva institucionalització en la forma de 

l’Estat-nació» (Habermas, 1998a: 91). És a dir, els processos múltiples i complexos que 

es viuen en la contemporaneïtat no són antagònics per definició d’una forma de 

comunitat jurídica que s’autolegisli, ni molt menys. No obstant això, sí qüestionen i 

dificulten el seu format històric estatal. En primer lloc, qüestionen «l’ancoratge 

territorial» de la democràcia, que es veu desbordada pels «rius de la globalització». Per 

això, cal analitzar seriosament quins processos de globalització debiliten «la capacitat 

política dels Estats-nació per mantenir els seus límits sistèmics i regular autònomament 

els processos d’intercanvi amb el seu medi». En altres paraules, abans de postular la 

necessitat i/o la possibilitat d’una democràcia postnacional, cal avaluar millor les 

condicions de possibilitat romanents de la política nacional. En general, cal esbrinar si 

la globalització redueix efectivament el poder dels Estats-nació.89 

Doncs bé, Habermas du a terme aquesta anàlisi a partir de les quatre 

perspectives anteriorment estudiades, les quals descrivien quatre formes d’Estat en la 

modernitat occidental. Això és, es demana com afecta la globalització neoliberal a: a) la 

seguretat jurídica i l’eficàcia administrativa de l’Estat; b) la sobirania territorial; c) la 

identitat col·lectiva; i d) la legitimació democràtica. 

 

a.  D’una banda, Habermas postula que sí es percep un minvament de les 

capacitats reguladores en macroeconomia o en la redistribució, però no en les 

competències de manteniment de l’ordre i l’organització social. Principalment la 

garantia dels drets de propietat i les condicions de competència. És a dir, l’Estat-nació 

contemporani mantén la capacitat i el rol de «garant» de les condicions socials de 

reproducció ampliada del capital. Això no obstant, sí han aparegut nous riscos globals, 

ecològics i científics, que desborden les capacitats reguladores estatals.90 En això 
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 En concret, com afecta el circuit oficial de legitimació democràtica d’aquest poder. Per això, Habermas 

analitza de nou les condicions de funcionament i legitimació de la democràcia de masses en l’Estat social. 

Però repeteixo: tot això es fa com a requisit lògic i teòric per poder determinar després si a nivell 

supranacional hi ha «equivalents funcionals» que poguessin compensar els eventuals dèficits a nivell 

nacional. 
90

 Habermas (1998a: 93-94). Ell es basa en Ulrich Beck (1986) i la seva teoria de la societat del risc. Per 

constatar això basta mencionar com en el dret internacional contemporani han aparegut nous tractats 
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s’inclouen les màfies i organitzacions criminals que travessen les fronteres amb armes, 

drogues i cometen tràfic de persones amb fins d’explotació sexual.91 En aquestes dues 

qüestions, les funcions administratives nacionals sí són deficients; però Habermas opina 

que poden ser compensades a nivell internacional.92 D’altra banda, la funció de 

recaptació de tributs per part de l’Estat fiscal sí està compromesa per la nova economia 

global financiaritzada. És a dir, es produeix innegablement una crisi fiscal de l’Estat-

nació en tant que els fluxos de capitals s’hi escapen, es refugien en paradisos fiscals i/o 

amenacen en no invertir per aconseguir reduccions d’impostos.93 Això suposa 

necessàriament una reducció dràstica de les capacitats de política social de l’Estat, una 

tendència a reduir la fiscalitat a les rentes altes que venen del capital, mentre pugen els 

impostos al treball i al consum, i un desincentiu per les inspeccions tributàries a fer 

complir la legislació vigent.94 És a dir, el poder econòmic global força i imposa la por al 

poder jurídic nacional, en tant que si les multinacionals es senten perseguides podrien 

deixar d’invertir. Per tant, l’economia global afavoreix la corrupció, la manca de 

transparència, la il·legalitat i/o l’arbitrarietat legal. En tot cas, la globalització 

neoliberal imposa una sequera fiscal contra les classes baixes i en favor de les altes.95 

 

b.  En segon lloc, l’aspecte territorial requereix tenir present les característiques 

que assoliren els Estats-nació a partir de la Pau de Westfàlia de 1648. Aquest model 

descriu un món format per Estats, actors individuals i independents en un medi anàrquic 

i que prenen decisions en base a preferències i relacions de poder. Per tant, una 

racionalitat teleològica estratègica. Per a Habermas, aquest model westfalià és avui en 

dia més inadequat i errat que mai, en tant que aquesta teoria de l’acció racional en un 

àmbit hobbesià internacional no dóna compte ni permet explicar les noves i creixents 

                                                                                                                                               

multilaterals per regular i sancionar la responsabilitat internacional per actes lícits, no només il·lícits, per 

contraris al dret internacional, ja que precisament hi ha riscos i perills inèdits que ho justifiquen. De fet, 

Habermas (1996: 105) també justifica la necessitat de noves autoritats transnacionals en base a 

l’existència de problemes ecològics mundials, com a fonament no econòmic ni tecnològic. 
91

 Habermas usa el terme «tracta de blanques», que és inadequat pel racisme implícit. 
92

 Les legislacions internacionals ecològiques serien per ell una mostra de la utilitat limitada i encara 

insuficient però real de tals regulacions postnacionals. Per mi, cald avaluar tal justificació potencialment 

ideològica dels tractats de Kyoto, etc., perquè només valora la seva eficàcia, no la legitimitat. 
93

 Això és «l’exit option» comentada per Beck (2002). 
94

 Habermas (1998a) descriu la mateixa crisi fiscal de l’Estat que a la dècada dels anys setanta. Malgrat 

ara l’economia és transnacional, en ambdós casos el perill és una evasió del sistema econòmic respecte 

del polític i jurídic. 
95

 Tal com Harvey (2005) postula, el neoliberalisme és una reagrupació de forces per part de la classe 

capitalista global. 



7. El nou escenari polític i jurídic: el postwestfalisme 
___________________________________ 

 
335 

interdependències que es creen en la societat mundial.96 El filòsof de Düsseldorf afirma 

que malgrat es mantinguin la sobirania i el monopoli de la violència, el principi 

territorial de la política s’ha romput, perquè ja no coincideixen el destí de la societat 

amb les fronteres estatals. És a dir, la distinció entre política interior i exterior esdevé 

invàlida, tal com he anticipat al principi d’aquest capítol. Per tot plegat, les aliances 

político-militars i/o xarxes econòmiques que s’estableixen a nivell internacional, sota 

l’empara de l’ONU o altres institucions, suposen l’existència de «noves fronteres 

geopolítiques» més rellevants que les estatals-nacionals. És a dir, les fronteres físiques 

nacionals perden importància en favor d’altres fronteres, més complexes i 

sociopolítiques que espacials. 

 

c.  En tercer lloc, respecte de la identitat col·lectiva, cal veure si la nova situació 

postnacional afecta negativament la solidaritat civil que permet la democràcia, 

constituïda històricament sobre la idea cultural de «nació». Doncs bé, per a Habermas la 

globalització provoca esquerdes i fragmentació en la identitat nacional. I identifica 

principalment dos conjunts de factors: d’una banda, l’augment de la pluralitat i la 

diversitat cultural dins dels Estats, que pot provocar un cert «enduriment» de les 

identitats nacionals o fonamentalisme; de l’altra i de forma oposada, l’assimilació i 

l’extensió quasi total d’una monocultura «material» globalitzada, d’origen nord-

americà, també pot provocar un cert «estovament» de les identitat nacionals.97 Malgrat 

els dos fenòmens, Habermas afirma que la crisi de la identitat nacional tradicional en 

favor d’una societat pluralista no suposa un problema insuperable per a l’existència i/o 

continuació d’un Estat democràtic de dret dins de les fronteres estatals.98 

 

d.  En darrer lloc, cal veure els efectes de la globalització sobre el mateix procés 

de legitimació democràtica del poder en el si de l’Estat-nació, quelcom cabdal, ja que és 

tal procés polític el que permetrà una integració social abstracta i no ètnica. Doncs bé, 

Habermas denuncia els dèficits de legitimitat nacionals, tot repetint les premisses de la 

                                                 
96

 Habermas (1998a: 95). La hipòtesi és que la globalització posa de manifest com la teoria sociològica 

neorealista, base del dret internacional i la sobirania absoluta, és inadequada «explicativament», ja que 

sempre hi hagut unes relacions de reconeixement o un ordre normatiu de fons també a nivell 

internacional. 
97

 Habermas (1998a: 98). Al següent capítol analitzo de forma més detallada aquestes reflexions. D’altra 

banda, em sembla significatiu que defineixi tal procés amb el terme «sobrecàrrega» de la globalització 

sobre la capacitat de cohesió de les comunitats, perquè és el concepte central en la crítica als perills 

inherents al comunitarisme, «sobrecàrrega ètnica», i/o al republicanisme, «sobrecàrrega ètica». 
98

 Quelcom independent dels arguments a favor de la transnacionalització de la democràcia deliberativa. 
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democràcia deliberativa. I és que aquesta forma jurídica de cohesió cívica va més enllà 

dels simples interessos econòmics, tot afirmant que només un procés democràtic i just 

de repartiment de drets pot crear solidaritat. En altres paraules, el procés polític només 

pot compensar els perills de manca de solidaritat social si satisfà «els criteris socialment 

reconeguts de justícia». Així les coses, la democràcia deliberativa requereix de la 

solidaritat, la qual es fonamenta en primer lloc en identitats reflexives, i en segon lloc, 

en la justícia social, definida intersubjectivament. És a dir, només pot haver solidaritat 

social si els ciutadans perceben que la convivència comuna és justa, això és, si aquesta 

convivència satisfà els criteris normatius que ells mateixos han acordat. En conclusió i 

com era previsible, la justícia és un requisit per a la solidaritat i la democràcia. 

Concretament, el procés democràtic només és legítim i genera solidaritat si garanteix 

un adequat i just repartiment de drets.99 

Tot això du necessàriament a la idea segons la qual, la democràcia, en aquest cas 

estatal, només es podrà efectivament legitimar si s’implementen polítiques socials. És a 

dir, dins de les condicions de legitimació de l’Estat democràtic de dret sota la 

globalització, les polítiques de benestar en són un requisit cabdal: 

 

«La política social en sentit ampli avarca des de les polítiques relatives al mercat de 

treball o la joventut, fins a les polítiques relatives a la protecció de la natura i la 

planificació de les ciutats, passant per les polítiques sanitària, familiar i educativa» 

(Habermas, 1998a: 104). 

 

Per això, l’estatus de ciutadà, com a identitat política abstracta, només fomenta 

la cohesió social necessària si aquest estatut jurídic és just i permet un efectiu exercici 

dels drets socials, ecològics i culturals. De forma coherent amb això, Habermas recorda 

que les polítiques econòmiques i socials són imprescindibles per a la legitimitat de 

l’Estat, en tant que sense elles no es pot garantir la pràctica efectiva dels drets 

                                                 
99

 Habermas (1998a: 103). És per això últim que, a La constel·lació postnacional, Habermas postula més 

aviat una concepció deliberativa de la justícia, ja no deontològica, com a Facticitat i validesa, on la 

«justícia» és el tipus de pretensió de validesa específica del «discurs moral». La justícia s’identifica ara 

completament amb el dret discursiu, tot dependent de la deliberació pública inclusiva. Ara bé, gràcies a 

tal canvi s’aprecia com hi ha, com a mínim, dos sentits «d’inclusió»: un, l’admissió de tot tipus de discurs 

en la deliberació pública; dos, l’admissió de tota persona afectada com a participant en tal deliberació, en 

igualtat de condicions i drets. Per tot plegat, sembla evident que la teoria de la justícia i del reconeixement 

de Habermas és principalment jurídica, en tant que es fonamenta en el repartiment o reconeixement just 

de drets positius, els quals han de garantir per igual l’autonomia privada i la pública. 
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formalment reconeguts.100 És a dir, sense la promoció d’una certa igualtat material no es 

podrà mai practicar l’autonomia pública que és un requisit fonamental de la legitimació 

de tot ordre político-legal. O dit d’una altra manera: sense aquesta igualtat material 

escau postular que els Estats-nació esdevindran estructures de dominació violentes.101 

En breu, Habermas a La constel·lació postnacional repeteix que la legitimació 

de qualsevol Estat-nació necessita d’unes polítiques socials justes, sense reduir aquesta 

justícia a redistribució, sinó incorporant altres criteris com el reconeixement, etc. Per 

això, l’efecte de la globalització neoliberal en el procés de legitimació estatal és tan 

sever, ja que aquella provoca una crisi fiscal que posa en seriós perill qualsevol política 

pública i l’Estat de benestar, tot erosionant així la seva legitimitat. Addicionalment, els 

mercats globals imposen la seva voluntat sobre els governs nacionals. És a dir, el poder 

econòmic global guanya el pols als poders polítics estatals, tot reduint l’espai d’acció 

legítima en política «interior», mentre que resulta impensable una acció legítima en 

«l’exterior». Això és així perquè mentre es podien veure alguns indicis d’organismes 

internacionals que podrien assumir dèficits administratius de l’Estat, no es pot imaginar 

que cap d’aquestes institucions puguin ni vulguin implementar les polítiques socials 

nacionals que permetin la legitimació dels governs estatals. 

Per això, el poder polític perd tota capacitat d’acció sobre el poder econòmic i 

per tant, la ciutadania sobirana perd la seva autonomia i el poder comunicatiu perd tota 

capacitat d’implementar les seves decisions legítimes.102 Estrictament parlant, la crisi 

fiscal a causa de la globalització neoliberal s’hauria de considerar un dèficit de 

facticitat, no de legitimitat: els poders públics perden eficàcia i capacitat actuació. No 

obstant això, per a Habermas aquesta crisi fiscal, que provoca una crisi de racionalitat, 
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 Habermas (1998a: 107). 
101

 No obstant això, aquestes polítiques socials no estan exemptes de problemes. Per això, Habermas 

afirma que cal ser molt cautelós davant un retorn acrític a l’Estat social. Ara bé, són majors les despeses i 

problemes que es deriven de la seva dissolució o transformació. Explícitament, diu que «es pot ser 

sensible a la violència normalitzadora de les burocràcies socials, sense haver de tancar els ulls davant el 

preu escandalós que exigeix una despietada monetització del món de la vida» (Habermas, 1998a: 116), tot 

referint-se crec a l’efecte estigmatitzant i negatiu de les polítiques i mesures de discriminació positiva que 

s’implementen en igualtat de gènere, la violència masclista, la inclusió d’immigrants, etc. Em sembla que 

aquesta reflexió és del tot coherent amb les crítiques de les injustícies i exclusions de tot tipus que 

provoca l’Estat de benestar, per part de diverses autores feministes (Fraser i Gordon, 1992b, per 

exemple), que tanmateix reconeixen la importància central de tal polítiques socials. La mateixa Fraser 

(2009b i 2013a) crida l’atenció sobre la complicitat de les demandes de reconeixement essencialistes, el 

multiculturalisme i el feminisme de la diferència amb la desarticulació de les demandes d’igualtat i el 

desmantellament de tota política social per part del neoliberalisme postmodern. Després tornaré a aquesta 

dialèctica entre reconeixement i redistribució. 
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 El primer efecte d’això és l’apatia i l’abstencionisme polític, fins arribar a protestes més coordinades. I 

és que la globalització neoliberal és responsable del buidament programàtic de la política, reduïda a 

simple gestió empresarial, quelcom que provoca reaccions abstencionistes, populistes o d’extrema dreta. 
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acaba també i necessàriament en una crisi de legitimació.103 Per això, a La constel·lació 

postnacional es repeteix el diagnòstic de Problemes de legitimació del capitalisme 

tardà, tot substituint l’escala del poder econòmic, ara global. Previsiblement i tot 

justificant la transnacionalització de la política, la conclusió de Habermas és que la 

democràcia a nivell estatal no serà eficaç ni legítima en la mesura que no es produeixi 

també una transnacionalització del deliberacionisme. 

De fet, aquest diagnòstic es mantén també després, a la primera dècada del segle 

XXI. A articles com ««Una constitució política per una societat mundial pluralista?», 

Habermas afirma que la política democràtica ja sols funciona parcialment a nivell 

nacional, ja que els processos de presa de decisió s’han desplaçat a un nivell 

internacional sota condicions econòmiques injustes i desiguals.104 Per això diu que 

malgrat el seu suposat «poder», els Estats estan sota una gran pressió i risc d’erosió a 

causa de l’economia global i els riscos transfronterers, els quals sobrepassen els límits i 

la capacitat d’acció dels governs i per això sobrecarreguen tota possible legitimació. A 

més, repeteix l’argument en contra la congruència entre la ciutadania i les persones 

afectades,105 a causa d’unes xarxes globals que redueixen a l’absurd tal pressupòsit 

normatiu de la teoria clàssica de la democràcia estatocèntrica. Concretament, per a 

Habermas la globalització accentua l’asimetria entre les capacitats integradores de 

l’Estat i el seus deures, pels quals és avaluat i legitimat o no, ja que l’economia i les 

xarxes socials, de les quals depèn el poder polític sense poder controlar-los, es 

transnacionalitzen. En conseqüència, Habermas demana un nou «constitucionalisme», 

més humil i conscient dels seus límits. 

En resum, els efectes de la globalització sobre l’Estat-nació clàssic es poden 

resumir en: una crisi fiscal greu que pràcticament impossibilita tota política social; una 

incapacitat de control de l’economia global; la disminució del poder d’integració social 

de la diversitat, amb els conseqüents riscos per la solidaritat ciutadana; i en definitiva, es 

dificulten seriosament les bases de legitimació de l’Estat.106 Arran d’això, Habermas es 

planteja què pot i què ha de fer l’Estat democràtic de dret per enfrontar aquesta situació. 

En primer lloc, ell analitza dues propostes i estratègies que es troben en boga. La 

primera, defensiva o proteccionista, vol reforçar la funció i la capacitat legal-coercitiva 
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 Habermas (1998a: 106). 
104

 Habermas (2004b: 113, 2005d: 328 i 334). Encara més, repeteix la seva tesi segons la qual aquest 

procés té com a conseqüències la despolitització ciutadana i la pèrdua de confiança en qualsevol projecte 

de constitucionalització del dret internacional. 
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 Argument recollit de David Held (1991). 
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 Habermas (1998a: 108-109). 
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del govern nacional, enfront de tot allò extern i estrany. És a dir, vol tancar les rescloses 

a la immigració, al capital estranger o als fluxos de comunicació transnacionals. Per 

tant, aquesta resposta, que en veritat esdevé agressiva, només podrà imposar una presó 

homogènia, en tant que demonitza la globalització. La segona reacció, «ultraliberal»,107 

glorifica l’obertura de tota forma de frontera, territorial o social, i acríticament elogia la 

globalització com un procés inequívocament emancipador i alliberador de l’individu 

respecte a l’autoritat estatal. 

Habermas les descarta ambdues a La constel·lació postnacional. Rebutja el 

proteccionisme en tant que «l’Estat ja no podrà recuperar la seva antiga força» absoluta; 

però també critica la celebració de la liquidació o dissolució de l’Estat en les xarxes 

postnacionals,108 ja que els dèficits polítics dels governs nacionals només podran ser 

compensats a nivell transnacional si es creen organismes polítics que tenguin també en 

compte als Estats. Així, la proposta de Habermas és crear una política transnacional 

que «amarri i limiti les xarxes globals», dirigida a uns actors com són els Estats-nació, 

tot i que en realitat només pot ser realitzada més enllà de les seves fronteres. És a dir, 

ens proposa una política transnacional on els Estats encara són protagonistes, indicant 

que aquests encara tenen un rol cabdal per jugar en la nova època global. Per això: 

 

«És necessari transferir encara més drets de sobirania a un govern europeu, i que els 

Estats-nació només mantinguin les competències regulatives en allò del que no es pugui 

esperar cap efecte secundari en els assumptes “interns” d’altres Estats membres» 

(Habermas, 1998a: 131, la cursiva és meva). 

 

En primer lloc, cal destacar que per enèsima vegada el principi discursiu, nucli 

normatiu de la democràcia deliberativa, encara governa les anàlisis i les propostes de 

Habermas, en tant que l’Estat-nació, com a forma de poder polític, pot i ha de mantenir 

el control «sobirà» sobre aquelles interaccions que no afectin a cap subjecte no 

participant dels seus processos deliberatius democràtics d’autolegislació.109 Ara bé, 

suposa això reproduir i «ressuscitar» el principi territorial segons el qual es distingeix 

entre política interior i exterior i s’absolutitza la sobirania nacional? Jo crec que no, tal 

com ho indiquen les cometes que ell mateix posa al terme «interns». És a dir, es pot 
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 He traduït el terme anglès libertarian per «ultraliberal», però en català també pot significar «liberal-

conservador» i/o «anarco-capitalista» —llibertari seria més bé «anarquista d’esquerres». 
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 És important assenyalar la connivència entre neoliberalisme i postmodernitat en aquesta celebració. 
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 Amb la terrible dificultat empírica que implica determinar-ho. Cf. Fraser (2008a). 
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mantenir la distinció entre política interior i exterior sempre que es relativitzi, cosa que 

suposa dinamitzar aquesta distinció i fer-la dependent de les canviants i contingents 

circumstàncies socials globals. El mateix val pel que fa a la sobirania estatal clàssica. 

Per tant, si les condicions sociològiques, entre d’altres, canvien, llavors aquests 

«assumptes interns» sota la sobirania dels Estats-nació també canviaran, ja que 

dependran ara d’una democràcia deliberativa transnacional. Així, queda clar que els 

Estats-nació encara tenen un rol clau a jugar, en tant que és ben possible que encara hi 

hagi interaccions que només afectin a un grup particular de subjectes i que per tant, 

s’hagin de regular exclusivament per ells.110 De fet, aquesta defensa del rol dels Estats-

nació serà la pedra angular de la proposta d’una política interior mundial. 

Congruentment, Habermas diu que en el marc nacional l’Estat encara pot 

intervenir en l’economia i la societat, per tal de promoure la redistribució i la 

solidaritat.111 Encara més, ell pretén haver trobat «una elegant solució» al problema de la 

«igualtat sobirana dels Estats». Afirma que seguint el rerefons d’un document presentat 

per l’Organització de Nacions Unides, «Un món més segur: la responsabilitat que 

compartim. Informe del Grup d’Alt Nivell sobre les amenaces, els desafiaments i el 

canvi»,112 al marge de la definició westfaliana de la sobirania, la signatura de la Carta de 

Nacions Unides comportaria l’acceptació per part de cada Estat-nació del deure de 

protegir i garantir el benestar de la pròpia població i la dels altres. Per tant, l’Estat-nació 

continuaria tenint fortes responsabilitats en el marc supranacional, quelcom que 

confirma com els Estats-nació són els agents protagonistes de la comunitat 

internacional.113 
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 Fraser (2008a), en canvi, proposa un canvi en el criteri de determinació del subjecte polític i de la 

justícia: no el «principi d’afectació» inherent al principi discursiu, sinó el «principi de tot subjecte». No 

obstant això, així no es modifica substancialment el principi discursiu. 
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 Habermas (2005d: 334 i 343). 
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 Cf. ONU (2004). 
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supraestatals actuals. 
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7.2.1. Una nova teoria de la justícia triàdica 

 

Com he anticipat poc abans, Habermas sosté la legitimitat de la democràcia en la 

justícia. Ara bé, defineix aquesta última de forma complexa. En concret, apel·la a la 

necessitat d’evitar tota forma de prejudici o discriminació sistemàtica que «resti 

possibilitats als membres de grups poc privilegiats», per permetre un ús real dels drets 

formalment vigents.114 És a dir, a més de defensar la necessitat d’una certa redistribució, 

com s’expressa en l’Estat social de benestar, també es refereix a la necessitat del just 

reconeixement de tot subjecte.115 Per això, l’Estat social ha de ser interventor, idea del 

tot coherent amb l’autocomprensió democràtica de la societat de ciutadans. 

Doncs bé, de forma totalment coherentment amb la defensa de l’Estat-nació com 

un actor encara fonamental en el projecte del cosmopolitisme, malgrat les aparents 

paradoxes, Habermas al text «Una constitució política per una societat mundial 

pluralista?» insinua una nova teoria de la justícia i del dret que s’hauria d’aplicar, en 

primer lloc, dins de l’Estat: aquest ha d’assolir un caràcter més comprensiu i integral, en 

el sentit d’abastar més elements per anar més enllà de la simple protecció de l’ordre, la 

seguretat i la llibertat: 

 

«En la societat capitalista s’han de superar les injustícies socials, a la societat del risc 

s’han de prevenir les amenaces col·lectives, i en la societat pluralista s’ha de realitzar la 

igualtat de dret de les formes de vida culturals. En les diferències d’estatus generades pel 

capitalisme, en els riscos provocats per la ciència i la tecnologia i en les tensions del 

pluralisme existent en la cultura i en les concepcions del món, l’Estat es troba amb 

desafiaments que no es dobleguen sense més enfront dels mitjans de la política i del dret» 

(Habermas, 2005d: 332, la cursiva és meva). 

 

En primer lloc, és una nova teoria de la justícia estatocèntrica perquè descriu les 

diverses i independents funcions d’un Estat. Així i tot, es veurà que no és impossible de 

transnacionalitzar. En segon lloc, cal destacar la distinció de tres dimensions que 

suposadament tota societat contemporània té, i que són les que imposen tres funcions a 

l’Estat per a fer justícia: el capitalisme en economia, el pluralisme en la cultura i els 

riscos en la ciència i la tecnologia, per dir-ho així. Per tant, sembla clar que per a 
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Fraser i Axel Honneth, malgrat les diferències internes entre ambdós. 



Teoria Crítica del poder i de l’opinió pública 
___________________________________ 
 

 

342 

Habermas cal redistribució econòmica,116 reconeixement cultural i seguretat ecològica. 

En tercer lloc, em sembla que això (pres)suposa una teoria social inèdita.117 Tot i que en 

part sembla reproduir el «dualisme sociològic», entre els sistemes funcionals econòmics 

d’una banda, i la societat civil o món de la vida de l’altra, apareixerà més bé i de forma 

progressiva una teoria social «trialista» que es referirà a tres elements:118 economia 

capitalista, Estat burocràtic-moderador i societat civil, tot essent responsable la 

constitució política de regular totes les relacions entre aquests tres components o àmbits 

d’acció de tota societat. Crec que aquesta teoria social trialista és el fonament de la 

teoria de la justícia triàdica. 

La pregunta clau és: pot reproduir aquest eventual «trialisme social» el vell 

essencialisme sociològic, en tant que es pressuposa que hi ha formes d’acció que 

pertanyen exclusivament a un àmbit social? I si és així, comporta això 

«l’anormativisme» sistèmic que es patia a la Teoria de l’acció comunicativa? En part, 

sembla que Habermas sí naturalitzaria les tres dimensions de la societat, i de fet, 

recupera la teoria del mitjans per dir que cada un d’aquests components està governat 

per un mitjà d’integració: diners al mercat, poder a l’organització i enteniment al 

consens social. Això ens fa veure que el canvi fonamental respecte a les obres anteriors 

és que l’Estat, que prèviament formava part del sistema «vora o sota» l’economia, ara 

apareix com tercer independent. Això connecta amb el canvi de rol del dret a Facticitat i 

validesa, tot permetent una traducció del poder comunicatiu en poder polític que ha de 

controlar l’economia. Per tant, no hi hauria anormativisme. Per confirmar-ho, Habermas 

diu que la constitució política, a través del mitjà que és el dret, ha de regular les 

relacions entre aquests tres elements i sintonitzar-los en favor d’un «bé comú».119 És a 

dir, com a l’obra Història i crítica de l’opinió pública, el dret és una forma de 

coordinació normativa de les interaccions comunicatives, però també ho és de les 

sistèmiques. Per tant, l’Estat, com a poder polític legítim que es tradueix i constitueix 

jurídicament, ja no és un subsistema funcional més. Així, l’Estat i el dret han de 

prevenir les patologies socials i els desenvolupaments erronis dels sistemes, ja que 

l’ordenament legal té una funció estructuradora que persegueix aquell «bé comú». 

                                                 
116

 De nou, Habermas no vol eliminar el capitalisme, només vol una democràcia econòmica indirecta. 
117

 He emprat l’estranya forma «(pres)suposa» per indicar que Habermas articula una nova concepció 

social paral·lela d’aquesta visió de la justicia. Les dues són interdependents. 
118

 Si «dualista» ve de dualisme, suposo que trialista i trialisme seran els termes corresponents. 
119

 Habermas (2005d: 333). 
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Doncs bé, aquest bé comú sols es pot aconseguir si cadascun d’aquests tres 

components de tota societat acompleixen les seves funcions. En les pròpies paraules de 

Habermas: a) si l’Estat, com a poder polític, garanteix el dret i la llibertat, sense 

violència paternalista ni coaccions; b) si l’economia impulsa la productivitat i el 

benestar tot respectant els estàndards de justícia distributiva; c) si la societat civil 

promou i protegeix la solidaritat entre ciutadans independents. Cal advertir que, 

estrictament parlant, en unes breus pàgines Habermas descriu un model de justícia que 

inclou, en primer lloc, redistribució-reconeixement-seguretat ecològica; i en segon lloc, 

redistribució-solidaritat-llibertat. Per tant, hi ha certa ambigüitat. En tot cas, allò 

indubtable és el caràcter deliberatiu d’aquesta justícia triàdica: 

 

«El bé comú postulat no només el posen en perill les “fallades de l’Estat” (la inseguretat 

jurídica i la repressió) sinó igualment les “fallades del mercat” i la insolidaritat. El 

caràcter indeterminat del bé comú en essència controvertit s’explica especialment per 

l’equilibri que ha d’establir-se entre aquestes tres magnituds interdependents» 

(Habermas, 2005d: 333). 

 

Em sembla innegable que Habermas postula com el benestar d’una societat 

depèn d’aquestes tres magnituds. Es podrien considerar tres dimensions irreductibles i 

interdependents de justícia, en la línia de la pluridimensionalitat de la justícia de 

Fraser.120 Així i tot, la reivindicació, la definició i la implementació de cada una d’elles 

depèn inexorablement de la deliberació pública que ha de concloure amb el mateix 

reconeixement intersubjectiu a cada dimensió, atès el seu caràcter intrínsecament 

indeterminat, i això s’apropoa més a la comprensió de la justícia pròpia de Honneth —

salvant les distàncies entre els dos autors alemanys i malgrat Habermas no ho admeti.121 

En breu i en altres mots, el reconeixement no és una dimensió pròpia de la justícia sinó 

el mode de definició i fonamentació de la validesa de totes i cadascuna d’elles. Per 

això, apareix ara una teoria de la justícia complexa i no deontològica, ja que el bé comú 

o benestar social no és reductible a allò que la moral dicta. I ja anticipo ara que també és 

                                                 
120

 Cf. Fraser (1995a, 1996, 1998, 2000a, 2000b, 2003, 2004, 2005b, 2007a, 2007c i 2008c). 
121

 Habermas (2005d: 333) cita a Claus Offe (2001) com l’autor que concep com a «inherentment 

indefinit» el complex terme de «benestar social», Gemeinwohl en alemany, tot justificant la seva 

necessària discussió pública. Per això cal criticar que, incoherentment i al mateix temps, Habermas 

defineixi la «justa distribució» de forma utilitarista: el màxim bé pel màxim número d’individus, sense 

causar perjudici a ningú. 
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transnacionalitzable com a model normatiu a assolir per part de la política interior 

mundial. 

Per això mateix, la legitimitat de l’Estat depèn de les tres dimensions, no només 

de la primera, la garantia de la legalitat formal i la llibertat: 

 

«Malgrat l’Estat acompleixi amb les seves genuïnes tasques de la protecció de l’ordre i la 

salvaguarda de la llibertat, no pot preservar a la llarga el nivell necessari de legitimitat a 

menys que una economia que funcioni proporcioni les condicions per a un patró acceptat 

de distribució de les recompenses i compensacions socials i a menys que una societat 

civil activa provoqui les motivacions per a una extensió suficient de les orientacions vers 

el bé comú. I el mateix val a la inversa» (Habermas, 2005d: 333, la cursiva és meva). 

 

És a dir, aquesta concepció tridimensional del benestar comú es pot entendre 

correctament com una teoria triàdica de la justícia o de la legitimitat del poder polític. 

En aquest cas, de l’Estat. I repeteixo: cal el reconeixement intersubjectiu a l’esfera 

pública per a definir i acordar quins són els criteris normatius adequats tant per la 

redistribució, la solidaritat ciutadana i també el sentit de la llibertat jurídica, que són els 

tres principis irreductibles que es perfilen a la citació. Això es percep clarament amb el 

terme habermasià «patró acceptat». Per això, en la mesura que Habermas detecta que, 

d’una banda el benestar d’una societat depèn molt més que d’una legislació pública 

justa, però de l’altra banda i alhora, l’Estat serà avaluat per tots els tres components del 

bé comú, malgrat no els pugui controlar ni garantir, una constitució democràtica carrega 

paradoxalment a l’Estat amb la responsabilitat d’assolir quelcom que no depèn 

completament de si mateix. Perquè l’Estat sols pot influir i activar coactiva, legal i 

políticament els condicionants econòmics i culturals, però «no pot garantir legalment 

cap èxit». «No es pot acabar amb l’atur, la segmentació social o l’absència de solidaritat 

mitjançant prohibicions o decrets administratius» afirma Habermas (2005d: 334). És a 

dir, ara comprèn que la justícia social no pot descansar només en les accions jurídiques i 

legals de les administracions o institucions públiques, i que la societat civil té un rol 

insubstituïble.122 Per tant, el dret estatal, malgrat sigui legítim, no pot aconseguir ell sol 

la solidaritat entre els ciutadans. D’aquí que, a principi del segle XXI, Habermas 

abandoni relativament la teoria juridicista del reconeixement i de la solidaritat, 

                                                 
122

 Així ho expressa Honneth (1992) al postular l’existència de relacions socials de reconeixement de 

«valor», que precisament situa sota la categoria de la solidaritat i més enllà del dret. 
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apostant-ne per una més «ètica». Així, a La constel·lació postnacional Habermas dubta 

del dret com a mitjà de coordinació social abstracta que pugui promoure i garantir la 

motivació i la solidaritat social, ja que aquesta dependria més bé d’interaccions socials 

no jurídiques. 

En conclusió, Habermas supera definitivament el dualisme sociològic per parlar 

de triadisme sociològic mundial, ja que hi ha tres mitjans —poder, diners i 

enteniment—, tres components de tota societat —economia, Estat i societat civil—, tres 

magnituds de justícia per avaluar tot sistema polític: primer, llibertat política i seguretat, 

segon, redistribució econòmica o igualtat material, i tercer, reconeixement cultural o 

igualtat social, base de la solidaritat ciutadana; i tres arenes polítiques —nacional, 

transnacional i supranacional—, com després explicaré. 

 

7.3. El nivell continental de la política deliberativa postnacional: la Unió Europea 

 

Habermas a La constel·lació postnacional afirma que la forma més adequada de 

valorar la possibilitat i la necessitat d’una forma de democràcia més enllà dels Estats-

nació és analitzar els arguments a favor o en contra de la Unió Europea, en tant que 

primer projecte històric de democràcia postnacional. Per tant, aquesta institució servirà 

de primera pedra de toc del seu projecte de política transnacional i/o cosmopolita. Així, 

cal dir que Habermas basa la seva proposta de reforma de tal institució internacional en 

una anàlisi crítica d’aquesta.123 En breu, ell proposa crear: 

 

«Una configuració federal de la Unió Europea capaç d’actuar en el camp de la política 

social i econòmica, que pugui orientar-se vers el futur d’un ordre cosmopolita sensible a 

les diferències i compensador de les desigualtats socials» (Habermas, 1998a: 10). 

 

En el moment d’avaluar les capacitats i les funcions efectives o actuals de la 

Unió Europea, Habermas destaca la coherència total entre la unió monetària i el mercat 

econòmic europeu amb els postulats neoliberals prèviament esmentats, els quals 

defensen una desregulació econòmica pràcticament absoluta. En base als criteris 

apuntats en l’apartat sobre el neoliberalisme, Habermas rebutja la UE perquè malgrat 

podria esdevenir un actor global capaç d’intervenir en els mercats internacionals, no ho 

                                                 
123

 Habermas (1998a: 118 i 125). Donada l’inabastable literatura especialitzada sobre aquesta temàtica, 

em limitaré a resumir les idees claus de l’autor que fins ara ha centrat la meva recerca. 
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és pas ni vol ser-ho.124 És a dir, és una institució del tot funcional al capitalisme global 

contemporani. Per això, els Estats-nació europeus perden la seva sobirania política i 

monetària sense que aquesta es transfereixi democràticament a alguna entitat 

supraestatal legítima i eficaç. Sense cap dubte, a ulls de Habermas la UE no té cap 

democràcia econòmica. Per això, en coherència amb els seus principis, proposarà una 

política europea comuna en matèria econòmica, financera i monetària, i social, per 

contrarestar la desnacionalització dels diners i de les divises. 

En aquesta mateixa línia, la qüestió és aclarir les competències desitjables de la 

Unió Europea, i la primera idea és que hauria d’assumir algunes tasques de regulació 

pròpies dels Estats-nació.125 En favor de tal propòsit, Habermas afirma: 

 

«Queda fora de discussió l’espessa xarxa de regulacions amb les que la Comissió 

Europea, el Consell de Ministres i, en no menor mesura, el Tribunal Europeu de Justícia 

han revestit les societats dels Estats membres. Doncs la política europea que des del 

principi persegueix l’objectiu de promoure el lliure moviment de mercaderies i serveis, de 

capitals i persones, ha calat profundament en bona part de l’espectre polític europeu» 

(Habermas, 1998a: 127, la cursiva és meva). 

 

Pel que a fa aquest aspecte destaca que Habermas pari atenció al consens més o 

manco hegemònic que hi ha a nivell público-polític europeu respecte al nou marc 

jurídic, principalment econòmic i neoliberal. En tot cas, ell vol deixar constància de 

l’existència innegable d’un conjunt d’institucions que ja regulen efectivament una sèrie 

d’interaccions socials supranacionals. Així i tot, Habermas lamenta que aquest procés 

d’integració europea encara no afecta la política fiscal, de finançament o redistribució 

econòmica, és a dir, no hi ha una política social europea.126 I això és de criticar de 

                                                 
124

 Habermas (1995c: 173). 
125

 Habermas (1998a: 126) refuta les tesis euroescèptiques en base a la idea segons la qual els Estats-nació 

només poden actualment implementar algunes polítiques econòmiques que a mig termini els permetrien 

mantenir certa competència en els mercats financers globals, però aquestes estratègies no són sostenibles, 

sobretot perquè la globalització redueix massa les fons fiscals d’ingressos i el marge d’acció en política 

laboral, quelcom que anul·la de forma creixent tota política social. Per això afirma que «no es poden 

acontentar només amb lloar les virtuts del difunt Estat-nació». 
126

 En veritat, la UE sí té mesures redistributives, com la política agrària comuna i els fons estructurals, 

fonament de «l’euro-optimisme» (Habermas, 1998a: 129). Ara bé, caldria avaluar-les des d’un punt de 

vista cosmopolita, per saber si no perjudiquen seriosament la producció i les condicions de vida de moltes 

altres persones, a més de contradir els postulats neoliberals, flagrant en el cas d’EUA. Això justificaria una 

teoria de la justícia global per avaluar si és just que «les subvencions agrícoles en els països de l’OCDE 

sumin 350.000 milions de dòlars a l’any, que equivalen a l’ajuda al desenvolupament de l’Àfrica 

subsahariana en els darrers 45 anys. Una vaca europea rep el triple d’ajuda que una persona africana», 

<http://www.aporrea.org/internacionales/a19859.html>[18-06-2014]. Altres ho jutgen encara pitjor: «una 

http://www.aporrea.org/internacionales/a19859.html
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forma especial perquè els Estats membres han perdut encara més sobirania en política 

macroeconòmica en benefici de la unió i la política monetària europea. Per tant, el 

dilema que Habermas observa a La constel·lació postnacional és entre una solució 

mercantilista dels problemes socials o una solució política que suposaria 

«l’harmonització social europea» en qüestions inherents a l’Estat de benestar, atur, 

relacions laborals, impostos, etc. Per això, ell critica la «integració exclusivament 

negativa» de la UE, mercantilista neoliberal, i en demanda una de positiva, que tingués 

forces per corregir els mercats i imposar-ne regulacions redistributives justes, cosa del 

tot imprescindible tenint en compte l’actual situació.127 En tot cas, allò interessant és 

veure com Habermas rebutja tant als euroescèptics neorealistes, que només confien en 

una política nacional, com als «euro-optimistes» neoliberals o neofuncionalistes, que 

volen una Europa federal però bàsicament mercantilista.128 Així, el diagnòstic 

habermasià és simple: a final del segle XX la UE només és un mercat neoliberal comú, 

creat per part dels governs nacionals, que articula una «densa xarxa horitzontal que es 

complementa relativament per una dèbil regulació política i per unes autoritats, 

legitimitat dels quals és encara més dèbil». 

Per tot això, la seva proposta és un eurofederalisme no neoliberal, una Europa 

que vagi més enllà del mercat únic. I sobre aquesta idea, Habermas hi insisteix: la UE 

només serà legítima si desenvolupa una política comuna en matèria fiscal, social i 

econòmica que compensi les desregulació neoliberal imperant.129 Per això, proposa que 

la UE transformi els tractats internacionals que la configuren per una «Carta» o Llei 

Fonamental, és a dir, es demanda explícitament una constitució europea que garanteixi 

aquest marc democràtic i polític no només mercantilista. Per tant, coherentment amb tot 

el dit prèviament, si el deliberacionisme es pot i s’ha de transnacionalitzar, el 

                                                                                                                                               

vaca europea rep una subvenció de 900 dòlars mentre que Europa destina 8 dòlars per africà en concepte 

d’ajuda al desenvolupament» <http://www.porunmundomasjusto.com/Documentos/chatABC.pdf> [18-

06-2014]. 
127

 Habermas (1998a: 128). Perquè fins ara només es promou l’alta mobilitat de capitals o de la força de 

treball entre els diferents mercats nacionals. En tal escenari d’una globalització neoliberal, les demandes 

de reconeixement com un mode de justícia irreductible i diferent de la redistribució econòmica semblen 

quasi una bogeria, en tant que no es donen ni tan sols les condicions mínimes per a la redistribució 

(Fraser, 2009a i 2013a). 
128

 Habermas (1996: 133) observa com «l’euroescepticisme» està arrelat en les concepcions nacionalistes 

o comunitaristes de la democràcia, segons les quals, la UE mai podrà ser sobirana perquè no existeix «un 

poble europeu» que ho sustenti. I així insinua que «l’antiglobalització» potser un moviment social i 

polític arrelat en concepcions westfalianes. Ara bé, en tal explicació, vàlida parcialment, Habermas 

oblida que hi ha tendències contràries a la UE i a la globalització que no es basen pas en posicions 

substancialistes o ètniques, sinó precisament en els dèficits democràtics de tals institucions. 
129

 Habermas (1998a: 131). 

http://www.porunmundomasjusto.com/Documentos/chatABC.pdf
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patriotisme constitucional a ell vinculat també, perquè per a Habermas hi ha una 

distinció radical entre una xarxa o conjunt d’acords intergovernamentals i una comunitat 

políticament constituïda. Això s’ha de tenir en compte en el moment d’avaluar el fracàs 

de la constitució europea. 

És per això mateix que té sentit apuntar com Habermas, al text «Necessita 

Europa una Constitució? Observacions a Dieter Grimm»,130 coincideix amb el 

diagnòstic d’aquest últim: la UE té una política constitucional contradictòria, ja que és 

una organització supranacional que es basa en tractats de dret internacional però està 

mancada d’una constitució.131 És a dir, no es configura com un Estat modern 

constitucional amb el monopoli de la violència i sobirania política. Així i tot, i aquí està 

la contradicció, la UE crea dret europeu vinculant, que li atorga certa sobirania jurídica. 

En tot cas, aquesta no és pas democràtica, degut als greus dèficits del Parlament 

Europeu, que no té pràcticament competències en comparació al Consell d’Europa. En 

darrer lloc, no hi ha cap ciutadania europea democràtica que es vegi reflectida en un 

passaport europeu. A més d’això, Habermas també està d’acord amb Grimm en tant que 

les preses de decisió supranacionals a nivell europeu s’estan autonomitzant respecte a 

les respectives societats civils i esferes públiques polítiques nacionals. I per acabar, no 

es dóna una cultura política comuna. Ara bé, i contra Grimm, Habermas considera que 

tot això són fets històrics contingents i modificables, que no poden refutar el projecte 

normatiu de la Unió Europea, perquè per a Habermas el dèficit democràtic de la UE 

«no és fatal ni inevitable».132 

És a dir, per Grimm la UE en general és quelcom inevitable, un mal necessari, 

però per a Habermas és més aviat quelcom desitjable. Ara bé, què hi ha de la seva 

factibilitat? Doncs bé, la viabilitat de la democràcia europea o a nivell postnacional 

depèn d’arguments empírics, és a dir, dels requisits funcionals a complir. Així i tot, 

Habermas vol deixar clar que «cal subordinar els requisits funcionals als principis 

normatius».133 És en aquest sentit que el pensador germànic admet que «la perspectiva 

normativa prejutja l’avaluació empírica de les dificultats del projecte polític 

                                                 
130

 Habermas fa una rèplica del text «Necessita Europa una Constitució?», de Dieter Grimm (1995). 
131

 Habermas (1995d: 137). 
132

 De nou s’abandona l’esperit de la Teoria de l’acció comunicativa, on el procés de colonització 

sistèmica és irreversible. Així, Habermas ja no és fatalista i gràcies a una concepció normativista del dret i 

de la societat, el «món de la vida pot reocupar el sistema», també a nivell europeu. 
133

 Habermas (1995d: 140-143). Això significa que a la Inclusió de l’altre Habermas vol dissoldre tota 

ombra de funcionalisme sistèmic i reivindicar de nou el rol de la política. Encara més, els requisits 

funcionals descriuen ara més bé els pressupòsits comunicatius i socials per a la formació democràtica de 

l’opinió i la voluntat polítiques, ben lluny del significat sistèmic de Luhmann. 
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democràtic». És a dir, l’anàlisi de les possibilitats de la democràcia transnacional 

europea depèn en última instància dels criteris normatius, fins i tot en la seva part 

metodològica: si la identitat ètnica, substancial i culturalista és un requisit normatiu, 

llavors la UE és empíricament «un impossible». Però si cal i basta una identitat política 

reflexiva, llavors la UE és empíricament possible. I com sabem, afirma que l’existència 

d’una comunitat ètico-política no és una precondició a priori, sinó més bé una 

possibilitat històrica entre d’altres, que de fet només es pot donar si prèviament es creen 

els adequats fluxos comunicatius democràtics. És per això que Habermas s’oposa 

radicalment als fonaments normatius que permeten a Grimm denunciar el dèficit de 

democràcia a la UE. Habermas rebutja que calgui una identitat ètnica o un poble 

homogeni europeu perquè les institucions europees siguin legítimes, cosa que exigeix 

Grimm perquè es produeixi una formació de la voluntat política a nivell europeu.134 

En altres paraules, Habermas defensa que la configuració de l’opinió i la 

voluntat populars no requereixen de cap identitat prepolítica, ètnica o comunitarista, i 

per això, la constitució europea no és quelcom secundari respecte de la identitat, al 

contrari, és quelcom primari i fonamental. Així les coses, el constitucionalisme 

europeista és coherent amb la teoria de la democràcia deliberativa.135 Encara més, 

Habermas no sols nega el requisit d’una identitat ètnica per a la democràcia, sinó que 

àdhuc afirma que tota forma d’identitat, també la substancial i/o nacionalista és 

resultat d’un procés social i comunicatiu. Ja havia dit en analitzar els nacionalismes 

europeus que tal idea ètnica de nació «nasqué» en un espai públic burgès propi del segle 

XIX. Per tant, la UE pot tenir perfectament una identitat política si es crea un espai públic 

europeu. I així les coses, tot és possible en tant que la democràcia deliberativa 

transnacional és postidentitària, pluriidentitària i/o multiculturalista. 

En breu, l’esfera pública europea o transnacional és necessària i possible. De fet, 

és condició de possibilitat de qualsevol tipus d’identitat: tant la identificació reflexiva 

que Habermas demanda com també la identificació ètnica o la comunitarista, no són 

causa sinó efecte dels fluxos comunicatius i de les relacions de reconeixement social i 

públic. Així les coses, les institucions democràtiques, a qualsevol escala, no requereixen 

                                                 
134

 Habermas (1995d: 138). Posteriorment, Habermas (1998a: 10) afirma que es produeix una connivència 

d’interessos entre els euroescèptics nacionalistes i els fonamentalistes de l’economia de mercat, en tant 

que cap dels dos grups defensa una integració política democràtica. Per això, segueix mantenint que el 

rebuig social de l’UE descansa en els seus dèficits democràtics, no en l’absència d’identitats prepolítiques 

europees. 
135

 Habermas (1995d: 143) defensa que cal crear institucions polítiques europees mitjançant una 

constitució reflexiva i dinàmica, i que seran «inductores» de les identificacions. Per això s’avaluarà si cal 

una constitució mundial per tenir una democràcia global. 
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d’identitats col·lectives prèvies a la participació política, sinó que permeten i promouen 

tals identificacions grupals dinàmiques. Ara bé, La constel·lació postnacional afirma 

que l’eurofederalisme només tendrà lloc si «es suscita un debat públic d’ampli abast en 

les diferents arenes nacionals sobre aquest tema en comú» (Habermas, 1998a: 129, la 

cursiva és meva). És rellevant destacar que aquesta política europea requereix d’una 

deliberació ciutadana en les esferes públiques nacionals, però no estrictament d’un 

debat en una esfera pública europea. Malgrat n’aprofundiré després, això destapa una 

possible contradicció en el pensament deliberatiu habermasià, en tant que es pot violar 

així un hipotètic principi implícit al mateix: cal una correspondència entre el nivell de 

la institució política a legitimar o sancionar i el nivell de l’esfera pública. Amb la 

citació anterior semblaria que no és necessari un poder comunicatiu al mateix nivell que 

el poder polític, jurídic i econòmic que es vol avaluar i/o (in)validar, quelcom 

determinant en el debat sobre la possibilitat d’un Estat mundial deliberatiu. Així les 

coses, resultaria que el cosmopolitisme encara necessita de les esferes públiques 

nacionals, en tant que la democràcia global, amb la seva corresponent esfera pública 

mundial, s’han de legitimar primer com a projecte polític en les arenes estatals, en el 

que es podria qualificar de model «arquitectònic».136 

No obstant això, hi ha un altre requisit, també coherent amb el deliberacionisme 

exposat a Facticitat i validesa: calen nous partits polítics com agents socials europeus. 

Així, Habermas reivindica que la democràcia deliberativa postnacional requereix també 

d’un sistema de partits no estatitzat, no burocràtics ni dependents de les administracions 

públiques. És a dir, partits polítics més socials i més propers a les entitats ciutadanes del 

que estan els actuals partits de masses.137 Ara bé, això no fa més que reafirmar la 

necessitat de crear un espai públic europeu integrat en la societat civil europea, la qual 

ha d’incloure als grups d’interès, ONG, moviments socials i també aquest mencionat nou 

sistema de partits europeus.138 Aquesta em sembla una primera però bona descripció o 
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 En canvi, a Facticitat i validesa, el model era més bé «hidràulic»: cada esfera pública era com una 

presa on hi ha rescloses entre els diferents nivells i espais privats; així, la traducció d’un tipus de poder o 

discurs al polític suposava el transvasament d’un flux comunicatiu a un nivell superior. 
137

 Habermas (1995d: 142). En termes meus, es demanden «OSG»: Organitzacions Sí Governamentals que 

duguin a bon port la funció de traduir el poder comunicatiu en poder polític oficial, en el circuit de 

legitimació del dret. 
138

 Com a Facticitat i Validesa, l’esfera pública té dos nivells: informal i formal —i els partits polítics i 

els lobbys hi estan inclosos. 
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enumeració de tots els agents socials i polítics imprescindibles per la democràcia 

deliberativa a qualsevol escala.139 

La proposta anterior es recolza en el que ja hem destacat: la crítica constant a 

l’estat «actual» de les institucions europees i globals. Per això, Habermas a La inclusió 

de l’altre demanda repetidament la constitució de nous actors col·lectius en favor d’una 

política interior mundial, com per exemple la UE, per superar la seva crisi de 

legitimació.140 Perquè la Unió Europea representa només una administració burocràtica 

que s’autoprograma o un conjunt de xarxes sistèmiques, en contra del que hauria de ser, 

un articulat de processos democràtics. És a dir, la UE no acompleix el circuit oficial i 

legítim del poder que ha de validar les polítiques i les legislacions europees. Ans al 

contrari, exemplifica el màxim perill de dèficit democràtic que Habermas a Facticitat i 

validesa exposa: el de l’autoprogramació del poder polític o administratiu, sord i 

desinteressat respecte de la societat civil que s’expressa i comunica a l’esfera pública. 

A més a més, Habermas afirma que el Tractat de Maastricht descriu un escenari 

on els Estats membres són encara plenament sobirans, ja que la Unió Europea no és pas 

un Estat federal ni tampoc un actor supranacional amb dret a una política interior o 

exterior. Per tant, aquest Tractat de Maastricht reprodueix els prejudicis propis de les 

concepcions nacionalistes i comunitaristes respecte de la sobirania, ja que no vol 

relativitzar ni qüestionar l’absolutesa del poder estatal. Recordo que Habermas 

considera que les teories nacionalista o comunitarista condueixen a una comprensió 

substancialista de la sobirania popular que dificulta en gran manera concebre la 

sobirania popular postnacional, que, com és de preveure, serà condicional, relativa i 

interdependent, a més de no ètnica. Això cal tenir-ho en compte com els fonaments 

jurídics que mostren una continuïtat en les legislacions comunitàries: des del Tractat de 

Maastricht, acord internacional que no qüestionava pas la sobirania nacional dels Estats 

membres i que es rastrejable fins a l’actual Tractat de Lisboa, fins el fracàs del Tractat 

Constitucional de la Unió Europea. 

Per tot plegat, pel Habermas de finals dels anys noranta, la UE podria constituir 

una forma de política regional i/o continental amb capacitat d’influència en el sistema 

global econòmic, mitjançant una política interior europea i una de mundial.141 És a dir, 
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 El darrer és el que falta a l’ONU, ja que només es reconeixen els Estats-nació com a membres, però no 

els partits polítics. Així, s’apuntaran dèficits de legitimitat en tant que els individus de qualsevol part del 

món no poden elegir els dirigents de l’ONU —ni tan sols poden fer-ho des d’un model liberal. 
140

 Habermas (1996: 131-133). 
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 Habermas (1995d: 139). 
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davant del repte i la necessitat de transnacionalitzar la política, perquè serà l’única 

forma de mantenir l’Estat social de benestar, contra la seva neoliberalització, Habermas 

considera que la UE podria servir d’exemple i ser la primera passa per traslladar la 

seva democràcia deliberativa a l’escala postnacional. 

Aquest diagnòstic es mantén grosso modo posteriorment, a la primera dècada del 

segle XXI. Així, Habermas reincideix en els dèficits democràtics de la Unió Europea, ja 

que aquesta institució comunitària no ha assolit encara el nivell d’integració política 

necessària per poder legitimar democràticament les seves actuacions.142 Així i tot, 

descriu l’UE com un model vàlid de dret transnacional, ja que malgrat no té poder de 

sanció o violència legítima, perquè aquesta descansa en els Estats-nació, el dret 

comunitari li sembla vàlid. I bé, per abreujar diré que a Habermas el projecte europeu li 

sembla quelcom imprescindible i valuós, tal com es demostra en la seva contínua 

defensa, evident en els seus darrers llibres,143 o els seus últims articles a revistes o 

«periodístics» als principals diaris nacionals. Per exemple, l’aparegut el passat 12 

d’agost de 2012, «Per un canvi de rumb en la política europea», en el que defensa un 

cop més la creació d’un Estat supranacional europeu, al qual els Estats-nació han de 

cedir sobirania.144 

 

7.4. El nivell global de la política deliberativa transnacional 

 

A continuació faré un breu resum del que són les principals idees habermasianes 

pel que fa al marc mundial de la política. He dividit en dues parts la reflexió sobre la 

possible aplicació del deliberacionisme a un nivell global. En primer lloc, la seva 

utilització per criticar la principal institució internacional vigent: l’Organització de 

Nacions Unides. En segon lloc, el qüestionament de la viabilitat de la democràcia 

deliberativa amb un abast planetari. 

7.4.1. Crítica i propostes de canvi de l’Organització de Nacions Unides 

 

Per començar amb la crítica, cal dir que ja des de Facticitat i validesa, 

Habermas permet criticar la il·legitimitat de l’ONU en tant que sols promou drets liberals 
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 Habermas (2005d: 321-329). 
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 Com Ai, Europa! Petits escrits polítics XI i La Constitució d’Europa (Habermas, 2008 i 2011e, 

respectivament). El text de Habermas (2011f) «La democràcia està en joc» és un breu extracte d’aquest 

darrer llibre La Constitució d’Europa. 
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 Habermas (2012a). També escau veure Habermas (2005f, 2007d, 2010a, 2010b, 2010c, 2011b, 2011c, 

2011d, 2012b, 2012c, 2012d, 2013a, 2013b, 2013c, 2013e). 
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«privatistes», en forma de drets humans, cosa que oblida per ell l’aspecte republicà de la 

participació o sobirania popular. Encara més, posteriorment, al text «El vincle intern 

entre Estat de dret i democràcia», fins i tot permetrà criticar que dins tal comprensió 

dels drets humans no hi cap una interpretació més liberal.145 

En tot cas, les primers crítiques sòlides de Habermas apareixen al seu text «La 

idea kantiana de la pau perpètua». En ell, Habermas considera que l’ONU és una 

organització que segueix respectant la sobirania incondicional del Estats, cosa que s’ha 

de modificar per a esdevenir un organisme vàlid a nivell global per a articular el 

cosmopolitisme jurídic i polític.146 Habermas afirma que l’ONU no és ni democràtica ni 

cosmopolita, però sí potencialment democratitzable i modificable sota els principis 

cosmopolites. Concretament, ell denuncia algunes deficiències normatives; per exemple, 

l’Organització de Nacions Unides inclou pràcticament a totes les nacions, republicanes 

o no, independentment de si són respectuoses dels drets humans o no. Això contradiria 

el ideal republicà de Kant. Així, Habermas critica que l’ONU representi amb igual drets a 

tots els governs, sense atendre a l’eventual il·legitimitat interior de cada Estat ni atendre 

al seu estatus exterior en la societat mundial.147 

A La inclusió de l’altre, Habermas repeteix de nou que l’ONU és una 

organització basada en el sistema d’Estats-nació, el que va néixer arran de la pau de 

Westfàlia de l’any 1648 però que fou substancialment modificat arran de la Segona 

Guerra Mundial. Per això, en aquesta obra s’inclouen reflexions entorn a la validesa 

històrica d’aquest model institucional i de les entitats internacionals que s’hi recolzen, 

més enllà de la crítica aïllada i específica de l’ONU.148 En concret, Habermas analitza la 

suposada «autoregulació» de les institucions globals contemporànies, pretesa per part 

dels teòrics neoliberals i criticada per ell. Les divideix en dos grups d’entitats: 

 

a.  El sistema internacional, del tot fracassat perquè no hi havia pas a l’any 1996 

una cort penal internacional ni cap poder supraestatal amb capacitat d’imposar sancions. 

Per aquesta raó, Habermas afirma que el dret internacional és deficient en comparació 

amb l’estatal. L’ONU representa així aquest fracàs en el intent de domesticar el poder en 
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 Habermas (1994a: 254). 
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 Habermas (1995c: 162-163). 
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 Al meu parer, escau criticar especialment la inclusió del Vaticà com a membre observador i l’exclusió 

reiterada de Palestina com a membre de ple dret, quelcom que ha portat a la suspensió de les aportacions 

econòmiques dels EUA a la UNESCO, un cop aquesta institució sí ha admès Palestina per decisió 

democràtica. Per això, Habermas defensa correctament que per pertànyer-hi cal complir una sèrie de 

requisits normatius, en base a una teoria cosmopolita de la ciutadania. 
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 Habermas (1996: 81 i 104). El mateix fa David Held (1995a). 
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favor d’una pau i un ordre globals basats en autoritats supranacionals. Per tot plegat, 

Habermas exigirà que es construeixi un altre camí, vers una política interior mundial 

que inclogui temes de seguretat internacional i drets humans. 

 

b.  Al marge del sistema que gira entorn de l’ONU, Habermas també analitza 

críticament altres institucions internacionals i també denuncia la interdependència 

asimètrica entre els països de l’OCDE, Organització per a la Cooperació i el 

Desenvolupament Econòmic, i els Estats marginals no sostenibles, a causa del govern 

de l’economia mundial per part del Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial. 

 

Posteriorment, a La constel·lació postnacional, Habermas repeteix que l’ONU no 

deixa de ser una associació d’Estats-nació sobirans. En tant que encara té un caràcter 

estatocèntric, Habermas redunda en dir que l’actual estructura i mode de funcionament 

de l’ONU és deficient.149 De nou lamenta que no distingeixi entre Estats membres que no 

respecten la democràcia o els drets humans, entre d’altres. A més, no pot deixar de 

constatar  que malgrat a l’Assemblea General tots tenen un vot, el Consell de Seguretat i 

el dret de vetar decisions «expressen les vertaderes relacions de poder». La principal 

crítica a l’ONU és que els seus estatuts, alhora que exigeixen als Estats membres el 

respecte dels drets humans, també n’obliguen la sobirania nacional. Per tant, l’ONU no 

relativitza ni critica la concepció absolutista de la sobirania, perquè encara respon a 

una concepció westfaliana de la política. A més, llavors encara no disposava de cap 

tribunal penal permanent ni exèrcit propi.150 És a dir, no només té mancances 

normatives, dèbil legitimitat, sinó també institucionals que posen en evidència la seva 

poca facticitat, en tant que està mancada de poder jurídic i militar, quelcom encara 

tancat sota el monopoli de la violència dels Estats-nació. Així i tot, reivindica que l’ONU 

sí «pot imposar sancions i atorgar mandats per fer intervencions humanitàries».151 És a 
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 Habermas (1998a: 86 i 138). 
150

 Cal dir que al mateix any 1998 es constituí el Tribunal Penal Internacional. No obstant això, val a dir 

que aquest només suposa un avançament en el sentit que inaugura una dimensió internacional del dret 

penal, però no permet més que sancionar delictes comesos per persones físiques individuals. És a dir, 

aquesta Cort Penal no permet jutjar delictes ni violacions de drets humans per part d’Estats ni 

organitzacions internacionals, públiques o privades. Encara més, EUA exigeix actualment a tot Estat amb 

qui signa un conveni o tractat bilateral que renunciï de forma oficial a qualsevol dret de poder-lo 

denunciar davant d’aquest mateix tribunal. 
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 El concepte «intervenció humanitària» expressa en gran part els dèficits del cosmopolitisme 

habermasià, en tant que Habermas torna a prioritzar la utilitat sobre la legitimitat en la seva defensa. 
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dir, entén que té prou poder econòmic propi o suficient poder polític capaç d’afectar els 

Estats sobirans. 

No obstant l’anterior, el més perillós i problemàtic de l’anàlisi habermasiana és 

que es concentra en l’aspecte de la facticitat, és a dir, en la seva (in)capacitat d’imposar 

les seves decisions vinculants als Estats, membres i no membres. És a dir, Habermas 

critica molt més el dèficit d’eficàcia de l’ONU que no pas la seva manca de legitimitat 

democràtica. Així, sembla que ell valora que el «poder comunicatiu» de l’ONU no té 

eficàcia político-administrativa, és a dir, no es tradueix pertinentment en poder judicial 

i, eventualment, en coerció o violència legítima. En aquesta mesura, paradoxalment 

l’ONU assoliria més bé la forma d’un fòrum o esfera pública transnacional, deficient per 

excloure’n subjectes, que no pas la d’una institució política. I en tant que Habermas 

afavoreix la configuració de tal imatge de l’ONU com un organisme ineficaç i impotent, 

amaga ideològicament totes les funcions geoestratègiques d’aquesta. De fet, Habermas 

diu explícitament que les mancances en la defensa dels drets humans per part de l’ONU 

es deuen als seus dèficits de poder executiu, quelcom que contrasta amb els efectius 

excessos de poder executiu dels Estats i les simultànies declaracions d’aparents pèrdues 

de poder per part de les nacions sobiranes sota la globalització.152 Així, Habermas 

denuncia els dèficits de poder polític globals.153 

Aquesta excessiva preocupació per la facticitat de l’ONU, per sobre de la 

validesa, no es mantén en totes les obres posteriors, afortunadament. Només esmentaré 

breument el que diu Habermas al text ««Una constitució política per una societat 

mundial pluralista?», on afirma que «la creixent necessitat de legitimació excedirà el 

tipus i abast de la legitimació que els pactes obligatoris del dret internacional gaudeixen, 

en el millor dels casos, en virtut de la constitució democràtica de les parts contractants» 

(Habermas, 2005d: 345). És a dir, la legitimitat de l’ONU no s’assoleix pel simple fet 

d’haver estat constituïda legalment per part d’Estat-nació sobirans que la conformen, 

encara que aquests siguin legitimats democràticament en el seu interior, ja que aquesta 

és una «legitimitat inalienable» o limitada al seu context nacional. No obstant això, 

malgrat Habermas nega que l’eventual legitimitat dels Estats-nació sigui suficient per 
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 Habermas (1995c: 166). Per tant, si l’ONU no ha assolit el poder i els Estats-nació suposadament el 

perden, qui l’ha guanyat i concentrat? Probablement les empreses financeres i multinacionals en són bons 

candidats. 
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 Específicament, la manca de poder administratiu, precisament l’excés del qual provocava els dèficits 

democràtics a la Teoria de l’acció comunicativa. 
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legitimar l’ONU i/o les xarxes de governança global, no demanda pas una legitimació 

democràtica per a aquestes últimes, com explicaré en breu. 

Per iniciar les propostes de canvi, inseparables de les crítiques esquematitzades 

abans, cal dir que Habermas demanda que l’ONU esdevingui una institució anàloga a un 

Estat democràtic de dret que pugui implementar polítiques dins de les seves fronteres, 

és a dir, tot el planeta terra. En tant que l’ONU sorgí després de la Segona Guerra 

Mundial amb la finalitat de prevenir els conflictes armats, és a dir, per garantir la pau 

mundial, i posteriorment s’afegí l’objectiu de promoure els drets humans i la seguretat 

mediambiental,154 aquests són els dos principals objectius primordials que es destaquen. 

Per això i tot l’anterior, Habermas demanda la reforma de l’ONU i la creació, que 

interpreto independent del primer, d’autoritats supranacionals amb capacitat d’acció. 

Val a dir que la reforma de l’ONU Habermas la pensa des de les idees 

d’Archibugi,155 autor que apel·la a la creació d’un parlament mundial, l’articulació 

d’una justícia global i la reorganització del Consell de Seguretat, no pas la seva 

eliminació. Així, els dos repensen l’ONU de forma tal que tindria dues càmeres, 

l’Assemblea General i el Consell de Seguretat, on es representarien a tots els pobles a 

partir de l’elecció per votació de tots els ciutadans del món.156 Per tant, es produiria una 

analogia estructural entre l’ONU i les formes institucionals majoritàries i dominants en 

els Estats-nació, quelcom que implica dues coses: primer, la transnacionalització del 

model institucional westfalià i segon, la institucionalització del model democràtic 

liberal a escala mundial. És a dir, el model institucional i polític de Habermas, tal com 

l’expressa a «La idea kantiana de la pau perpètua», és més representatiu liberal que no 

pas deliberatiu. D’aquesta manera, el Consell de Seguretat seria el govern o poder 
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 Habermas (1995c: 167 i 171, 1998a: 138). Cf. Valdivielso (2007b i 2011) i Murray (2012) per 

comprovar la tensió pràcticament irresoluble entre el mediambientalisme d’arrel liberal i les 

preocupacions de l’ecologia política. 
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 Cf. Held i Archibugi (1995b). 
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 Ara bé, deu anys després, Habermas (2005d: 326) afirma: «no obstant això, fins i tot una organització 

mundial adequadament reformada seguirà estant composada directament d’Estats nacionals i no de 

ciutadans del món». Per tant, tot contradient-se a si mateix, Habermas renuncia posteriorment a una 

Assemblea General de l’ONU com un Parlament Mundial, i accepta la inevitabilitat dels Estats-nació com 

únics actors polítics postnacionals. Suposa això una contradicció amb el reconeixement universal dels 

drets humans? Per Habermas (2005d) no, perquè els drets humans només són formes de drets subjectius i 

individuals que protegeixen arreu del món a les persones contra les accions alienes, però no garanteixen 

drets polítics, autonomia pública, o de participació en les institucions globals. Per tant, es mantén 

parcialment la defensa de l’individualisme jurídic en tant que els drets humans superen l’estatocentrisme 

previ, que no reconeixia cap dret individual a nivell mundial, però és un individualisme jurídic incomplet 

i insuficient, ja que només reivindica drets privats i apolítics dels individus en una arena supranacional, no 

pas els de participació política. Com veurem, Habermas (2005d) abandona el deliberacionisme, síntesi de 

liberalisme i republicanisme, per abraçar només al liberalisme en un nivell supranacional. 
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executiu mundial, el qual seria elegit d’entre i sancionat pel parlament mundial, 

representant del poder polític, en l’esfera pública oficial, el qual, al seu torn, hauria de 

traduir en lleis i polítiques les opinions públiques mundials informals, seguint el model 

de Facticitat i validesa. 

Coherentment, el teòric germànic opina que el Consell de Seguretat ha de seguir 

existint i esdevenir «un contrapès de l’Assemblea General de les Nacions Unides i que 

ha de reflectir les relacions fàctiques de poder en el món» (Habermas, 1995c: 172). 

Òbviament, el pensador teutó cau en consideracions altament manipulables i 

ideològiques que poden naturalitzar i blindar l’status quo més que qüestionar-lo.157 I és 

que considero una flagrant errada dir que el Consell de Seguretat ha de ser un contrapès 

d’una Assemblea General impotent i sense cap eficàcia, i que precisament per això pot 

tractar igualitàriament a tots els seus membres. Per tot això, la proposta de reforma de 

l’ONU de Habermas al darrer text esmentat em sembla contradir monumentalment els 

principis deliberatius que ell mateix articulà a Facticitat i Validesa. Perquè el Consell 

de Seguretat és o ostenta principalment el poder polític, el domini potencialment 

arbitrari, que precisament l’Assemblea General i la societat civil mundial haurien de 

racionalitzar i democratitzar, fent elles de contrapès, no a la inversa, cosa que seria 

absurd. En altres paraules, el Consell de Seguretat no pot ni vol equilibrar res perquè és 

la màxima representació dels desequilibris de poder a nivell mundial.158 En el fons, el 

que Habermas permet comprendre és que dins de l’ONU hi ha una contradicció i tensió 

interna, radical i institucional: entre l’Assemblea General i el Consell de Seguretat 

s’obrin abismes normatius i metodològics, ja que el segon pertany a l’època westfaliana 

per excel·lència i l’Assemblea General seria la punta de llança del cosmopolitisme, 

liberal, això sí. Així les coses, en la mesura que l’ONU estigui controlada pel Consell i 

no l’Assemblea, el westfalianisme mantindrà el seu domini i el dret internacional no 

pot dir-se mai cosmopolita, ni tan sols liberal. Per això, aquesta institució sempre 

reflectirà relacions «(inter)nacionalistes».159 

                                                 
157

 I encara manco fonamentar els actors i els mecanismes «d’accountability» de les institucions globals 

(Buchanan i Keohane, 2006). Cf. Bessette (2001b); Nye (2001 i 2003) per una crítica de la manca de 

rendició de comptes. 
158

 Per això, el «principi racional» al que apel·la Habermas i segons el qual seria adequat que l’ONU 

reflectís les relacions fàctiques de poder és un brindis al sol i una renúncia conservadora i conformista a 

sotmetre’s al poder, a més de completament contradictòria de tota la democràcia deliberativa precedent. 

És a dir, «el principi racional» és l’antítesi del «poder racional» postulat a Història i crítica de l’opinió 

pública, del «poder públic» de Problemes de legitimació al capitalisme tardà i del «poder comunicatiu» 

de Facticitat i Validesa. 
159

 Una nova prova de la meva crítica és que Habermas demana tan sols que s’ampliï el dret de vetar i el 

canvi de la unanimitat per la regla de la majoria en el si del Consell de Seguretat. És a dir, queda 
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De fet, Habermas a «La idea kantiana de la pau perpètua» ja no només em 

sembla potencialment ideològic, sinó que ho és actualment, perquè no critica el dèficit 

democràtic sinó d’eficàcia, d’operativitat o de representativitat del Consell de Seguretat: 

no proposa un augment o millora de la democràcia, del consens o de la participació, 

sinó la «liberalització del Consell i l’Assemblea», això és, adaptar o reformar l’ONU sota 

les premisses de la teoria liberal del dret i de la democràcia. Però això no és tot. El 

màxim representant de la segona generació de l’Escola de Frankfurt vincula la funció 

ideal que ell mateix atribueix a l’ONU amb una definició específica del concepte de 

«Primer Món».160 En breu, Habermas diu que el Primer Món defineix «un meridià de 

sincronització política d’allò encara no sincronitzat econòmica o culturalment». Així 

les coses, la sincronització política d’allò econòmic i cultural apareix com un ideal 

                                                                                                                                               

demostrat el caràcter potencialment ideològic de la seva proposta en tant que no demana l’eliminació del 

dret de vetar, només la seva ampliació; això és, la inclusió d’alguna potència més en el Consell de 

Seguretat, tot mantenint la subordinació de l’Assemblea al primer. A més, el canvi del requisit del 

consens per la majoria suposa un Consell molt manco discursiu del que és i infinitament manco discursiu 

del que hauria de ser encara. I per més inri, Habermas «justifica» la seva proposta en base al procés de 

presa de decisions en el si del Consell de Ministres de l’UE, «poder executiu europeu». Crec que això ja 

bastaria per deslegitimar les dues institucions, ja que el Consell de Ministres té totalment subordinat al 

Parlament Europeu. Per tant, l’UE i l’ONU són estructuralment i normativa anàlogues, perquè tenen formes 

institucionals semblants i dèficits normatius idèntics. 
160

 Per Habermas (1995c: 168-169), el terme «Tercer Món» es refereix als territoris on l’Estat o el 

monopoli de la violència és dèbil o està en crisi, a més de produir-se molts de conflictes socials i donar-se 

múltiples influències per part de poders indirectes, mafiosos o fonamentalistes, tot referint-se a «absència 

d’Estat (fort)». Així, Habermas descriu que hi ha comunitats o institucions de la societat civil, religioses, 

mafioses, etc., que tenen poder no comunicatiu sinó «indirecte», cosa que apunta que la teoria 

sociològica mundial dels «tres mons» pressuposa una concepció weberiana del poder. El «Segon Món» 

descriu aquells Estats nacionals que aparegueren després i a partir de la descolonització, i per això, 

pateixen inestabilitat, autoritarisme i nacionalisme en la concepció de la sobirania, cosa que els fa rebutjar 

completament tota ingerència externa. Per Habermas, el Segon Món obeeix només a «la lògica de 

l’equilibri de poder i la força militar», cosa que mostra com la concepció dels tres mons forma part del 

paradigma westfalià, ja que prioritza metodològica i categorialment l’Estat com a factor de definició de 

les relacions socials, i a més, el poder s’entén en la seva forma violenta-hobbesiana. Finalment, el 

«Primer Món» està format per aquells països que poden concertar els seus interessos nacionals amb 

principis normatius que defineixen, mira per on, l’ONU més cosmopolita. És a dir, seguint la meva idea 

segons la qual cada món és defineix per un Estat sota un tipus o nivell de poder, el Primer Món seria 

l’únic governat pel poder comunicatiu i legítim. El problema rau en vincular aquesta noció amb l’ONU, 

cosa bastant ideològica, ja que oblida les interrelacions econòmiques que constitueixen tal institució. Així 

les coses, l’estructura de tres mons així presentada pressuposa que és impossible que el segon i el tercer 

compleixin els requisits de l’ONU, ja que sota aquestes idees insinua que aquests espais sociopolítics 

simbòlics són deficients normativament. Les definicions de Habermas són empírica i històricament 

insostenibles, ja que descriu el Primer Món de forma normativista; el Segon Món de mode positivista-

legal, nacionalista i violent; i el Tercer Món d’arbitrari jurídicament. Així, aquesta teoria social global 

confon la descripció amb la prescripció, els fets amb els valors. D’alguna forma, els Tres Mons descriuen 

tres estadis evolutius del dret, de la llei i/o del poder polític, d’aquí que vulgui legitimar les intervencions 

humanitàries o «civilitzadores». Entre d’altres coses, és erroni perquè el Primer Món és ple de 

geoestratègia i d’economia de la guerra. No obstant això, el mateix Habermas (1995c: 168) observa com 

malgrat des de l’any 1917 els conceptes de «primer, segon i tercer món» han servit per descriure el 

planeta, al 1989 la caiguda del mur de Berlin les va fer inservibles. Per tant, es pot dir que la seva funció 

ideològica està en decadència, cosa que tanmateix no deslegitima pas la meva crítica. 
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pràctico-normatiu vàlid globalment. Ara bé, què és això? Per a Habermas l’ONU ha de 

lluitar políticament contra les tensions socials i les desigualtats econòmiques, i el seu 

requisit és el consens mundial entorn a tres qüestions: a) la consciència històrica de la 

no sincronització actual entre les diverses societats que han de conviure pacíficament; b) 

un acord normatiu entorn dels drets humans, que estan qüestionats i en disputa entre els 

europeus d’una banda i els africans i asiàtics de l’altra;161 i c) l’estat de pau al que 

aspiram mundialment, no només negatiu com el pensà Kant. 

Al meu parer, Habermas ha insinuat així el que es podria anomenar un 

«cosmopolitisme primermundista», ja que ell vincula de forma reductora i ideològica el 

«Primer Món» amb les societats normativament compromeses amb els principis 

cosmopolites, tot essent la funció de l’ONU l’ampliar aquest espai sociopolític, però 

sense aspirar, per impossible, a la seva mundialització total. És a dir, el cosmopolitisme 

habermasià no només deixaria de ser universalista, en el sentit etimològic de cosmos, 

sinó que renunciaria a mundialitzar la democràcia, tot conformant-se amb polititzar el 

Primer Món.162 

Al marge d’aquest dèficit seriós, una altra de les coses més problemàtiques que 

observo de la proposta habermasiana és que l’ONU i les ONG podrien representar aquells 

països que es neguessin a ser representats democràticament a escala transnacional. 

Això permetria la representació d’eventuals poblacions reprimides pels seus Estats, 

aquells mateixos que rebutjarien la seva presència a l’ONU. En primer lloc, causa 

estranyesa el «menyspreu» o desconsideració de l’opinió, la decisió o voluntat política 

d’aquells governs que rebutgessin pertànyer a tal entitat global, ja que d’alguna forma 

s’usurparia així el seu dret de voluntària pertinença, precisament per legitimar per la 

porta del darrera les eventuals intervencions humanitàries en tals Estats, ja que les seves 

poblacions haurien estat representades. En segon lloc, cal destacar l’admissió de les ONG 

dins de l’entitat transnacional, i l’atorgament a aquestes d’un rol i estatus tan important. 

Precisament per això, cal recuperar la crítica a la concepció de Habermas segons la qual 

                                                 
161

 Malgrat Habermas admet correctament que hi ha una disputa teòrica i normativa entorn dels drets 

humans, ell no afirma obertament que els drets humans formen part d’un discurs que també s’ha de 

reconèixer a nivell mundial a partir d’una deliberació pública inclusiva i oberta, tal com s’han de 

legitimar les formes de dret discursiu en l’Estat democràtic de dret. 
162

 És una greu contradicció i una exclusió injustificable l’acceptar que el cosmopolitisme pot donar-se 

només entre un conjunt limitat d’Estats, que s’autodefineixen així per avaluar negativament a la resta i 

justificar de forma automàtica les intervencions econòmiques, polítiques o militars en ells. Així les coses, 

el cosmopolitisme del Primer Món en cap cas superaria una comparació crítica amb els principis del 

cosmopolitisme democràtic deliberatiu, només «substituiria» al cosmopolitisme liberal d’arrel kantiana. 

És ben possible que la influència del «dret de gents» articulat per John Rawls (1999) en sigui una causa. 

No debades, del diàleg amb Rawls sorgí el Debat sobre el liberalisme polític (Habermas, 1995b). 
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s’idealitzen en bona mesura totes les entitats de la societat civil,163 com a actors que 

implementen principalment poder comunicatiu però en cap cas social o econòmic —

poders suposadament il·legítims, autocentrats i instrumentals.164 

Posteriorment, als inicis del segle XXI, Habermas fa una nova proposta de 

reforma de l’ONU, la qual es sosté en l’avaluació de quatre propostes concretes que 

realitzà una comissió nombrada per Kofi Annan i que foren presentades al mateix any al 

panell sobre «Amenaces, Desafiaments i Canvi».165 Són les següents: a) 

institucionalitzar l’objectiu de garantir la pau mitjançant els drets humans; b) instaurar 

la prohibició de la violència amb amenaces de sancions i/o intervencions; c) relativitzar 

la sobirania dels Estats en favor de la pau i la seguretat; i d) incorporar a tots els Estats 

en una Organització Mundial inclusiva, per tal d’assegurar la preeminència i 

vinculatorietat universal del dret de les Nacions Unides. Habermas considera que les 

propostes de reforma d’aquest document són vàlides per a millorar la composició, els 

procediments d’elecció i la dotació del Consell de Seguretat, quelcom que augmentarà 

la disposició a col·laborar dels membres més potents i ajudarà a la superpotència, els 

EUA, a canviar la seva autocomprensió en favor d’un rol més multilateral com a 

company de joc, i a deixar de ser un jugador únic.166 S’han d’extreure dues idees d’això. 

La primera és que Habermas assumeix ara una teoria de l’acció liberal, reduïda a 

finalitat instrumental, on els actors socials i polítics veuen les seves interaccions 

explicades per la teoria de jocs, en un marc internacional. Això contrasta amb la teoria 

de l’acció més complexa i plural descrita als anys noranta pel marc nacional. Fins i tot 
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 Això ve de la idealització sociològicament essencialista de l’esfera pública discursiva pròpia de la 

Teoria de l’acció comunicativa —tal com he analitzat al capítol 3. Això no es depura del tot a Facticitat i 

Validesa, perquè malgrat s’admet que dins de l’esfera pública hi ha relacions de poder diverses, això no 

basta per dir que són totes les entitats ciutadanes les que despleguen totes les formes de poder. 
164

 Però en tot cas, i al marge d’això: en termes estrictes, la proposta habermasiana segons la qual una 

ONG ha de representar una població nacional, Estat o govern nacional de la qual es nega a ser representat 

o pertànyer a l’ONU, suposa una greu contradicció de la teoria de l’esfera pública de Facticitat i Validesa. 

A tal obra les entitats socials i ciutadanes de l’espai públic i de la societat civil havien de conservar la 

seva autonomia, independència i total integritat de cara a ser espontànies i lliures. Això és: a principi dels 

noranta Habermas rebutja que les entitats i els subjectes públics assoleixin poder polític en sí mateix, i 

demana que sols puguin articular i constituir poder comunicatiu, que d’altra banda és el més important del 

taulell de joc habermasià. Per tant, proposar que una entitat ciutadana transnacional representi una 

població és demanar que un subjecte públic assoleixi poder polític i administratiu, quan només hauria de 

mobilitzar poder comunicatiu, quelcom que perverteix el circuit oficial de legitimació del poder de 

Facticitat i Validesa —en aquest cas no per part d’agents estratègics sinó per agents comunicatius i/o 

normatius. I per suposat, també caldria preguntar-se qui controla les ONG, és a dir, quines garanties hi ha 

de democràcia interna dins d’aquestes organitzacions, ja que com sabem han protagonitzat alguns dels 

escàndols recents més grans en relació a corrupció, etc. De fet, els partits polítics han après la lliçó i 

també han constituït les seves pròpies ONG i ONGD, a més de fundacions i think tanks, etc. 
165

 Cf. ONU (2004). 
166

 Habermas (2005d: 339). 
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l’Administració Obama es sentiria còmoda amb tal demanda de «multilateralisme», 

cosa que confirma que el cosmopolitisme habermasià propi dels primers anys del segon 

mil·lenni es plega a l’status quo, aquell que l’ONU també glorifica i que depèn en veritat 

de les potències estatals. Per això, és un cosmopolitisme liberal i deficient. 

La segona, que Habermas articula una nova teoria sociològica mundial, en la 

qual es fa una divisió entre tres «arenes»: la nacional, la supranacional i la 

transnacional. En aquest nou marc, Habermas demanda la transformació de l’ONU en 

una Organització Mundial.167 Ara bé, ell pretén fer una anàlisi manco normativista i més 

realista, tot donant per fet que el dret internacional ha evolucionat fins a assumir el 

mode de validesa del dret nacional, modificant el seu status. És a dir, de forma coherent 

amb una teoria del poder triàdica, que es sosté en l’esmentada teoria sociològica 

mundial de tres arenes, Habermas defensa una teoria del dret «triescalar»: estatal, 

transnacional i supranacional. En aquest model, el dret transnacional inclou elements 

dels altres dos i el supranacional perfila un dret constitucional mundial.168 No obstant 

això, aquesta nova Organització Mundial depèn del poder militar dels Estats, i per això 

dic que descansa en una nova proto-teoria del dret «multinivell», coherent amb la teoria 

social mundial en tres escales, ja que el dret supranacional resulta superior 

normativament però inferior fàcticament al transnacional. Malauradament, aquesta 

teoria del dret «pseudocosmopolita» contradiu la teoria deliberativa del dret cosmopolita 

de Facticitat i Validesa i de La inclusió de l’altre. 

 

7.4.2. És desitjable i possible un Estat mundial deliberatiu? 

 

Com he dit prèviament, Habermas a La inclusió de l’altre demanda nous actors 

amb agència per acordar internacionalment disposicions, condicions i procediments a 

escala transnacional. És a dir, coherentment amb la seva teoria deliberativa de la 

democràcia, vol que l’acció comunicativa i el dret discursiu articulin no només formes 

de poder econòmic o social, sinó també comunicatiu i públic. Per això, podria dir-se que 

un dels principals diagnòstics tant d’aquest últim text com de La constel·lació 

postnacional és que s’adverteix una profunda crisi d’agència global. Així les coses, la 

globalització i el neoliberalisme imposen l’obertura de les societats nacionals vers una 

                                                 
167

 Habermas (2005d: 337-338). Malgrat critica el dèficit de legitimació de les actuals formes de 

governança global, em sembla que defensa un «constitucionalisme cosmopolita» no deliberatiu —i fins i 

tot, poc democràtic. 
168

 Com es veu, Habermas continua atorgant als Estats un rol cabdal en la defensa del cosmopolitisme. 
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societat mundial.169 Ara bé, les preguntes clau són: s’ha de tornar a «tancar» aquesta 

societat mundialitzada? I com i a quin punt? És a dir, cal encara aclarir quins són els 

límits o l’abast d’aquesta nova política transnacional que supera les fronteres estatals 

modernes. Això és, cal esbrinar si la democràcia cosmopolita podrà assolir un nivell 

mundial o si només és viable a escala europea. 

La primera resposta de Habermas a la doble pregunta que encapçala aquest 

apartat és que un Estat mundial deliberatiu sí és desitjable. Per entendre això, escau 

recordar ara la principal crítica habermasiana al cosmopolitisme liberal de Kant: el fet 

de sols proposar una «associació de nacions» que respecti encara «l’absolutesa» de les 

sobiranies estatals.170 En canvi i en conseqüència, la concepció cosmopolita deliberativa 

no es redueix a concebre l’agència dels actors a acció finalista estratègica ni el poder a 

violència instrumental, sinó que és més complexa i plural. Per tant, Habermas proposa 

una «federació mundial» a partir de relacions jurídiques constitucionals. És a dir, el text 

«La idea kantiana de la pau perpètua» descriu un pensament constitucionalista global 

perquè demanda una constitució mundial, reflexiva i discursiva, que reguli 

cosmopolitament les relacions socials, polítiques i econòmiques entre tots els subjectes 

del planeta.171 Habermas és aquí completament conseqüent amb els seus principis i 

procediments discursius, tal com les expressà a Facticitat i Validesa. Ara bé, crec que 

tal exigència d’una constitució global que emmarqui les relacions socials i polítiques a 

escala mundial és molt agosarada i difícil d’assolir, al marge de la seva desitjabilitat, 

òbviament. En tot cas, això és el que marcarà l’evolució posterior del seu pensament. 

De fet, Habermas destaca que malgrat les ingenuïtats kantianes, la història del 

segle XX sí ofereix les condicions socials i polítiques oportunes per a realitzar el seu 

ideal cosmopolita: la possibilitat de la democràcia i del dret cosmopolita és ja visible 

perquè, de fet, hi ha elements ja complits. Així, Habermas reivindica de forma 

claríssima que la història sí ha posat en pràctica la idea kantiana i l’ha anat adaptant a la 

realitat de cada època. En són exemple la Societat de Nacions promoguda per 

l’expresident dels Estats Units Woodrow Wilson, o l’ONU després de la Segona Guerra 

mundial, que estimulà la recerca del ideal kantià de la pau perpètua, i amb ell, la 

superació del dret internacional clàssic en favor d’una nova generació de drets 
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 Habermas (1996: 104, 1998a: 85). 
170

 Habermas (1995c: 161-162). 
171

 Cf. Habermas (2013d i 2013f). Tot s’encabeix sota el concepte de «juridificació» de les relacions 

internacionals, tal com també proposa Regina Kreide (2008a, 2008b, 2010 i 2011). 
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cosmopolites.172 De fet, el segle XX suposaria la inauguració del Dret Penal 

Cosmopolita, arran de la prohibició del dret a la guerra el 1928 i la condemna dels 

«crims contra la humanitat».173 És a dir, la democràcia deliberativa i el dret discursiu són 

factibles a nivell cosmopolita, no són pas cap utopia per a Habermas. I això s’inicia, 

lògicament, amb la crítica i el final de la sobirania absoluta i incondicional dels Estats-

nació. En breu, la democràcia global és possible i de fet, el camí ja s’ha iniciat, malgrat 

sigui incomplert i de difícil seguiment. O almanco aquesta és l’opinió habermasiana a 

mitjans dels anys noranta. 

Posteriorment, Habermas destaca que les crítiques que històricament hi ha hagut 

contra un eventual Estat global s’han basat en el temor contra un poder mundial 

despòtic.174 Ara bé, a La constel·lació postnacional conclou que aquestes pors 

«manquen de fonament». Per això mateix, defensa la necessitat de crear un Estat 

supranacional que sigui independent de les forces econòmiques internacionals i de les 

polítiques nacionals, per tal de desenvolupar una política social anàloga a la de la Unió 

Europea.175 

Posteriorment, a la primera dècada del present segle, malgrat mantén la distinció 

entre dret i moral, l’autor germànic defensa un «ordre jurídic cosmopolita i un poder 

mundial civilitzador» (Habermas, 2003a: 102). De fet afirma, com als anys noranta, que 

en el camí polític cosmopolita la moral és una mala brúixola, i per tant, la democràcia 

deliberativa farà millor en basar-se en el dret legítim i no en una pretesa moral 

universal, deficient en molts de sentits. És a dir, el filòsof teutó sembla superar el 

pessimisme de La constel·lació postnacional, on el dret era concebut com a 

necessàriament particular. Per tot plegat, el pensament habermasià de meitats dels anys 

dos-mil proposa una progressiva juridificació democràtica de la política que duria a una 

civilització de les condicions de vida.176 
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 Així, per Habermas l’ONU ja no respondria al dret westfalià, contra l’opinió de Held (1995a). En 

veritat, l’ONU sí supera el dret internacional clàssic. No obstant això, és un lloc comú afirmar que 

simplement ha suposat el pas al dret internacional contemporani, no pas a un dret cosmopolita (Fernández 

i altres, 2004). Això du a la paradoxa d’admetre Estats internament no democràtics o no respectuosos amb 

els drets humans; i s’evidenciava clarament fins a la creació de la Cort Penal Internacional el 1998, que 

malgrat ser un progrés, encara es limita a jutjar només individus, però no pas Estats. Cf. Habermas 

(2001a). 
173

 Aquests últims són precisament els drets i deures humans que Benhabib (2004b i 2007a) tracta com a 

exemples de necessari reconeixement de drets col·lectius. 
174

 Com he explicat prèviament, aquest era l’argument kantià. 
175

 Habermas (1998a: 109, nota 45 i 138). Això ho afirma mitjançant la citació de Pierre Bourdieu (1998), 

ja que aquest autor persegueix la mateixa estratègia que ell, una política transnacional. 
176

 La mateixa idea expressa Habermas (2003c) en el llibre El dret internacional en la transició cap a una 

conjuntura postnacional. També veure Habermas (2013d i 2013f). 
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La segona resposta de Habermas a la doble pregunta que encapçala aquest 

apartat és que un Estat mundial deliberatiu no és possible. Malgrat la conclusió més o 

manco explícita anterior, Habermas afirmarà que un Estat mundial deliberatiu, encara 

que desitjable, és inviable sociològicament. És a dir, és normativament necessari però 

empíricament impossible. I per tant, les seves propostes s’hauran d’adaptar a això. 

D’entrada, La constel·lació postnacional torna defensar literalment la necessitat 

d’uns canvis, a causa dels quals «els Estats-nació haurien de sentir-se lligats, mitjançant 

un procés de cooperació políticament perceptible en l’àmbit nacional, a una comunitat 

d’Estats compromesa en termes cosmopolites» (Habermas, 1998a: 78-79, la cursiva és 

meva). No obstant això, tenint en compte que no escau esperar que les elits governants 

canviïn les coordenades de la política nacional, Habermas proposa que siguin els propis 

pobles els que afavoreixin el pas de les relacions internacionals a una política interior 

mundial. És a dir, Habermas continua defensant la desitjabilitat d’un deliberacionisme 

mundial però canvia la seva postura per dir que donades les circumstàncies 

institucionals sols és viable una política interior mundial, no un Estat democràtic 

global. De fet, claríssimament descriu la nova democràcia cosmopolita com a allunyada 

d’un Estat mundial, perquè cal respectar i mantenir la independència, la voluntat i els 

trets dels Estats-nació.177 En aquesta línia, Habermas conclou que és del tot necessària i 

també possible una política transnacional a nivell europeu; però investiga si els actors 

globals en el si de l’ONU, com a primera xarxa d’estructura dèbil pels arranjaments 

internacionals, podria reforçar-se per permetre «un canvi de rumb i una política interior 

mundial sense govern mundial».178 

 Els primers dubtes habermasians respecte a la viabilitat d’una política 

redistributiva legítima a nivell global apareixen quan afirma que aquesta política és 

possible dins de l’UE perquè malgrat la seva composició multinacional, té «certa 

qualitat estatal. Però a nivell mundial manquen [...] la capacitat d’acció política d’un 

govern mundial i un corresponent fonament que el legitimi» (Habermas, 1998a: 137, la 

cursiva és de l’autor). Al meu parer, comença així a insinuar-se com a requisit funcional 

per a la instauració d’una democràcia deliberativa la possibilitat d’institucionalitzar 

jurídicament una entitat amb forma estatal, amb una constitució formal, dins el que 

podria anomenar-se «estatisme habermasià». Això és més que coherent, per raons 
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 Quelcom que reprodueix el cosmopolitisme liberal de Kant, criticat a La inclusió de l’altre. 
178

 Habermas (1998a: 136). 
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òbvies, amb la fase estatocèntrica de la seva obra. A nivell global, no hi ha per tant ni la 

facticitat ni la validesa, ja que els vincles entre els Estats a l’ONU són molt dèbils: 

 

«A l’Organització de Nacions Unides li falta la qualitat que tindria una comunitat de 

ciutadans cosmopolita que pot legitimar-se i exigir decisions polítiques importants sobre 

la base d’una formació democràtica de la voluntat i de l’opinió. Fins i tot es podria 

qüestionar si seria desitjable un Estat mundial d’aquestes característiques» (Habermas, 

1998a: 138, la cursiva és meva). 

 

En primer lloc, es confirma que Habermas pressuposa que aquesta forma 

d’institució mundial hauria de ser un Estat. En segon lloc, els dèficits normatius i 

organitzatius de l’ONU tenen com a resultat el qüestionament de les possibilitats a priori 

d’una democràcia mundial al marge de tal institució. Òbviament, s’haurien de distingir 

les dues coses perquè al cap i a la fi els problemes de l’ONU poden ser contingents. Així, 

Habermas cau en l’error de confondre les dues qüestions, tot concloent de la crítica a 

les deficiències de l’Organització de Nacions Unides la inviabilitat d’un govern 

mundial democràtic. 

Per confirmar això que acabo de dir, Habermas afegeix que l’ONU, en la mesura 

que no disposa de cap violència legítima, està estructuralment limitada i per tant, «de la 

més ambiciosa reforma de les actuals institucions no podria sorgir cap govern mundial». 

És a dir, conclou la seva «no transformabilitat» en un govern global, en tant que 

pressuposa que sense violència legítima, això és, poder militar i policial derivat del 

poder político-legal, cap forma de govern es pot constituir com a tal i per tant, perseguir 

polítiques econòmiques i socials correctores o redistributives.179 Coherentment, 

Habermas rebutja ara el que anomena «el cosmopolitisme de les Nacions Unides»:180 

 

«Fins i tot una organització mundial reforçada d’aquesta manera i amb una legitimitat 

ampliada només podria actuar més o manco efectivament en àmbits concrets, com els que 

representen una política passiva, merament reactiva, de seguretat i de drets humans, i 
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 En altres paraules, sense cap possible facticitat no escau demanar ni somniar en la legitimitat. Això cal 

tenir-ho present en avaluar obres posteriors, on renuncia a la transferència del monopoli de la violència a 

instàncies postnacionals. 
180

 Segons Habermas, aquest cosmopolitisme correspon a les propostes de Held i Archibugi (1995b), les 

quals es resumeix en tres objectius: a) la creació d’un estatus de ciutadà del món que no depengui de la 

pertinença a un Estat-nació, sinó del vincle amb un Parlament mundial democràtic; b) la constitució d’un 

tribunal penal internacional amb plenes competències dins, fora i sobre els Estats sobirans; i c) la 

transformació del Consell de Seguretat de l’ONU en un poder executiu amb capacitat d’acció. 
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d’una política mediambiental preventiva. [...] Per a tasques de més envergadura, a 

l’organització mundial li manca, per raons estructurals, legitimitat» (Habermas, 1998a: 

139, la cursiva és meva). 

 

És a dir, de nou Habermas afirma que l’ONU mai podrà transformar-se prou com 

per donar lloc a un govern democràtic d’escala planetària, ja que està mancada 

estructuralment de facticitat i validesa simultàniament, això és, de les capacitats 

executives i de la violència legítima per dur a terme allò principal: una justícia 

redistributiva global. 

No obstant, hi ha una segona raó implícita que du a Habermas a distingir de 

forma radical qualsevol aspecte que pugui assolir aquesta reformada organització 

mundial i una eventual comunitat política legítima, tot impedint la constitució d’un 

Estat mundial deliberatiu. La raó és: 

 

«Una organització mundial es diferencia de les comunitats organitzades estatalment en 

què ha de complir la condició d’una inclusió completa: no pot excloure a ningú perquè no 

admet els límits entre dins i fora. [En canvi,] una comunitat política ha de, si s’entén a si 

mateixa de forma democràtica, poder distingir, almanco als que són membres d’aquesta 

dels que no ho són. El concepte autoreferencial d’autodeterminació col·lectiva assenyala 

a l’espai lògic que ocupen els ciutadans units democràticament com a membres d’una 

particular comunitat política. I malgrat una tal comunitat es constitueixi a partir dels 

principis universalistes de l’Estat constitucional democràtic, desenvoluparà una identitat 

col·lectiva, de manera que els principis universalistes seran interpretats i posats en 

pràctica a la llum de la seva història i en el context de les seves formes de vida. Aquesta 

autocomprensió ètico-política dels ciutadans d’una determinada comunitat política és la 

que li manca a una comunitat de ciutadans del món inclusiva» (Habermas, 1998a: 139-

140, la cursiva és meva). 

 

En veritat, en la citació s’observen dos arguments principals però 

interdependents. En primer lloc, cal distingir clarament entre una organització mundial i 

una comunitat jurídico-política constituïda i de forma «estatal». La seva diferència rau 

en i reprodueix la mateixa asimetria entre la moral i el dret que Habermas establí a 

Facticitat i validesa i que he criticat profusament: l’univers moral és indeterminat i 

indefinit per se, mentre que la comunitat político-legal s’ha de delimitar necessàriament, 

aclarint qui hi pertany i qui no. És a dir, ara Habermas repeteix incomprensiblement el 
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seu particularisme jurídico-polític per excloure tota opció de fer coincidir l’univers 

moral amb la comunitat jurídica. La diferència rau en què si als noranta era 

estatocèntric, ara seria eurocèntric. Per això, la UE sí pot ser legitimada 

democràticament però l’ONU no. En altres paraules, s’afirma que una condició 

institucional per a poder legitimar democràticament una entitat política és que 

especifiqui de forma limitada els seus membres, i per tant, s’exclou in terminis la 

possibilitat d’una democràcia deliberativa mundial, ja que no permetria cap exclusió. 

Aquest límit o barrera pel deliberacionisme em sembla del tot innecessari, injustificable 

i erroni.181 Entre d’altres coses, contradiu la demanda d’inclusivitat màxima de la 

democràcia deliberativa des de La inclusió de l’altre, ja que segons aquest passatge, hi 

hauria sempre una necessària i intrínseca exclusió en qualsevol forma democràtica de 

comunitat política. Això viola explícitament l’esperit i el contingut del principi 

discursiu, tot essent encara més incoherent amb la crítica que tal principi permet contra 

el principi territorial que distingeix entre interior i exterior, i que el mateix Habermas 

articula a La constel·lació postnacional —l’obra a la qual pertanyen les citacions 

avantdites. 

En segon lloc, la raó de fons és que aquesta distinció substancial entre dret i 

moral es correlaciona, també des de Facticitat i validesa, amb la separació essencialista 

entre ètica i moral, tot suposant que les identitats socials imprescindibles per a la 

democràcia només puguin donar-se en el mateix espaitemps que les comunitats 

jurídiques.182 Així, Habermas sembla complementar l’anterior argument en contra del 

deliberacionisme cosmopolita, la necessària particularitat d’una comunitat política 

democràtica o de la impossible universalitat jurídica, amb una altra raó, no lògica sinó 

més bé sociològica: les identitats són per definició particulars i contextuals, i en tant 

que tenir una identitat comuna és un requisit per a la democràcia, és inviable una 

democràcia mundial. És a dir, Habermas ve a dir que no pot haver cap govern o Estat 
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 El que és el mateix: l’ONU o qualsevol altra institució d’abast mundial, en tant que no exclou a cap 

subjecte, no es podria constituir jurídicament, i per tant, no es podria tampoc legitimar democràticament. 

De fet, això oblida o fa oblidar de forma ideològica, que l’ONU sí fa exclusions, perquè tal com la injusta 

negativa a acceptar Palestina ha demostrat, no tots els subjectes rellevants són reconeguts, sense parlar ja 

dels ciutadans individuals, al marge dels Estats i les comunitats. A més, no totes les inclusions són de la 

mateixa categoria. Per tant, aquest «universalisme moral» que Habermas considera invàlid i insuficient 

per a crear una democràcia mundial és en el fons una màscara d’injustícies, exclusions i reconeixements 

indeguts a escala global. 
182

 En base a la distinció dels anys noranta entre tres formes de discurs, validesa, interacció i racionalitat, 

resulta que dret i ètica comparteixen el mateix «espai lògic» esmentat abans, particular, contextual i 

limitat, mentre que la moral els desborda necessàriament. A més, també afirma que les identitats són 

formes de relació social que pertanyen a aquest discurs «ètic». Per tant, hi ha un vincle normatiu entre una 

comunitat jurídica i un col·lectiu de subjectes que s’identifiquen mútuament entre si com a iguals. 
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mundial democràtic perquè no és possible cap identitat ni forma de solidaritat mundials, 

ja que les «autocomprensions ètico-polítiques» són necessàriament particulars, 

argument ben sabut entre els detractors del cosmopolitisme: 

 

«No veig cap impediment de tipus estructural per l’extensió de la solidaritat dels 

ciutadans d’una nació i les polítiques pròpies de l’Estat de benestar a l’escala superior 

d’un Estat federal postnacional. Però a la cultura política de la societat mundial li falta 

una dimensió ètica i política comuna que seria necessària per a la formació d’una 

comunitat i una identitat global» (Habermas, 1998a: 141, la cursiva és meva). 

 

Malgrat tornaré sobre això posteriorment, la meva crítica és immediata i ben 

senzilla: per què es pot transnacionalitzar la comunitat jurídica i ètica fins a assolir 

coherentment una democràcia deliberativa a nivell europeu, que es sosté en una forma 

d’identitat postnacional continental, però no es pot continuar aquest «procés 

d’autoaprenentatge» tot pujant un «nivell més d’abstracció», usant els termes de La 

inclusió de l’altre, fins a assolir una comunitat jurídica i ètica mundial? Habermas és 

intolerablement contradictori en aquesta citació. I és que els mateixos arguments que 

ell usà contra l’euroescepticisme i l’anticosmopolitisme,183 tot postulant que fins i tot 

dins de l’Estat democràtic de dret, sense necessitat d’assolir una dimensió europea, ja es 

donà un procés d’abstracció tal que permeté la construcció col·lectiva i pública d’una 

identitat comuna, són perfectament aplicables contra el seu raonament. I per tant, el seu 

abandonament o renúncia a un deliberacionisme cosmopolita és potencialment 

ideològic, en tant que afavoreix els interessos polítics i econòmics del neoliberalisme 

imperant.184 

                                                 
183

 Postures que argumenten que la legitimitat institucional depèn d’identitats col·lectives prepolítiques. 
184

 D’aquí que l’acusi de defensar un cosmopolitisme deficient, exclusivista, primermundista i elitista. 

Habermas (1998a: 140) sembla anticipar la meva crítica, ja que admet que una eventual comunitat de 

ciutadans del món no podrien fer basar el fonament normatiu de la seva organització sobre una identitat 

ètica, però sí sobre «una autocomprensió jurídico-moral» —anticipa la meva crítica perquè aquesta és 

precisament el tipus d’identitat postnacional que defensa ara per a la Unió Europea: abstracta, política i 

jurídica. Malgrat ell pretén haver repetit les categories de Facticitat i Validesa, que la moral inclou 

universalment a tota persona, sense cap excepció ni exclusió i, per tant, és l’únic fonament possible i 

disponible per a una institució mundial, en aquesta citació afegeix un adjectiu problemàtic: «jurídic». Així 

com les identitats particulars es deriven d’autocomprensions ètico-polítiques, l’eventual identitat 

cosmopolita derivaria d’una autocomprensió jurídico-moral. Doncs bé, tenint en compte l’esmentada 

distinció entre dret, moral i ètica (Habermas, 1992a i 1996), allò legal i allò ètic coincideixen en la seva 

necessària particularitat, mentre que la moral els supera obligatòriament. Per tant, en l’eventual cas que 

ara concebi la possibilitat d’una identitat moral i jurídica universal, contradiu de nou la seva teoria de 

l’acció i de la racionalitat, cosa que obriria les portes a pensar que també les identitats ètiques són 

universalitzables. 



7. El nou escenari polític i jurídic: el postwestfalisme 
___________________________________ 

 
369 

S’ha de tenir present que, fins i tot, Habermas a La constel·lació postnacional 

admet el que ja li vaig retreure a Facticitat i validesa: que no és incoherent ni 

impossible pensar una comunitat jurídica delimitada i concreta, però d’abast mundial. 

És a dir, amb uns límits clars a nivell espacial i temporal; el planeta i el present, 

respectivament.185 Però així i tot, per a Habermas el simple fet de tenir aquests límits ja 

la distingirien radicalment de l’univers moral indefinible. Per tant, el motiu de la 

impossibilitat de la democràcia mundial no és el caràcter intrínsecament particular o 

determinista del dret, ja que pot esdevenir mundial i simultàniament limitat i excloent 

de formal temporal i espacial. I per això em sembla qüestionable. De fet, l’admissió de 

la possibilitat d’un dret d’abast mundial suposa ja una contradicció amb la premissa que 

no pot haver una identitat ètica mundial. És a dir, si pot haver un dret particular i limitat, 

però planetari, que sigui legítim, perquè no pot haver també una identitat ètica limitada i 

particular, però planetària, que sostingui una solidaritat activa i cívica i per tant, 

possibiliti la democràcia mundial? I és que la distinció entre dret i moral, 

complementada alhora tant per la distinció moral i ètica com per la «coincidència en 

l’espai lògic» entre dret i ètica, només exclouria coherentment, dins de l’obra 

habermasiana, la possibilitat d’una identitat universal i atemporal o eterna, però mai 

rebutjaria la possibilitat d’una identitat ètica limitada geogràficament al món i 

espacialment al present. Per tant, una solidaritat cosmopolita activa ha de ser possible, i 

amb ella, una democràcia i una justícia redistributiva mundials. 

En la mateixa línia, crec que Habermas cau en una altra contradicció, en tant 

que sembla obligat a admetre la viabilitat de l’universalisme jurídic si vol mantenir la 

seva concepció universalista dels drets humans. És a dir, l’universalisme dels drets 

humans ja suposaria una forma de dret mundial que coherentment hauria de recolzar la 

possibilitat d’un govern global. Però Habermas retorna a la seva problemàtica definició 

d’aquests com a «normes jurídiques que tenen un exclusiu contingut moral». És a dir, la 

distinció entre dret i moral, que sosté la teoria dels drets humans, li permet salvar o 

evitar la contradicció, en la mesura que el dret pot continuar essent excloent i 

particularista per definició, sense impedir als drets humans el ser universalistes en tant 

que tenen «un contingut només moral». De fet i explícitament, Habermas diu que la 

defensa d’uns drets humans universalistes no garanteix la possibilitat d’una 
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democràcia mundial, perquè l’universalisme dels drets humans prové del seu contingut 

moral, no del fet de ser normes «jurídiques»: 

 

«Fins i tot un consens ampliat al món sencer entorn dels drets humans no pot fonamentar 

cap equivalent seriós de la solidaritat entre els ciutadans d’un Estat, sorgida del marc 

que representa la nació. Mentre que la solidaritat dels ciutadans d’un Estat està arrelada 

en una particular identitat col·lectiva, la solidaritat cosmopolita ha de recolzar-se 

exclusivament en el universalisme moral expressat en els Drets Humans» (Habermas, 

1998a: 141, la cursiva és meva). 

 

És a dir, Habermas afirma que fins i tot en el cas que el contingut moral dels 

drets humans rebés el reconeixement intersubjectiu universal, així i tot no seria una base 

suficient per a constituir o provocar una identificació social ètica entre totes les 

persones del món. La causa? Doncs de nou, perquè la moral és essencialment diferent 

de l’ètica en la teoria de l’acció de Habermas, i les identitats pertanyen a la segona, 

quelcom que fa que fins i tot un consens normatiu universal no promogui les relacions 

de reconeixement necessàries per a una forma de solidaritat imprescindible per a la 

democràcia. La meva crítica, de nou, és ben senzilla: al defensar una democràcia 

postnacional europea a La inclusió de l’altre, Habermas sí reivindicava ja una forma 

d’identificació social i de solidaritat que no podia ser definida com a exclusivament 

«ètica», sinó tot el contrari, era principalment abstracta, jurídica i moral, en tant que es 

basava en la praxi deliberativa pública i en els procediments democràtics de legitimació, 

quelcom que estava farcit simultàniament de tots els tipus de discursos i racionalitats. 

Així les coses, la meva sospita és que la solidaritat i la identitat postnacionals europees 

són analíticament indistingibles de la solidaritat cosmopolita, que aquí Habermas 

qualifica d’impossible. En altres paraules, es confirma que la renuncia al 

deliberacionisme cosmopolita és contradictòria amb la defensa d’una democràcia 

postnacional europea i també amb la concepció universalista dels drets humans, en tant 

que aquests requereixen d’un dret vàlid mundialment, cosa que hauria de permetre 

necessàriament una democràcia mundial. O el que és el mateix, em sembla que la 

defensa d’una democràcia transnacional europea, que es basa en la possibilitat de 

transnacionalitzar les relacions de reconeixement intersubjectives, imposa lògicament 

l’acceptació de la viabilitat d’una democràcia cosmopolita. Per això la teoria política 



7. El nou escenari polític i jurídic: el postwestfalisme 
___________________________________ 

 
371 

postnacional de Habermas és deficient, perquè al defensar una democràcia 

transnacional no defensa necessàriament una democràcia cosmopolita.186 

En quart lloc, s’apel·la a aquest argument: 

 

«Dins d’una comunitat constituïda políticament i organitzada estatalment, la formació 

d’aquests compromisos [en pro d’una política redistributiva] està fortament lligada al 

tipus de procediments propis d’una política deliberativa, de forma que l’acord no només 

té lloc a partir d’un equilibri d’interessos guiat pel poder. En el context d’una cultura 

política comuna les parts en una negociació poden recórrer també a orientacions de valor 

i idees de justícia comunes que fan possible un enteniment que va més enllà d’un 

compromís racional d’acord a fins. Però a nivell internacional falta aquest “dens” marc 

comunicatiu» (Habermas, 1998a: 142, la cursiva és meva). 

 

Això confirma que per a Habermas la política deliberativa sols és possible en 

comunitats «constituïdes», és a dir, amb una auto-constitució legal i voluntària que sols 

és possible a escala nacional-estatal o estatal-postnacional-europea, però mai 

mundialment.187 Ara bé, a nivell «postestatal» no es dóna la condició necessària per a tal 

deliberació: l’existència d’un marc comunicatiu «dens» i pluralista pel que fa a tipus de 

racionalitats o discursos. Això m’obliga a destacar dues coses: a) malgrat Habermas 

proposi una democràcia «postnacional», sembla que encara roman dins l’època 

estatocèntrica, però no nacionalista ètnica, i b) el quart motiu per rebutjar la possibilitat 

d’un deliberacionisme mundial és l’absència d’una esfera pública global. He d’admetre 

que aquest sí és un argument coherent amb la seva teoria discursiva, i que és una raó de 

pes, perquè al defensar un deliberacionisme europeu sí tenia molt en compte l’existència 

d’un espai públic europeu, com a requisit sociològic per desenvolupar la classe 

d’identitat reflexiva imprescindible pel sorgiment de la solidaritat cívica que ha de 

sostenir la democràcia postnacional. Però en tot cas, caldrà avaluar si empíricament és 

compleix tal diagnòstic, i/o si només és un dèficit contingent i històric, però no lògic ni 
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 Voldria deixar clar que faig principalment una crítica interna a Habermas, en tant que el seu argument 

en contra de la possibilitat d’un deliberacionisme cosmopolita o mundial em sembla incoherent. Ara bé, 

això no significa pas que defensi automàticament la possibilitat de: ni d’una identitat ètica global, ni 

d’una democràcia mundial, ni d’un Estat de dret universal. I a més a més, això és quelcom diferent i 

posterior de la seva necessitat o desitjabilitat. 
187

 I com ja havia dit prèviament, dins d’aquestes comunitats «estatals» s’articulen tots els tipus de 

discursos: morals, ètics, jurídics, pragmàtics, cognitius, etc. És a dir, la deliberació es basa en un 

procediment completament inclusiu i just, el qual permet que fins i tot els compromisos assolits en base a 

relacions de poder asimètriques i interessos antagònics es presumeixin vàlids i racionals, ja que en darrera 

instància és tota la societat la que ha acordat les condicions normatives d’aquestes negociacions 

teleològiques estratègiques. 
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estructural, mentre que la distinció radical entre identitat ètico-política i identitat 

jurídico-moral sí és categorial i per tant, d’efectes anhistòrics. A més i com es veurà, a 

altres textos sí afirma Habermas l’existència i/o la possibilitat d’una esfera pública 

mundial. Així les coses, és cert que no hi ha un marc comunicatiu mundial que permeti 

establir interaccions no només estratègiques o teleològiques? No hi ha discursos globals 

normatius, ni ètics ni estètics? Intento donar-hi resposta al capítol 8.188 

Per tots els motius explicats prèviament, Habermas a La constel·lació 

postnacional sols aspira i veu realista l’objectiu d’una Europa cosmopolita i social, 

però no el d’un govern mundial deliberatiu.189 És a dir, considera necessària i possible la 

constitució d’un Estat europeu supranacional, en tant que la construcció d’una identitat 

discursiva a nivell europeu és tan viable i/o difícil com ho fou una identitat nacional, i 

per tant, aquesta identificació transnacional permetria la solidaritat cívica necessària per 

a la constitució d’un govern europeu legítim i democràtic. Però no considera possible un 

nivell més d’abstracció, per no dir el nivell màxim imaginable: una identitat mundial o 

global. Per tant, no és pensable una solidaritat cívica a nivell planetari i, així les coses, 

no escau demandar un Estat cosmopolita mundial. Òbviament, un lector crític ha de 

lamentar la seva incoherència i contradicció, ja que no hi ha cap forma de distingir 

significativament pel que fa a la normativitat entre una identitat transnacional europea 

i una identitat postnacional mundial. Les dues són tan difícils d’assolir com ho foren les 

identificacions nacionals dins dels Estats moderns europeus. I sobretot, i aquest és 

l’argument clau: les tres formes d’identificació tenen el mateix caràcter jurídic, 

discursiu i polític, no ètnic. Per tant, no es pot justificar que una d’elles, la mundial, 

sigui impossible, si té la mateixa estructura lògica, malgrat l’extensió espacial que ha de 

satisfer sigui molt més gran.190 

                                                 
188

 No obstant això, ja avanço que Habermas és incoherent també en aquest punt. I és que, per exemple, 

Habermas (1998a: 142) admet que el neoliberalisme assoleix un consens normatiu de fons que fins i tot 

inclou qüestions científiques, «relacions de poder cognitives». Per tant, sí hi ha un marc comunicatiu 

global que inclou diferents classes de discursos, no només pretensions de validesa finalistes i relacions de 

poder instrumental. Si no, el neoliberalisme no podria assolir l’hegemonia normativa. I així les coses, no 

es compren perquè no escau dir que és possible la deliberació inclusiva per legitimar la política mundial. 
189

 Habermas (1998a: 146). 
190

 Per aportar més evidències de tal incoherència, destaca que Habermas s’acull als arguments 

neoaristotèlics per negar la solidesa i capacitat d’aquesta eventual identitat cosmopolita per construir un 

Estat mundial deliberatiu. Això cau en contradicció perquè, com ell mateix afirma, aquestes idees són 

principalment usades en contra del seu mateix patriotisme constitucional inclusiu, proposat per a ser 

implementat dins dels Estats-nació mononacionals i també a la UE (Habermas, 1998a: 141). Per tant, si ell 

sí defensà tal constitucionalisme multicultural a aquests dos àmbits, en contra de tals arguments 

neoaristotèlics, esgrimits en part pels comunitaristes (per exemple, Grimm o Claus Offe, tal com explicaré 

més endavant), llavors no s’entén perquè no a nivell global. En tot cas, repeteixo: amb això no defenso 
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A principi del segle XXI, Habermas reprèn aquesta qüestió de fons, tan clau en la 

determinació de les aspiracions cosmopolites: necessita o depèn un Estat constitucional 

d’un fonament prepolític o prejurídic i/o d’un poder sustentador que faci de recolzament 

cognitiu per a la seva validesa? En el cas de ser així, resultaria que el fonament del dret 

modern dependria d’un ancoratge en «conviccions ètico-polítiques de les comunitats 

religioses o nacionals», ja que l’ordenament legal, formal i abstracte, no podria 

autolegitimar-se malgrat establís procediments democràtics de legislació. Encara que 

intentaré donar resposta a aquesta pregunta més endavant, en tractar de les identitats 

reflexives, cal dir que Habermas afirma que l’Estat democràtic de dret té uns fonaments 

normatius que no es justifiquen religiosa ni metafísicament, en tant que es basa en el 

dret modern, racional i postconvencional. Per això, al seu article de l’any 2004 

«Fonaments prepolítics de l’Estat democràtic de dret?», ell afirma que a tal institució 

tota forma de poder està juridificada: no hi ha cap aspecte polític al marge del dret.191 És 

a dir, de la mateixa manera que a La inclusió de l’altre i a La constel·lació postnacional 

defensa que cap identitat ni solidaritat ha de ser prepolítica, sinó jurídica, ara diu que 

cap forma de poder ha de ser prejurídica. I és que l’Estat constitucional no deixa cap 

relació social o política per a ser definida prejurídicament, això és, «èticament» o a 

partir de relacions substancials.192 Tot insistint en la seva mateixa postura jurídica 

constitucional i discursiva que ha anat defensant des de Facticitat i Validesa: 

 

«El procés democràtic de legislació del poder polític i del dret positiu no pateix de cap 

dèficit de validesa que hagi de ser compensat amb una «eticitat». [...] Enfront de la 

concepció de l’Estat constitucional pròpia de la dreta hegeliana, la concepció 

procedimentalista d’inspiració kantiana advoca per una fonamentació autònoma dels 

principis constitucionals amb la pretensió de ser acceptable racionalment per a tots els 

ciutadans» (Habermas, 2004b: 110, la cursiva és meva).193 

                                                                                                                                               

pas la possibilitat d’una identitat discursiva mundial; només denuncio la incoherència habermasiana. Així, 

si una identitat postnacional europea és possible, ho ha de ser també, in terminis, una mundial. 
191

 Habermas (2004b: 109). Aquest text revela clarament les diferències amb la Teoria de l’acció 

comunicativa, on la «juridificació» suposa cosificació. Ara bé, a partir de Facticitat i validesa, 

«juridificar» és democratitzar i garantir relacions de reconeixement. 
192

 Des de Facticitat i validesa, l’ètica és una forma de normativitat particular com el dret, però no 

institucional, mentre que moral és una forma de normativitat tampoc institucional però universal. 
193

 Amb això vol criticar Hans Kelsen i Niklas Luhmann, a qui titlla de positivistes. La pregunta que 

aquesta citació suscita és: insinua Habermas així que la inspiració kantiana està en la línia de l’esquerra o 

«joventuts hegelianes», entre les quals Karl Marx, Bruno Bauer i Ludwig Feuerbach destaquen? D’altra 

banda, si això fos possible, on es situaria així Axel Honneth, autor que explícitament simpatitza amb 

Hegel i Marx, però que no sembla recolzar la possibilitat de transnacionalitzar les relacions socials de 

reconeixement, en contra de Habermas? 
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Queda clar que l’Estat democràtic «de dret» pot legitimar-se sense apel·lar a 

discursos religiosos o metafísics. I així les coses, la resposta a la pregunta que obre el 

paràgraf anterior és negativa: no cal cap fonament prepolític ni religiós ni ètic ni ètnic. 

Llavors, es confirma de nou que la democràcia deliberativa i el dret discursiu no 

requereixen de «conviccions ètico-polítiques», en contra d’allò afirmat a La 

constel·lació postnacional.194 En altres paraules, es repeteix per enèsima vegada que el 

dret legítim i el poder constituent no depenen d’una autocomprensió ètico-política. Per 

això diu que «la naturalesa secular de l’Estat constitucional democràtic no demostra cap 

debilitat interna, això és, inherent al sistema polític com a tal, que perjudiqui la seva 

pròpia estabilitat des del punt de vista cognitiu o motivacional» (Habermas, 2004b: 112, 

la cursiva és meva). Per tant, queda clar que el teòric germànic mantén la teoria 

discursiva i secular de la identitat i de la solidaritat, i en tant que arran del principi 

discursiu no escau reduir estatocèntrica o eurocèntricament el concepte «tots els 

ciutadans» abans esmentat, això hauria d’afavorir la democràcia cosmopolita. 

Això no obstant, apareixen dos problemes. Primer, les citacions anteriors 

semblen referir-se precisament a la legitimació de l’Estat-nació, cosa que de nou apunta 

a una diferència entre la defensa d’un deliberacionisme estatal i europeu, d’una banda, 

i una política interior mundial no deliberativa, de l’altra.195 En segon lloc i a més a més, 

al marge de la legitimació del poder, que certament no requereix de res «prepolític» per 

Habermas, es destapa la necessitat de motivar a la ciutadania a participar. I és per 

aquesta raó que ell sí creu que calen uns certs vincles o relacions «prepolítiques». Tal 

com explicaré millor després, Habermas dubta de la possibilitat d’un deliberacionisme 

mundial en tant que desconfia de la viabilitat d’identitats socials prou sòlides com per 

fonamentar la solidaritat cívica imprescindible per a una democràcia global.196 

En darrer lloc, cal esmentar que l’estatisme constitucionalista de Habermas 

també apareix en aquest últim article esmentat. En ell, Habermas reafirma que la 

democràcia deliberativa es fonamenta en una concepció postconvencional i secular del 

                                                 
194

 Escau destacar que la dependència de conviccions religioses és totalment anàloga a la dependència 

d’identitats prepolítiques o ètniques. Per tant, la democràcia inclusiva transnacional ja hauria d’incloure la 

democràcia tolerant, sense necessitat d’un fonament religiós. És a dir, estudiar l’efecte de les creences en 

els processos postnacionals de legitimació del poder. 
195

 És aquesta diferència la que expressa la lamentable contradicció habermasiana. Simptomàticament, 

Habermas (2005d) només parla de «l’Estat liberal», i ja no sembla preocupar-se de «l’Estat deliberatiu» 

ni del republicà. 
196

 I en això sí és coherent amb La constel·lació postnacional (1998a). 
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dret, segons la qual és necessària una autoconstitució d’una comunitat jurídica de 

ciutadans, i no la simple domesticació d’un poder prèviament existent.197 En aquesta 

mesura, és impossible un deliberacionisme mundial perquè cal l’autoconstitució 

mundial d’una comunitat jurídica planetària. D’alguna forma, el que prèviament era una 

forma de patriotisme constitucional reflexiu, esdevé en cert mode un «fonamentalisme 

constitucionalista», en tant que és imprescindible un «poder constituent» per a tenir una 

democràcia deliberativa, més enllà de la simple racionalització del poder polític 

existent, que és el que demandava a Història i crítica de l’opinió pública. 

Tenint en compte que Habermas nega la possibilitat d’un Estat mundial 

deliberatiu i legítim —ho recordo, perquè no hi ha una base ètico-política comuna, entre 

d’altres raons—, llavors sembla confirmar-se que el cosmopolitisme habermasià és 

primermundista, elitista i excloent, tot contradient les seves categories i principis bàsics, 

entre ells, el principi discursiu i la teoria intersubjectivista de la identitat. Així, ell 

afirma que avui ja no escau un Estat mundial, però sí una política mundial legítima en 

forma constitucional.198 És a dir, el deliberacionisme habermasià és en última instància 

un projecte polític inviable a nivell planetari. I això suposa tant la clausura absoluta i 

estructural del deliberacionisme dins d’uns límits constitucionals, com l’esvaïment de 

tota possible justícia global discursiva. 

Tot l’acabat de dir es complementa de forma coherent amb el canvi de posició 

que Habermas adopta als primers anys del segle XXI respecte d’Immanuel Kant. És 

rellevant fer cinc cèntims d’aquesta nova crítica habermasiana al filòsof de Königsberg, 

ja que si prèviament acusava a Kant de ser presoner de premisses liberals, 

sorprenentment ara denunciarà els seus pressupòsits republicans. En general, si 

Habermas confiava als anys noranta en una democràcia deliberativa postnacional, 

pràcticament sense veure-hi límits estructurals, i d’això n’extreia crítiques als autors que 

n’eren renuents, doncs bé, posteriorment Habermas modifica la seva opinió respecte a la 

viabilitat d’un deliberacionisme mundial i, òbviament, això exigirà una retractació de 

gran part de les seves idees prèvies. Entre elles, evidentment, la crítica a Kant. En 

concret, a l’article «Una constitució política per una societat mundial pluralista?», 

Habermas canvia la seva interpretació de Kant tot afirmant que en realitat pecava de 

republicanisme, no de liberalisme, cosa que, malgrat encara li permet defensar una 
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 Habermas (2004b: 109). 
198

 Habermas (2005d: 319-320). 
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forma de democràcia deliberativa postnacional, condemna a la impossibilitat d’una 

democràcia discursiva global. 

Per explicar-ho amb més detall, cal dir que Habermas acusa a Kant de defensar 

un cosmopolitisme presoner de premisses republicanes, les quals impedeixen la seva 

transnacionalització.199 En primer lloc, Habermas critica la concepció de la sobirania 

indivisible i centralista que Kant rebé del republicanisme francès, que contrastaria amb 

la concepció federalista del poder, més liberal i propera a les experiències posteriors a la 

Revolució Americana. En general, es desprèn i reafirma així la idea segons la qual la 

democràcia deliberativa nacional defensa una concepció del poder federalista, quelcom 

que redunda en una concepció de la democràcia postnacional que es sosté en una teoria 

del poder multinivell o pluriescalar equivalent a la federalista. És a dir, sense centre ni 

tampoc cúspide. En segon lloc, Habermas afirma que Kant és presoner de la concepció 

de la constitució política del republicanisme, segons la qual aquesta crea o genera 

l’autoritat estatal. En canvi, el liberalisme interpreta que la constitució només delimita 

unes relacions de poder preexistents mitjançant la famosa teoria de la divisió de poders. 

Repeteixo, encara que sembli mentida, a La inclusió de l’altre es criticà el liberalisme 

de Kant.200 Curiosament, Habermas lamenta ara a Kant l’absència d’allò que ell mateix 

proposa. En tot cas, la primera crítica és a la concepció republicana de la sobirania i 

del poder indivisibles, que impedeix la seva transnacionalització, ja que és impossible 

una identitat entre poder polític i ciutadania a nivell postnacional, i també nacional, 

quelcom que obliga a acollir-se a la noció liberal del poder, divisible i, per tant, també 

«escalable» i delegable. És a dir, Habermas accepta sense embuts la forma 

representativa de democràcia com l’única viable transnacionalment. 

L’altre crítica nova de Habermas al cosmopolitisme kantià és la seva suposada 

interpretació dogmàtica de l’origen o fundació d’una democràcia constitucional per via 

d’una revolució violenta i liderada per les masses populars, quelcom que de nou deriva 

de l’herència francesa, contrària als canvis que, suposadament, foren més moderats i 

progressius a la Revolució Americana.201 Kant tenia una teoria revolucionària i popular 

de la democràcia constitucional en un Estat, quelcom que impossibilita per a Habermas 

la seva cosmopolitització. Una altra vegada, l’única cosmopolitització possible és la 

                                                 
199

 Habermas (2005d: 316-320). Escau tenir present ara la crítica de Hannah Arendt (1961 i 1963b) al 

concepte de sobirania i les seves anàlisis sobre la revolució. 
200

 Per pressuposar una antropologia individualista, entre d’altres raons. 
201

 En general, el filòsof alemany fa un gir de cent vuitanta graus respecte de la seva postura contra 

Arendt a «El concepte de poder de Hannah Arendt» (Habermas, 1976b). Cal dir que, en comparació amb 

la Revolució Anglesa, l’Americana també es pot considerar una gran ruptura, no pas gradual. 
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liberal, on el subjecte polític protagonista ja no seran les masses, ni la societat civil, 

sinó els Estats nacionals, i el mode de pràctica ja no serà revolucionari sinó una reforma 

progressiva del dret. 

En breu, Habermas mateix resumeix les crítiques que fa al cosmopolitisme 

kantià, tot dient que la proposta per part del filòsof del segle XVIII d’una república 

mundial és inviable per tres raons:202 Primer, perquè pressuposa una noció indivisible 

del poder i de la sobirania, en contra de la federalista-liberal de Habermas, que sí seria 

coherent amb un poder multiescalar. Segon, perquè es recolza en una noció republicana 

de la constitució o creació de l’autoritat, en contra de la liberal-habermasiana, que 

només advoca per la delimitació del poder. Això sosté la demanda d’una constitució 

política mundial sense govern mundial. Tercer, perquè requereix d’una revolució 

violenta i popular, en contra d’una noció processual del dret, gradual i més 

governamental que ciutadana, contradient la defensa habermasiana prèvia del rol clau 

de la societat civil.203 

Per tot plegat, la nova crítica habermasiana contra Kant descriu perfectament 

l’evolució tant de les premisses normatives com de les propostes político-jurídiques de 

Habermas. A meitats de la primera dècada del segle XXI defensa un «cosmopolitisme» 

federalista on la sobirania i el poder són divisibles i escalables;204 proposa un 

constitucionalisme liberal on la llei fonamental només limita al poder;205 i reclama un 

dret processual no revolucionari ni constituent.206 

 

7.4.2.1.La legitimació no deliberativa de la política interior mundial 

 

Recapitulem. Habermas està decidit a trobar una forma d’institucionalitzar una 

política redistributiva mundial que sigui legítima i corregeixi les injustícies dels mercats 

                                                 
202

 Habermas (2005d: 321-322). 
203

 En veritat, aquestes crítiques em fan plantejar si, malgrat un Estat republicà mundial és inviable per 

Habermas, no és possible encara reivindicar un Estat deliberatiu cosmopolita, enlloc d’un de liberal. 

Doncs bé, apareix una contradicció innegable entre tal text habermasià, «Una constitució política per una 

societat mundial pluralista?», i la seva prèvia posició més deliberativa: si a Facticitat i Validesa i a La 

inclusió de l’altre criticava simultània i més o manco equilibradament tant al liberalisme i al 

republicanisme per descriure la seva proposada «síntesi deliberativa», ara sembla oblidar-se 

completament del deliberacionisme i simplement critica el republicanisme, quelcom que evidentment 

només deixa al terreny de joc el liberalisme com model político-jurídic vàlid per cosmopolititzar. 
204

 Com a Facticitat i validesa. 
205

 Com a La constel·lació postnacional, però contra totes les obres entre Facticitat i Validesa i La 

inclusió de l’altre, on Habermas no defensava la noció republicana sinó la deliberativa, que ni crea ni 

limita al poder, sinó que el racionalitza. 
206

 Com a Facticitat i Validesa. Però un dret ja no protagonitzat per la ciutadania sinó els Estats-nació, 

contra tot el seu pensament polític postnacional previ. 
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neoliberals. En primer lloc explora si aquestes fites, definides per la «sintonització i la 

generalització d’interessos comuns» abans esmentades, és possible a través de la 

constitució d’un Estat de dret democràtic a nivell planetari. La resposta és negativa, ja 

que no es dóna el requisit sociològic imprescindible: una forma d’identitat col·lectiva 

mundial que fomenti la solidaritat activa necessària per a constituir tal Estat global, 

entre d’altres arguments, que ja he avaluat abans. En segon lloc, i precisament per això, 

Habermas examina si la tan necessària justícia redistributiva i democràtica, malgrat ha 

resultat inviable a través d’una ciutadania i un Estat cosmopolites, és articulable 

mitjançant altres vies: 

 

«La institucionalització de procediments per sintonitzar i generalitzar interessos que 

tenguin una dimensió mundial i una imaginativa construcció dels interessos comuns no 

pot fer-se efectiva en el marc de l’estructura organitzativa d’un Estat mundial. Els 

projectes per a una “democràcia cosmopolita” han d’orientar-se d’acord a un altre model» 

(Habermas, 1998a: 141, la cursiva és meva). 

 

Doncs bé, la resposta de Habermas ja al text «La idea kantiana de la pau 

perpètua» és una política interior mundial, tot afirmant que s’està produint una transició 

des del dret (inter)nacionalista al dret cosmopolita.207 I com he dit abans, malgrat el 

concepte de política «interior» es refereix implícitament a la distinció entre política 

interior i exterior, criticada per pertànyer històricament a la constel·lació político-

jurídica westfaliana, no es pressuposa l’existència d’un Estat mundial per a 

implementar-la. Així, Habermas a La inclusió de l’altre creu en la seva possibilitat, un 

cop mostrada la seva necessitat en base als dèficits jurídics de l’ordre internacional.208 

A continuació resumiré les tesis habermasianes respecte a les vies de legitimació 

d’aquesta política interior mundial, les quals han variat en el temps. No obstant això, 

primer caldrà que Habermas refuti aquelles concepcions polítiques que directament 

neguen tota necessitat de legitimació de qualsevol política supranacional. Per això, a 

continuacció faré una crítica de les teories que neguen la necessitat de legitimació, i 

que jo qualifico amb el terme «estatofuguisme». És a dir, un cop he explicat breument 

les preses de posició habermasianes respecte de l’Organització de Nacions Unides i la 
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 Habermas (1995c: 167). Habermas (1998a: 77) també s’hi refereix amb altres conceptes, com el d’una 

«global governance» que no exigeix un Estat mundial. L’alemany es basa en Held (1995a). Cal tenir en 

compte però que anys després criticarà rotundament les teories de la governança global. 
208

 Habermas (1996: 104). 
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(im)possibilitat d’un Estat mundial deliberatiu, cal encara denunciar els dèficits de 

legitimitat dels nous ordres polítics intergovernamentals, per poder entendre després la 

proposta de legitimació habermasiana de la seva demandada «política interior mundial». 

Doncs bé, la idea bàsica és que per a Habermas aquests ordres no són més que el 

resultat d’acords o compromisos teleològics entre actors col·lectius i, per tant, no poden 

per definició satisfer els requisits de legitimitat d’una societat civil «constituïda 

políticament».209 

És especialment a l’article «Una constitució política per una societat mundial 

pluralista?» en què Habermas articula la denúncia més explícita de tot això. Hi critica 

les institucions internacionals, regionals o continentals existents actualment, en tant que 

són dèbils punts de partida i simples organitzacions intergovernamentals de cooperació, 

no transnacionals ni portadores de la necessària política interior mundial.210 No tenen la 

capacitat d’actuar com a jugadors globals que puguin subministrar legitimació 

democràtica. Per tant, sembla clar que ell vol que les institucions protagonistes de la 

política postnacional siguin legitimades «democràticament». Ara bé, val a dir que això 

no suposa necessàriament l’aplicació dels mateixos procediments propis de la 

democràcia nacional, cosa que ja anticipa que l’autor teutó proposarà una legitimació no 

deliberativa. 

Continuant en primer lloc amb el «moment de negació», Habermas constata com 

les organitzacions internacionals actuals depenen de tractats multilaterals entre Estats 

sobirans i tenen com a funció una «governança» que va més enllà d’aquests Estats-

nació. Per això postula que «la [seva] creixent necessitat de legitimació excedirà el tipus 

i abast de la legitimació que els pactes obligatoris del dret internacional gaudeixen, en el 

millor dels casos, en virtut de la constitució democràtica de les parts contractants» 

(Habermas, 2005d: 345). Això resumeix clarament la crítica al mode de legitimació 

actual de les xarxes de governança globals: en la mesura que aquestes xarxes desborden 

les funcions dels Estats-nació, també superen les capacitats de legitimació que tenen 

aquests últims. I, per tant, la legitimació democràtica dels Estats, els agents que creen 

les organitzacions multilaterals internacionals, no és suficient per validar aquestes ni 

l’ONU. 

Ara bé, i això és el més suggeridor de l’anàlisi habermasiana, donades aquestes 

circumstàncies o els dèficits de validesa de les institucions mundials, el que Habermas 
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percep és que apareix una teoria de la governança global que té com a principal 

objectiu articular una visió ideològica del poder que sí permeti una forma de legitimació 

no democràtica de les institucions internacionals.211 És a dir, tal com succeïa a 

Problemes de legitimació al capitalisme tardà, ell constata l’emergència de concepcions 

del poder que pretenen justificar l’status quo, ara global, tot lliurant-lo del seu deure de 

rebre legitimació. En concret, Habermas identifica dues teories que pretenen «resoldre» 

aquest problema, negant o disminuint la necessitat de legitimació de les relacions 

internacionals: el neoliberalisme i el pluralisme jurídic. A continuació explicaré com és 

això possible. 

En primer lloc, apareix la crítica del «pluralisme jurídic» com a sosteniment de 

la proposta política de les xarxes de governança. Per a Habermas constitueix una 

concepció del dret que sosté gran part de les propostes polítiques i institucionals 

transnacionals dominants avui en dia. Aquesta proposta defensa la possibilitat i la 

coherència de crear un «ordre mundial desagregat» on hi hagi diferents àmbits legals o 

nivells jurisdiccionals diversos i autònoms que no requereixin de la mateixa legitimació 

ni d’una interdependència recíproca. Així, segons aquesta doctrina seria del tot vàlid 

constituir una institució econòmica transnacional on només hi hagués agents 

governamentals, malgrat això no correspongui amb el tradicional model de legitimació 

democràtica dins d’un Estat. D’aquí el terme «pluralisme», ja que la diversitat de nivells 

i relacions jurídiques imposen la pluralitat de formes de justificació, sense exigir 

congruència. El cosmopolitisme jurídic i el deliberacionisme cosmopolita han de 

contradir i denunciar tal postulat, que no observa cap problema en tenir simultàniament 

un ordre democràtic nacional i un «desordre» político-jurídic internacional. Habermas 

ho té clar: «el contraprojecte a aquesta visió de la política interior mundial té l’avantatge 

de connectar amb l’estructura existent de xarxes de política global». És a dir, ell es situa 

com a defensor d’una política redistributiva interior mundial i com a oponent del 

pluralisme jurídic i a les teories de la governança global que glorifiquen les xarxes 

econòmiques transnacionals. Ara bé, també és realista i pessimista, ja que admet que la 

seva proposta és improbable mentre que la rival és ja existent i hegemònica. 

El que em resulta molt interessant és veure la coherència i interdependència 

teòrica entre la teoria jurídica pluralista, la concepció sociològica neofuncionalista de 

«xarxes», i la proposta política de la «governança global». Aquesta estructura teòrica, 
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normativa, política i institucional és congruent i oposada també de forma integral a 

l’estructura habermasiana del dret discursiu, la democràcia deliberativa i la sociologia 

normativista crítica: 

 

«D’acord amb el punt de vista de l’escola del pluralisme legal, les necessitats funcionals 

d’una societat mundial diferenciada donen lloc a xarxes transnacionals que densifiquen la 

comunicació entre els sistemes funcionals en expansió, sistemes que fins al moment eren 

nacionals en el seu abast i en la seva constitució, però que ara han s’han tornat 

transfronterers. Els fluxos d’informació connectats en xarxa requereixen la creació 

espontània de regles i serveixen per coordinar i harmonitzar els patrons de referència, per 

incentivar i regular la competència, i per moderar i estimular mútuament processos 

d’aprenentatge. Més enllà de l’Estat nacional, les dependències verticals, basades en el 

poder, retrocedeixen per darrera de les interdependències funcionals i de les relacions 

d’influències horitzontals. A. M. Slaughter ha vinculat l’anàlisi d’això amb la tesi d’una 

desagregació de la sobirania estatal» (Habermas, 2005d: 350-351, la cursiva és meva).212 

 

Arran de l’anterior es fa palès que les teories de la governança global són teories 

transnacionals del poder que es basen en una concepció del dret «pluralista» i en una 

sociologia que es recolza en una teoria de la comunicació connectivista o reticular. És a 

dir, hi ha una teoria sociològica que es fonamenta en una concepció de l’agència, de 

l’acció i de la comunicació en tant que «fluxos d’informació», els quals creen xarxes 

socials transnacionals o «accions-transferència» d’informació entre nòduls-individus, 

que creen l’espai social en forma de «xarxes transfrontereres». Aquest substrat 

«ontològic» social seria el que justificaria que cada xarxa estigui regulada per un marc 

jurídic o legal específic, sense necessitat d’una macroregulació comuna que legitimi 

jurídica o políticament totes les xarxes.213 Això, òbviament, contradiu i viola la 

concepció discursiva del dret i de la democràcia, on totes les relacions socials rellevants 

han de ser regulades democràticament per via d’una ciutadania lliure i autònoma. 

La idea que cal així extreure és que la teoria connectivista o de xarxes pot 

simultàniament servir per sostenir una teoria social pluralista, complexa i discursiva;214 
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però també pot recolzar una teoria del dret «pluralista» que s’allunyi de les aspiracions 

d’autolegislació democràtica de la ciutadania cosmopolita.215 Perquè la teoria de xarxes i 

la teoria de sistemes poden ser coherents i de fet, la primera pot ser l’actualització 

sociològica de la primera.216 

En coherència amb això, Habermas continua esmicolant aquesta teoria del dret 

«pluralista» com una concepció de la legitimació de les relacions internacionals que 

permet que les operacions d’intercanvi funcionals, principalment econòmiques, tenguin 

prioritat sobre el poder organitzat territorialment, fins al punt d’influir aquestes xarxes 

transnacionals sobre els governs nacionals. Òbviament, provocant així una seriosa 

erosió de la sobirania i del poder de l’Estat.217 I Habermas usa un terme que me sembla 

totalment vàlid i encertat: afirma que les xarxes transnacionals apareixen com «forces 

centrífugues» que fragmenten la sobirania de l’Estat, dispersant-la envers direccions 

horitzontals. És en base a tal idea que proposo el terme «estatofuguisme», per 

contrastar-lo amb el d’estatocentrisme i distingir-lo del cosmopolitisme. I és que 

l’estatofuguisme em sembla tant crític amb el westfalianisme i la concepció absolutista 

de la sobirania nacional com el cosmopolitisme, però va més enllà d’aquest últim en la 

mesura que fuig de tota forma de control democràtic i/o jurídic per part de les 

ciutadanies sobiranes estatals i/o nacionals sobre les xarxes de poder econòmic 

transnacionals. Per entendre-ho, es podria dir que hi ha crítiques liberals-funcionalistes 

al poder absolut de l’Estat-nació, però que no es fan en favor d’una regulació político-

democràtica global de les relacions i problemes mundials, sinó en benefici d’un 

desordre jurídic, totalment coherent amb les existents i hegemòniques xarxes de 

governança globals. Així comprenc aquestes propostes no estatocèntriques d’un dret 
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mundial: perquè no volen atorgar un rol clau als Estats com agents legitimadors de les 

institucions globals, ja que així és més fàcil obrir i/o tancar mercats, implementar 

mesures neoliberals, desregular, etc. Però no s’han de considerar «cosmopolites» sinó 

més bé estatofuguistes, en tant que el seu «pluralisme» amaga ideològicament un 

«privatisme transnacional», per usar el terme habermasià. 

En aquesta mesura, òbviament cal admetre que les teories liberals de la 

governança global també són postwestfalianes. Ara bé, ho són perquè superen i 

abandonen, sense substitució equivalent d’escala proporcional, tot mode de legitimació 

democràtica pròpia dels Estats-nació. Per això, les teories de la governança global 

coincideixen amb el cosmopolitisme en criticar la pretensió westfaliana de mantenir una 

sobirania nacional íntegra i absoluta, però divergeixen amb el deliberacionisme en què 

no substitueixen aquesta per una concepció de la sobirania popular transnacional i 

multiescalar, sinó per la dissolució i fragmentació total de la sobirania, això és, de la 

ciutadania i del subjecte polític. Habermas ho diu clar: «la sobirania estatal es disgrega 

en la suma dels respectius subpoders funcionalment autònoms». Més explícitament: 

 

«La desagregació de la sobirania estatal il·lumina al mateix temps el creixent 

desacoblament entre les decisions regulatives que intervenen en les societats nacionals 

des de dalt o des de fora i la sobirania popular tal com està organitzada en l’Estat 

nacional: el que es transfereix a les competències i decisions de les Organitzacions 

Econòmiques Globals Multilaterals segueix estant, formalment parlant, dins de l’àmbit de 

les responsabilitats polítiques dels governs participants, però en realitat es sostreu de 

facte a la crítica pública i a les preses de posició polítiques dels ciutadans democràtics en 

llurs respectives arenes nacionals. D’altra banda, més enllà de l’Estat nacional tampoc hi 

ha cap substitut que pal·liï el creixent dèficit de legitimació en el nivell nacional» 

(Habermas, 2005d: 351, la cursiva és meva). 

 

És a dir, Habermas considera que les teories pluralistes del dret, que promouen 

una societat mundial dominada només per un dret privat fragmentat en «illes 

jurídiques», descriuen i sostenen perfectament el procés actual d’erosió dels processos 

democràtics de legitimació del poder polític dins de l’Estat-nació. Així es descriu aquest 

conegut «desancoratge» entre els afectats per un conjunt d’accions o decisions i els 

subjectes autoritzats a prendre o implementar aquestes mateixes decisions, el que a La 

constel·lació postnacional s’anomenava com «el fi de la congruència». 



Teoria Crítica del poder i de l’opinió pública 
___________________________________ 
 

 

384 

Ara bé, com s’apunta a la citació, oficialment totes les activitats i polítiques que 

duen a terme les institucions internacionals encara depenen strictu sensu de les 

decisions dels Estats, i per tant, aquestes accions haurien de (poder) ser legitimades 

públicament per les seves ciutadanies. Així, tenim l’oportunitat d’entrar un poc més en 

la concepció de Slaughter,218 pluralista jurídica que ha aparegut a una citació anterior de 

Habermas. Per aquesta autora, els membres de les xarxes de govern, els Estats-nació, 

encara han de donar compte i respondre als seus «constituents domèstics» de les seves 

activitats transgovernamentals. Per tant, segons els pluralistes jurídics, teòricament sí hi 

hauria una certa «accountability» dels Estats respecte de les seves ciutadanies.219 És a 

dir, suposadament les teories de la governança global proposen encara un mode de 

legitimació de les xarxes transnacionals. De fet, Slaughter afirma que no cal 

democràcia transnacional per legitimar xarxes de governança global perquè els modes 

de legitimació nacional-estatals són encara vàlids, suficients i útils.220 Evidentment, al 

marge de l’oficialitat, cal denunciar que de forma oficiosa totes les decisions pròpies de 

les xarxes transnacionals eviten els processos estatals de validació democràtica. De fet, 

tal diferència entre el deure i el ser constitueix un dels arguments empírics en favor de la 

cosmopolitització, perquè els processos democràtics nacionals han perdut tot poder de 

control. A més a més, tenim els arguments normatius. I és que cal enfrontar el 

pluralisme jurídic amb el fet, aparentment paradoxal, que aquesta proposta roman 

encara de forma completa dins del paradigma westfalià que vulnera el principi 

discursiu. És a dir, es mantén així la mateixa distinció entre política interior i exterior, o 

activitats internacionals i domèstiques, en tant que els únics hipotèticament capacitats de 

sancionar les decisions dels Estats són els seus mateixos ciutadans, sense tenir en 

compte que els afectats per aquestes decisions superen i desborden amb molt a aquesta 

ciutadania. Per això, proposo tenir en compte que la distinció substancialista entre 

política interior i exterior és present i «nuclear» tant en la teoria clàssica del dret 

internacional, l’estatocentrisme, com en el pluralisme jurídic que sosté les xarxes de 
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governança globals, l’estatofuguisme. Per tot plegat, el mode de legitimació del 

pluralisme jurídic serà tan injust i impracticable com el mode clàssic estatal-nacional. 

De fet i per confirmar això últim: «en tant que participants en les estructures de 

la governança global, [els Estats] han de tenir un codi d’operació bàsic que tengui en 

compte els drets i interessos de totes les persones» (Slaughter, 2004: 163, la cursiva és 

meva). Es demostra el que deia en tant que la bondat de les xarxes de governança global 

i dels actors presents en elles es limita només a «voler» representar i incloure els 

interessos de tot subjecte, però no pas permetre la justa participació d’aquests mateixos 

en la presa de decisions. I Habermas ho percep clarament: 

 

«Enfront de qui són responsables els funcionaris delegats, si aquests negocien regulacions 

multilaterals vinculants que els seus votants nacionals no accepten? I qui decideix el que 

està en interès de totes les nacions afectades en cada cas, si el poder de negociació està 

tan asimètricament distribuït en les organitzacions internacionals com ho estan en el món 

els poders militars i els pesos econòmics dels països participants?» (Habermas, 2005d: 

352, la cursiva és meva). 

 

Per tant, a més a més de no incloure a tots els afectats com a subjectes legítims 

de les negociacions, no ja deliberacions, tampoc no es respecten veritablement els 

processos de legitimació nacional que suposadament diuen seguir. D’aquí la menció al 

pes de la lògica instrumental i el poder militar o econòmic. Per tot plegat, puc afirmar 

que Habermas al text «Una constitució política per una societat mundial pluralista?» 

denuncia l’absoluta no representativitat de les xarxes globals de poder, ja que ni 

inclouen a tot afectat i a sobre, els participants inclosos no tenen un poder de negociació 

simètric i proporcional a la seva legitimitat. Al meu parer, Habermas fa una crítica 

encertada a la incoherència entre les teories liberals de la democràcia nacional i la 

teoria de les xarxes transnacionals de governança, ja que no respecten els mateixos 

principis. Ara bé, tal com explicaré després, lamentablement Habermas no extreu una 

proposta coherent amb la seva crítica. 

En segon lloc, cal analitzar breument l’altre dispositiu teòric que Habermas ha 

identificat com a ideologia que pretén eliminar el deure de legitimació de les xarxes de 

governança global: el neoliberalisme.221 De fet, Habermas afirma que «l’estratègia 
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neoliberal» que pretén descarregar a les institucions mundials de les pretensions 

exagerades de legitimitat és «més prometedora», terme que ens ha de posar sobre 

avís:222 

 

«[Per l’estratègia neoliberal] la força de legitimació dels governs elegits 

democràticament, que envien llurs funcionaris delegats a les organitzacions 

internacionals, ha de bastar per a assolir els acords internacionals, fins i tot quan en els 

països afectats no tengui lloc una oberta discussió democràtica sobre les qüestions que es 

pacten» (Habermas, 2005d: 352, la cursiva és meva). 

 

Així les coses, l’estratègia o concepció neoliberal de legitimació minimalista de 

les institucions globals s’aproparia molt a l’atribuïda als «pluralistes jurídics», ja que 

ambdues corrents defensen que la legitimitat dels Estats-nació, assolida 

democràticament, és suficient per validar els acords que aquests pacten 

internacionalment. Per tant, tant una com altra concepció reprodueixen el model 

westfalià que distingeix entre política interior i exterior, i subsumeix ambdues formes 

d’acció governamental sobre un únic mode de legitimació. I per això mateix, els 

mateixos dèficits que s’han apuntat contra el pluralisme jurídic i les xarxes globals 

s’apliquen a la teoria neoliberal, tant en la vessant empírica com en la normativa. 

Ara bé, en realitat i tal com la darrera frase de la citació indica, el model 

neoliberal té un caràcter específic i diferent del pluralisme jurídic, ja que apel·la a una 

concepció tecnocràtica del poder de les elits, que fa innecessària la validació 

democràtica a qualsevol nivell. No sols apel·la a la suficiència i a l’abast de la 

legitimitat nacional per validar els acords supranacionals, sinó que defensa 

l’autolegitimació de la que són capaços els experts que regulen les institucions globals. 

Per això, si el pluralisme jurídic defensava la legitimitat de les xarxes transnacionals de 

governança sota una racionalitat liberal reduïda a normativitat estratègica, el 

neoliberalisme declara les institucions globals com legítimes o fins i tot mancades de 

necessitat de legitimació popular mitjançant una racionalitat funcionalista-sistèmica 

pràcticament anormativista: 
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«Segons aquesta concepció neoliberal, la desigual distribució del poder dins de les 

Organitzacions Econòmiques Globals Multilaterals no és un problema greu, atès que les 

corporacions representatives són un fals model. El que falta en termes de legitimitat és 

quelcom que pot ser compensat, abans de res, mitjançant la força autolegitimadora de la 

racionalitat dels experts (al que es pot afegir una major transparència de les 

negociacions, una millor informació pels qui es vegin afectats i, en cas necessari, la 

implicació de les Organitzacions No Governamentals)» (Habermas, 2005d: 352, la 

cursiva és meva). 

 

En primer lloc, això connecta directament amb l’esmentada concepció del poder 

de la teoria de sistemes que, segons Habermas a Problemes de legitimació al 

capitalisme tardà, pretén precisament justificar el privilegi de les elits sota una 

racionalitat funcionalista i anormativista. Òbviament, aquesta ideologia s’amaga o 

excusa sota una pretesa racionalitat cientificotècnica, l’economia com a ciència exacta i 

objectivista, que justifica la direcció de tals institucions per part d’experts gestors.223 En 

altres paraules, la idea que observo aquí és que la teoria neoliberal de la política 

substitueix la legitimació per part d’una ciutadania sobirana per una racionalització per 

part de les elits d’experts. Així, suposa la substitució de la democràcia per la 

tecnocràcia.224 

En qualsevol cas, i posant breument entre parèntesi la crítica del neoliberalisme, 

vull dir que gràcies la reveladora citació anterior es perfila una de les meves intuïcions 

principals, segons la qual es podrien distingir dues formes dominants de legitimar les 

institucions globals, político-jurídiques i/o econòmiques: a) una que pretén connectar els 

processos de legitimació democràtica dins dels Estats-nació amb les negociacions 

transnacionals, suposadament transparents i per això accountable; i b) una que demanda 

la participació de tots o la majoria dels subjectes afectats per tals decisions globals en 

els processos de presa de decisió transnacionals.225 

                                                 
223

 Això connecta al meu entendre amb «l’argument epistèmic» que González, I. (2010) rebutja com a 

argument en contra de la democràcia econòmica directa. 
224

 Això mateix critica Habermas (2013b) al seu darrer llibre, titulat en alemany Im Sog der Technokratie. 

—que a falta de traducció oficial podria dir-se En el remolí de la tecnocràcia, o Arrossegats per la 

tecnocràcia. I no cal ni dir que els reguladors públics de tots aquests processos solen romandre passius 

enfront de les alarmants senyals d’irregularitats o injustícies. Cf. el documental Inside Job de Charles 

Ferguson. 
225

 Dins de la primera romandria en bona mesura l’última fase de l’obra postnacional habermasiana, a més 

dels autors (neo)liberals. Dins de la segona voldria situar-hi la Teoria Crítica contemporània, a més d’un 

humil servidor. 
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Aquesta distinció es sosté en part sobre la presa de consciència del rol cabdal 

que juga el valor o principi de la «transparència». Voldria argumentar que la seva 

utilitat té un rol potencialment ideològic, fent de les demandes de major transparència, 

llibertat d’informació i/o participació de les ONG en els processos de «decisió» quelcom 

més aviat coherent amb aquest model neoliberal que pretén, precisament, evadir-se de la 

necessitat de legitimació politicodemocràtica. Això és així perquè el neoliberalisme 

seguiria violant el principi discursiu malgrat existissin institucions internacionals 

«transparents». És a dir, el neoliberalisme només accepta informar millor als afectats, 

però en cap cas incloure’ls com a codecisors responsables i autònoms. Això revela els 

límits radicals que pot tenir qualsevol demanda d’obertura de les institucions,226 claus i 

presents en pràcticament totes les formes de democràcia liberal, tant nacional com 

transnacional, que es volen recolzar en una forma d’esfera pública reactiva, 

sancionadora o censora, la qual només proposa una major «accountability» de les 

institucions, públiques o privades, a través, precisament, d’una major transparència i 

més llibertat d’informació. Però major transparència i informació no dóna més drets de 

participació política. Confondre les dues coses és caure presoner del que anomeno «el 

miratge de la transparència».227 

Per això, escau usar una distinció habermasiana pròpia dels anys noranta, per 

veure la tendència del i al liberalisme d’aquestes propostes: la major transparència i 

llibertat informació, etc., són demandes de drets subjectius individuals, «autonomia 

privada», però no promouen una major «autonomia pública», la qual sols es 

fomentaria amb drets de participació de tota la ciutadania en les preses de decisions, 

cosa que sí permetria una ciutadania més activa i legisladora, més que reactiva i 

censora. Així, cal destacar que les demandes de major transparència i rendició de 

comptes són més coherents amb les defenses de les xarxes transnacionals de governança 

que no pas amb les reivindicacions de major participació i deliberació per part de la 

ciutadania. Per tant, proposo que aquests principis, de transparència, llibertat 

d’informació i/o «accountability», siguin considerats com indicadors liberals de 

legitimitat de les institucions nacionals i transnacionals, els quals no augmenten 

                                                 
226

 Basta esmentar aquí l’ONG International Transparency, que el 2010 va emetre un informe on es situa a 

Espanya (i especialment Balears) a la cua de les institucions transparents europees, 

<http://www.transparencia.org.es/INCAU_2010/RANKING_DE_TRANSPARENCIA_GLOBAL.pdf> 

[18-06-2014]. O els defensors de l’accountability Buchanan i Keohane (2006). 
227

 No debades, el govern de Rajoy ha agafat recentment la Llei de Transparència, promesa incomplerta 

del PSOE, com a bandera i arma contra la corrupció. D’aquí la importància de la meva crítica (Comas, 

2013b). 

http://www.transparencia.org.es/INCAU_2010/RANKING_DE_TRANSPARENCIA_GLOBAL.pdf
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necessàriament el grau de participació popular en aquestes entitats. Ara bé, vull destacar 

que aquesta crítica no suposa el menyspreu i/o el rebuig de la validesa de tal principis i 

criteris. El que vull dir és que, seguint de forma coherent la proposta d’una democràcia 

deliberativa que combini una autonomia privada d’arrel liberal amb una autonomia 

pública d’encuny republicà, s’ha de criticar tota forma de legitimació que només 

inclogui una de les dues vessants, perquè ambdues són necessàries. De fet, són 

interdependents, i per això, la informació i la transparència són requisits 

importantíssims per permetre la deliberació pública posterior. Però així les coses, són 

una condició necessària, no suficient, com voldrien fer creure el liberalisme i/o les 

teories neoliberals de la governança global. D’aquí que hagi triat el terme «miratge», ja 

que la transparència seria una il·lusió interessada que voldria confondre als analistes i 

ciutadans en la seva avaluació de la qualitat democràtica de les institucions. 

Un cop establert aquest punt, cal continuar l’anàlisi del dispositiu ideològic 

neoliberal. És prou interessant assenyalar que els autors neoliberals, que defensen la 

mínima o nul·la necessitat de legitimació de les institucions globals, es recolzen de fet 

en l’existència d’entitats socialment rellevants dins dels Estats-nació que suposadament 

tampoc són legitimades democràtica ni políticament, atès precisament el seu «caràcter 

només regulatiu o funcional». «El model aquí és el professionalisme de les institucions 

no majoritàries», diu Habermas. Aquestes institucions serien les pròpies de la judicatura 

i/o els bancs centrals, claus en les democràcies contemporànies però excloses dels 

processos públics de legitimació nacionals. En concret, per Miles Kahler «la 

responsabilitat de les institucions internacionals, particularment de les globals, es pot 

comparar favorablement a aquests anàlegs domèstics».228 En aquest sentit, el 

neoliberalisme tornaria a compartir la mateixa estratègia que el pluralisme jurídic, això 

és, basar-se en els models de legitimació de les institucions nacionals per validar les 

supranacionals. Però parcialment, ja que els neoliberals es fixen i recolzen en 

«l’autolegitimació» professional i tècnica d’institucions nacionals que regulen qüestions 

jurídiques o econòmiques i que exigeixen una perícia no susceptible de validació 

democràtico-pública. En realitat, això només posa de manifest el que ja comentava 

abans, això és, que ja hi ha dins de les fronteres nacionals, i la UE, institucions i 

relacions socials que s’escapen de la legitimació o crítica pública. És només gràcies al 

                                                 
228

 Kahler (2004: 133). Aquest autor també defensa l’accountability en la governança global, confirmant 

l’anterior. Slaughter i Burke-White (2006) fan el mateix, recolzar allò internacional en allò domèstic. 
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fet que això és així, que el neoliberalisme pot usar-ho com a argument per justificar les 

relacions político-jurídiques internacionals que sostenen els fluxos econòmics globals. 

Com no pot ser d’una altra manera, en total coherència amb la demanda de 

democràcia sense restriccions, també caldria legitimar políticament aquestes 

institucions. Així, en un Estat de dret veritablement deliberatiu, la judicatura sanciona 

lleis que han estat legislades discursiva i públicament. I els professionals que treballen 

allà són càrrecs públics que hi accedeixen gràcies a processos de selecció oberts a tot 

ciutadà i regulats o avaluats també públicament. En aquest sentit, es podria dir que 

malgrat les decisions que prenen els jutges no poden dipositar-se en processos 

participatius i oberts, al marge de l’existència i validesa de tribunals populars, aquesta 

institució sí es legitima i sanciona democràtica i fins i tot deliberativament. Òbviament 

aquestes condicions no es compleixen pas en les institucions transnacionals. Pel que fa 

als bancs centrals, em sembla que majoritàriament es podria fer una anàlisi semblant. 

Tanmateix, malgrat el que acabo de dir fos una tesi ingènua, i si es demostra per tant 

que el neoliberalisme té raó en identificar una institució regulada tècnicament per 

experts, no democràticament, llavors aquest fet seria al meu parer un argument en 

contra de la neoliberalització de tal institució, no en favor de la seva 

«desdemocratització» —tant a nivell nacional i transnacional. 

De fet, Habermas també critica la premissa del model neoliberal de no-

legitimació de les institucions globals. Per tant, defensa la necessària validació 

democràtica de l’arena transnacional. Ara bé, veurem si «deliberativa». Concretament, 

Habermas nega rotundament «l’analogia exonerant» entre les institucions globals i les 

institucions «funcionals» nacionals, la qual evitaria o descarregaria a les primeres de la 

necessitat de ser legitimades.229 Aquest rebuig de l’analogia per part de Habermas té 

dues parts, com la meva, ja expressada: a) la comparació entre les institucions globals i 

un banc central; i b) la comparació entre aquelles i l’administració de justícia nacional. 

En primer lloc, Habermas nega que les institucions globals siguin anàlogues als 

bancs centrals. En tot cas, és cabdal destacar que ell sí accepta la premissa neoliberal 

que sosté la independència dels bancs centrals nacionals: «l’estabilització de la moneda 

exigeix decisions tècniques especialitzades que s’han de confiar a experts». És a dir, 

                                                 
229

 Habermas (2005d: 353). Em sembla que en tant que l’argument neoliberal es basa en comparar 

institucions de dos àmbits «diferents», per tal d’igualar el mode de (no) legitimació d’unes envers les 

altres, es podria fer l’analogia inversa, és a dir, proposar la igualació entre una empresa i una institució 

política per tal de justificar tot el contrari: la necessitat de la primera de ser legitimada democràticament. I 

per tant, escau l’analogia entre Estat i multinacionals, argument del «cas paral·lel» a González, I. (2010), 

per proposar la democràcia econòmica directa. 
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accepta la concepció econòmica funcionalista-sistèmica, dominant a la Teoria de l’acció 

comunicativa. Per tant, estrictament parlant, ell no considera correcta l’analogia 

neoliberal entre els bancs centrals i les «organitzacions econòmiques globals 

multilaterals», i per això no aprova l’estratègia d’evitar a aquestes la necessitat de 

legitimació. Ara bé, Habermas sí ho veu de rebut en el cas dels bancs nacionals. D’aquí 

que hagi expressat anteriorment el meu rebuig a tal idea. I més si tenim en compte que 

la negació de l’analogia la fa en base al fet que les decisions de tals institucions 

mundials afecten a les discussions polítiques i a l’estructura econòmica dels Estats-

nació en conjunt. És a dir, combina tant l’argument empíric com el normatiu, i així 

justifica, en base a l’impacte de la globalització neoliberal i a l’aplicació del principi 

discursiu, precisament la necessitat de legitimitat les institucions globals. Per mi, tal 

raonament de Habermas revela de nou la seva contradictòria concepció de l’economia. 

Perquè si aquestes institucions globals han de legitimar-se pel fet d’afectar el poder 

polític i econòmic dels països sobirans, llavors no s’entén per què els bancs centrals no 

s’han de legitimar igualment, ja que poden afectar igual i/o més.230 En tot cas i 

incoherències apart, allò més important ara és que Habermas rebutja sense ambigüitats 

«l’autolegitimació tecnocràtica» per part de les organitzacions mundials.231 

En segon lloc, Habermas també rebutja el segon tipus d’analogia, entre 

institucions globals equivalents a la judicatura. I en això sí apel·la a raons similars a les 

meves: els jutges i fiscals apliquen una legislació que ha estat promulgada 

democràticament i que, a més a més, pot ser corregida mitjançant els procediments 

polítics. Per tant, com deia abans, cal i/o basta demostrar el caràcter democràtic de les 

institucions hipotèticament «funcionals» per desmuntar l’estratègia neoliberal. Així, ell 

sí respecta la seva pròpia concepció discursiva del dret de Facticitat i Validesa. En base 

a aquesta es poden denunciar les organitzacions internacionals, ja que no es basen en 

lleis sancionables público-democràticament per cap nivell de ciutadania —nacional o 

                                                 
230

 És a dir, Habermas (2005d) mostra tenir una tendència envers una concepció econòmica ideològica, ja 

que les institucions econòmiques nacionals afecten en igual proporció que les transnacionals. Això respon 

al funcionalisme sistèmic residual, base de la tecnocràcia. 
231

 Per això mateix afirma que l’Organització Mundial del Comerç pateix un seriós dèficit de legitimació, 

perquè malgrat la pretensió neoliberal de considerar-la com una «institució no majoritària», aquesta 

entitat emet informes vinculants i pren decisions sobre conflictes d’interessos econòmics o estipula 

«normes sobre la protecció de la salut, el medi ambient, la defensa dels consumidors o dels treballadors». 

En termes de González, I. (2010), les organitzacions mundials articulen una forma de regulació 

macroeconòmica indirecta transnacional que no és democràtica. Per això, apel·lant a «l’argument 

empíric», els Estats-nació apareixen impotents en tal qüestions, i tota forma de democràcia econòmica 

indirecta nacional seria inútil i insuficient. D’aquí que es recolzi una democràcia econòmica indirecta 

transnacional, que Habermas (1998a i 2005d) inclou dins de la «política interior mundial». Òbviament, 

encara seria millor una democràcia directa a qualsevol nivell. 
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transnacional.232 I això és cabdal perquè posa de manifest allò ja observat: que manca 

una democràcia econòmica indirecta transnacional, és a dir, una regulació política i 

legítima de tot allò macroeconòmic, tot incloent tot allò propi del dret privat, mercantil, 

laboral, mediambiental, fiscal, etc. Encara més, Habermas és increïblement vaticinador 

en les seves opinions: «en absència d’una legitimació recognoscible, tals obligacions 

del dret internacional poden tenir un impacte sobre els sistemes legals nacionals i poden 

fer necessaris intensos i penosos ajustos».233 No cal fer cap més comentari per entendre 

que la globalització econòmica és la responsable, mitjançant un conjunt d’institucions 

transnacionals il·legítimes i no democràtiques, de gran part dels canvis legislatius, 

polítics i econòmics que es pateixen actualment dins dels Estats-nació. I per tant, només 

roman una opció viable: exigir la legitimació democràtica i transnacional de les 

institucions mundials econòmiques, en el que seria una forma de democràcia 

econòmica indirecta postnacional. 

Ara bé, la situació és tal que Habermas no sols analitza un discurs, el 

neoliberalisme, que pretén assolir tals fins; sinó que descriu una concepció que està més 

bé articulada ad hoc i a posteriori per «legitimar», paradoxalment, les vigents relacions 

internacionals. Per això, ell afirma que «hi ha una afinitat electiva entre el programa 

neoliberal i l’estructura organitzativa de les Organitzacions Econòmiques Globals 

Multilaterals existents» (Habermas, 2005d: 354). I l’aportació rellevant de l’autor 

germànic és detectar que l’estratègia neoliberal d’evasió de la legitimació pública 

incorpora un tret inèdit. En tant que el dret privat sembla regular activitats socials que 

estan exemptes de legitimació, el neoliberalisme voldria crear una «societat de dret 

privat» d’abast mundial, cosa similar al «pluralisme jurídic». Això reprodueix de nou i 

claríssimament la distinció essencialista entre públic i privat, la qual pretén amagar i 

naturalitzar ideològicament unes relacions de poder il·legítimes dins de tot espai privat, 

al·legant que no cal democratitzar les interaccions dins uns àmbits on els subjectes 

individuals assoleixen compromisos i signen contractes voluntària i lliurement.234 En 

base a tal comprensió, puc afirmar que el fet que el neoliberalisme, com a doctrina que 

vol legitimar mínima, no democràtica i/o tecnocràticament les institucions 

transnacionals, apel·li a la distinció conservadora i essencialista entre públic i privat, 

                                                 
232

 «A l’Organització Mundial del Comerç no hi ha una instància legislativa que pugui fixar o canviar les 

normes en l’àmbit del dret comercial internacional» (Habermas, 2005d: 353). 
233

 Això permet entendre perfectament l’efecte brutal que tenen els mal anomenats «rescats financers» per 

part de la Unió Europea respecte de Grècia, Irlanda, Portugal, Espanya, etc. —es diguin o no així. 
234

 Òbviament, és la distinció que González, I. (2010) critica per reivindicar la democràcia econòmica, i la 

mateixa que denuncien les feministes per demanar unes relacions privades justes. 
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demostra l’encert de postular una correlació causal o funcional entre aquesta i la 

separació també ideològica entre política interior i exterior. I és que l’anàlisi crítica de 

Habermas respecte del neoliberalisme mostra com la distinció entre públic i privat és un 

mecanisme ideològic que també sosté parcialment la separació entre política interior o 

domèstica i política exterior o internacional. És per això que el neoliberalisme justifica 

una societat mundial integrada només funcional i sistèmicament a través dels mercats 

liberalitzats, mentre que els Estats-nació concentrarien totes «les obligacions socials i 

mediambientals residuals». D’aquí que Habermas observi bé que el neoliberalisme 

considera del tot innecessària, contraproduent i àdhuc perillosa una «política interior 

mundial» que assumeixi tasques redistributives o polítiques més enllà de les fronteres 

nacionals. És per això que el neoliberalisme aposta per la clausura de tota forma de 

política i de necessitat de legitimació dins dels límits dels Estats-nació, deixant les 

relacions supranacionals com a simples interaccions economicofuncionals a regular per 

experts. Perquè és un àmbit privatitzat.235 Estrictament parlant, no caldria ni tan sols una 

«governança global». 

Per aquesta bateria d’arguments, el problema de fons és la contradicció o 

antítesi que Habermas observa entre el neoliberalisme i tota forma d’Estat democràtic: 

 

««El problema no consisteix en què aquestes teories [el neoliberalisme i/o el consens de 

Washington, etc.], com qualsevol altra, podrien resultar falses. Allò inquietant és més bé 

una conseqüència que apareix en el curs de la reestructuració neoliberal a la llarga de 

l’economia global. La política de reconversió de les formes de regulació polítiques en 

mecanismes de mercat contribueix al seu propi manteniment, perquè un canvi de la 

política es fa més difícil en la mesura que es redueix l’espai d’acció per a les 

intervencions polítiques en quant a tals. L’autorestricció pretesa políticament de l’espai 

d’acció política en favor de les forces d’autoregulació sistèmiques privaria a les 

generacions futures precisament dels mitjans que són irrenunciables perquè puguin 

corregir el curs que s’ha pres. Encara que cada nació “es decideixi conscient i 

democràticament a ser un Estat competitiu, enlloc d’un Estat del benestar”, aquesta 

decisió democràtica no tindrà més remei que destruir els seus propis fonaments si 
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 Habermas apunta directament a G. W. Bush com un dels portaveus destacats de tal projecte de societat 

privada mundialitzada. Però li nega la possibilitat d’assolir un «beneplàcit mundial». Encara més, 

Habermas aprofita l’avinentesa per criticar el «consens de Washington», doctrina econòmica que 

contextualitza l’estratègia neoliberal i que en el fons és «una teoria fal·lible i altament controvertida o, 

més exactament, en la combinació dels ensenyaments econòmics de l’Escola de Chicago amb una 

determinada variant de la teoria de la modernització» (Habermas, 2005d: 354). 
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condueix a organitzar la societat de tal manera que es faci impossible anular aquesta 

pròpia decisió per vies democràtiques» (Habermas, 2005d: 354-355, la cursiva és meva). 

 

En primer lloc, resulta que el neoliberalisme «s’autolegitima» o s’imposa 

suposadament com un requisit funcional, en la mesura que la seva implementació 

suposa la progressiva dissolució i/o erosió de les capacitats polítiques de regular les 

interaccions socials, nacionals i postnacionals. El que vull destacar és que Habermas usi 

l’expressió «política de reconversió», ja que revela com el neoliberalisme és, malgrat la 

seva màscara i negativa, un programa polític ple d’objectius i valors normatius. Entre 

aquests, es prioritza la reducció al mínim de tota forma de poder polític democràtic, 

legítim i/o sancionable mitjançant el poder comunicatiu i públic. És a dir, Habermas 

permet denunciar el fals i ideològic anormativisme del neoliberalisme.236 

En segon lloc, en la mesura que Habermas apel·la a les generacions futures, em 

sembla que s’obri una nova perspectiva temporal en la teoria de la justícia 

habermasiana, inclusiva temporalment. Així, crec que la democràcia deliberativa 

apareix com l’únic mode de legitimar l’Estat, el dret i el poder de forma sostenible, és a 

dir, de forma tal que no posi en perill l’autonomia pública de les futures generacions de 

ciutadans. Això és, sense que redueixi ni afecti negativament a la capacitat 

d’autolegislació d’aquestes futures generacions. 

En tercer lloc i com deia prèviament a la citació i al capítol dedicat al nou 

escenari històrico-econòmic, Habermas considera que el neoliberalisme suposa 

l’autonegació i/o el suïcidi de tota forma de política democràtica i de dret 

constitucional, per tant «revisable» per la ciutadania, en favor d’una regulació 

sistemicofuncional, anormativa i no intencional de les relacions socials, quelcom que 

durà a la destrucció de totes les formes de convivència legítima i pacífica, a qualsevol 

nivell.237 En aquest sentit, ell insinua que malgrat es pugui acordar hipotèticament i 

validar públicament el projecte neoliberal, la democràcia té o ha de tenir uns límits 

insuperables, tot essent-ne un el neoliberalisme, tal com el feixisme en fou un altre al 

segle XX. Per aquesta raó, el diagnòstic és que actualment patim una crisi radical de tota 
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 El mateix fan Boltanski i Chiapello (1999) en parlar d’un «nou esperit del capitalisme» que permet 

legitimar-lo. Per tant, malgrat abans he insinuat que Habermas flirtejava amb postulats funcionalistes, al 

text «Una constitució política per una societat mundial pluralista?» ell és ben crític i contrari a tota 

concepció de l’acció social d’arrel sistèmica. 
237

 Això mateix digué Habermas (1998a) al descriure el neoliberalisme com una autodissolució de la 

política o una política suïcida que vol deixar tota regulació social en safata per a les decisions d’un 

suposat lliure mercat. 
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forma d’acció política, estatal o global, tot constituint, al meu parer, un argument 

empíric en favor de la cosmopolitització de la democràcia i del dret.238 

Per concloure voldria demandar al lector que tingués present el gruix de les 

crítiques habermasianes a les teories de la governança global. Ho faig perquè Habermas 

rebutja tant els modes de legitimació d’aquestes que es volen fer servir simplement dels 

canals polítics tradicionalment estatals, com els intents d’evadir-se de la necessitat de 

legitimació, entre els quals destaquen el pluralisme jurídic i el neoliberalisme. En 

especial, voldria que es mantingués en ment el rebuig de l’ús neoliberal del principi de 

transparència, ja que serà clau a continuació. 

Un cop explicades les crítiques a l’estatofuguisme, cal veure per fi la proposta 

habermasiana de legitimació de la política transnacional, i preguntar-se si és o no 

deliberativa. 

Doncs bé, la primer resposta que es pot donar a aquesta pregunta és 

sorprenentment negativa. És a dir, quan Habermas estudia les alternatives a un Estat 

democràtic de dret cosmopolita, per a dur a terme aquesta redistribució global, la 

principal que troba és una «política interior mundial» que no es legitimi 

deliberativament, ja que això requeriria una forma jurídico-institucional estatal: 

 

«Aquesta política podrà legitimar-se a partir del fonament manco ambiciós que 

representen les formes d’organització no estatal dels sistemes internacionals de 

negociació que avui en dia ja existeixen per a altres àmbits polítics. En general, els 

arranjaments i procediments d’aquest tipus requereixen de compromisos entre actors que 

decideixen independentment i que disposen d’un potencial de sanció per fer respectar els 

seus respectius interessos» (Habermas, 1998a: 142, la cursiva és meva). 

 

En altres paraules, Habermas considera que la impossibilitat d’un Estat 

deliberatiu mundial no impedeix una política interior mundial amb aspiracions 

redistributives. Ara bé, la política interior mundial no podrà gaudir d’una forma 
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 Ara bé, tal com plantejava al capítol anterior, aquesta crítica radical del neoliberalisme, com a 

intrínsecament antitètic de la democràcia, no suposa necessàriament una condemna anàloga del 

capitalisme. Per això cal esmentar les tesis de Claus Offe (1972a, 1972b, 1973, 1981 i 1984), qui postulà 

el mateix de la relació entre Estat del benestar i capitalisme. Així, cal preguntar-se com pot Habermas 

«acceptar» acríticament la teoria capitalista de l’economia sense veure que és tan antidemocràtica com el 

neoliberalisme. He de suposar que per ell el capitalisme encara permet una regulació política de la 

societat, això és, una forma legítima de democràcia econòmica indirecta o macroeconomia. 
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deliberativa, ja que aquesta està reservada per a comunitats constituïdes estatalment.239 

De fet, estrictament parlant, va emergint la idea segons la qual altres formes de 

democràcia sí són assolibles mundialment, i que només la democràcia específicament 

deliberativa de tipus cosmopolita no és defensable planetàriament. Per això, ell acaba 

defensant la necessitat de formes institucionals internacionals, político-jurídiques més 

aviat d’arrel liberal, que recorden a les teories de la governança global.240 Tot això ho 

afirma literalment Habermas a La constel·lació postnacional, per qui, gràcies a aquests 

sistemes internacionals de negociació entre actors estatals sí es pot formar una política 

interior mundial sense un govern mundial. 

No obstant això, encara no es tanca la qüestió de com es pot validar aquest 

model institucional. Per això Habermas es pregunta «com és possible una legitimació 

democràtica de les decisions més enllà de l’esquema d’organització estatal?».241 És a 

dir, consegüentment amb la interrogació, ha d’haver una forma democràtica de 

justificació, però ja no deliberativa. Aquesta és la meva interpretació: a partir d’aquest 

text de l’any 1998, Habermas abandona el deliberacionisme com a criteri normatiu i 

com a praxi pública «de legitimació» de l’ordre polític i jurídic, ara global. I això era 

impensable a tenor de Facticitat i Validesa. En conseqüència, analitza altres formes de 

legitimació del poder polític, al marge de l’Estat, tot i que més que explorar noves 

formes democràtiques de legitimació, tendeix a retornar al passat i reivindicar la que 

era una de les dues tradicions font del deliberacionisme, el liberalisme.242 

Tot confirmant el que acabo de dir, Habermas repassa els principis i categories 

centrals de les tradicions que han configurat el deliberacionisme.243 D’entrada, destaca 

que la participació és un concepte clau tant del liberalisme com del republicanisme, en 

tant que forma d’expressar la voluntat política del sobirà. Habermas remarca que, 

gràcies a Kant, el tret voluntarista de la participació es transformà en un procés més 

aviat cognitiu i epistèmic, en tant que es feia un ús públic de la raó que formava 

democràticament aquesta voluntat. I així, el procediment començà a ser considerat la 
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 Per això, es fa palès que a La constel·lació postnacional Habermas sí sembla acceptar els modes de 

legitimació que a la següent dècada, al text «Una constitució política per una societat mundial 

pluralista?», rebutjarà. 
240

 Habermas (1998a: 143). Grosso modo aquestes teories defensen que la legitimitat es redueix a allò que 

les relacions de poder estableixen, tot basant-se en compromisos d’interessos. 
241

 L’èmfasi és meu. 
242

 Així les coses, Habermas (1998a) arriba a la mateixa situació i plantejament teòric que es fan 

Buchanan i Keohane (2006): com s’han de legitimar les institucions globals, al marge de l’eventual 

possibilitat de la democràcia mundial, deliberativa o no? 
243

 Habermas (1998a: 143). El mateix féu a La inclusió de l’altre, però amb la intenció de reafirmar la 

democràcia deliberativa. 
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clau de la legitimació, al marge de la participació i/o de la voluntat del sobirà, ja que 

aquest mètode de validació permetia esperar uns resultats racionals i acceptables.244 En 

conseqüència, el deliberacionisme ja no fa dependre la legitimació democràtica del 

poder en la participació i/o l’expressió de la voluntat del sobirà, sinó en la racionalitat 

intersubjectiva del mateix procediment. Per tant, en aquest text el deliberacionisme no 

depèn de l’efectiva participació de la ciutadania. I així s’arriba a la idea clau: 

 

«[La teoria de la democràcia discursiva canvia les condicions de legitimitat de la política 

democràtica]; però no en la mesura en què una opinió pública efectiva, la qualitat de la 

deliberació i l’accessibilitat d’aquesta, l’estructura discursiva de la formació de la 

voluntat i de l’opinió pública, poguessin substituir completament els procediments 

convencionals de decisió i representació. Però el centre de gravetat es desplaça des de 

l’encarnació concreta de la voluntat sobirana en persones, eleccions, assemblees i vots, 

fins a les exigències procedimentals dels processos de comunicació i decisió» (Habermas, 

1998a: 144, la cursiva és meva). 

 

Per tant, Habermas a La constel·lació postnacional assoleix la posició més 

liberal de tota la seva obra,245 en tant que interpreta de la forma més conservadora 

possible el seu propi principi discursiu, segons el qual les normes només són vàlides si 

«poden ser acceptades per tot potencial afectat», sense requerir ara ja de l’acceptació 

«efectiva i concreta» d’aquest subjecte implicat o tot permetent que sigui representat per 

un altre, com a forma d’acceptació formal i delegada d’aquestes normes. Per això 

remarca estratègicament que el deliberacionisme no substituïa ni eliminava pas les 

formes liberals de legitimació democràtica, les subsumia. 

En base a l’anterior, afegeix que «d’aquesta forma, s’afluixa el lligam 

conceptual entre les formes democràtiques de legitimació i les formes conegudes 

d’organització estatal».246 Encara més, Habermas (1998a: 144, la cursiva és meva) arriba 
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 Aquest canvi permet destacar una diferència fonamental entre liberalisme i republicanisme, d’una 

banda, i el deliberacionisme, de l’altra: les dues primeres tradicions es basen en una voluntat subjectiva, 

pròpia de la modernitat il·lustrada, mentre que l’última es sosté sobre una raó intersubjectiva. Aquesta és 

«l’essència» de la democràcia basada en la teoria del discurs: un procés públic de legitimació del poder a 

partir d’un procediment que garanteix una expectativa de racionalitat intersubjectiva a les lleis i a les 

polítiques governamentals. 
245

 De fet, dos anys abans publica amb Rawls els articles que formen Debat sobre el liberalisme polític. 
246

 Tal idea dóna peu a una crítica. Si el deliberacionisme supera el requisit de la participació efectiva i 

per això permet pensar en formes «no estatistes» de legitimació, llavors per què Habermas ha postulat que 

no és possible un deliberacionisme mundial sense govern mundial? És a dir, com pot Habermas postular 

primer que el deliberacionisme és inviable fora o més enllà d’una comunitat constituïda i estatal, i just 
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a la idea que «formes de legitimació, suposadament dèbils, apareixen ara sota una nova 

perspectiva». Per mi, ara està disposat a valorar i acceptar formes no deliberatives de 

legitimació dels sistemes internacionals que regulen les relacions polítiques, 

econòmiques i jurídiques mundials, una xarxa d’institucions que prèviament havia 

criticat. 

Així les coses, tot aprofundint en aquesta acceptació del que anys després 

criticarà, Habermas apunta que, en tant que aquesta política interior mundial es 

constitueix mitjançant acords entre Estats, i aquests tenen «comunicació amb els 

processos en el seu interior dels que depenen els seus respectius governs», escau una 

modificació en la concepció de la publicitat, per tal d’acomodar-se a la nova proposta 

de legitimació no deliberativa de la política mundial. És a dir, resulta que continuaran 

essent les esferes públiques nacionals les que avaluaran, com a poder comunicatiu vàlid, 

les actuacions i decisions dels seus respectius governs en l’àmbit internacional. Per tant, 

aquest model de legitimació renuncia i/o no depèn ja de cap esfera ni de cap opinió 

públiques transnacionals.247 Precisament per això: 

 

«Aquest canvi de perspectiva, des de les “relacions internacionals” fins a una política 

interior mundial, no s’ha d’esperar dels governs excepte que els pobles premiïn aquest 

canvi de consciència. I ja que les elits governants s’esforcen dins del seu territori 

nacional per aconseguir l’aprovació i la reelecció, no han de ser castigades si ja no 

treballen en el marc de polítiques tendents a la “independència nacional”, sinó d’aquelles 

que insereixin aquestes dins dels procediments cooperatius d’una comunitat cosmopolita. 

Les innovacions no tenen lloc si les elits polítiques no troben també eco en les 

orientacions valoratives prèviament reformades dels seus pobles. Però si 

l’autocomprensió dels governs capaços d’acció global només pot canviar sota la pressió 

d’un transformat clima polític interior, la pregunta decisiva és si en les societats civils, i 

en les opinions públiques polítiques de les societats de gran format, a Europa i en la 

República Federal, pot arribar a desenvolupar-se una consciència cosmopolita de 

solidaritat obligatòria. [...] Els seus primers receptors no són els governs, sinó els 

ciutadans i els moviments ciutadans» (Habermas, 1998a: 145, la cursiva és meva). 

 

                                                                                                                                               

després afirmar que el deliberacionisme és precisament el que permet una legitimació no estatista? Això 

revela que Habermas frega múltiples contradiccions, incoherències i carrerons sense sortida. 
247

 Al proper capítol em concentro específicament en l’esfera pública, però calia explicar això aquí. 
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Per tant, per a Habermas la necessària política interior mundial redistributiva és 

possible, i a més es pot legitimar democràticament en tant que seran els pobles, les 

societats civils i les opinions públiques nacionals els que avaluïn normativament les 

accions dels seus governs estatals. Des del moment que es renuncia a una democràcia 

deliberativa cosmopolita i sols es demanda una política interior mundial d’encuny 

liberal, ja no es requereix d’una esfera pública mundial. Així, el fòrum de discussió de 

les decisions vinculants, és a dir, l’espai on es critica i analitza intersubjectivament el 

poder polític sí global, són de nou les respectives esferes públiques nacionals. És a dir, 

malgrat es creï un poder polític transnacional, aquest no assolirà una forma jurídica ni 

institucional «estatal» i per tant, no caldrà cap opinió pública anàloga, mundial, i per 

tant, el poder polític postnacional, tot essent únic, podrà ser legitimat i/o deslegitimat 

en les esferes públiques nacionals. 

Això demostra el que ja havíem anticipat quan, en tractar del rol de l’Estat-nació 

en el nou escenari globalitzat, deia que Habermas critica tants els dèficits de validesa 

com de facticitat dels governs nacionals, però que tanmateix, Habermas a La 

constel·lació postnacional també rebutjava la liquidació o dissolució de l’Estat en les 

xarxes postnacionals, tot demandant organismes polítics internacionals que tenguin en 

compte als Estats.248 Específicament, reivindicava una política transnacional que 

«amarri i limiti les xarxes globals», dirigida als i pels Estats-nació. Així les coses, es pot 

afirmar que la política interior mundial habermasiana obliga a una concepció de la 

publicitat neoestatista. És així perquè la legitimació no deliberativa de tal política no té 

lloc més que a partir dels processos de validació estatals o continentals-europeus. És a 

dir, la política interior mundial pot ser legitimada a través d’un món «constituït» només 

per un conjunt d’Estats democràtics de dret. Perquè són les ciutadanies nacionals les 

que tenen el rol cabdal de possibilitar la democràcia a qualsevol àmbit, en tant que 

poden votar o no als partits i governs «estatocèntrics» i/o als que promoguin polítiques 

«cosmopolites», en funció de les seves polítiques exteriors. D’entrada, concedeixo a 

Habermas que això no suposa necessàriament reeditar el principi territorial que distingia 

essencialistament entre interior-exterior, ja que es relativitza la distinció. De fet, això 

connecta amb la idea prèvia, segons la qual la democràcia deliberativa nacional ja és 

un motor de transnacionalització o «cosmopolitització». És a dir, la democràcia 

deliberativa a escala nacional pot ser el millor instrument per a assolir una política 
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 Habermas (1998a: 109). 
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redistributiva mundial i fins i tot cosmopolita. I en conseqüència, tenint en compte el 

criteri analític de distinció de l’obra habermasiana que he proposat i que estructura el 

present treball,249 Habermas a La constel·lació postnacional insinua implícitament que 

en realitat, la democràcia nacional i la supranacional es necessiten mútuament i són 

interdependents.250 Això és així perquè: a) només gràcies a la primera els únics actors 

polítics amb capacitat d’acció, els Estats —i aquí està el punt de realisme polític—, 

estaran disposats i/o obligats a implementar polítiques redistributives a nivell global que 

siguin legítimes i b) només aquestes polítiques redistributives mundials permetran 

posteriorment que aquests mateixos Estats-nació recuperin el poder econòmic i polític 

imprescindible per a desenvolupar polítiques socials de benestar dins de la comunitat 

jurídica nacional, sense les quals, el país seria il·legítim i per tant no hi hauria tampoc 

les condicions sociològiques per a la democràcia. En aquesta justa mesura, Habermas 

podria afirmar que la legitimació de la política interior mundial sí és deliberativa, tot 

responent al títol del present apartat, ja que en última instància, només és possible i 

avaluable a través de la democràcia deliberativa a escala nacional. 

Ara bé, tenc dues objeccions a fer. En primer lloc, el llenguatge de Habermas 

apunta més bé a «castigar o premiar» electoralment als governs nacionals, i per tant, 

sembla que es defensa més un model liberal, representatiu i formal de democràcia 

nacional que no pas un de deliberatiu.251 Així i tot, res impedeix substituir aquestes 

expressions i concebre l’esquema defensat a dalt sota condicions deliberatives. Així, el 

model seria representat per una democràcia deliberativa nacional i una democràcia 

internacional més bé liberal. En segon lloc i malgrat haver concedit això, apareixeria 

llavors una asimetria institucional entre aquests dos nivells de democràcia i/o 

legitimitat, un nacional i l’altre mundial, que és injustificable en base al nucli normatiu 

discursiu aquí defensat. Aquest desequilibri s’observa en tant que la democràcia estatal 

ha de ser deliberativa per garantir que l’acció política transnacional dels seus governs 

sigui legítima, mentre que la política interior mundial no pot ser deliberativa, malgrat sí 

sigui legítima i fins i tot democràtica. És a dir, l’argument i la proposta habermasiana 

d’una política interior mundial legítima sense l’existència d’un Estat mundial 

deliberatiu cau potencialment en un cercle viciós irresoluble o petitio principii. Així les 
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 El meu criteri separa entre la fase estatocèntrica i la fase postnacional de Habermas en tant que en la 

primera la democràcia nacional, del tipus de sigui, és possible al marge d’una eventual democràcia 

mundial, però en la segona, la democràcia dins un Estat és impossible sense una prèvia democratització 

de tots els tipus de relacions de poder globals. 
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 Com l’autonomia pública i la privada a Facticitat i validesa. 
251

 Això seria contradictori amb els textos anteriors, principalment Facticitat i Validesa. 
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coses, el que prèviament he anomenat «interdependència entre democràcia nacional i 

transnacional» seria en realitat expressió d’una invalidesa lògica, en tant que la 

democràcia nacional és requisit de la redistribució mundial, la qual al seu temps és la 

precondició de la democràcia nacional. I en això no puc concedir la raó a Habermas. 

Aquí rau una tensió molt difícil de resoldre, excepte en un sentit: també 

transnacionalitzar de forma deliberativa la democràcia global. Per tant, només criticant 

l’abandonament habermasià previ del deliberacionisme cosmopolita es pot evitar tal 

circularitat.252 

Tot aprofundit en aquesta línia, Habermas afirma: 

 

«Una participació institucionalitzada de les organitzacions no governamentals en les 

deliberacions del sistema internacional de negociacions augmentaria la legitimació dels 

procediments en la mesura en què, per aquesta via, s’assoliria fer transparents per a les 

opinions públiques nacionals processos de decisió transnacional de nivell intermedi i 

acoblar-los, d’aquesta manera, als processos de decisió que tenen lloc a nivell nacional» 

(Habermas, 1998a: 144, la cursiva és meva). 

 

Torna a quedar clar com la legitimació no deliberativa de la política interior 

mundial depèn només de les esferes públiques nacionals. En segon lloc, cal destacar 

com ja s’insinua un dels trets claus de la nova forma de legitimació no deliberativa 

d’aquestes institucions internacionals: la transparència dels processos de presa de 

decisió, valor que sembla substituir al de la necessària inclusió de tots els afectats, 

implicats o participants. És a dir, l’abandonament del deliberacionisme cosmopolita 

imposa que el principi de transparència substitueixi al principi discursiu. Això 

justificaria que no participi tothom o permetria un mode de legitimació malgrat «no 

pugui» participar tothom. O això es vol fer creure.253 En la mesura que no tothom pot 

participar en la decisió, almanco s’ha de garantir que aquest procés sigui transparent.254 
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 Això intenta la Teoria Crítica contemporània. Cf. Fraser, Forst o Benhabib, entre d’altres. 
253

 Cal lamentar que, en aquest canvi normatiu, Habermas tergiversi el significat del terme «deliberació», 

d’aquí la meva cursiva a la citació, ja que els processos de negociació i presa de decisions internacionals 

no poden comparar-se ni prou fet sí amb les discussions públiques inclusives i obertes que el mateix 

Habermas descrivia prèviament. Així, l’ús conscient d’aquest terme és ideològic, perquè pretén atorgar 

una pàtina de validesa a un mode de legitimació del poder en absolut deliberatiu; es tracta d’acords i 

negociacions entre un conjunt d’actors molt selecte, exclusiu i excloent; i a més no permet la inclusió de 

tot tipus de discurs o racionalitat. És a dir, en cap cas satisfaria els requisits que el mateix Habermas 

exigia a Facticitat i Validesa o La inclusió de l’altre. Cal repetir de nou que el mateix principi de 

transparència és també clau per Buchanan i Keohane (2006), per qui les institucions internacionals han de 
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Posteriorment, de forma coherent amb el que deia La constel·lació postnacional 

en contra de la viabilitat d’un Estat mundial deliberatiu i en favor d’una política interior 

mundial dirigida per Estats-nació sí democràtics, al text ««Una constitució política per 

una societat mundial pluralista?» Habermas tampoc no fa descansar la democràcia 

mundial en la deliberació d’una ciutadania solidària, sinó directament en Estats-nació 

poderosos que actuen o implementen les decisions de les entitats supranacionals 

impotents. Per tant, ja no cal una ciutadania mundial amb una identitat ètica comuna, 

sinó que el subjecte del cosmopolitisme liberal habermasià són directament els Estats-

nació «reformats» o «de segona generació».255 Explícitament: 

 

«Una societat mundial constituïda políticament com un sistema de molts de nivells que 

pot fer possible, fins i tot en absència d’un govern mundial, una política interior mundial 

de la que manquem fins a avui, especialment en els camps de les polítiques globals 

econòmiques i mediambientals» (Habermas, 2005d: 325, la cursiva és meva). 

 

                                                                                                                                               

ser avaluades en base a la seva transparència, al marge de la possibilitat o existència d’una democràcia 

mundial. 
254

 Així i tot, el filòsof teutó no (s’)acaba de convèncer respecte d’aquest model de legitimació de la 

política interior mundial. Per això conclou que «la regulació d’una societat mundial no ha pres fins ara ni 

tan sols la forma d’un projecte que pogués ser explicat mitjançant exemples» (Habermas, 1998a: 145). 

D’aquí que faci propostes tímides i incoherents, com la de realitzar referèndums globals en base a una 

teoria del discurs deliberativa, la viabilitat a escala mundial de la qual ha estat rebutjada prèviament. De 

fet, la major contradicció és que prèviament afirmà que el deliberacionisme ha permès superar el 

voluntarisme polític, al confiar la legitimació en el procediment, però finalment Habermas fa dependre 

tota la política interior mundial exclusivament en la voluntat subjectiva d’un grup selecte d’actors. En tant 

que aquests agents continuen essent els Estats-nació, té sentit parlar d’estatocentrisme postnacionalista. 

Així, la política interior mundial serà legítima si aquests governs accepten superar «l’interès nacional» en 

favor d’una «global governance». D’aquí la meva crítica a la claudicació de Habermas enfront del 

liberalisme internacionalista, i per això cal redirigir la mirada cap a altres autors continuadors de les 

reflexions habermasianes. Dins de la Teoria Crítica contemporània, Regina Kreide, Rainer Forst, etc. 

Perquè la demanda habermasiana d’una política interior mundial, unida a la seva renúncia a una 

democràcia deliberativa cosmopolita, suposa una justificació ideològica incoherent de les teories liberals 

de la governança global, que imposen el criteri de l’eficàcia o eficiència sobre el requisit de la legitimitat 

democràtica. 
255

 Per a Habermas, el dret transnacional té una validesa superior sobre el nacional; però els Estats tenen 

més facticitat que els organismes transnacionals. Per això, cal modificar l’autocomprensió que tenen de si 

mateixos els Estats-nació, per tal de fer que connectin els seus interessos amb aquells organismes i posin 

voluntàriament en la seva disposició tot el seu potencial de violència. Així, Habermas (2005d) demana un 

procés d’aprenentatge que afecti no només la ciutadania sinó també els mateixos Estats-nació, tot 

modificant aquests la seva pròpia «identitat». Si a La constel·lació postnacional calia que la ciutadania 

nacional protagonitzés els processos d’aprenentatge per esdevenir cosmopolita i exigir així als seus 

governs respectius una política interior mundial, ara són els Estats mateixos els que han de viure aquests 

processos educatius que els farà acceptar la subordinació dels interessos nacionals als transnacionals. 

Òbviament, em sembla del tot irrealista i contrafactual pensar que els únics agents amb poder militar i 

violent puguin «reeducar-se» per sotmetre’s voluntàriament a les ordres d’unes institucions 

supranacionals impotents. 
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Per tant, Habermas mantén el desig d’una política interior mundial capaç de fer 

redistribució, i hi afegeix l’objectiu de garantir també la seguretat ecològica. Ara bé, cal 

aclarir si tampoc és una forma de política deliberativa que descansi en un poder polític 

connectat necessàriament a un poder comunicatiu. Per assolir-ho, cal anticipar que 

Habermas postula que sota les condicions socioeconòmiques actuals, el neoliberalisme 

globalitzat, cal i és possible que l’Estat-nació desenvolupi una forma de benestar comú 

que es composa de tres dimensions irreductibles, i que aquesta concepció de la justícia 

triàdica s’ha de traslladar i continuar coherentment al nivell transnacional. 

Ara és el moment d’advertir que cal tenir molt en compte que Habermas 

desenvolupa una nova concepció sociològica que pretén donar compte dels nous 

escenaris sociopolítics que s’articulen al món. És a dir, Habermas fa descansar ara la 

política interior mundial en una nova teoria sociològica global, segons la qual hi ha 

diversos nivells o «arenes polítiques» i distints agents en cada una d’elles.256 Tot 

comença així: 

 

«Mentre que el sistema de dret internacional que es centrava en els Estats només coneixia 

una classe de jugador, els Estats nacionals, i dos tipus de camps de joc, la política interna 

i la política exterior o, en altres paraules, els assumptes interns i les relacions 

internacionals, la nova estructura de la societat cosmopolita es caracteritza per tres arenes 

i per tres classes d’actors col·lectius» (Habermas, 2005d: 325). 

 

Al marge de confirmar de nou la crítica i la superació de la distinció 

substancialista entre política interior i exterior, es percep ja la necessitat d’advertir que 

els termes «arena» i «esfera» o «espai» condueixen a propostes normatives distintes. 

Així, és coherent postular que la democràcia deliberativa, tant a nivell nacional com 

transnacional, es sosté sobre espais o esferes públiques, mentre que la proposta política 

habermasiana des de La constel·lació postnacional es recolza més bé en una «arena» o 

«camp de joc» que és molt més coherent amb la perspectiva sociològica liberal, on els 

actors són jugadors racionals que segueixen una lògica bàsicament instrumental, 

malgrat s’hagi i es pugui reglamentar.257 Així, la política interior mundial es jugarà en 

una arena supranacional o transnacional, però no en una esfera pública global. Això 

                                                 
256

 Com a El dret internacional en la transició cap a una conjuntura postnacional (Habermas, 2003c). 
257

 Això ens duria a analitzar les obres dels altres teòrics crítics, per comprovar si respecten aquest matís. 

D’entrada, sembla que Nancy Fraser (2008a) no fa la suficient distinció, usant sense precaucions «arena» 

com a sinònim d’esfera o espai públic. 
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és molt rellevant, ja que l’absència o dèficits d’aquesta última ja no són problemàtics, en 

la mesura que ja no és necessària, perquè la proposta habermasiana ha deixat de ser una 

democràcia deliberativa mundial. 

En tot cas, cal destacar que Habermas defensa la mateixa justícia triàdica tant 

en l’arena nacional com en la internacional o transnacional,258 però considera que en 

l’arena global o supranacional,259 una «Organització Mundial» hauria d’implementar 

una altra política, més vinculada a la defensa de la pau i dels drets humans. 

Òbviament, em resulta sorprenent que Habermas opini que a nivell supranacional les 

qüestions són més de «natura legal que de naturalesa política», ja que es tracta de 

preservar la seguretat i els drets humans. A més, cal aclarir millor quines són les 

funcions que hauria de tenir aquesta política interior mundial, responsabilitat de 

«l’arena transnacional».260 Doncs bé, són: a) les pròpies de l’economia, això és, la 

redistribució justa de recursos per assolir un nivells de benestar correctes en 

l’estratificada societat mundial; b) protegir dels desequilibris ecològics i les amenaces 

col·lectives; i c) generar diàleg entre les civilitzacions mundials per assolir un 

enteniment intercultural que permeti una igualtat de drets efectiva.261 Com deia abans, a 

nivell transnacional Habermas demanda una continuació de la teoria de la justícia 

triàdica reivindicada dins dels països. És a dir, la política interior mundial té deures 

anàlegs als d’un Estat-nació, en tant que hi ha simultàniament redistribució econòmica, 

protecció ecològica i/o col·lectiva i igualtat jurídica «cultural», que podria anomenar-

se inclusió o reconeixement per alguns. 

                                                 
258

 Respecte l’arena nacional, Habermas proclama el «caràcter irrenunciable de l’Estat en un règim polític 

transnacional». Afirma que els Estats han de mantenir una posició de privilegi en tant que membres de la 

comunitat internacional i que estan obligats a aliar-se continentalment o regionalment (Habermas, 2005d: 

328). 
259

 L’arena supranacional està ocupada per un únic actor segons Habermas (2005d: 325-326): la 

comunitat internacional que assoleix una forma institucional d’organització mundial (OM) amb capacitat 

d’actuar en camps polítics ben circumscrits. No té cap caràcter estatal. Implícitament, Habermas 

l’identifica amb l’Organització de Nacions Unides, incapaç de definir autònomament les seves 

competències. Habermas afirma que l’OM no disposarà de força pròpia, sinó que «ha de recolzar-se 

permanentment en els centres de poder organitzats estatalment». 
260

 Habermas (2005d: 327, la cursiva és meva) usa aquest concepte quan afirma que «la política només 

pot satisfer d’una manera intencional la necessitat de regulació que sorgeix espontàniament d’una societat 

i una economia globals que estan integrades sistèmicament, si les arenes transnacionals intermediàries 

quedessin ocupades per un nombre abastable de jugadors globals». Al marge de confirmar que Habermas 

vol una regulació normativa i global de les relacions socials, aquest segon nivell d’acció sociopolítica és 

en plural, ja que hi ha diverses arenes i/o actors transnacionals, mediadores entre l’arena singular 

supranacional i el nivell inferior nacional. En tot cas, aquest és un desig de Habermas, no una descripció 

del que es dóna. Encara més, el diagnòstic de l’alemany és contundent: l’únic actor existent avui en dia 

amb capacitat d’obrar a nivell transnacional són els Estats Units d’Amèrica. D’altra banda, Habermas 

postula la necessitat de règims regionals a escala continental per poder dur a terme la seva política 

interior mundial, i em pregunto on pertanyen en el seu esquema de tres arenes. 
261

 Habermas (2005d: 336). 
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Ara bé, estrictament parlant, en tant que de forma contínua Habermas diu que 

aquestes tres funcions pertanyen als sistemes de negociació transnacionals, no a 

l’Organització Mundial de l’arena supranacional, aquesta entitat es queda amb la 

vigilància de la pau i dels drets humans. És a dir, vetlla per la seguretat, la llibertat i el 

dret, el que era la funció específica de l’Estat-nació.262 Per tant, la teoria del benestar o 

justícia triàdica es fragmenta en dues arenes, quelcom difícil d’entendre, malgrat ell ho 

considera necessari per «descarregar a l’OM de les immenses tasques d’una política 

interior mundial». A més a més, l’Estat-nació havia de ser legitimat en el compliment 

d’aquest el seu deure, en tant que se li atorgava el dret d’usar la força o violència 

legítima. Això suposa que l’OM també hauria de ser avaluada com un Estat. Però això, 

com explicaré, no es compleix. 

És ara quan cal recordar les afirmacions de Habermas, segons les quals: 

 

«La creixent necessitat de legitimació [de les organitzacions internacionals actuals] 

excedirà el tipus i abast de la legitimació que els pactes obligatoris del dret internacional 

gaudeixen, en el millor dels casos, en virtut de la constitució democràtica de les parts 

contractants» (Habermas, 2005d: 345-346).263 

 

I és que semblaria que per moltes reformes que es facin a aquestes institucions 

internacionals o a l’ONU, seguiran essent «del tot insuficients per a establir un vincle 

adequat entre les decisions supranacionals i els processos intraestatals de legitimació 

que funcionen democràticament». La raó la dóna el mateix Habermas: existeix «un 

abisme entre ambdós nivells» i per tant, les organitzacions internacionals de governança 

no poden legitimar-se pels mateixos processos de validació democràtics que autoritzen 

als Estats-nació a implementar polítiques dins de les seves fronteres. 

No obstant això, en base a l’esmentada distinció sociològica del món en tres 

arenes diferents, nacional, transnacional i supranacional, Habermas recontextualitza la 

seva preocupació pels dèficits de legitimació de la política interior mundial. Repeteixo, 

al text ««Una constitució política per una societat mundial pluralista?» Habermas 

                                                 
262

 Explícitament, Habermas (2005d: 336) afirma que en un sistema global multinivell, la clàssica funció 

estatal de garantir la seguretat, el dret i la llibertat passaria a ser responsabilitat d’una Organització 

Mundial supranacional, la qual assumiria la tasca de garantir la pau i imposar mundialment els drets 

humans. 
263

 D’aquí la coherent crítica del neoliberalisme i del pluralisme jurídic que he exposat prèviament. Això 

posa en entredit la semi-conclusió de Habermas a La constel·lació postnacional, segons la qual era 

possible una legitimació democràtica, i fins i tot deliberativa, de la política interior mundial, en tant que 

els seus agents eren Estats-nació sí democràticament sancionats per les seves ciutadanies. 
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atribueix més bé a l’arena transnacional la responsabilitat d’implementar el que 

prèviament anomenava «política interior mundial», tot incloent la redistribució, etc., 

mentre que l’arena supranacional, constituïda principalment per una ONU reformada en 

una Organització Mundial, desenvoluparia suposadament unes tasques distintes que no 

requeririen de la mateixa legitimació. Per evidenciar-ho, es fa la següent pregunta: 

 

«Se’ns planteja aquí la qüestió de si la necessitat de legitimació que sorgiria de la 

col·laboració entre un Consell de Seguretat reformat i un Tribunal de Justícia Penal 

Internacional reconegut universalment faria encara necessari tendir ponts sobre aquell 

abisme» (Habermas, 2005d: 346). 

 

I la seva tesi és claríssima: «la qüestió de la legitimació en el nivell 

supranacional s’ha de respondre de forma distinta a la qüestió de la legitimació en el 

nivell transnacional».264 Per mor d’aquesta nova distinció essencialista, injustificable al 

meu parer, que fa que l’OM sigui «poder jurídic» però no polític, afirma: 

 

«Hi ha dues raons que suggereixen que la incorporació d’una organització mundial 

reformada en una esfera pública mundial (que pel moment segueix estant 

infrainstitucionalitzada) bastaria per a proporcionar una legitimitat suficient a les 

decisions de les seves dues institucions centrals, però no majoritàries» (Habermas, 2005d: 

346, la cursiva és meva). 

 

En primer lloc, aquesta separació de l’arena supranacional en defensa legal de 

drets i no implementació de polítiques contradiu la visió positiva i integral de la 

seguretat que el mateix Habermas defensa. En segon lloc, cal avaluar si aquesta 

«incorporació» de l’OM a l’esfera pública mundial suposa un procés de democratització 

deliberativa de l’ONU. O si només suposa l’obertura i la transparència de les preses de 

decisions de tal institució a una esfera pública més aviat liberal. Crec que hi ha indicis 

del segon, ja que només es reivindica el posar en coneixement del públic mundial el 

funcionament de l’ONU i/o el Consell de Seguretat, no la participació de tal públic en la 

configuració de les esmentades entitats polítiques.265 De fet, tot recollint la proposta 

                                                 
264

 Em sembla un error terminològic de Habermas distingir entre «transnacional» i «supranacional», ja 

que les seves definicions no permeten separar bé entre el nivell continental, com la UE, del mundial, com 

l’ONU. 
265

 Així les coses, sembla que les dues institucions centrals de l’OM serien el Consell i el Tribunal Penal 

Internacional. El Consell es centraria en custodiar la seguretat i els drets humans «d’acord amb regles 
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d’incloure les ONG en les deliberacions i consultes de l’Assemblea General de l’ONU,266 

Habermas considera que això «milloraria la visibilitat de les decisions de Nacions 

Unides a l’esfera pública global». Malgrat la proposta de Habermas continua defensant 

la necessitat i l’existència d’una esfera pública mundial, la funció que ha d’acomplir 

aquesta s’ha devaluat moltíssim en comparació amb el que feia a Facticitat i Validesa: 

en tant que ja no hi ha cap poder polític, govern o Estat global, amb facticitat jurídica al 

que racionalitzar o legitimar, l’esfera pública no té cap paper rellevant actiu i 

participatiu. Inequívocament, ell vol que els processos de presa de decisió globals siguin 

transparents, tot confirmant de nou que la transparència no suposa per se un augment 

de la democràcia entesa com a participació dels subjectes en les decisions, sols 

augmenta la capacitat i la informació de la societat per sancionar o censurar decisions o 

accions.267 Per això considero cabdal la següent idea de José Candón: «la informació és 

poder, la comunicació és democràcia».268 

Així les coses, l’únic actor de l’arena supranacional que és l’Organització 

Mundial, podria ser legitimada universalment de tres modes, és a dir, «podria comptar 

amb un consens de fons que abastés a tot el món en tres sentits»: a) l’acord en l’esfera 

pública global s’estendria fins a la finalitat política de la concepció expandida 

materialment de la seguretat; b) s’estendria també als fonaments legals de les 

convencions de dret internacional i de drets humans aprovats per l’Assemblea General; 

c) en funció de la manera segons la qual l’OM reformada desenvoluparia les seves 

tasques. En certa mesura, Habermas encara fa dependre la legitimitat de les institucions 

polítiques globals en l’acord, el consens i el reconeixement que han de rebre aquestes 

per part del públic adequat al seu nivell: l’esfera pública global. Ara bé, això no pot 

                                                                                                                                               

justes», és a dir, imparcialment i de forma no selectiva. Per tant, de nou es prima una concepció de la 

justícia liberal, on destaca la imparcialitat i no la participació inclusiva de tots els afectats en la 

legitimació de les normes. El Tribunal Penal Internacional, en canvi, definiria i sancionaria els principals 

«fets criminals»: genocidi, crims contra la humanitat, crims de guerra i actes d’agressió (Habermas, 

2005d: 347). Al meu parer, l’atribució de funcions diferencials és bastant arbitrària, a més de redundant, 

ja que ambdós es basen en els mateixos drets humans per definir què és un «crim». 
266

 Habermas (2005d: 325) considera que «la formació de l’opinió i la voluntat dins de l’organització 

mundial hauria de reacoblar-se amb els fluxos de comunicació dels parlaments nacionals, obrir-se a la 

participació de les Organitzacions No Governamentals amb dret d’intervenció i exposar-se a l’observació 

d’una esfera pública mundial mobilitzada». 
267

 A més a més, Habermas (2005d: 347) dubta de les capacitats crítiques i legitimadores d’aquesta esfera 

pública mundial, fins i tot en el cas que l’OM només necessiti ser avaluada a posteriori i liberalment. 
268

 Candón (2010). En coherència amb aquesta esfera pública mundial liberal-censora, Habermas (2005d: 

335) defensa el rol cabdal d’algunes ONG com Human Rights Watch o Amnistia Internacional, informes 

de les quals serveixen per deslegitimar alguns Estats que violen els drets humans. És a dir, són agents de 

la societat civil transnacional que monitoren els comportaments injustos per part d’Estats. En aquest sentit 

les ONG són coherents i estan al servei de l’ONU i el cosmopolitisme liberal, en tant que no promouen una 

major democràcia participativa sinó només un control reactiu de la societat civil mundial. 



Teoria Crítica del poder i de l’opinió pública 
___________________________________ 
 

 

408 

considerar-se un mode de legitimació democràticodeliberatiu, ja que l’opinió pública 

mundial no es tradueix en poder polític, sinó que el poder polític supranacional ha de 

ser recolzat i aprovat públicament per tot el món. És a dir, la unidireccionalitat defineix 

la baixa autonomia i participació de la societat civil mundial. A més a més, el tercer 

aspecte de legitimació, «les tasques» pròpies de l’OM, són al meu parer accions 

polítiques de forma innegable, quelcom que contradiu la consideració absurda d’allò 

supranacional com a merament legal. 

Addicionalment, Habermas afirma que les pràctiques de l’OM han de rebre 

reconeixement, és a dir, han de ser legitimades, i que això és possible si «s’atén als 

principis i procediments que reflecteixen el resultat de processos d’aprenentatge 

democràtics a llarg termini». És a dir, ell encara confia en «la força normativa dels 

procediments judicials existents». D’alguna forma, considera que les institucions 

supranacionals, en tant que vetllen per la legalitat i la justícia, poden legitimar-se en la 

mesura que acompleixen correctament la seva tasca, quelcom que l’esfera pública 

mundial hauria de controlar. En altre paraules, en tant que l’OM seria principalment una 

forma de poder jurídic i legal, no polític, per això no hi ha govern mundial, no 

requeriria una forma de legitimació democràtica i participativa, sinó només reactiva i 

externa. Tot i semblar coherent, això contradiu la teoria discursiva del dret de Facticitat 

i Validesa, on les legislacions vigents només poden ser vàlides en la mesura que els seus 

destinataris, els subjectes individuals portadors dels drets, han pogut participar en la 

seva promulgació. En la mesura que els ciutadans cosmopolites no han pogut participar 

en elaboració dels drets humans ni poden modificar-los, llavors les institucions 

«suposadament només legals» internacionals tampoc seran legítimes. 

Per aquesta raó, m’inclino a dir que Habermas al text ««Una constitució política 

per una societat mundial pluralista?» defensa una teoria del dret i de la legitimitat de les 

institucions supranacionals positivista: els drets humans, la definició de seguretat i les 

accions de l’OM són legítimes en tant que coherents i eficaces, quelcom que en veritat 

em resulta una perversió del procedimentalisme jurídic i constitucionalista que ell 

defensà a Facticitat i Validesa, on els procediments no eren processos purament formals 

que es legitimaven per mitjà de la simple i pura concordança o respecte de la llei vigent 

al propi marc jurídic i institucional, sinó que eren procediments de participació i 
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discussió per qüestionar el dret vigent i proposar canvis, sota condicions de 

reconeixement intersubjectiu.269 

I què hi ha ara del mode de legitimació de l’arena transnacional, responsable de 

la proposta estrella de Habermas en la seva fase postnacional, és a dir, una política 

interior mundial amb fins redistributius? Doncs bé, com he dit abans, la seva forma de 

validació és distint de l’arena supranacional ocupada per l’Organització Mundial. 

Mentre que aquesta última només necessita garantir el compliment i/o sancionar la 

violació dels drets humans i la seguretat, sempre que es produeixi la seva obertura a 

l’esfera pública mundial, l’arena «transnacional» no en té prou: 

 

«Això és una base massa prima per a les decisions regulatives negociades en el nivell 

transnacional, que s’estenen més enllà del catàleg clàssic de les tasques referents a la 

seguretat, el dret i la llibertat. En les qüestions que toquen assumptes rellevants de 

redistribució sorgeix una necessitat de legitimació que, como ocorre dins de l’Estat 

nacional, només pot ser satisfeta (encara que sigui pobrament) per camins democràtics. 

Però una vegada que ens hem acomiadat del somni d’una república mundial, aquest camí 

se’ns està vedat en el nivell transnacional. Així sorgeix un dèficit de legitimació que es 

percep creixentment com un problema» (Habermas, 2005d: 348, la cursiva és meva). 

 

En primer lloc, és més obvi que mai que Habermas considera innecessària una 

legitimació democràtica per a l’Organització Mundial, ja que només acompleix 

funcions legals «securitàries». Això és incoherent amb la prèvia teoria discursiva i 

transnacional del dret de Habermas.270 Així les coses, no puc deixar d’agrair que 

Habermas exigeixi un mode de legitimació més sòlid per a les xarxes de governança 

internacionals. Ara bé, denuncio que aquesta exigència no s’apliqui igualment a l’arena 

supranacional, sota l’excusa i ideològica diferenciació entre aquest nivell i el 

transnacional, en base a una hipostatitzada «natura legal» enfront d’un «caràcter 

polític». D’altra banda, si recordam la teoria de la justícia triàdica explicada abans, 

resulta que ara ha atribuït la seguretat, el dret i la llibertat, funcions pròpies de l’Estat 

llavors, a l’Organització Mundial, i la redistribució a les xarxes de governança 

                                                 
269

 Parlo de perversió perquè en apel·lar a «la força normativa dels procediments», Habermas es refereix 

implícitament al principi discursiu, cosa que es violaria tant en el Consell de Seguretat com en el Tribunal 

Penal Internacional. De fet, el procedimentalisme de Facticitat i Validesa exigeix el principi discursiu, 

però el procedimentalisme de «Una constitució política per una societat mundial pluralista?» exclou i fa 

innecessari aquest principi. Per tant, si abans era procedimentalista deliberatiu, ara és formalista liberal 

en la seva concepció de la legitimació de les institucions i normes supranacionals. 
270

 És a dir, amb tota la seva obra dels anys noranta. 
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transnacionals. Crec que aquesta mateixa teoria triàdica de la justícia ens permet de nou 

criticar la separació de funcions entre l’OM i l’arena transnacional, ja que digué que la 

deliberació pública és l’única forma correcta de definir i validar què es necessita i com 

s’ha d’assolir respecte a cada dimensió. Per tant, l’OM tampoc no podrà acomplir cap 

funció legal si prèviament no s’ha deliberat.271 

Encara més, quan la Carta de les Nacions Unides proclama la defensa de la pau i 

dels drets humans com a objectius principals, es fa una nova definició de la «pau» i de 

la «seguretat» en un sentit positiu que va més enllà de l’absència de guerra. Per això 

mateix, Habermas afirma que aquest «nou consens de seguretat s’amplia a la triada 

indivisible de la protecció contra els perills bàsics, la garantia de les llibertats 

individuals i dels drets de participació, i l’emancipació respecte de condicions de vida 

indignes o inhumanes».272 Per tant, crec que malgrat l’autor teutó pretén fragmentar el 

que a l’àmbit nacional són tres dimensions d’una única concepció de la justícia i del 

benestar en diferents tasques de dues arenes sociopolítiques distintes, a la pràctica la 

definició mateixa de l’objectiu de l’Organització Mundial depèn de i inclou encara la 

deliberació, tot fent així més incoherent i innecessària la divisió en dues arenes. I és que 

no és possible distingir substancialment entre la política de la pau i dels drets humans, 

d’una banda, i la justícia global compresa complexament, de l’altra, com la citació 

mostra. Perquè tot són magnituds, dimensions o valors irreductibles que depenen de la 

definició que s’ha de donar, discutir i reconèixer intersubjectivament en una 

deliberació pública irrestricta.273 En definitiva, em sembla evident que en tal passatge 

Habermas atribueix a l’ONU, i/o la futura OM de l’arena supranacional, la mateixa 

                                                 
271

 De fet, Habermas (2005d: 326) diu que la ciutadania cosmopolita que persegueixen els drets humans, 

objectiu de l’OM, no sols ha de garantir els dret liberals i polítics fonamentals, sinó també els drets socials 

imprescindibles per fer ús fàctic dels drets garantits formalment. Malgrat això no demana encara la 

participació política dels individus en l’organització mundial, perquè els drets humans només han de 

garantir drets polítics dels individus dins dels seus Estats, sí que suposa la prova del caràcter integral i 

inseparable de la justícia triàdica global: una forma de dret que permet formar o habilitar ciutadans en tota 

arena. 
272

 Habermas (2005d: 339). Resulta clar que les nocions de la pau i de la seguretat s’amplien així fins a 

assolir les tres magnituds del benestar que prèviament havia jo definit com una teoria de la justícia no 

deontològica i complexa. Concretament, amplia la teoria del risc i dels perills més enllà de la guerra i la 

violència intraestatal, el terrorisme internacionals, les armes de destrucció massiva o el crim organitzat 

internacional: «amb la vista posada en els països en desenvolupament, amplia aquest catàleg de fonts de 

perills fins a cobrir la privació massiva de la població a causa de la pobresa i la malaltia, la 

marginalització social i la destrucció del medi ambient». Com deia, Habermas (2005d) defensa una 

teoria de la justícia global inclusiva, integral, no deontològica i complexa, on la qüestió de la pobresa, la 

salut i l’ecologia són tan centrals com la igualtat jurídica o la redistribució econòmica. 
273

 Per això Habermas (2005d: 340) afirma que «la defensa de la seguretat internacional es fusiona 

conceptualment amb el postulat del compliment dels convenis sobre drets civils i polítics, econòmics, 

socials i culturals». 
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responsabilitat triple que es defineix en la teoria de la justícia triàdica que postulà per 

l’Estat-nació. Això és coherent i correcte. Ara bé, contradiu la divisió de funcions prèvia 

entre l’arena supranacional, pau i drets humans, i la transnacional, política interior 

mundial.274 I per si queda algun dubte, Habermas arriba a afirmar explícitament que 

l’expansió del concepte de seguretat internacional, vers un concepte més integral i 

positiu, obliga a l’ONU a tasques més enllà de la «política de la pau i dels drets 

humans», tot apel·lant a la necessitat de polítiques globals de desenvolupament.275 Per 

això, em sembla del tot incoherent dir que l’OM sols serà una institució de caràcter legal 

i no polític, perquè ja el concepte de seguretat implica una pràctica d’accions positives 

contra la fam, la pobresa, les malalties, etc. Consegüentment, és insostenible l’atribució 

diferencial de necessitats de legitimació entre una i altra arena. 

Amb l’ànim d’oferir un intent d’explicació, no de justificació, de tal distinció de 

funcions entre les dues arenes, cal esmentar com l’informe de la pròpia Organització de 

Nacions Unides reconeix l’abandonament del tractament de qüestions financeres i 

mercantils,276 tot afirmant que mai més cap reforma institucional en recuperarà la presa 

de decisions. No és descartable que la renúncia explícita de l’ONU a la regulació 

macroeconòmica mundial justifiqui la problemàtica distinció habermasiana entre l’arena 

supranacional jurídica i la política interior mundial político-redistributiva. De fet, 

Habermas diu que l’ONU busca «formar consensos normatius i no persegueix 

compromisos entre interessos en conflicte a través de la lluita política». Aquí tenim una 

justificació absurda de la distinció entre «arena supranacional legalista» i «arena 

transnacional política», que fomenta que l’OM no tengui mesures redistributives, i per 

això, no requereixi legitimació democràtica, sols formalista-positivista. Explícitament: 

«les Nacions Unides no es presten a les tasques constructives de configuració política 

que serien pròpies d’una política interna mundial». Així, el dèficit normatiu i empíric 

de l’ONU, ni pot ni vol una democràcia econòmica mundial indirecta, és el que 

condemna a Habermas.277 En la mateixa línia, ell reprodueix de nou l’opinió oficial de 
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 Per a més inri, en tal citació apareix un element inèdit: es demana el reconeixement de drets polítics de 

participació també en una escala supranacional. Això suposaria teòricament la democratització de l’ONU 

i/o l’OM. Ara bé, falta aclarir quina classe de participació concep Habermas: com a Facticitat i Validesa, 

on l’autonomia pública descansa en drets de comunicació i llibertat d’expressió i d’opinió en l’esfera 

pública; o liberalment, on l’autonomia privada només es combina amb una representació delegada. 
275

 Habermas (2005d: 349). 
276

 Cf. ONU (2004). 
277

 Coherent i complementàriament, Habermas (2005d: 327) afirma que les funcions de l’organització 

mundial són qüestions més tècniques, per les que basten els procediments pel intercanvi d’informació, les 

consultes i la supervisió, el control o la presa d’acords, etc. Però separa aquests problemes dels assumptes 

«genuïnament polítics» de la política interior mundial: la distribució equitativa en polítiques globals 
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l’informe de l’ONU quan afirma que el desenvolupament sostenible depèn de la 

«negociació i la direcció i atenció per part dels països que tenen els impactes econòmics 

més grans».278 És a dir, Habermas té una posició molt dependent i quasi idèntica a 

aquest informe, i per tant es plega a l’status quo. I és que la pròpia ONU demanda una 

«política interior mundial», o desenvolupament sostenible, comandada i dirigida per les 

potències estatals, quelcom que s’allunya moltíssim del cosmopolitisme democràtic. De 

fet, aquesta autolimitació o renúncia a la política cosmopolita per part de la institució 

que podria i/o hauria d’implementar-la, evidencia la seva servitud i natura 

estatocèntrica. D’altra banda, queda clar que l’arena transnacional roman reduïda a 

negociacions entre agents econòmics estatals, cosa que redueix la teoria de l’acció 

transnacional a acció finalista teleològica, tal com la defineix el liberalisme. Això és, 

no hi ha consensos ni enteniment en base a normes ni valors, quelcom fonamental a 

l’obra prèvia de Habermas. A més a més, tant l’ONU com Habermas tergiversen així 

l’essència normativa del principi discursiu, ja que aquí es demanda la implicació 

destacada o el principal protagonisme dels Estats més «afectats» o interessats 

econòmicament. És a dir, si el principi discursiu postulava que una norma només podia 

ser vàlida si s’incloïa en la seva justificació a tot afectat, el «principi discursiu liberal» 

de l’ONU afirma que els Estats més interessats i/o més afectats estan més autoritzats a 

dirigir els processos polítics de presa de decisions. És a dir, em temo que es passa d’un 

criteri d’inclusió de tot afectat a un criteri de privilegi o discriminació entre diversos 

agents. 

En qualsevol cas i al marge dels dèficits de l’arena supranacional, en darrer lloc 

cal recuperar la pregunta inicial d’aquest apartat: com es pot legitimar democràticament 

la política interior mundial redistributiva a protagonitzar per les xarxes de governança 

de les diverses arenes transnacionals?279 Doncs bé, segons la citació prèvia es veu que 

Habermas està convençut i ens vol fer creure que només escau una legitimació liberal 

pseudodemocràtica, en cap cas una de republicana ni tampoc deliberativa. En resum, 

malgrat ni l’ONU actual ni l’OM futura no requereixen de legitimació democràtica, 

                                                                                                                                               

energètiques, mediambientals, financeres i econòmiques, que requereix d’una regulació no tècnica. Per 

tant, sembla haver-hi un cert retorn de trets de funcionalisme sistèmic i anormativisme, tot i que ara es 

defensa el caràcter polític d’allò econòmic i també allò ecològic. 
278

 Habermas (2005d: 350, la cursiva és meva). Cf. ONU (2004). 
279

 Això contrasta amb Buchanan i Keohane (2006), que no consideren que calguin institucions globals 

democràtiques per a ser legítimes. 
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l’arena transnacional sí que la necessita. No obstant això, pot ser i serà una legitimació 

democràtica no deliberativa. 

De fet, el panorama és encara més trist. Habermas diagnostica que els Estats-

nació actuals «no estan preparats per adoptar un paper de companys de joc amb 

capacitat operativa d’abast mundial» per a implementar una política interior mundial. 

L’única opció seria congregar-se en ordres continentals o subcontinentals amb greus 

dèficits democràtics.280 Per tant, i aquesta és la meva tesi, la seva proposta és 

simultàniament rebutjable des del punt de vista normatiu i empíricament inviable avui 

en dia. Els Estats no estan preparats per «jugar la política interior mundial», malgrat 

aquesta ja ha quedat reduïda a una democràcia liberal transnacional, no deliberativa. 

En altres paraules, la conclusió final de Habermas, al text ««Una constitució 

política per una societat mundial pluralista?», és que la política interior mundial, la que 

ha de dur a terme una redistribució econòmica global i acomplir les tres funcions 

fonamentals i interdependents de la teoria de la justícia triàdica, és impossible per la 

impotència dels Estats-nació. És a dir, si prèviament a La constel·lació postnacional la 

necessària democràcia deliberativa cosmopolita és impossible empíricament per manca 

d’una autocomprensió ètico-política mundial, i per això es conforma amb una política 

interior mundial, a principi del segle XXI Habermas rebaixa encara més les expectatives, 

tot abraçant una visió més conservadora i liberal, perquè el que era possible a final dels 

anys noranta com a compensació per la impossibilitat del deliberacionisme global, ara 

tampoc és possible. 

 

                                                 
280

 Habermas (2005d: 350). En breu, ell vol una política interior mundial democràtica, és a dir, que es 

legitimi democràticament, però no deliberativament. Això requereix d’actors polítics transnacionals amb 

capacitat d’acció, liberal, finalista, i de negociació. Però només els EUA, la Xina i Rússia poden ser-ho. 
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8. EL NOU ESCENARI SOCIAL I CULTURAL: EL PLURALISME POSTMODERN 

 

l capítol anterior s’ha explicat de forma sumària la proposta política i 

institucional de Habermas per a un món que pateix un procés de 

globalització principalment neoliberal: una transnacionalització de la 

democràcia que es sosté en una crítica al paradigma polític i sociològic dominant a la 

Modernitat Occidental, el westfalisme. I s’ha exposat tot fent esment dels diversos 

àmbits d’aplicació de les seves demandes: el nacional, l’europeu i/o continental, i el 

mundial o global. 

A continuació vull analitzar un factor cabdal en les opcions d’implementació de 

totes les propostes anteriors: les relacions socials i/o culturals que travessen els 

processos d’inter-identificació personal de la ciutadania. Òbviament, Habermas inicia la 

seva època transnacional enfrontant-se amb una realitat social substancialment 

transformada respecte a les condicions de vida que han dominat a la seva fase 

estatocèntrica. Principalment arran del que he explicat al capítol dedicat a la 

globalització neoliberal, les relacions socials contemporànies esdevenen més complexes 

i difícils d’acomodar a les exigències politicojurídiques del model de política westfalià. 

I això té com a conseqüència l’aparició de nous discursos i formes de pensament que 

pretenen explicar tota aquesta diversitat creixent. Per exemple, «la postmodernitat». Per 

tot plegat, Habermas ha de donar compte de la nova condició social contemporània, 

desenvolupant la concepció sociològica de la dècada dels noranta. 

El fet social radical era i encara és el pluralisme, que és incontestable. En 

conseqüència, la teoria discursiva del dret s’hi ha d’adaptar, fent de la democràcia 

deliberativa el mode de legitimació més respectuós amb el pluralisme social. Això 

s’aconsegueix perquè no s’exclou pas del debat públic tot allò ètic, les identitats i els 

ideals de bé, ni allò moral o la justícia social, ja que el dret discursiu només exigeix que 

els procediments de deliberació i de decisió siguin neutrals respecte a la diversitat 

social.1 És a dir, el procedimentalisme de la democràcia deliberativa que Habermas 

exposa a Facticitat i validesa, per exemple, en tant que pressuposa la distinció entre 

dret, moral i ètica, però no l’exclusió de cap d’aquests tipus de discurs, permet la 

transnacionalització d’aquesta teoria inicialment «nacionalista» o estatocèntrica perquè 

                                                 
1
 El pluralisme és quelcom dominant segons Velasco (1999: 20), intèrpret important de Habermas per qui 

tal factor sociològic justifica i motiva el gir jurídic habermasià i l’aparició i protagonisme d’elements no 

comunicatius —l’acció finalista, la pragmàtica, l’ètica, etc.—, com a formes vàlides de legitimar el dret i 

la democràcia. 

A 
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el procediment no és deontològic. És a dir, la democràcia inclusiva és un motor de 

transnacionalització, en tant que la «inclusivitat» suposa l’antítesi del deontologisme. 

Així les coses, dins d’aquest apartat tindré en compte l’atenció per part de 

Habermas dels problemes de la multiculturalitat, el fonamentalisme religiós, el 

nacionalisme i la discriminació de minories de diverses classes, però en un entorn 

globalitzat. Per això, el que distingirà aquestes noves reflexions habermasianes respecte 

de les anteriors opinions unides a la democràcia multicultural, serà, òbviament, que ara 

sí considera imprescindible l’existència d’institucions i agents polítics globals 

democràtics, això és, legítims i eficaços. 

Per ara, he justificat la meitat del títol d’aquest capítol, és a dir, el terme 

«pluralisme». Ara bé, què hi ha de l’adjectiu «postmodern»? Doncs bé, al text «El 

vincle intern entre Estat de dret i democràcia», Habermas descriu la situació actual no 

sols com a pluralista, sinó també com a resultat d’una dissolució de les cosmovisions i 

ètiques tradicionals.2 Per això, en certa mesura ell aprova la categoria «postmodernitat» 

per definir la condició humana contemporània. No només hi ha una immensa diversitat 

moral, ètica, política, social, cultural, etc., sinó que domina en gran part el relativisme 

normatiu i el qüestionament constant de tot «gran relat» explicatiu.3 Per això, ja a La 

inclusió de l’altre es concep com a factòtum insuperable el multiculturalisme i el 

pluralisme ètnic, religiós, cultural, etc., cosa que provoca la necessitat de canvis 

fonamentals en les formes d’integració social i política.4 Ara bé, cal usar amb cura 

aquest concepte, «multiculturalisme», en tant que la seva comprensió predeterminarà les 

possibilitats d’una democràcia cosmopolita.5 Així, escauria distingir entre pluralisme 

social i multiculturalisme, per tal que la teoria deliberativa del dret i de la democràcia, 

tant a escala estatal com transnacional, no desplegui un multiculturalisme reificant.6 Per 

assolir això, Habermas tendeix a defensar una concepció oberta i dinàmica de la 

identitat.7 I en base a aquesta, fa una crítica a la teoria liberal de la cultura i de la 

identitat. 

                                                 
2
 Habermas (1994a: 249). 

3
 Cf. Lyotard (1979), entre molts d’altres. 

4
 Habermas (1996: 94). 

5
 Cf. Miquel (2007a), per observar l’absència contínua de la dimensió de classe en la categoria 

«multicultural». 
6
 Això ha intentat evitar Fraser (2000b) quan parla de reconeixement no essencialista. 

7
 Amb això s’apropa, entre d’altres, a autors com Étienne Balibar, amb una concepció més «pluralista» 

del fenomen identitari, segons la qual cada individu pot pertànyer a o identificar-se amb diferents grups o 

col·lectius (Balibar 1997 i 2001; Balibar i Wallerstein, 1988). En canvi, a La constel·lació postnacional 

sembla postular alguns límits estructurals a aquestes identificacions socials construïdes històricament. De 
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Aquest diagnòstic sobre la condició històrica es reprèn, posteriorment, a altres 

textos. Per exemple, a «Sobre l’arquitectònica de la diferenciació de discursos. Petita 

rèplica a una gran discussió», on Habermas considera que ja la mateixa modernitat 

constitueix l’eclosió del pluralisme i el descentrament de les cosmovisions. Això és, la 

crisi del consens de fons que predetermina irreflexiva i acríticament quines són les 

bones o les males raons i arguments per reconèixer intersubjectivament una pretensió de 

validesa. D’aquí que el pluralisme sigui quelcom inherent a la modernitat occidental, i 

per tant, previ a la postmodernitat.8 I consegüentment, es replanteja la necessitat i la 

possibilitat d’una «constitució política» per a una societat mundial pluralista. 

Explícitament, Habermas argumenta en favor de la transnacionalització de la política, 

tot dient que si en el nivell nacional fou ja possible combinar normativament els tres 

mitjans socials, diners, poder i enteniment,9 llavors «no hi ha cap raó socio-ontològica a 

favor que la solidaritat dels ciutadans i la capacitat reguladora de la constitució 

política hauria d’aturar-se en les fronteres nacionals».10 

A continuació resumiré molt tant l’impacte en l’obra habermasiana de les noves 

telecomunicacions i Internet com algunes teories sociològiques a escala global. I tot 

amb el punt de mira d’establir les bases normatives però també empíriques per a 

construir una democràcia postnacional. Això és, una esfera pública transnacional que es 

sosté en una forma d’identitat dinàmica i complexa, coherent amb un tipus de ciutadania 

discursiva. 

 

8.1. Requisits socials i intersubjectius de la democràcia transnacional: identitats 

reflexives i una ciutadania discursiva 

 

                                                                                                                                               

fet, a certs passatges de La inclusió de l’altre usa el terme «cultura» en un sentit problemàtic, i fins i tot 

proper al de Samuel Huntington (1996), com quelcom unívoc, homogeni i tancat, en una lògica tal que 

només pot ser o dominada o dominant, o majoritària o minoritària. 
8
 Habermas (2003: 93). De fet, Habermas (2005d: 355) diu que la societat mundial pluralista té molts de 

rostres i que això són en realitat múltiples modernitats. Cf. Amorós (2009) i Taylor (1995) per 

alternatives a la idea. A més, per Habermas aquestes «altermodernitats» no s’avenen amb una societat 

mercantil mundial completament desregulada i desarmada políticament. Habermas usa un argument 

normatiu en favor de la transnacionalització de la política democràtica quan afirma que la globalització 

uniformitzadora del neoliberalisme econòmic, amb tot el seu projecte de desregulació política i social, 

suposa una violació dels drets històrics d’aquestes societats no occidentals a viure una modernitat no 

capitalista. 
9
 Habermas (2005d: 336, la cursiva és meva). Ell pensa que la societat mundial està integrada com les 

nacionals per aquests tres mateixos tipus de mitjans. 
10

 Com explicaré, aquesta citació desmunta per si sola alguns dels motius claus que Habermas a La 

constel·lació postnacional esgrimeix en contra de la viabilitat d’un Estat deliberatiu mundial. Cf. Fraser 

(1995b), que també planteja com adaptar l’esfera pública en un context postmodern. 
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Abans de poder plantejar una democràcia global, Habermas ha de pressuposar 

que existeix una societat mundial. I ho fa al text «La idea kantiana de la pau perpètua», 

tot dient que aquesta es creà a partir dels sistemes de comunicació, els mercats globals, 

els nous mitjans de transport, etc. Ara bé, no contempla aquesta societat ni com un 

«món de la vida» mundial ni com una societat civil mundial, sinó com un societat 

planetària estratificada.11 I al text «Necessita Europa una Constitució? Observacions a 

Dieter Grimm», l’autor germànic la descriu com una societat postindustrial que crea una 

creixent misèria.12 De forma coherent amb la seva crítica al neoliberalisme global, 

Habermas considera que es pateix una severa estratificació perquè el mercat 

internacional crea riquesa alhora que multiplica la pobresa. Això ho recordo perquè és el 

rerefons de les anàlisis sociològiques i culturals que s’articulen a aquest capítol. És a 

dir, cal tenir present que Habermas fonamenta la seva reivindicació d’un Estat 

democràtic de dret però també de benestar global en la mesura que constata tal 

estratificació socioeconòmica a nivell mundial. Per tant, la política cosmopolita és 

necessària també en base a les injustícies i desigualtats socioeconòmiques globals.13 

I bé, per arribar al compliment de tal projecte, Habermas confia en les «identitats 

reflexives». Aquestes són la base i el fonament de tot l’edifici social, polític i normatiu 

de la democràcia deliberativa, en tant que permeten interrelacions discursives entre els 

membres d’una societat, siguin ciutadans o no, i fomenten el debat públic que ha de 

legitimar el poder polític i legal. Per això, en el que segueix explicaré breument la 

concepció de la identitat i dels processos de subjectivització que Habermas articula en la 

seva època transnacional.14 

Per començar, Habermas al text «La lluita pel reconeixement a l’Estat 

democràtic de dret» pensa les identitats o personalitats com a «punts nodals» en una 

xarxa adscriptiva de cultures i tradicions, contextos de vida i d’experiència 

intersubjectiva.15 És a dir, Habermas aplica la teoria connectivista a la concepció de la 

identitat per fer-la dinàmica, històrica i social, en cap cas essencialista. Per això mateix, 

                                                 
11

 Habermas (1995c: 167). Per això, Habermas (1995d) afirma l’existència d’una «subclasse» social als 

nous Estats neoliberals. 
12

 Habermas (1995d: 140). 
13

 I és que Habermas no fa més que destacar com actualment la producció s’ha globalitzat i amb ella la 

pobresa, la desigualtat i el desenvolupament injust. Cf. Amartya Sen (2009) i altres teòrics de la justícia 

que modifiquen el concepte de pobresa i/o de riquesa, com Honneth (1994). 
14

 Ho faré de tal manera que respectaré en certa mesura la cronologia dels seus textos, per tal de poder 

analitzar l’evolució de les seves aspiracions cosmopolites. Ara bé, s’hi troben molts d’elements ja 

coneguts i precedents. 
15

 Habermas (1993: 206). 
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tal com ja digué als anys noranta, ell pot conceptualitzar les identitats individuals o 

col·lectives com el resultat de pretensions de validesa «ètiques», incloses en el seu 

projecte d’una teoria de l’acció comunicativa que doni una explicació discursiva i 

intersubjectiva de qualsevol interacció o institució social. Això és, pot concebre les 

identitats com a processos socials contingents que responen a necessitats humanes a 

protegir i satisfer.16 Cal no oblidar que aquesta concepció de les identitats té una utilitat 

pràctica molt important i immediata: permetre la crítica de les lleis migratòries —en 

concret, les europees. Això és així perquè, de la mateixa manera que Habermas deriva 

una crítica contra les concepcions nacionalistes de la sobirania absoluta arran de la seva 

concepció discursiva de la ciutadania, el fet de proposar una teoria de la ciutadania 

reflexiva, oberta i inclusiva possibilita, o fins i tot provoca, un rebuig sever de les 

polítiques i les lleis en immigració de la Unió Europea que pressuposin una identitat 

tancada i estàtica.17 

En segon lloc, a l’esmentat text «Necessita Europa una Constitució? 

Observacions a Dieter Grimm», Habermas contradiu l’opinió de Grimm, per qui 

suposadament la Unió Europea no pot tenir mai una constitució perquè no existeix un 

«poble europeu». Per a Habermas, cal i és possible una constitució europea perquè com 

s’ha dit, no defensa una teoria nacionalista, ètnica o comunitarista de la política, sinó 

una concepció reflexiva i discursiva de la identitat que permet formes d’integració 

social i política postconvencionals i assolibles a nivell transnacional.18 És a dir, els 

processos reflexius d’identificació social sostenen la democràcia deliberativa a 

qualsevol escala perquè no cal una comunitat prepolítica sinó una societat amb la 

voluntat comuna d’autoconstituir-se en comunitat política. I precisament a partir de tal 

criteri sanciona negativament Habermas la Unió Europea, però no per l’absència d’una 

                                                 
16

 És gràcies a tal comprensió de la identitat que pot acceptar una teoria no deontològica de la deliberació 

pública que inclogui els discursos ètics. En aquest aspecte, Habermas permet prendre una posició crítica 

en la relació entre Fraser i Honneth (2003), ja que la primera no sembla tenir la intenció de tractar el 

problema de la identitat i/o de la integritat dels subjectes, mentre que el segon ho considera quelcom 

prioritari per tal de poder assolir en segon lloc unes relacions i lluites pel reconeixement jurídic (Honneth, 

1992). Habermas ens permetria veure com la teoria de la justícia de Fraser no sols és deontològica de 

forma innecessària i errònia, sinó que també rebutja de forma inadequada la qüestió de les identitats per 

temor a caure en essencialismes que puguin posar en perill el seu «absolutitzat» respecte al pluralisme 

sociològic. Això és així probablement per influència de Richard Rorty. De fet, Habermas ens permet 

pensar que el recel fraserià contra les identitats dels subjectes és més bé una causa del seu deontologisme: 

en la mesura que no concep a les identitats com construccions històriques intersubjectives, sense que això 

impliqui que les substantivi, tendeix a considerar-les com a un element subjectiu, particular i contextual, 

anàleg a les idees de bé o als ideals de vida bona ètiques. És a dir, Fraser fica dins el mateix sac allò ètic i 

allò subjectiu, i per això és deontològica i rebutja la consideració de la identitat com una qüestió de 

justícia. 
17

 Habermas (1993: 217). 
18

 Habermas (1995d: 140 i 142). 
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«identitat europea», contra els nacionalistes o els comunitaristes, sinó per manca de 

voluntat política. En conclusió, la identitat reflexiva és una (pre)condició per 

l’establiment d’una democràcia transnacional, en primer lloc a escala europea.19 Per 

això mateix defensava Habermas que la solidaritat és possible entre estranys sempre que 

es doni una democràcia participativa, perquè el seu ideal de democràcia inclusiva 

políticament ja es basava en el dret i la política deliberativa. I així les coses, la 

democràcia deliberativa i inclusiva és perfectament adaptable en un marc transnacional, 

on es dóna més que en cap altre un pluralisme radical i una diversitat irreductible a tants 

nivells. 

En tercer lloc i coherentment, a La inclusió de l’altre Habermas proposa més 

explícitament que mai que la identitat discursiva és la base de tot el seu projecte polític. 

Ara bé, ho fa tot ampliant potencialment el seu concepte «d’identitat», quelcom que 

s’observa quan considera que «la moral és un mecanisme de protecció contra la 

vulnerabilitat específica de les persones».20 És a dir, sembla desdibuixar la prèvia línia 

de separació radical entre moral i ètica, tenint en compte que les identitats eren situades 

dins del discurs ètic. I és que Habermas defensa que una comunitat moral potencialment 

universal també està constituïda per una comunitat ètica, perquè no són relacions 

socials excloents sinó complementàries, quelcom cabdal en avaluar amb retrospectiva 

els seus arguments en contra d’un deliberacionisme mundial. La raó és senzilla: la 

identitat es constitueix èticament a partir de relacions de reconeixement recíproc. És a 

dir, tot perfilant millor el que podria anomenar-se una teoria comunicativa de la 

identitat, concep aquesta també com un resultat del reconeixement intersubjectiu. Per 

tant, la identitat dels subjectes és un fenomen produït socialment, anàleg a la validesa 

de les pretensions discursives. Com si allò que es posa en debat no fos la validesa d’un 

enunciat cognitiu, normatiu, expressiu, tècnic, etc., sinó l’estatus o la interdependència 

dels mateixos parlants. És a dir, les identitats són un tipus de relació que esdevé tal 

gràcies a l’acció comunicativa o els dogmes sedimentats en el món de la vida, no s’ha 

                                                 
19

 Em sorgeix un dubte: és poden crear ad hoc i prèviament les institucions polítiques i l’esfera público-

política a nivell europeu, perquè posteriorment la societat civil europea engegui els processos socials de 

formació democràtica de la voluntat i de l’opinió polítiques? És a dir, tergiversant «el dilema de la gallina 

i l’ou»: què és primer, les institucions europees o la societat civil europea amb la publicitat homòloga? O 

són coetànies i cosimultànies, també com la gallina i l’ou? 
20

 Habermas (1996: 59-60, la cursiva és meva). Amb això s’apropa a Butler (2004) i Honneth (1992), per 

qui el sofriment i la interdependència humanes són constitutius de l’ésser humà. És a dir, per Habermas la 

sensació d’indefensió és quelcom inherent a la persona, en la mesura que forma la seva identitat, que 

s’estabilitza gràcies al reconeixement intersubjectiu. Aquí Habermas torna a unir els processos de 

subjectivització i identificació amb l’acció moral. Crec que Honneth (1992) hi juga un rol cabdal. 



8. El nou escenari social i cultural: el pluralisme postmodern 
___________________________________ 

 
421 

d’oblidar, dels parlants, que de la mateixa manera que poden acordar que una sentència 

és vàlida en un sentit científic, instrumental, moral, jurídic o estètic, també poden posar-

se d’acord sobre la seva mateixa condició social, la seva identitat social, el seu status o 

rol social: la seva identitat.21 

Des d’aquesta perspectiva, la crítica i la proposta comunitaristes enfront del 

liberalisme politicojurídic resultaran innecessàries en la mesura que comprenem que la 

identitat del subjecte individual portador de drets i deures és resultat d’un procés social 

intersubjectiu.22 En conseqüència, la ciutadania es fa coherent amb la democràcia 

deliberativa: de forma normativament lògica, la ciutadania ha de ser inclusiva, de 

manera que els altres puguin ser respectats sense perdre les seves eventuals diferències 

o trets característics. Seguint aquesta idea, el patriotisme constitucional esdevé ara una 

concepció universalista però també cosmopolita d’entendre el dret democràtic, quelcom 

que fa que Habermas abraci un tipus de republicanisme mundial sui generis.23 En 

aquesta versió, l’universalisme moral no és incompatible amb la sensibilitat vers la 

diferència, al contrari. La inclusió és quelcom que no elimina en cap cas la condició de 

l’estrany, és a dir, els inclosos en una comunitat política podent seguir essent estranys i 

diferents entre si, tot evitant així eventuals residus d’etnocentrisme. 

                                                 
21

 Òbviament, en base a això no pot separar-se substancialment entre ètica i moral, tot mostrant les 

contradiccions potencials de Habermas: perquè si les identitats són concebudes discursivament, com no 

podria ser d’una altra manera i com ja succeeix a la Teoria de l’acció comunicativa, on les descriu com 

resultat de processos de pretensió de validesa morals, que a Facticitat i Validesa les consideri resultat de 

l’acció ètica, ja no moral, però es mantén la seva «natura discursiva», llavors, tant moral com ètica, o els 

resultats de les seves valideses, es basen en última instància del mateix principi discursiu o de validació 

discursiva: el inter-reconeixement social. Així, en termes lògics no es pot distingir entre ètica i moral més 

que de forma tautològica o ad hoc. És a dir, ontològica i metafísicament no són diferents en sí mateixes, 

malgrat el teòric social vulgui i pugui fer distincions analítiques i formals, i de fet, pot vincular aquestes 

distintes valideses amb institucions i accions socials que històricament s’han diferenciat. Però si tenim en 

compte la indeterminació ontològica entre valideses tenim en realitat un dispositiu de prevenció contra 

tot essencialisme sociològic —això últim significa situar tipus de valideses en àmbits socials específics i 

exclusius. Consegüentment, també estam previnguts contra tot «anormativisme sistèmic», que nega la 

presència de valors en economia o política. De fet, aquest factor dinàmic i resultat de les relacions socials 

contingents és un element condicionant de les consegüents accions comunicatives, malgrat ser efecte de 

les prèvies. I en això és també idèntic a les altres valideses o racionalitats, que un cop reconegudes, 

condicionen els consegüents processos de discussió i deliberació entorn o sobre altres temes, qüestions o 

pretensions. 
22

 Per això diu que «ja ha arribat l’inevitable trànsit vers formes postnacionals de socialització» 

(Habermas, 1993: 194). És a dir, si el teutó desestimava la concepció comunitarista del dret, que defensa 

drets col·lectius, perquè el dret discursiu no és deontològic sinó inclusiu de raons ètiques, també diu que 

no cal pensar identitats col·lectives més enllà dels individus, perquè aquests ja són subjectes amb 

identitats o identificacions socials complexes i dinàmiques. 
23

 Velasco (1999: 22). Si recordem que Habermas defineix, al seu pròleg, La inclusió de l’altre com un 

estudi dels efectes dels principis republicans universalistes, observo com l’equilibri i la síntesi entre 

liberalisme i republicanisme que Habermas havia pretès a Facticitat i validesa (1992a) sembla trontollar-

se en favor del segon element. Ara bé, aquesta aparença ha de ser refutada, ja que al text Habermas 

contínuament critica la tradició republicana, entre d’altres coses pel seu elevat to ètic i/o ètnic. 
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Coherentment, Habermas critica la definició ètnica de nació, i amb això vol 

justificar la seva proposta: una ciutadania no ètnica, no nacionalista, que permeti la 

inclusió en l’estatus de ciutadà a tota persona, ja que el ser portador de drets i deures en 

una democràcia és un mecanisme d’integració social i un mode de legitimació política 

que no requereix de cap tret ètnic i que no exclou ni nega les diferències particulars, ja 

que és una forma d’inclusió abstracta i jurídica.24 De forma coherent amb la teoria de 

l’acció de Facticitat i Validesa, la nova acció normativa jurídica pot suplir la «nació» 

com a mecanisme de socialització. Per tant, la possibilitat de la democràcia, ara tant si 

és nacional com transnacional, passa necessàriament per una forma d’integració social 

abstracta i jurídica. I en això es basa també per dir que la integració social ètnica es pot 

substituir per una de democràtica.25 Com a conseqüència de tot plegat, Habermas 

accepta que la democràcia com a projecte de convivència requereix de l’exercici d’una 

praxi comuna i de l’existència d’un espai públic comú de ciutadans que es reconeixen 

intersubjectivament com a iguals i lliures, però nega rotundament que sigui necessària 

l’homogeneïtat cosificada pròpia dels membres d’un «poble».26 Voldria remarcar això, 

cabdal per avaluar l’obra de Habermas: aquest és del tot conscient que la possibilitat 

d’una integració social democràtica descansa en la participació en una pràctica 

compartida que generi vincles i interpertinences socials, però això no exigeix 

d’identitats prepolítiques o ètniques. 

En quart lloc, a La constel·lació postnacional les tesis es mantenen: 

 

«Les identitats col·lectives es fan, no es troben fetes. [...] Fins i tot entre ciutadans de la 

mateixa comunitat política cada un és altre pels altres i té tot el dret a seguir essent altre» 

(Habermas, 1998a: 34, la cursiva és meva). 

 

En base a això, el projecte de la Unió Europea ha d’esdevenir coherent amb la 

democràcia cosmopolita: 

 

«Sobre la base del Tractat de Maastricht, la Unió Europea ha d’evolucionar i superar 

l’estat actual de comunitat econòmica eficient. Però en una Europa políticament unida 

haurien d’adoptar-se decisions en molts de camps, inclòs el de política social, que serien 

vinculants en igual mesura per a tots els membres —siguin danesos o espanyols, grecs o 
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 Habermas (1996: 111). 
25

 Habermas (1995c: 181). 
26

 Habermas (1996: 114). 
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alemanys, per mencionar només alguns. L’acceptació d’aquestes decisions, que uns i 

altres han de compartir, exigeix aquell tipus de solidaritat abstracta que es formà per 

primera vegada durant el segle XIX entre els ciutadans de l’Estat nacional. Els danesos 

han d’aprendre a contemplar a un espanyol i els alemanys a un grec com “un dels 

nostres”, de la mateixa forma que han de fer-ho els espanyols amb un danès o els grecs 

amb un alemany. El necessari equilibri entre diferents constel·lacions d’interessos i 

condicions de vida no pot, en cap comunitat política, produir-se només a partir del càlcul 

interessat de les pròpies avantatges de cada un. Per això els politòlegs busquen 

ansiosament non-majoritarian sources of legitimacy, fonts de legitimació no basades en 

el principi de la majoria, per l’Europa del futur. Fa falta una consciència de pertinença 

comuna que faci possible que aquells “associats i units lliurement” s’identifiquin entre 

ells com a ciutadans» (Habermas, 1998a: 33, la cursiva és meva). 

 

Cal destacar una sèrie de conseqüències d’aquesta proposta habermasiana. En 

primer lloc, es critica la unidimensionalitat de la UE, en tant que és una entitat 

supranacional exclusivament econòmica, i a sobre, neoliberal. En segon lloc, la 

racionalitat finalista o teleològica, que dóna sentit i validesa a les interaccions 

econòmiques i/o pragmàtiques a les dècades dels anys vuitanta i principis dels noranta 

de la seva obra, no sembla adequada per constituir aquesta forma de solidaritat 

abstracta.27 És a dir, només un dret discursiu que ampliï els tipus de discursos vàlids en 

la deliberació pública, en aquest cas europea, permetrà la interidentificació entre tots els 

europeus i fomentarà així la constitució i la pràctica de la ciutadania europea. En tercer 

lloc, pressuposa que hi hagué una època de «l’Estat-nació» en què aquest no fou 

nacionalista ètnic, i que aquesta etapa fou possible gràcies a una comprensió 

republicana de la ciutadania, mitjançant una identificació compartida en 

l’autolegislació democràtica de tot el poble, no ètnic. Això és precisament el que 

demanda Habermas a La constel·lació postnacional per a Europa i per a tot el món: en 

tant que ja fou possible en el passat una identificació política i jurídica abstracta, no 

identitària, pot ser-ho també en el segle XXI més enllà de les fronteres estatals. En aquest 

sentit, malgrat pugui semblar paradoxal, Habermas es recolza en una fase no 

nacionalista de l’Estat-nació per afirmar la possibilitat empírica i sociològica d’una 

democràcia cosmopolita. 

                                                 
27

 Pel filòsof alemany, el procediment de legislació basat en el principi de la majoria, propi del liberalisme 

polític, és hereu d’una comprensió molt reduïda de la persona i de la seva racionalitat, exclusivament en 

termes econòmics, i per això es veu que Habermas demana un procediment de legitimació política no 

només teleològic sinó també moral, ètic, just, etc. 
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És per això que el mateix Habermas recupera parcialment un comentari 

aparentment secundari que féu a una nota al peu de pàgina de Història i crítica de 

l’opinió pública: la possibilitat d’una identitat política transnacional, en aquest cas 

europea, és tan difícil i tan probable empíricament com la d’una identitat política estatal, 

ja que en el fons, les interrelacions socials quotidianes i els vincles personals, familiars 

o íntims no es produeixen tampoc en una escala nacional, sinó més bé local o 

comunitària. Això ho comentà, quatre dècades enrere, al mencionar que la simple 

constitució d’una esfera pública nacional ja suposà la superació d’aquests límits 

espacials i temporals més propers.28 Per tant, en contra dels euroescèptics i dels 

incrèduls anticosmopolites, que la majoria dels cops són els més estatistes i neorealistes, 

Habermas disposa d’un argument sociològic contundent: l’experiència històrica i/o la 

construcció cultural d’una identitat política estatal-nacional va basar-se, almanco en 

una època republicana, en una forma de reconeixement intersubjectiu abstracta i més 

aviat jurídica, que és del tot coherent amb el patriotisme constitucional deliberatiu i 

amb el projecte cosmopolita. Ara bé, tot això depèn, com és previsible, de l’existència 

de l’esfera pública adequada. 

Així, Habermas a La constel·lació postnacional considera que la democràcia 

sols és possible si la població d’un territori esdevé una comunitat de ciutadans, és a dir, 

si la societat esdevé conscient del seu estatus jurídic i polític.29 Per això, cal una 

«integració cultural» de la població heterogènia, quelcom que ja s’aconseguí amb la 

idea republicana de «nació» com a identitat col·lectiva que «anava més enllà de les 

lleialtats adquirides per naixement, vers el poble, la família, la religió i la dinastia». En 

altres paraules, la constitució d’una democràcia dins d’un Estat mitjançant aquesta 

identitat nacional, no ètnica, és un exemple històric de la creació d’una forma 

d’identificació social política que ja feia abstracció dels vincles més immediats i locals, 

«que s’havien format entre els membres d’una comunitat concreta, en base a un 

coneixement personal», quelcom que sosté la possibilitat de repetir el procés a escala 

europea, i no veig perquè no més enllà. Així, només la construcció simbòlica d’un 

«Poble», amb una llengua, història i unitat imaginàriament comunes, fa de l’Estat 

modern un Estat-nació. Habermas considera que la democràcia requereix de tal substrat 

cultural comú artificial, ja que sols així es crearà la solidaritat ciutadana necessària per a 

estar disposats a contribuir legal, tributàriament, etc. Ara bé, remarca el caràcter 

                                                 
28

 Habermas (1962: 229). 
29

 Habermas (1998a: 88). 
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històric, dinàmic i social d’aquestes identitats.30 És a dir, no nega el seu rol cabdal en la 

societat, però sí que pretén fluïdificar-les i desmitificar-les, per tal de permetre la 

construcció de noves identificacions postnacionals. 

Consegüentment, de cara a aquest objectiu de constituir noves identitats socials 

reflexives, Habermas analitza els eventuals problemes que pot generar tant el pluralisme 

sociològic així com també examina els efectes del fenomen oposat i aparentment 

paradoxal, l’aparició d’una cultura unidimensional mundialitzada, en tant que ambdós 

poden generar problemes d’identificació intersubjectiva i per tant, amenaçar la 

solidaritat civil necessària per a la democràcia estatal-nacional.31 

Dins del primer conjunt, hi destaquen les migracions massives, que en estreta 

relació amb els mass media, destapen les desigualtats entre Nord i Sud, Oest i Est. Tot 

això augmenta les tendències etnocèntriques i xenòfobes en les societats del benestar 

occidentals, el creixement de l’odi i el rebuig contra allò estrany o estranger, i això 

redunda, arreu d’Europa, en la insolidaritat ciutadana intra- i interregional. Així, la tesi 

és que degut a aquests canvis demogràfics, la diversitat ètnica, religiosa, cultural i 

lingüística dins dels Estats-nació ha augmentat encara més. Per tot plegat, totes les 

societats esdevindran inexorablement multiculturals, premissa sociològica que 

justificava «la democràcia inclusiva» explicada abans. De fet, l’opinió de Habermas és 

la mateixa: l’Estat constitucional o democràtic de dret és el millor «armat 

normativament» per resoldre els problemes d’integració política en situació de 

pluralisme sociològic.32 I és que la seva proposta d’una democràcia inclusiva, on 

«inclusió» continua significant que la comunitat política es manté oberta a acceptar com 

a membres d’a questa a ciutadans de qualsevol procedència, ni imposa ni depèn de cap 

homogeneïtat social. És a dir, la democràcia no necessita, com a pressupòsit sociològic 

imprescindible, d’un consens o uniformitat cultural, i de fet, és la forma més adequada 

d’enfrontar l’inevitable canvi social, en la mesura que el poder legítim depèn més bé de 

la formació discursiva i pública de l’opinió i la voluntat entre estranys. En conclusió, el 

pluralisme sociològic dins dels Estats-nació, que és augmentat per la globalització, pot 

agreujar les postures culturals «essencialistes». Però una actitud i un tractament 

                                                 
30

 Només per deixar-ne constància, és cert que també hi ha passatges on Habermas articula de forma 

problemàtica conceptes com «Occident», «Orient», «civilització», «cultura», «Islam», etc., tot apropant-

se lamentablement a l’ús que en fa Samuel Huntington (1996). Per exemple, Habermas (1998a: 82) 

considera que a nivell mundial es perfilen conflictes culturals entre un Occident àmpliament secularitzat i 

un món islàmic dominat per moviments fonamentalistes, d’una part, i les tradicions sociocèntriques del 

Llunyà Orient de l’altra. 
31

 Habermas (1998a: 98). 
32

 En canvi, tal diversitat és un repte molt difícil pels Estats nacionalistes ètnics (Claus Offe, 1998). 
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deliberatiu, abstracte i no ètnic permetrà l’assoliment de la solidaritat ciutadana 

necessària per tenir democràcia.33 

Respecte al segon conjunt de factors, Habermas postula que a través dels 

mercats globals, la cultura, els mitjans de comunicació, el turisme i el consum de 

masses, s’ha estès per tot el món un conjunt de productes estandarditzats d’origen 

estatunidenc: 

 

«Es propaguen els mateixos béns i estils de consum, les mateixes pel·lícules, programes 

de televisió i cançons d’èxit; la mentalitat de la joventut de les més allunyades regions es 

veu atrapada per les mateixes modes musicals: pop, techno, etc., pels mateixos pantalons 

texans; i un anglès assimilat de distintes formes serveix com a mitjà d’enteniment entre 

els més allunyats dialectes. Les agulles del rellotge de la civilització occidental marquen 

el compàs de la forçada simultaneïtat d’allò no simultani. El vernís d’una cultura 

comuna, comercialitzada i estandarditzada, no només es troba en els continents llunyans. 

Sembla anivellar també les diferències nacionals dels països occidentals, de forma que 

els acusats perfils de les diferents tradicions locals es fan cada cop més borrosos. Això no 

obstant, noves investigacions en l’antropologia del consum de masses descobreixen una 

interessant dialèctica entre anivellació i diferenciació creadora» (Habermas, 1998a: 101, 

la cursiva és meva). 

 

Em resulta cabdal aquest fenomen, en tant que posa de manifest la dimensió 

personal i quotidiana de la globalització, és a dir, posa en evidència com la 

mundialització és un esdeveniment que no només afecta les relacions polítiques, 

econòmiques o jurídiques, sinó també a les interaccions humanes suposadament 

«apolítiques o privades».34 En segon lloc, és molt pertinent ara referir-se l’antropologia 

cultural i social per veure aquesta relació complexa i multidimensional entre les 

pràctiques locals i globals.35 Això ens permetria avaluar el que sembla un dogma per 

Habermas, la globalització d’un món de la vida nacional, el dels Estats Units 

d’Amèrica. 

                                                 
33

 Tot això es concreta en el «patriotisme constitucional» (Habermas, 1998a: 101). Cal dir que el caràcter 

«abstracte» de la ciutadania multicultural no és idèntic amb la forma buida i sense atributs del subjecte 

polític del cosmopolitisme kantià o del liberalisme (Benhabib, 1992). 
34

 Amb aquesta perspectiva es pot recuperar de forma coherent la crítica de la primera Escola de Frankfurt 

a la indústria artística i a la cultura de masses, en tant que Horkheimer i Adorno influeixen 

determinadament en la primera concepció de la publicitat democràtica de Habermas (1962): sense una 

privacitat íntegra i espontània no és concebible una deliberació pública autònoma. 
35

 Cf. Alexandre Miquel (2001 i 2007b) per veure com afecta això a les migracions. 
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I el que és més important, si es confirmés que s’ha mundialitzat un «estil de 

vida» particular, amb tots els problemes de tal hipòstasi, voldria dir que tant la 

concepció dels discursos ètics de Habermas com la de les relacions de reconeixement de 

Honneth són errònies. La raó és que tal mundialització del American Way of Life 

demostraria que es poden superar perfectament els límits estatals-nacionals. És a dir, el 

component ètic d’una comunitat podria transnacionalitzar-se sense cap contradicció. 

Àdhuc sense deixar de ser quelcom pertanyent d’una comunitat històrica i particular. Al 

mateix apunten les migracions. Per tant, si l’esfera privada i el món de la vida poden 

transnacionalitzar-se, es dóna perfectament la precondició empírica i subjectiva per a 

la democràcia deliberativa. En altres paraules, seria flagrantment incoherent dir que no 

és possible una democràcia deliberativa transnacional perquè suposadament no pot 

haver-hi una identitat cosmopolita que la sostingui, i alhora observar críticament aquesta 

cultura mundialitzada. Així, l’argument «cosmo-escèptic» només podria esgrimir que 

contingentment o de facto no es dóna, però mai que és lògicament impossible que es 

doni. Per això, Habermas a La constel·lació postnacional està errat al proposar un 

cosmopolitisme deficient i primermundista. 

En tot cas, aquesta aparent paradoxa entre l’augment del pluralisme i la 

imposició d’un estil de vida únic es fonamenta en una premissa errònia, ja que és fals 

que les tradicions locals o les formes nacionals de cultura siguin homogènies, unitàries i 

tancades. Només així es pot postular una aparent contradicció. Per tant, si refutem 

aquest «culturalisme conservador», llavors resulta que no hi ha cap tensió sinó una total 

coherència entre l’augment del pluralisme i la identificació creixent però 

complementària amb una forma de vida i de consum principalment d’origen anglosaxó. 

Perquè no hi ha identitats unívoques i simples, sinó individus que poden tenir vincles i 

identificacions múltiples, complexes i no necessàriament harmòniques.36 De fet, el 

mateix Habermas considera que contra la hipòtesi d’una imposició d’una cultura única 

globalitzada han aparegut noves diferències culturals, noves pràctiques, relacions i 

valors socials, que provoquen la hibridació cultural, que sens dubte nega la conclusió 

simplista d’una línia irreversible i unidimensional de la globalització.37 Afegeix: 

 

«Les diferències culturals neixen a través d’un procés d’innovació obert, contra la ficció 

cosificadora que presenta als grups ètnics com si fossin totalitats coherents amb unes 

                                                 
36

 Cf. Balibar (1997 i 2001). 
37

 Habermas (1998a: 102). 



Teoria Crítica del poder i de l’opinió pública 
___________________________________ 
 

 

428 

cultures clarament delimitables entre si. Enfront de la imatge tradicional que ha encunyat 

el discurs multicultural, ell [Baumann] esbossa la imatge dinàmica d’una incessant 

construcció de nous vincles col·lectius, subcultures i estils de vida.38 Aquest procés es 

mantén en marxa gràcies als contactes entre les diferents cultures i a les relacions 

multiètniques, i reforça l’impuls existent en les societats postindustrials envers la 

individualització i l’esbós d’unes “identitats cosmopolites”. [...] D’aquesta forma sempre 

es connecten en el procés de construcció de diferències internes noves formes de vida 

col·lectiva i projectes de vida individual» (Habermas, 1998a: 102, la cursiva és meva). 

 

És a dir, sense cap tipus de dubte, Habermas refuta tot culturalisme essencialista 

per afirmar pràcticament que no existeix cap «cultura» com a tal, només es donen 

relacions socials dialèctiques en constant (re)producció simbòlica i material. Per això, la 

globalització no pot suposar pas la repressió d’unes identitats originals i/o tradicionals, 

sinó només l’augment en la velocitat i l’abast d’aquestes relacions socials. És a dir, la 

concepció discursiva de la identitat i la cultura permet concebre més acuradament la 

globalització, en tant que un conjunt de processos oberts i no lineals. Per tant, la 

proposta habermasiana d’una democràcia «multicultural» s’ha de distingir a totes totes 

del multiculturalisme conservador esmentat a la citació, el qual concep les cultures com 

a substàncies essencialistes. És a dir, la democràcia és inclusiva perquè cada individu 

articula i comparteix diversos vincles i llaços socials.39 Però a més a més, Habermas 

postula que aquest «pluralitzar» social, per evitar tota substantivació del que en el fons 

són processos dialèctics, reforçada per la globalització, és del tot favorable i compatible 

amb el cosmopolitisme.40 Així les coses, el filòsof teutó creu que és possible assolir el 

fonament de solidaritat imprescindible per a practicar la democràcia, fins i tot en 

contextos pluralistes: 

 

«En les societats complexes una formació deliberativa de l’opinió i la voluntat dels 

ciutadans, basada en els principis de la sobirania popular i dels drets humans, constitueix 

al final el mitjà del que sorgeix un tipus de solidaritat, abstracta i jurídicament construïda, 

                                                 
38

 Habermas es refereix a Gerd Baumann (1996 i 1999), no Zygmunt Bauman. 
39

 En certa mesura, si l’individualisme jurídic protegeix en contra del comunitarisme, l’individualisme 

cultural protegeix contra el multiculturalisme essencialista. 
40

 En tot cas, Habermas creu que malgrat no hi hagi «cultures ni identitats substancials», la globalització 

sí accentua les tendències nacionalistes dins de l’Estat-nació, cosa que podria posar en perill les bases de 

la solidaritat civil si no es promou el republicanisme que sosté el patriotisme constitucional. És a dir, la 

globalització dificulta indirectament, però no estructuralment, les precondicions socials necessàries per a 

l’establiment i la pràctica de la democràcia deliberativa inclusiva. 
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que es reprodueix a través de la participació política» (Habermas, 1998a: 103, la cursiva 

és meva). 

 

Com ja havia dit Habermas prèviament, el nucli normatiu del deliberacionisme 

descansa en la inclusivitat i la praxi democràtica. Ara bé, cal replantejar-se de nou 

aquesta qüestió en els nous escenaris postnacionals, ja que aquestes dependran 

coherentment de la transnacionalització dels processos de reconeixement intersubjectiu, 

ja que aquest és el fonament de les identificacions reflexives. Així les coses, en primer 

lloc, cal avaluar si també és viable una forma d’identificació social a nivell europeu que 

promogui les relacions de solidaritat necessàries per a la forma de democràcia que ha 

dominat històricament dins del Estats moderns, gràcies a la idea, no ètnica, de «nació».41 

Perquè fins i tot en el cas improbable que Europa esdevingui políticament capaç 

d’implementar correccions legítimes a l’economia neoliberal de mercat, un Estat federal 

europeu requereix d’aquesta última i imprescindible condició, que Habermas recull 

directament d’un article de Claus Offe: 

 

«No és imaginable un enfortiment de la capacitat de govern de les institucions europees 

sense l’ampliació formal dels fonaments de la seva legitimitat democràtica» (Offe, 1998, 

la cursiva és meva).42 

 

És a dir, com ja sabíem i de forma totalment coherent amb Facticitat i Validesa, 

Habermas i Offe reclamen una Unió Europea amb un poder polític eficaç però també 

legítim. I per això, Habermas exigeix als ciutadans europeus: 

 

«aprendre a reconèixer-se, més enllà de les fronteres nacionals, com a membres de la 

mateixa comunitat política: no han de témer que “els ciutadans d’altres nacions europees” 

tenguin la intenció ni encara menys que puguin dur a terme accions “que danyin de 

manera ‘inadmissible’ els ‘nostres’ interessos”» (Habermas, 1998a: 130, la cursiva és 

meva).43 

                                                 
41

 Habermas (1998a: 130). 
42

 En la mesura que cito un article traduït de l’original alemany i publicat en un lloc web, no hi ha pàgines 

que referir. Per això reprodueixo aquí la frase original en anglès: «Strengthening the ability of European 

institutions to govern is not conceivable without an expansion of their formal democratic basis of 

legitimation». 
43

 S’ha de destacar que les frases entre cometes són en realitat citacions del mateix article de Claus Offe 

(1998) referit abans: «The Democratic Welfare State. A European Regime Under the Strain of European 

Integration». Per tant, aquest autor sembla un pensador coherent i en la línia de la Teoria Crítica 
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És a dir, Habermas postula que el projecte d’una democràcia postnacional, 

l’única possible alternativa legítima al domini d’una economia de mercat neoliberal i 

globalitzada, depèn necessàriament de la constitució d’unes relacions socials de 

reconeixement transnacionals, les quals fomentin unes formes d’identitat polítiques i 

dinàmiques no essencialistes. I clar, això vol dir que les identitats postnacionals 

depenen de, i/o són possibles només gràcies a, aquest reconeixement intersubjectiu i 

discursiu que de forma totalment coherent, és transnacionalitzable i en cap cas està 

tancat de forma a priori o definitiva en les fronteres nacionals. De fet, Habermas 

repeteix aquí l’argument que ja usà prèviament, segons el qual si el procés de 

constitució de l’Estat-nació democràtic ja requerí de la construcció d’una identitat 

política que feia abstracció dels vincles socials més directes i immediats, llavors és 

perfectament coherent i possible imaginar un nivell més d’abstracció, europeu, en tal 

identificació.44 En altres paraules, per a Habermas la solidaritat és un requisit de la 

democràcia postnacional,45 ja que per exemple permetrà que els portuguesos i els suecs 

                                                                                                                                               

contemporània, en tant que critica radicalment la il·legitimitat de les institucions europees i defensa com a 

condició per a la seva validesa una teoria del reconeixement no nacionalista o estatocèntrica —el que 

trobo a faltar a Axel Honneth (1992), per cert. No obstant això, segons la interpretació de Habermas 

(1998a), tot i que Offe denuncia la il·legitimitat de la Unió Europea, ho fa compartint en certa mesura les 

idees de Dieter Grimm. És a dir, Habermas es desmarca d’Offe i el desqualifica, en tant que aquest autor 

aparentment pressuposa la necessitat d’una forma de «solidaritat adscrita amb un dels nostres», com a 

precondició sine qua non per tenir la disposició i la voluntat de comprometre’s amb els deures i despeses 

que implica la política social de benestar en favor d’una comunitat. Així, i per a Habermas, que consti, 

Offe defensa que només la pertinença a una comunitat prepolítica d’origen i destí té l’efecte de vincle 

imprescindible per acceptar, respectar i practicar les normes socials que exigeix la democràcia. Diguem 

que Offe pensa que cal reconeixement entre els ciutadans perquè pugui haver redistribució de la riquesa 

entre ells. Per tant, pensa que el reconeixement és previ i primari sobre la redistribució. Però té una noció 

de reconeixement «etnicista», i per tant, la redistribució sols seria possible si hi ha una certa homogeneïtat 

cultural i/o social. Em pregunto si aquest autor ha estat «desplaçat» del centre de la Teoria Crítica 

contemporània precisament en la mesura que Offe comparteix grosso modo la teoria comunitarista del 

reconeixement de Taylor. 
44

 Òbviament, amb això es revela que, potencialment, Habermas pressuposa Estats-nació 

«mononacionals». És a dir, malgrat l’argument em sembla útil i vàlid, imposa implícitament la idea que a 

cada Estat europeu només hi ha una nacionalitat, idèntica a la identitat política abstracta construïda 

dialècticament. Per tant, tàcitament ignora i pot rebutjar la diversitat nacional que hi ha en varis països 

plurinacionals. Ara bé, l’existència innegable d’Estats europeus plurinacionals posa en perill l’argument 

en favor de la possibilitat d’una identitat política i jurídica europea que sostingui una democràcia 

continental? Crec que no, en tant que considerem que els Estats-nació europeus són plurinacionals, 

perquè hi ha diversitat de comunitats culturals, religioses, etc., que poden constituir «nacions» en sentit 

ètnic, però que la identitat que comparteixen tots els ciutadans del país en qüestió és encara d’un nivell 

superior, més política i jurídica. En breu, la plurinacionalitat dins dels Estats no afecta l’argument 

habermasià si considerem aquestes «nacionalitats» no com a identitats abstractes diverses sinó com 

identitats més fortes i quasi ètniques que, així i tot, conviuen sota la identificació política «superior». 
45

 Habermas (1998a: 130-131). Observo un potencial dilema: abans Habermas deia que la democràcia 

sols és possible si els ciutadans o membres d’una mateixa comunitat jurídica es solidaritzen els uns amb 

els altres, cosa que depèn d’una prèvia identificació recíproca. Així, la línia o ordre causal seria «identitat 
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es reconeguin mútuament, cosa que provocarà que exigeixin l’harmonització dels seus 

respectius salaris mínims nacionals o les mateixes condicions socials de benestar.46 

Doncs bé, tot mantenint-se sempre en la mateixa idea, Habermas insisteix que no 

cal cap identitat ètnica «prepolítica» per assolir aquesta solidaritat imprescindible per a 

la democràcia, sigui nacional o transnacional. Criticant de nou a Dieter Grimm, diu que 

la inexistència d’un «poble» europeu no és cap impediment per una «constitució» 

política europea, ja que la legitimitat democràtica sols depèn d’identitats reflexives.47 

Per això la solidaritat necessària per a la constitució d’una comunitat jurídica 

democràtica no es deriva d’una identitat ètnica i essencialista, sinó de la mateixa 

identificació reflexiva que permet i es sosté simultàniament en la deliberació pública 

inclusiva.48 Així, Habermas postula que la democràcia transnacional només necessita 

una forma de solidaritat cívica «construïda», no una d’adscrita, la qual se pot generar 

discursivament a partir de la mateixa praxi de la deliberació pública.49 

                                                                                                                                               

reflexiva, solidaritat cívica i democràcia discursiva». Però hi ha passatges on ell diu que tal procés 

d’identificació reflexiva necessita «de polítiques efectives i positivament coordinades a través de la 

formació d’una voluntat democràtica estesa per tota Europa, i aquesta no pot donar-se si no existeix el 

fonament d’una solidaritat comuna». Així, l’ordre lògic i/o causal seria diferent, «solidaritat, democràcia i 

identitat», ja que només si hi ha solidaritat es durien a terme les pràctiques sociopolítiques comunes que 

posterior permetrien la identificació recíproca entre els subjectes. En el segon model, la solidaritat és 

quelcom «prepolític», apropant-se a la noció ètnica de «nació». La meva solució és considerar que els 

processos d’identificació i la democràcia són coetanis i simultanis, ja que només si hi ha garantides 

alhora autonomia pública i privada, i es dóna com a precondició una esfera pública inclusiva, poden 

donar-se les praxis polítiques d’identificació que són possibilitades i al mateix temps són constituents de 

la democràcia. 
46

 El fet que la democràcia transnacional només pugui ser legítima si les ciutadanies d’un Estat són 

solidàries amb les d’un altre país, tot demanant igualtat de drets i condicions socials, és una nova prova 

per entendre que el deliberacionisme reivindica la democràcia econòmica i la justícia social. 

Inequívocament, això deslegitimaria immediatament l’actual Unió Europea, en tant que en casos com els 

rescats financers de Grècia, Portugal, Irlanda o Espanya, no hi hagut mostres generalitzades de solidaritat 

entre ciutadanies nacionals —fins i tot, s’ha menyspreat, ignorat i abandonat a aquelles societats, deutes 

nacionals de les quals estaven en riscos financers, tot anomenant-los «porcs» (s’ha de dir que pigs és 

suposadament l’acrònim de Portugal, Italy, Greece i Spain, però òbviament s’ha remarcat la connotació 

metafòrica). Ara bé, això és fruit d’un procés estratègic. És a dir, em sembla que la crisi financera no sols 

pretén la desregulació massiva, sinó que també busca atacar i/o erosionar la dèbil i fràgil proto-identitat 

política europea, la qual era una mínima llavor d’esperança per a la democràcia transnacional, l’única que 

podria qüestionar els mercats globals. 
47

 Així, Habermas (1998a: 132) descarta tot eventual dilema o ambigüitat en la relació causal entre 

solidaritat ciutadana, identitat i democràcia, tot negant que la primera depengui «d’una base de confiança 

prepolítica d’una comunitat criada conjuntament, i que els compatriotes hereten en la seva socialització 

com una espècie de destí». 
48

 Per això reafirma que «els ciutadans d’un Estat democràtic de dret s’entenen a si mateixos com a autors 

de les lleis i es senten obligats a obeir-les en la mesura que ells són els destinataris d’aquestes» 

(Habermas, 1998a: 132-133, la cursiva és meva). Els deures cívics es justifiquen i motiven en base a la 

seva concepció discursiva del dret, la qual sosté un ordre polític que garanteix les llibertats privades i 

públiques de tothom. 
49

 El mateix deia Habermas a la Teoria de l’acció comunicativa, ja que aquesta era una forma d’interacció 

social que generava precisament aquest «efecte de vincle» social necessari. D’aquí que consideri l’esfera 

pública com una cosa necessària per a l’aparició d’identitats reflexives. 
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I per justificar-ho, recicla i utilitza de nou el mateix «argument sociològic» que 

ja ha emprat per defensar el deliberacionisme nacional: en base a la història del 

republicanisme, Habermas reivindica més que mai la forma institucional de l’Estat-

nació com a marc d’aplicació vàlid de la democràcia i dels drets humans, perquè ja és la 

prova empírica i històrica de la possibilitat d’una forma d’integració social no 

nacionalista, no ètnica, sinó abstracta i discursiva, al marge «de les fronteres de llinatges 

i dialectes».50 És precisament per això que ell defensa que la democràcia cosmopolita és 

possible perquè la democràcia deliberativa ja fou possible en un àmbit nacional-

estatal, tot havent-se d’enfrontar ara amb unes dificultats anàlogues o similars, en cap 

cas substancialment superiors. I Habermas insisteix molt en tal idea: ja a la configuració 

de l’Estat-nació de la primera modernitat hi ha hagué una pugna entre una noció 

«ètnica» i una noció republicana de «nació».51 Ara bé, si fou possible la construcció 

d’una identitat nacional, també ha de ser possible la creació d’una identitat 

postnacional, un nivell més abstracta: 

 

«En el segle XIX els pobles europeus es trobaren, cadascun per si mateix i no 

col·lectivament, com ara, enfront d’un problema estructuralment semblant. Allò que avui 

encara no s’ha produït, una identitat europea sobre la base d’un entramat de 

comunicacions que s’estengui més enllà dels espais públics nacionals, fou creat llavors 

per les elits culturals sota la forma d’una consciència nacional. [...] En relació a la unió 

política d’Europa ens trobam avui, si no en una situació comparable, sí almanco enfront 

d’una tasca semblant a la que s’enfrontaven en el seu temps els nostres germanistes en 

relació a la unió política de la seva nació» (Habermas, 1998a: 34, la cursiva és meva). 

 

És a dir, la identificació transnacional és igualment viable, ja que la constitució 

d’una identitat nacional estatal fou un procés tan difícil, llarg, problemàtic i costós com 

s’aventura que serà el procés de constitució de la identitat postnacional europea. Així, la 

Unió Europea només resulta ser un nivell més d’abstracció que s’ha de sumar al grau de 

solidaritat ja no ètnica ni substancial que suposà la identitat ciutadana republicana dins 

dels Estats-nació. Per això afirma: 

 

                                                 
50

 Habermas (1998a: 34). 
51

 A més, la primera fou també resultat d’una projecció o ficció imaginada col·lectivament. És a dir, 

aquesta interpretació ètnica de la nació fou també inevitablement construïda públicament i jurídicament, 

«a través del mitjà del dret i de la comunicació de masses». 
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«Són precisament les artificials condicions de l’aparició de la consciència nacional les 

que parlen en contra del supòsit derrotista segons el qual la solidaritat entre ciutadans 

estranys només pot produir-se dins de les fronteres d’una nació. Si aquesta forma 

d’identitat col·lectiva es deu a aquell augment en el grau d’abstracció de les formes de 

consciència que va des de les formes locals i dinàstiques fins a les formes de consciència 

nacional i democràtica, per què no hauria de prosseguir un procés d’aprenentatge 

d’aquest tipus?» (Habermas, 1998a: 133-134, la cursiva és meva).  

 

A mi em sembla un dels pocs arguments claríssimament vàlids de Habermas. La 

raó per dir això és que ell mostra de forma fefaent com la identitat que ha vertebrat els 

Estats-nació europeus només ha estat possible a partir d’abstraccions que han ignorat les 

diferències concretes entre els múltiples ciutadans d’un mateix territori.52 

Un cop argumentat aquest fonament sociològic de la democràcia deliberativa, 

Habermas analitza quins factors històrics poden ser promotors de tals identitats 

reflexives. Així, ell considera que la història europea, plena de conflictes, divisions, 

guerres, etc., pot servir i tenir un efecte positiu, en la mesura que sigui: 

 

«Una ajuda en el descentrament de la pròpia perspectiva, un impuls per la reflexió i el 

distanciament respecte de les idees preconcebudes, un motiu per la superació del 

particularisme i per aprendre formes tolerants de tracte amb els altres i per a 

institucionalitzar les diferències. Aquestes experiències amb formes assolides d’integració 

social han deixat la seva impremta en l’autocomprensió normativa de la modernitat 

europea, un universalisme igualitari que, a nosaltres, els fills, filles i nets d’un bàrbar 

nacionalisme, poden facilitar-nos la transició a les plenes relacions de reconeixement 

mutu d’una democràcia postnacional» (Habermas, 1998a: 135, la cursiva és meva). 

 

En primer lloc, és interessant observar com l’acció comunicativa, que té efectes 

«reflexivitzadors o racionalitzadors» des de la dècada dels anys vuitanta, inclou també 

els conflictes socials i el dissens, els quals poden motivar i fomentar les actituds obertes, 

inclusives i disposades al reconeixement de l’altre. Per això he destacat el terme 

«experiència», en tant que poden donar-se formes d’interacció social i praxis 

col·lectives no necessàriament consensuades, però sí discursives, que promoguin 

                                                 
52

 I en aquest sentit, Espanya em sembla un exemple paradigmàtic, ja que es creu en l’existència d’una 

Nació Espanyola, indissoluble i sobirana, malgrat aquest país conté una diversitat cultural, social, ètnica i 

lingüística enorme. I això és així des del primer text «quasi constitucional», l’Estatut de Baiona de 1808, 

fins a l’actual i vigent Constitució de l’any 1978. 
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aquests processos d’aprenentatge reflexiu, gràcies als quals s’historitzen i relativitzen 

les identitats i les pretensions de validesa heretades. Aquest és un argument 

complementari i paral·lel a l’esmentat abans,53 ja que en aquest cas, els esdeveniments 

històrics, tant nacionals com continentals, també recolzen la idea d’una identitat 

europea. En segon lloc i coherentment, resulta que la Teoria Crítica de la Història és 

cabdal, en tant que la comprensió reflexiva del passat és un factor important en la 

constitució d’identitats dinàmiques.54 En tercer lloc, destaca de nou la defensa 

normativa de l’universalisme igualitari com a essència de la modernitat occidental. 

Aquesta dimensió normativa és el que sosté la proposta clau: una lluita i una política en 

favor d’unes relacions socials de reconeixement intersubjectives transnacionals, ja que 

només així es podrà constituir una democràcia postnacional, que és totalment coherent 

amb la democràcia estatocèntrica demandada als anys noranta, ja que llavors, la política 

deliberativa ja era una lluita pel reconeixement.55 Així les coses, la democràcia més 

enllà de les fronteres estatals s’haurà de fomentar en i alhora permetre unes interaccions 

de reconeixement recíproc que superin els límits territorials nacionals. I això no està 

impedit a priori per res.56 En conclusió, la teoria de la democràcia postnacional i/o 

cosmopolita ha de fonamentar-se en una teoria del reconeixement transnacional. 

No obstant això i tot contradient el que acabo d’exposar, sabem que Habermas 

afirma que no és possible un Estat o un govern global democràtic i legítim perquè no es 

pot donar cap identitat «eticopolítica» mundial que els sostingui.57 En canvi, sí poden 

defensar-se uns drets humans universalistes i també és possible una identitat 

«juridicomoral» mundial, sense exclusions. Però aquests drets humans i aquesta 

identitat universalista no és suficient per realitzar la tasca de cohesió social que 

acompleix la identitat ètica que s’articula en l’Estat-nació. Com deia, aquesta 

                                                 
53

 Em refereixo al que diu que el fet d’haver-se constituït ja una identitat abstracta nacional dóna suport a 

la possibilitat de desenvolupar un nivell més d’abstracció, l’europeu. 
54

 La citació també permet un vincle amb la inclusió religiosa, en tant que suposa una societat tolerant. 
55

 Estrictament parlant, en el context d’aquest fragment el terme «postnacional» podria significar 

simplement «no nacionalista ètnic», tot romanent encara en un àmbit estatal de la democràcia. No obstant 

això, en tant que Habermas ho afirma a la vora de la democràcia continental, sembla significar 

«transnacional».  
56

 És a dir, l’universalisme ha desbordat els límits incoherents de les successives propostes polítiques i 

institucionals de Habermas, en tant que forma part del nucli normatiu que presenta un «excés de validesa» 

respecte a les seves diverses traduccions o implementacions jurídiques i històriques. Per això crec que 

Honneth (1992) rebutja injustificadament la investigació d’aquestes relacions de reconeixement no 

estatocèntriques, cosa del tot coherent amb la seva teoria social i empíricament ja observables —en les 

xarxes migratòries, etc. I és que aquesta negativa xoca amb la defensa del propi Honneth (1994) de 

l’universalisme normatiu inherent a les relacions de reconeixement jurídiques —contra el comunitarisme 

de Taylor i en favor de la comprensió habermasiana del dret. 
57

 Habermas (1998a: 140-141). 
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contradicció amb el seu universalisme normatiu, i la repetidament reivindicada 

concepció del reconeixement transnacional, depèn de les prèvies distincions entre dret i 

moral, d’una banda, i entre moral i ètica, de l’altra; dues distincions impossibles i 

injustificables sota l’avaluació normativa del principi discursiu, nucli de la democràcia 

deliberativa.58 Per tant, arran del principi discursiu s’ha de concloure que pot haver 

identitats de qualsevol tipus: en base a la moral, al dret o a l’ètica. De fet, en base al que 

sigui, perquè les identitats són resultat de processos socials complexos, múltiples i no 

necessàriament harmònics. Pot haver així identitats abstractes o ètniques. Però si és 

possible una identitat política, no ètnica i no particularista a nivell europeu, basada en 

procediments legals i pràctiques socials, llavors també ha de ser possible a nivell 

mundial.59 

Així i tot, Habermas insisteix i aprofundeix en la incoherència. D’una banda 

afirma que dins d’un Estat-nació es pot donar una forma de solidaritat «cívica» activa 

que permeti polítiques socials redistributives. De l’altra, creu que la solidaritat 

cosmopolita entre ciutadans del món sols és reactiva i basada en sentiments comuns 

d’indignació a causa de la violació de drets, repressió i injustícies. I considera que 

«aquesta comunitat cosmopolita no podria aconseguir el grau comparativament sòlid 

d’integració d’una comunitat estatalment organitzada amb identitat col·lectiva pròpia».60 

Es veu així la magnitud del que ell postula. En primer lloc, renunciar al 

deliberacionisme cosmopolita pot suposar l’abandonament de tota política redistributiva 

global, tot confirmant la meva acusació d’argument ideològic beneficiós pel 

neoliberalisme. En segon lloc, Habermas afirma que el fonament de tota solidaritat 

activa és una praxi comuna; però de la solidaritat reactiva són només les experiències 

comunes d’injustícia.61 En darrer lloc, es repeteix la dependència d’una institució estatal, 

quelcom que apunta paradoxalment a una mena «d’estatocentrisme postnacional». 

                                                 
58

 Com bé apunta Benhabib (1992). 
59

 Sinó, per què critica Habermas a Grimm i Offe, per qui, suposadament, la democràcia necessita d’una 

identificació social ètnica, possible només per pertinença a una comunitat d’origen i destí? 
60

 Habermas (1998a: 140, nota 86 i 141) afirma que una eventual «consciència cosmopolita» potser 

podria realitzar-se històricament en tant que es constituís com una delimitació temporal dins del present, 

tot distingint-se del «passat dominat per l’Estat-nació». És a dir, Habermas està obert a concebre una 

identitat cosmopolita, és a dir, que inclogués tot els éssers humans del planeta, i que així i tot es pogués 

constituir com a comunitat jurídica, en tant que determinés qui hi pertany i qui no. En aquest cas, les 

persones del passat no hi pertanyerien i les presents sí. És a dir, Habermas està disposat a acceptar una 

deslimitació espacial de la identitat però sota la condició d’una limitació temporal. En aquest sentit, es 

confirma el presentisme jurídic habermasià, que imposa uns límits temporal exclusius a tota forma de 

justícia, i que tan lamentables efectes té sobre les demandes de memòria històrica. 
61

 No puc deixar escapar l’oportunitat de fer una reflexió breu respecte del Moviment 15M, qualificat per 

la majoria de mitjans de comunicació com «els Indignats»; em sembla que ja a l’any 1998 Habermas 
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Doncs bé, Axel Honneth al seu llibre La lluita pel reconeixement postula que 

totes les lluites i les relacions de reconeixement s’estableixen i es motiven 

psicològicament arran d’una experiència comuna d’injustícia, la qual provoca un 

sentiment moral indispensable per a prendre consciència, mobilitzar-se de forma 

col·lectiva i reivindicar públicament el canvi social. És a dir, Honneth no distingeix de 

forma substantiva entre allò actiu i passiu, sinó que tot moviment social és resultat 

d’una presa de consciència d’un individu que s’identifica amb un col·lectiu de persones 

tan agreujades i menyspreades moralment com ell.62 Així les coses, malgrat en aquesta i 

altres obres Honneth limita, per mi erròniament, les relacions de reconeixement a un 

àmbit estatal, ofereix implícitament la possibilitat de transnacionalitzar les lluites pel 

reconeixement i la justícia més enllà dels Estats-nació, fins i tot sense necessitat de 

compartir una identitat ètica o ètnica prepolítica, ja que els subjectes socials i les 

identitats es construeixen a partir d’experiències comunes. Defenso que aquesta és 

l’aportació de Honneth a l’època cosmopolita, «contra els seus desitjos», per així dir-ho. 

És a dir, la teoria de la identitat d’Axel Honneth és la més adequada per desenvolupar 

un deliberacionisme cosmopolita, per sobre de la pròpia concepció de Habermas. De 

fet, Honneth concep la constitució dels subjectes i de les lluites pel reconeixement amb 

més coherència respecte del principi discursiu, perquè és el fet d’estar «igualment», 

però en diferents graus, afectats per una sèrie d’interaccions, lleis, normes, institucions, 

etc., el que provoca que els agents s’identifiquin recíprocament i es justifiqui la seva 

constitució com a subjecte participant legítim en la deliberació publicopolítica.63 

                                                                                                                                               

encertà quan considera que l’actitud «d’indignació» era quelcom més aviat reactiu que actiu i constructiu, 

cosa que connecta amb la meva impressió, segons la qual el 15M és un moviment «conservador» en el 

sentit que lluita bàsicament per preservar tot allò que els Estats de benestar occidentals, malgrat tots els 

seus dèficits, han aportat de positiu. Això mateix s’observa a dos dels llibres vinculats al fenomen: 

Indigneu-vos! i Comprometeu-vos! de Stéphane Hessel (2010 i 2011). A més a més, també estic d’acord 

amb Habermas en què aquesta indignació és insuficient per desenvolupar un esperit cosmopolita. De fet, 

majoritàriament el 15M a Espanya no ha articulat gaires anàlisis ni propostes globals, malgrat la seva 

crítica contra la classe financera ho hauria permès fàcilment. Cf. Valdivielso (2012) per una reivindicació 

de l’esperit ciutadanista del 15M. 
62

 Honneth (1992) es recolza en la teoria dels sentiments morals de John Dewey. 
63

 En relació a això, apareixen tres qüestions centrals: a) quines són les precondicions de la possibilitat 

individual d’identificar aquesta igual afectació sota una eventual situació d’injustícia?; b) quin és el criteri 

per qualificar la situació com a tal, «injusta»?; i c) per què ha de ser el patiment i no un altre tipus 

d’experiència la que tingui aquesta potencialitat agrupadora? Respecte del primer, es podria dir que les 

relacions socials mateixes haurien de posar en interacció i comunicació els grups de potencials afectats. 

Així i tot, s’ha d’admetre el que precisament Honneth (2001, 2003 i 2007) retreu a la teoria de la 

publicitat habermasiana: hi ha alguns tipus d’injustícies que, per la seva mateixa natura, impedeixen o 

dificulten estructuralment la seva denúncia pública. En aquesta mesura, podrien haver patologies socials 

que impedissin l’interreconeixement entre «els igualment afectats». Respecte del segon, coherentment 

amb l’esperit deliberatiu del present treball, no es pot confiar en un criteri a priori que determini el 

caràcter injust d’una relació social. Serà precisament arran de les lluites socials pel reconeixement públic 
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En el cinquè lloc d’aquesta evolució del pensament habermasià respecte del rol 

de les identitats, destaquen els dos textos següents: «Sobre l’arquitectònica de la 

diferenciació de discursos. Petita rèplica a una gran discussió» i «Fonaments prepolítics 

de l’Estat democràtic de dret?».64 En ells, Habermas afirma que l’ètica és «el discurs de 

les identitats en primera persona», i aquestes poden ser en singular o també en plural. 

Per tant, en el segon cas l’ètica esdevé quelcom social, públic i intersubjectiu, no pas 

subjectiu ni privat. D’aquesta manera, entenc que es té un accés comú a tal identitat, 

perfectament transnacionalitzable. En altres paraules, l’ètica també pot ser 

intersubjectivament validada, així com transnacional, tot refutant la idea segons la qual 

el deliberacionisme és impossible mundialment precisament perquè l’ètica és 

necessàriament particular. 

Això no obstant, en aquests articles Habermas també es planteja el dubte de si 

l’Estat democràtic modern és capaç de renovar legítimament els pressupòsits normatius 

que el sostenen, és a dir, les tradicions ètiques, les cosmovisions o les religions que han 

permès els vincles socials imprescindibles per generar la solidaritat ciutadana que la 

democràcia requereix. Aquest dubte es desglossa en dos: a) la interrogació sobre si el 

poder polític que el dret positiu constitueix pot ser legitimat secularment, és a dir, no 

religiosa ni metafísicament; i b) si és així, des d’una perspectiva motivacional es 

qüestiona que aquesta legitimació secular pugui ser estable tenint en compte la 

pluralitat social i que aquest nou consens de fons només podria ser formal, abstracte i 

limitat a procediments i principis. És a dir, es qüestiona novament si la democràcia 

deliberativa pot fonamentar-se en identitats jurídiques, reflexives i no prepolítiques.65 A 

continuació donaré resposta a tals apories, tot i que serà a l’apartat 8.2.1 on expliqui 

                                                                                                                                               

d’una pretesa injustícia, protagonitzades pels «igualment afectats», el que les constituirà de forma 

dinàmica i històrica —sense necessitat de cap «sentit comú» preexistent. En altres paraules, un subjecte 

només pren consciència d’estar patint una injustícia en tant que es mobilitza i pren coneixement i/o 

col·labora en una lluita pel reconeixement d’aquesta mateixa. En tercer lloc, efectivament pot haver-hi 

altres emocions o experiències que tinguin un potencial polititzador anàleg o major. Ara bé, en tant que el 

principi discursiu habermasià ens deia que les institucions polítiques de caràcter estatocèntric són injustes 

pel fet d’excloure a subjectes potencialment afectats, crec que l’objectiu a assolir, això és, el 

deliberacionisme cosmopolita, ha de basar-se, almanco en primer lloc, en aquesta mateixa sensació de 

greuge o menyspreu. És a dir, la millor manera de mobilitzar i motivar de cara a una participació 

ciutadana cosmopolita és fer veure que un està injustament exclòs dels processos de decisió que ens 

afecten, cosa que produeix patiment i/o indignació. 
64

 Habermas (2003a i 2004b, respectivament). 
65

 I això és exactament el que responia Habermas (1996) al defensar la possibilitat d’una democràcia 

deliberativa transnacional, europea: que es podia basar perfectament en identitats no nacionalistes ni 

ètniques, ja que la idea republicana de nació era ja un abstracció que es basava en una forma d’interacció 

social formal i jurídica. Sembla que Habermas (2005d) retorna a aquest debat en el marc estatal. 
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millor com es poden desenvolupar aquestes identitats obertes, tot combinant de nou el 

millor del procedimentalisme habermasià i la concepció d’Axel Honneth. 

La primera qüestió ja l’he resolta abans, dient que per a Habermas l’Estat 

democràtic no depèn de cap fonament religiós ni metafísic. Ara bé, amb la segona, que 

no es refereix principalment a l’aspecte de la validesa o la legitimitat de les institucions, 

Habermas pren especial consciència del problema de la motivació psicològica a 

participar en els processos públics de deliberació, assumpte independent del primer. És 

en aquest aspecte que ell no pot sinó admetre la «dependència de tota democràcia, 

nacional, de formes de socialització prepolítiques».66 I és per això que s’observen de 

nou seriosos dubtes respecte a la possible mundialització del deliberacionisme, més 

enllà del nivell europeu, tal com expressà a La constel·lació postnacional. Si a La 

inclusió de l’altre considerava que la democràcia deliberativa podia sostenir-se en una 

identitat política i jurídica abstracta «per damunt o per davall» de les identitats ètiques o 

d’altres, «prepolítiques», ara diu que les societats integrades religiosament «superen i 

triomfen sobre el consens constitucional que queda pressuposat i sobre la solidaritat 

ciutadana que és objecte d’expectativa» (Habermas, 2005a: 144). Així les coses, 

s’establiria una disjuntiva entre dues posicions: a) la «identitària prepolítica», que 

postula que l’Estat liberal necessita d’identitats ètiques prepolítiques que no es poden 

transnacionalitzar, i per tant suposa una contradicció amb la prèvia teoria de la 

democràcia, basada en identitats socials polítiques i reflexives; i b) la «identitària 

reflexiva», que suposa una postura procedimentalista de la identitat, coherent i 

continuista, segons la qual la pràctica democràtica també motiva i fomenta els processos 

socials d’interidentificació. Com explicaré a continuació, la meva interpretació és que 

Habermas tendeix a la primera opció, tot i que també hi ha passatges on ell encara 

mantén la segona. 

En favor de la primera opció, la identitària prepolítica, em temo que s’està 

assistint a un canvi importantíssim en la teoria social normativista de Habermas: el dret 

ja no és suficient per motivar a la participació ciutadana, imprescindible per a la 

deliberació. Malgrat es pressuposa que l’Estat democràtic de dret es pot legitimar 

encara sense apel·lar a discursos religiosos o metafísics, augmenta la preocupació per la 

manca de motivació eventual que poguessin patir els ciutadans, respecte a la demandada 

                                                 
66

 En veritat, també hi ha passatges equívocs, però són menors: «la naturalesa secular de l’Estat 

constitucional democràtic no demostra cap debilitat interna, això és, inherent al sistema polític com a tal, 

que perjudiqui la seva pròpia estabilitat des del punt de vista cognitiu o motivacional» (Habermas, 2004b: 

112). 
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obligació de contribuir solidàriament amb els seus deures cívics, més enllà o al marge 

del simple respecte a les lleis. Habermas considera que el dret privat i subjectiu, 

«autonomia privada» a Facticitat i validesa, no necessita pas d’una justificació 

religiosa, metafísica o prepolítica, perquè està en l’interès de cada individu tenir 

garantida la seva llibertat negativa o subjectiva. Ara bé, «l’autonomia pública» sí 

necessita de justificació prepolítica, per requerir una participació personal: 

 

«Els ciutadans han d’exercir els seus drets de comunicació i de participació de manera 

activa no només en funció dels seu propi interès ben entès, sinó en pro del bé comú. I 

això exigeix un component major de motivació, que no és possible imposar per la via 

legal. La imposició d’una obligació de participació electoral seria en l’Estat democràtic 

de dret un cos tan estrany com la solidaritat reglamentada» (Habermas, 2004b: 110, la 

cursiva és meva). 

 

És a dir, l’autonomia pública, «drets de comunicació i de participació», implica 

una llibertat positiva i uns deures col·lectius que descansen en una motivació més 

exigent que l’autonomia privada o «propi interès», manco activa. Habermas opina que 

l’autonomia privada pot garantir-se i assegurar-se legal i coactivament, però 

l’autonomia pública és antagònica a tal idea, ja que si s’imposa la participació, 

s’estarien vulnerant els principis normatius de la democràcia. Per això, per garantir 

l’autonomia pública, requisit de la democràcia, s’han d’assegurar les condicions socials 

de possibilitat i eliminar-ne tot obstacle. Això suposaria permetre i fomentar les 

relacions socials que motivin a la participació, això és, les identificacions recíproques i 

els vincles intersubjectius, ja que sense aquests no es donarà la participació ni la 

motivació per participar. És a dir, per justificar que la democràcia és possible 

psicològica i pràcticament, Habermas ha de confirmar que les lleis no només han de 

garantir un Estat de dret just, sinó que han de fomentar una praxi de relació i 

comunicació social que motivi als subjectes a participar. Així les coses, a principi del 

segle XXI el filòsof germànic veu que la identificació social és prèvia i per això causa de 

la motivació per participar en la deliberació pública, al contrari que a les obres anteriors, 

en els quals la praxi de la deliberació és prèvia i causa de les identificacions.67 Per això, 

Habermas admet al text «Fonaments prepolítics de l’Estat democràtic de dret?», 

                                                 
67

 Així i tot, l’alemany afirma que encara poden continuar essent «recursos seculars» els que motivin als 

ciutadans. Habermas (1996) considerava que la simple igualtat jurídica, el simple status legal compartit 

de ciutadà, ja permetia una identificació recíproca que motivava a participar. 
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contradient pràcticament tota la seva obra anterior, que aquest requisit motivacional 

depèn d’una forma de vincle que només es dóna en comunitats polítiques liberals i fins i 

tot: «l’estatus de ciutadà polític està incrustat en certa mesura en una societat civil que 

es nodreix de fonts espontànies, i, si vostès volen, “prepolítiques”».68 

Al meu parer, aquesta asimetria psicològica o motivacional entre autonomia 

pública i privada pressuposa la problemàtica distinció pròpia de Facticitat i Validesa 

entre moral i dret, segons la qual la primera és motivacionalment deficient. A més, 

reprodueix una concepció antropològica liberal individualista, amb una racionalitat 

finalista maximitzadora, ja que només gràcies a aquesta el «propi interès» és quelcom 

natural i garantit, motivador per se i sens dubte. És a dir, lamento que Habermas als 

darrers textos esmentats claudica en part a l’antropologia, la sociologia i la 

racionalitat liberal, i oblida en gran manera el que ell mateix postulà: que cada individu 

esdevé ciutadà i subjecte polític gràcies als processos socials de reconeixement, i per 

tant, les preferències individuals i l’interès subjectiu sempre depenen ja de les prèvies 

relacions socials que impliquen, per tant, aquesta autonomia pública.69 

A favor d’aquesta primera opció «identitària prepolítica» també hi ha les 

reflexions habermasianes entorn de l’impacte de la religió en l’esfera pública, en tant 

que la fe i les creences posen damunt la taula la seva funció respecte a la creació de la 

cohesió i el vincle social. Gràcies a tal debat, Habermas afirma que una identitat 

merament jurídica i política és insuficient per a reproduir socialment la democràcia, a 

causa de les difícilment assolibles pressuposicions epistèmiques recíproques entre 

ciutadans creients i no creients.70 Concretament, la democràcia tolerant depèn i necessita 

                                                 
68

 Habermas (2004b: 111). Així les coses, ell diu que el patriotisme constitucional necessita que els 

ciutadans no sols s’identifiquin abstractament amb els principis jurídics, sinó que «se’ls facin seus» en un 

sentit concret i històrico-nacional, perquè per esdevenir profundes conviccions que motivin, cal superar la 

simple acceptació cognitiva: «entre ciutadans, només pot sorgir una solidaritat, com sempre, abstracta i 

mediada jurídicament, si els principis de justícia troben acomodació en l’entramat, més dens, 

d’orientacions axiològiques de caràcter cultural» (Habermas, 2004b: 112, la cursiva és meva). Així, 

accepta que a l’Estat liberal el deliberacionisme ja no és el protagonista, depèn també de formes 

d’identitat i vincle social anàlogues a les ètniques, nacionalistes, etc. És a dir, que les pràctiques que 

defineixen a la democràcia són anàlogues a qualsevol pràctica social pròpia d’una comunitat cultural, i en 

aquesta mesura, són «prepolítiques». Per això, rectifica i dóna aparentment la raó a les crítiques 

comunitaristes que denunciaven que sota el procedimentalisme jurídic s’amagaven formes d’identitat i 

principis tan substancials, materials i contextuals com els que Habermas (1992a, 1993 o 1996) rebutjava 

sota el terme de «prepolític». 
69

 Encara més, Habermas es contradiu molt en aquesta defensa de l’autonomia privada, perquè 

posteriorment, en considerar «factors externs», com «una descarrilada modernització», que debilitin la 

solidaritat que necessita la democràcia, Habermas (2004b: 113) apel·la precisament a l’individualisme 

possessiu com una causa de la crisi de la solidaritat ciutadana, ja que maximitza egoistament el interès 

propi i redueix tota forma de relació social en una lluita pel poder. 
70

 Habermas (2005a: 151-152). 
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de subjectes socials que s’identifiquin complexament entre si. Ara bé, en contra de gran 

part de la seva obra anterior, tal forma d’identificació no li sembla ja assolible gràcies 

als recursos a l’abast de les institucions estatals, mitjans administratius i jurídics, perquè 

aquestes necessàries «mentalitats tenen un origen prepolític».71 Per això, en situació de 

conflictes entre fonamentalismes i secularismes, la integració política perilla, ja que ara 

els discursos públics només poden, en el millor dels casos, «activar i accelerar els 

processos d’aprenentatge» requerits, però aquests són imprevisibles. I d’aquí que 

Habermas faci un exercici d’honestedat i afirmi que les opcions de viabilitat de la seva 

proposta democràtica es basen en precondicions problemàtiques.72 

No obstant l’anterior, també es troben fragments on es defensa la segona posició, 

la «identitària reflexiva», segons la qual no calen identitats prepolítiques, perquè tot i 

admetre que els motius per a la participació dels ciutadans en la deliberació pública 

depenen en última instància de «projectes ètics i de formes culturals de vida», diu que la 

democràcia, en tant que «garanteix les llibertats comunicatives, també mobilitza la 

participació dels ciutadans» (Habermas, 2004b: 111-112). En aquesta línia més coherent 

amb la seva fase transnacional, Habermas reafirma que els ciutadans de la República 

Federal Alemanya o els europeus, dins de la multiplicitat cultural, la pluralitat de 

cosmovisions i la diversitat religiosa, estan també motivats per les pràctiques 

democràtiques. Com a La inclusió de l’altre, Habermas considera que els «ancoratges 

prepolítics» de la llengua comuna i la nacionalitat més aviat col·laboren en la 

construcció d’una «solidaritat cívica altament abstracta», i que per això, ni el 

republicanisme ni el constitucionalisme actuals no requereixen de cap disposició de 

sacrificar-se. En aquests passatges del text «Fonaments prepolítics de l’Estat democràtic 

de dret?», Habermas defensa la possibilitat d’una constitució europea i/o transnacional 

sense necessitat de tal identitats substancials «prepolítiques». 

En tot cas, cal advertir que domina la tendència envers l’opció «identitària 

prepolítica», segons la qual la deliberació pública no pot ser l’origen, la causa i l’espai 

d’aparició de les identitats socials imprescindibles per a la democràcia precisament 

discursiva, i que per això s’han de forjar prèvia i externament a la deliberació pública. 

                                                 
71

 Aquesta podria ser la raó de la manca de proposta de transnacionalització de la democràcia tolerant, ja 

que aquesta depèn de formes d’identitat social que no són jurídiques, sinó prepolítiques, cosa que a ulls de 

Habermas impediria una transnacionalització. 
72

 En tot cas, abans ja he criticat la seva arquitectura lògica errònia, quelcom que farà innecessari el deure 

de traducció entre discurs religiós i secular, així com anul·larà també la dependència de processos 

d’aprenentatge simètrics, i per tant, la democràcia inclusiva religiosament, ben entesa discursivament, 

serà tan possible com la democràcia deliberativa anterior. 
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Això suposa donar parcialment la raó a Axel Honneth, qui als seus llibres La lluita pel 

reconeixement i Patologies de la raó apel·la a les relacions de reconeixement privades, 

prepúbliques o prepolítiques, i qui critica el dogma o el primat de la publicitat en el si 

de la Teoria Crítica contemporània. Encara més, cal destacar com de nou Honneth fou 

dels primers en atacar de forma acurada la manca d’explicació de les fonts 

motivacionals i psicològiques de la democràcia deliberativa habermasiana. Per això, la 

teoria del reconeixement honnethiana és des de l’origen teleològica i més psicològica 

que racionalista i deontològica, perquè les lluites pel reconeixement es basen en 

injustícies que provoquen sentiments negatius, els quals motiven a lluitar, mobilitzar-se, 

unir-se i canviar la societat.73 Així, sembla útil imaginar que Honneth, i en certa mesura, 

potser també els comunitaristes, tenen raó:74 calen vincles ètics i intersubjectius 

«prepolítics» i/o «prejurídics», quasi emocionals, per motivar la participació ciutadana 

en un mateix procés polític. 

Per eliminar qualsevol residu idealista que l’anterior exercici d’imaginació hagi 

pogut provocar, vull fer dues matisacions fonamentals que al llarg d’aquest capítol seran 

desenvolupades. En primer lloc, això no té perquè impedir la transnacionalització de la 

política. En tant que la globalització ha evidenciat la desterritorialització i 

transnacionalitat de les xarxes socials, i que les esferes privades són globals, gràcies a 

Internet i les telecomunicacions, es poden donar aquests vincles ètics i culturals 

prepolítics a escala transnacional i per tant, motivar igualment la lluita política 

democràtica més enllà dels Estats-nació.75 En segon lloc, malgrat Habermas ha 

d’acceptar que la participació ciutadana en deliberació pública només pot estar 

motivada per formes d’identitat social i vincles intersubjectius previs a les lleis i als 

procediments mateixos, això no requereix en cap cas que aquestes identitats i vincles 

siguin essencialistes o substancials. És a dir, no hi ha només dues opcions, identitats 

«polítiques», reflexives, dinàmiques i plurals, d’una banda, contra identitats 

«prepolítiques», essencials, ètniques, estàtiques i singulars, de l’altra. Poden 

desenvolupar-se identitats «prepolítiques» i així i tot reflexives, dinàmiques, plurals i 

                                                 
73

 Honneth (1992). En canvi, tenint en compte aquest esquema, Nancy Fraser seguiria un model més 

deontològic. Seyla Benhabib, en canvi, em semblaria la més equilibrada dels tres.  
74

 Tenen raó en tant que el patriotisme constitucional es basa també en una forma d’identificació cultural 

més forta del que Habermas vol admetre. 
75

 En tal mesura, ni els arguments comunitaristes, ni els de la dreta hegeliana, ni els d’un Honneth 

teleològic i «eticista» impedeixen la mundialització de la democràcia. I molt manco encara si romanen en 

la prèvia postura habermasiana, identificada per l’opció b), segons la qual tota identitat és fruit de les 

processos socials de reconeixement. 
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complexes.76 Així les coses, tenint en compte que Habermas a principi del tercer 

mil·lenni abandona la confiança que tenia des dels anys noranta en el dret, com a forma 

d’identificació abstracta i formal que motivaria la solidaritat i la participació ciutadana, 

cal estudiar altres vies com aquesta: les identitats «ètiques», «prepolítiques» i 

«prejurídiques», però així i tot, discursives, reflexives, i transnacionalitzables. De fet, 

entenc que aquesta és la millor estratègia per incloure la teoria del reconeixement de 

Honneth en una concepció democràtica susceptible de transnacionalització, alhora que 

es supera el formalisme, el racionalisme i el procedimentalisme habermasià.77 

Per acabar, però en coherència amb aquesta proposta de connectar la teoria de 

la democràcia de Habermas amb la concepció de la identitat de Honneth, voldria parar 

breu esment en les idees que maneja el primer, en relació a la inviabilitat d’un 

deliberacionisme mundial. Com he explicat anteriorment, Habermas opina que no es 

dóna l’autocomprensió eticopolítica imprescindible per a sustentar un Estat deliberatiu 

mundial. Així, de nou al text «Fonaments prepolítics de l’Estat democràtic de dret?», el 

pensador teutó diu: 

 

«Posicions morals i coincidències a nivell mundial en la indignació enfront de violacions 

massives de drets humans només bastarien per fomentar una tènue integració dels 

ciutadans d’una societat mundial constituïda políticament —si és que algun dia arribés a 

existir» (Habermas, 2004b: 112, la cursiva és meva). 

 

Amb això, Habermas s’allunya de nou de Honneth, en tant que allò que fomenta 

la identificació i la solidaritat ciutadana, i que motiva la participació, no és el sentiment 

moral negatiu que provoca la injustícia social, ja que és insuficient i dèbil. I al meu 

parer, Honneth té tota la raó en dir que la motivació per la lluita pel reconeixement es 

genera per la violació de les expectatives normatives, és a dir, per la vulneració de les 

relacions intersubjectives. Ara bé, Honneth s’equivoca al no comprendre que l’abast 

d’aquestes relacions socials de reconeixement desborda de molt les fronteres estatals-

                                                 
76

 Així s’entén perquè la democràcia inclusiva pot i ha d’acceptar dins de la deliberació pública tota forma 

de discurs, també allò ètic i les identitats, per a motivar als ciutadans a participar, però sense atorgar a allò 

identitari un rol preeminent i superior, ni un caràcter essencialista i/o monolític —com sí fa el 

comunitarisme. D’aquest manera, institucions com la família poden considerar-se «prepolítiques» sense 

suposar això una condemna d’aquestes a una suposada essència «autoritària». I el que és més important, 

el seu eventual caràcter «prepolític» no exclou en cap cas la seva possible politització i/o regulació 

pública mitjançant lleis que siguin discutides democràticament. 
77

 Així, en contra dels dubtes habermasians, propers a Rawls, sobre la factibilitat del deliberacionisme, 

crec sí són possibles les identificacions prepolítiques i prejurídiques, i així i tot, reflexives i discursives, 

tot permetent postular normativament la viabilitat deliberativa del projecte. 
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nacionals —així com les fronteres entre esferes dins d’un mateix Estat, tal com es veurà 

a continuació. 

Així les coses, Habermas des de Facticitat i Validesa admet que la moral és 

deficient motivacionalment, i per això aposta pel dret, mentre que Honneth aposta pels 

sentiments «morals o ètics» que motiven les lluites i les posteriors relacions de 

reconeixement. L’aposta pel dret com a forma de compensació dels dèficits 

motivacionals de la moral du a un camí sense sortida a Habermas, en tant que malgrat 

durant gran part de la seva obra considera que les identitats jurídiques i abstractes sí 

fomenten i motiven la solidaritat imprescindible per a la democràcia, finalment ha 

d’admetre que no són suficients. Per això, ha de refer el camí transitat, tornar enrere, i, 

sense deixar de pensar que la moral deontològica i universalista és deficient 

motivacionalment, acceptar que la solidaritat, la participació i la motivació ciutadana no 

se pot prescriure ni imposar legalment. Per això, entenc que Habermas s’ho repensa i 

acaba proposant que el dret sigui «etitzable», és a dir, que les identitats jurídiques i 

abstractes es puguin arrelar en les tradicions socioculturals, això és, «acomodar-s’hi». I 

amb això s’aproparia a Honneth i d’aquesta manera, les emocions «morals» juguen un 

paper molt important: «de tals reaccions compartides sorgeix paulatinament l’alè d’una 

solidaritat cosmopolita».78 A més: 

 

«La consonància de la indignació moral enfront de les violacions massives de drets 

humans i enfront de les evidents contravencions de les prohibicions de la violència, i 

també la compassió per les víctimes de les catàstrofes humanes i naturals travessen les 

llargues distàncies entre les diferents cultures, formes de vida i religions» (Habermas, 

2005d: 347, la cursiva és meva). 

 

 És a dir, en tant que Habermas abandona el seu «juridicisme» i atorga més valor 

a les identificacions socials «prepolítiques» en el rol de motivar en les lluites públiques 

per la justícia, connectaria amb la part més vàlida de la teoria social de Honneth, però 

alhora obriria una escletxa en aquesta que permetria la seva transnacionalització. I amb 

això podria abandonar les tesis conservadores de La constel·lació postnacional, que 

neguen la viabilitat d’un Estat mundial democràtic. De manera que sí és possible un 

deliberacionisme mundial, perquè les violacions dels drets humans i les catàstrofes 

mundials generen uns sentiments morals universals que vinculen a tot el planeta i 
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 Habermas (2005d: 337). 
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motiven a participar en i per les institucions globals. En altres paraules, en tant que 

s’accepta la teoria de la identitat honnethiana, però no es limita estatocèntricament, pot 

haver-hi una solidaritat cosmopolita arran de la indignació o compassió mundials que 

provoquen les injustícies. És per això que les emocions morals podrien ser el nou 

fonament de la solidaritat, i no la identitat abstracta i jurídica que comparteixen tots els 

ciutadans d’una mateixa comunitat política. Per tant, no cal igualtat davant de la llei ni 

pertànyer a una mateixa ciutadania política per estar motivats per lluitar pel 

cosmopolitisme. Perquè les injustícies globals motiven emocional i moralment per a tal 

lluita, la qual, això sí, voldria conduir a la igualtat jurídica universal.79 

Ara bé, cal destacar que la causa de la injustícia i del sentiment negatiu que sent 

el subjecte, individual o col·lectiu, no és subjectiva ni arbitrària, en contra del que 

pensava Habermas als anys vuitanta. És una violació d’un dret reconegut 

cosmopolitament, els drets humans, malgrat les emocions que motiven les accions i la 

participació sí s’experimentin subjectiva i privadament. Això revela la necessitat d’una 

Teoria Crítica de les emocions que analitzi la seva causalitat intersubjectiva i 

sociopolítica.80 I és que la meva preocupació és que aquesta concepció de la solidaritat 

cosmopolita, basada més aviat en emocions morals, només permeti deures negatius, 

com prevenir el mal, i reaccions, és a dir, sancions, però no pas accions positives, les 

quals no es motivarien en absència de cap injustícia. Això és, estrictament parlant, 

aquesta concepció permet explicar la motivació dels subjectes a lluitar pel 

reconeixement i contra la injustícia, però no necessàriament explica perquè estaran 

psicològicament motivats per participar en favor dels processos deliberatius en l’esfera 

pública mundial.81 

 

8.2. La necessitat i la possibilitat d’una esfera pública transnacional en un món en 

globalització 

 

                                                 
79

 Així es comprèn com Habermas (1992a i 1998a) era irrealista, ja que posava com a condició de la 

solidaritat i la motivació per participar en la praxi democràtica allò que en realitat és el seu objectiu final. 
80

 D’aquí que malgrat Fraser accepti incloure Butler (2004) dins d’una Teoria Crítica en sentit ample, cal 

revisar la seva comprensió essencialista de les emocions. 
81

 De fet, en aquest sentit es pronuncia Habermas (2005d: 348), quan diu que tot això respon als deures 

negatius d’una moral universalista de la justícia. Així, l’Organització Mundial desitjada només vetllaria 

pel compliment de la llei, però no implementaria accions polítiques positives, les quals són 

imprescindibles per dur a terme la redistribució econòmica i el reconeixement cultural universal, sense 

parlar de la noció postbèl·lica de la seguretat. Anàlogament succeeix amb la concepció de la justícia 

global de Singer (1972, 2002, 2004, 2005 i 2009), més moral i emocional que política i jurídica. Cf. 

Kreide (2005a, 2005b, 2007, 2010 i 2011). 
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Habermas a La inclusió de l’altre mantén el model sociològic general que 

emmarca l’estructura de l’espai públic a Facticitat i Validesa, segons la qual la societat 

civil és la infraestructura o suport de tota l’esfera pública. Així mateix, continua 

acceptant la presència no problemàtica de col·lectius amb racionalitat i discursos 

finalistes estratègics. A més, també coherentment amb el model esmentat, Habermas 

defensa una circulació oficial del poder entre dues esferes públiques: la informal que es 

composa de moviments socials, lobbys,82 etc., i que conjuguen el poder comunicatiu, i 

una formal, constituïda necessàriament per partits polítics que han de transformar el 

poder anterior en poder polític. Per això, el model de democràcia que demana 

Habermas per la Unió Europea és la transnacionalització de la política deliberativa de 

Facticitat i validesa. Em sembla que això corrobora la meva comprensió de les teories 

de la publicitat i del poder com a «concepcions pivot» de tota l’estructura deliberativa. 

Així, la democràcia discursiva, i no deontològica, pot esdevenir postnacional sense 

suposar cap incoherència amb els seus principis o procediments. Em sembla així que la 

teoria discursiva que afecta tant la democràcia, com el dret, o el poder i la publicitat, és 

una defensa d’un model normatiu no utòpic que permet constituir un sistema de partits 

polítics responsables, i per això, és un model en cap cas antiinstitucionalista, ben al 

contrari: Habermas proposa la reforma de la UE, tal com ja proposà prèviament la 

millora dels partits polítics de masses.83 

Per tot plegat, cal analitzar més detalladament aquesta eventual esfera pública 

transnacional, i ho faré desglossant els arguments que defensen la seva necessitat, i els 

que tracten la seva possibilitat. 

 

8.2.1. La necessitat de l’esfera pública com espai d’identificacions socials 

reflexives 

 

La proposta principal que articulo explícitament aquí és la següent: la 

democràcia transnacional i/o cosmopolita requereix d’un tipus de ciutadania reflexiva 

                                                 
82

 «Grup de persones influents que intenta activament de persuadir els poders públics, especialment els 

legisladors, perquè afavoreixin els seus interessos», 

<http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0169584> [18-06-2014]. 
83

 Com he dit abans, la Unió Europea resulta deficient democràticament a Habermas (1996) perquè no es 

gaudeix d’un sistema de partits prou legítims i que respectin el circuit oficial dels poders. De fet, em 

sembla que els partits europeus són més bé una translació o continuació dels nacional-estatals, que lluiten 

i negocien a escala europea per consolidar o ampliar els beneficis pels que fins llavors competien a escala 

nacional. 

http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0169584


8. El nou escenari social i cultural: el pluralisme postmodern 
___________________________________ 

 
447 

que només es pot constituir històricament si es concep i institucionalitza un tipus 

d’identitats socials discursives. Aquestes, al seu torn, necessiten d’un model d’espai 

públic obert i inclusiu. Per tant, la democràcia transnacional necessita una esfera 

pública pluralista. 

Aquesta idea apareix des dels primers textos «postnacionals» de Habermas. Com 

sabem gràcies a «Necessita Europa una Constitució? Observacions a Dieter Grimm», és 

el republicanisme procedimental i democràtic el que crea empíricament un tipus de 

cohesió social reflexiva i política, no ètnica.84 D’aquesta comprensió del dret i de la 

identitat sorgeix la teoria de la ciutadania republicana i/o procedimental esmentada 

abans, que es genera abstractament via l’acció jurídica. Allò cabdal és que és el mateix 

context comunicatiu el que crea o permet alhora la integració social i política. Aquest 

context és constituït legalment mitjançant la promulgació de drets i deures, en el context 

d’aquestes reflexions, a escala europea, que garanteixin la llibertat de comunicació.85 És 

a dir, la ciutadania inclusiva transnacional és possible mitjançant una identificació 

política i comunicativa que és sempre dependent d’un procés o una praxi democràtica i 

social, mai «prepolítica».86 El que Habermas destaca és que el context comunicatiu no 

requereix cap nació ètnica, prepolítica ni homogènia, sinó simplement «una 

intersubjectivitat compartida d’enteniment possible», tot recuperant una noció de «món 

de la vida» sense connotacions ètniques. En resum, el pensador germànic pensa que la 

integració social democràtica i republicana es promou i assoleix mitjançant la mateixa 

participació política, tot recordant el seu primer article important sobre aquest punt, on 

defensava la interacció sociopolítica com a motor d’identificació recíproca: «Sobre el 

concepte de participació política» (Habermas, 1958a). Per tot això, l’esfera pública, 

com espai d’interreconeixement recíproc, és la condició social de possibilitat per a les 

identificacions personals que han de dur a una pràctica democràtica 

transnacionalitzable. Tant això com el meu suggeriment segons el qual la democràcia 

                                                 
84

 Habermas (1995d: 141). Això sembla recuperar el que a la Teoria de l’acció comunicativa anomenava 

«efecte de vincle», constituït entre els parlants que arriben discursivament a un acord i/o enteniment en un 

procés obert i irrestricte de diàleg. Per això, el dret discursiu crea integració social «no culturalista» 

(Habermas, 1992a). 
85

 Aquí es veu clarament que Habermas confia encara en el dret com a forma de cohesió social. Per això, 

per ell les institucions, les lleis i les polítiques europees poden i han de ser prèvies a la comunitat europea 

com a societat civil, que resultarà de les possibilitat i garanties legals constitucionals. Per mi, és un tant 

ingenu, ja que només les lluites socials pel reconeixement jurídic a escala europea podrien permetre crear 

tal institucions, polítiques i lleis, no al revés. 
86

 Per això, després de Facticitat i Validesa, Habermas abandona el seu idealisme comunicatiu per passar 

a un realisme crític comunicatiu, segons el quals els vincles i identitats socials són només possibles 

mitjançant pràctiques socials, però no a través d’idees o una racionalitat abstracta, malgrat el resultat de 

tal praxi sí sigui una identitat abstracta i universalista, no orgànica ni substancial. 
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multicultural és del tot coherent amb un projecte cosmopolita, malgrat no es pensés 

originalment en aquests termes, es confirma quan Habermas declara que els requisits 

per una democràcia inclusiva políticament i a escala europea són: 

 

«Un espai publicopolític obert, no ocupat, incrustat en una cultura política liberal i ric en 

associacions civils voluntàries i en xarxa, i la participació ciutadana» (Habermas, 1995d: 

142). 

 

És a dir, un espai públic inclusiu permet o possibilita la integració i la 

identificació social reflexiva que fomentarà una concepció discursiva de la ciutadania i 

per tant, una pràctica democràtica del dret i de la política que no quedarà tancada dins 

unes fronteres sobiranes absolutes. Encara més, Habermas considera que aquest espai 

públic podrà tematitzar qualsevol cosa socialment rellevant de la vida privada «intacta». 

És a dir, tal com ja féu a Facticitat i Validesa arran dels autors protagonistes de la 

Teoria Crítica contemporània, la distinció entre públic i privat no és en cap cas 

substancial, però tampoc inexistent. I amb això, aprofito l’avinentesa per afirmar jo que 

la possibilitat de la democràcia transnacional, arran dels processos d’identificació 

reflexius a partir d’interaccions socials, precisament poden tenir lloc en l’espai públic 

però també en el «privat». Tal idea bàsica posa de manifest que no hi ha cap límit a 

priori a la integració social democràtica i per això no cal que tal vincles interpersonals 

tenguin lloc exclusivament en l’espai públic. De fet, en tant que la distinció públic-

privat ha estat dissolta pel principi discursiu, només escau dir que tota forma 

d’interacció que comporti processos de reconeixement intersubjectiu, sigui on sigui, 

permetrà constituir relacions socials i polítiques.87 

Coherentment amb l’anterior, quan el filòsof teutó analitza la publicitat kantiana, 

tot afirmant que es basa en l’ideal de l’ús públic de la raó com a mode d’il·lustració i 

democratització política, Habermas critica a Kant el seu moralisme.88 És a dir, en 

consonància amb una democràcia i un dret discursius que es fonamenten en una 

                                                 
87

 Per això Internet em sembla un espai de transnacionalització de la política perfectament vàlid, perquè 

permet interaccions socials i identificacions reflexives que en última instància es poden polititzar, 

mobilitzar-se i fer(-se) lluita social pel reconeixement públic. Perquè aquest últim element sí ha de ser 

públic, ja que malgrat la política i les identitats «són» arreu de la societat, seguirà essent a l’esfera pública 

on es deliberi, es discuteixin els criteris i es prenguin les decisions vinculants i es transformi el poder 

comunicatiu en polític i/o jurídic. És a dir, malgrat que es relativitzi la distinció substancial entre públic i 

privat, es mantindrà una distinció analítica i pràctica en tant que sols en l’espai públic es persegueix de 

manera intencional i conscient una transformació social. 
88

 Habermas (1995c: 160). 
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deliberació pública no deontològica, és a dir, no reduïda a discursos morals, Habermas 

demanda una esfera pública inclusiva que permeti una deliberació democràtica que 

accepti tot tipus d’argumentacions: pragmàtiques, jurídiques, ètiques, morals, 

científiques, etc. En resum, Habermas defensa un «no-deontologisme públic», essent la 

crítica a Kant del tot coherent amb els postulats de la democràcia multicultural o 

inclusiva. 

Posteriorment, la idea es mantén. Habermas torna a defensar la seva teoria 

discursiva de la democràcia, tot dient que no cal l’existència de cap «poble» o ètnia 

perquè la democràcia sigui legítima.89 Ara bé, de nou ell fonamenta tota la seva aposta 

en una cosa: només cal que hi hagi circuits comunicatius en una esfera pública política 

sobre associacions civils i premsa de masses, i no una comunitat nacionalista amb una 

identitat d’origen i de destí. Per això, afirma que la Unió Europea podrà ser democràtica 

i legítima només si es dóna una esfera pública europea i en ella apareixen els mateixos 

temes, al mateix temps, i pel mateix públic nombrós, massiu, anònim, desterritorialitzat 

i espontani que en les esferes públiques nacionals. Amb això, Habermas reprodueix el 

seu ideal de democràcia deliberativa de Facticitat i Validesa, simplement 

transnacionalitzant l’espai públic de deliberació a escala europea.90 Cal destacar 

tanmateix que es requereix d’una esfera pública postnacional, en el sentit de «més enllà 

de les fronteres nacionals», però que mantingui una certa «homogeneïtat comunicativa», 

és a dir, una considerable unitat de temes, moments, i subjectes, que a més a més, ha de 

ser «anònim».91 

Així les coses, crec que Habermas confirma estar a favor de l’aparició de 

diferents opinions públiques, en plural. És a dir, la teoria sociològica postnacional 

descriu una societat civil pluralista i en xarxa on es despleguen diversos públics i 

opinions.92 De fet, Habermas connecta explícitament la seva teoria de la publicitat amb 

la teoria social, ara a escala europea, en tant que la integració social postnacional no 

requereix d’una identitat prepolítica ni d’un subjecte «fort», sinó només de les xarxes 

comunicatives que constitueixen simultàniament l’esfera pública política europea, per 

sobre de la societat civil i tot incloent els grups d’interès, les ONG, els moviments 

                                                 
89

 Habermas (1996: 134). 
90

 No obstant això, contradiu el seu parer respecte de Història i crítica de l’opinió pública, on la premsa 

de masses era la corresponsable de tota la despolitització de la publicitat. 
91

 Això s’apropa a la «desatribució» liberal de l’espai i del subjecte públic que Benhabib critica a L’Ésser 

i l’Altre a l’ètica contemporània. 
92

 Això permetria incloure la noció de «contrapúblic subaltern» que Nancy Fraser articula al seu article 

«Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy» (1991). 
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socials, i els fòrums des d’on els partits polítics poden escoltar i després anar a les 

institucions europees, i promocionar un sistema de partits europeus.93 

Dos anys més tard, a La constel·lació postnacional, Habermas explica clarament 

perquè cal una esfera pública.94 En tant que repeteix l’argument més poderós en favor 

d’una democràcia postnacional —les condicions de possibilitat d’aquesta són anàlogues 

a les d’una democràcia estatal, i en tant que aquesta última fou possible, la versió 

transnacional hauria de ser-ho també—, Habermas inclou l’existència d’un espai públic 

com a requisit per a aquest procés d’interrelació social que ha de sostenir-ho tot. Així, 

tota forma d’identitat política i de solidaritat ciutadana depèn, tant si és en un àmbit 

nacional com si és en el transnacional, europeu o global, de l’existència d’una esfera 

pública oberta i inclusiva. És a dir, Habermas afirma que el reconeixement 

intersubjectiu transnacional requereix d’un context apropiat: «un espai públic polític 

d’abast europeu i una cultura política comuna». És a dir, és l’àmbit i la infraestructura 

comunicativa europea la que fomentarà l’aparició d’una consciència de pertinença 

comuna. 

Coherentment, Habermas diu que la democràcia europea no depèn només de la 

institucionalització d’un procediment de legitimació pública del poder, basat en el 

reconeixement de certs drets electorals nacionals i en l’existència d’una esfera pública 

adequada a cada país, sinó que necessita també d’una praxi de formació de l’opinió i 

una voluntat comuna que es nodreix de les arrels de la ciutadania europea i que es 

desenvolupa en un fòrum de dimensió europea. Així es percep clarament el vincle entre 

la concepció sociològica i de la identitat de Habermas: és possible una identificació no 

ètnica entre els ciutadans europeus, la qual ha de fomentar la seva solidaritat mútua i 

possibilitar la democràcia postnacional, sempre que es constitueixi una única esfera 

pública europea i no es romangui en el nivell nacional de publicitat, en el qual hi hagi 

una pluralitat d’opinions públiques. És a dir, la democràcia transnacional europea 

requereix d’una publicitat transnacional «unitària».95 Així, les condicions 

sociològiques i jurídiques imprescindibles per a la promoció d’aquestes identitats 

reflexives són les que s’expressen i institucionalitzen en: a) «una Carta europea que 

anticiparia les competències d’una Constitució», b) un sistema de partits europeus, que 

                                                 
93

 Habermas (1996: 135). 
94

 Habermas (1998a: 34 i 131). 
95

 «Unitària» no vol dir singular, és a dir, on només hi hagi un únic públic i una única esfera pública, sinó 

que en un mateix context comunicatiu es puguin trobar diversos subjectes, actors i discursos, a més de 

situar-se a diferents nivells: nacional i supranacional i potser també local. 
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es formés a partir dels partits existents, actius en les deliberacions nacionals i promotors 

d’interessos transnacionals; c) una opinió publicopolítica europea; i d) un suport per a 

aquesta esfera pública europea, és a dir, una societat civil europea, amb les seves 

associacions d’interessos, ONG, moviments socials, etc.96 

No obstant l’anterior, Habermas considera que no seran els propis governs 

nacionals ni les elits governants els que engeguin el procés de transnacionalització de la 

democràcia. Per això: 

 

«La qüestió fonamental és si pot sorgir en les societats civils i en les opinions públiques 

d’organitzacions polítiques supranacionals una consciència cosmopolita que pugui 

generar un sentiment comú de pertinença a una comunitat» (Habermas, 1998a: 78, la 

cursiva és meva). 

 

És a dir, en tant que Habermas no confia l’inici ni l’assoliment del projecte 

cosmopolita en els actors polítics actuals, els Estats-nació, sí confia en les societats 

civils respectives i a diferents nivells, així com en les sengles esferes públiques. En 

altres paraules, en tant que el diagnòstic de l’estat de la qüestió per part de Habermas 

(1998a: 131) és que «òbviament, avui en dia aquesta condició per a la legitimitat d’una 

democràcia postnacional no ha estat encara satisfeta», això és, a hores d’ara no es dóna 

empíricament aquesta condició material d’una esfera pública europea per a la pràctica i 

la constitució d’una democràcia continental, Habermas defensa una idea ben important: 

ja que el projecte envers una política transnacional depèn en primera instància de la 

voluntat dels actors que tenen capacitat d’acció política en les relacions internacionals, 

això és, els Estats-nació i les multinacionals, principalment, en els quals ell no hi confia, 

de cara a assegurar aquest procés de transnacionalització de la democràcia, Habermas 

destaca que està en les mans dels respectius pobles nacionals, és a dir, les ciutadanies de 

cada Estat, el premiar o castigar electoralment les decisions de les respectives elits 

polítiques.97 Per tant, els vertaders protagonistes d’aquest necessari procés de 

transnacionalització són els actors de la societat civil nacional. És a dir, són les esferes 
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 Habermas (1998a: 134). Així i tot, observa que la forma d’integració funcional dominant a la UE, 

definida per unes relacions exclusivament mercantils, no permetrà pas les interaccions socials que han de 

constituir aquesta forma d’identitat discursiva que ha de sostenir la democràcia postnacional. Així, «la 

dinàmica sistèmica, a espatlles dels substrat cultural, no és per si mateixa suficient per permetre l’aparició 

d’una confiança transnacional recíproca» (Habermas, 1998a: 134). Per tant, es depura tot residu de 

funcionalisme sistèmic. 
97

 Habermas (1998a: 145). 
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públiques nacionals les responsables de la transnacionalització democràtica, perquè 

«l’autocomprensió dels governs capaços d’acció global sols pot canviar sota la pressió 

d’un transformat clima polític interior», i per tant, la democràcia transnacional sols serà 

viable si s’imposa una consciència cosmopolita dins de les ciutadanies encara estatals-

nacionals. Recapitulant, l’esfera pública inclusiva és necessària a escala transnacional 

per a possibilitar una democràcia postnacional. Ara bé, aquesta transnacionalització de 

la publicitat depèn al seu torn i encara de les esferes públiques nacionals, també i 

sempre inclusives i obertes. Així, Habermas afirma que dins del projecte cosmopolita 

encara tenen un rol vital les ciutadanies i les opinions públiques nacionals, en tant que 

actors que poden legitimar sobiranament alguns dels actors estatals amb un cert poder 

d’acció global. 

En qualsevol cas, el punt de mira de la transnacionalització de l’esfera pública 

ha superat el marc de la Unió Europea, i ja es planteja un publicitat mundial. I en 

general es confirma que l’esfera pública discursiva és la precondició sociològica 

necessària per a l’establiment d’una nova consciència històrica, cosmopolita, que 

engegui els processos de transnacionalització de la política.98 Així i tot, ja he advertit 

que aquesta nova forma d’integració social transnacional no nacionalista, en el sentit de 

superar les fronteres dels Estats i a més a més, de no basar-se en una forma d’identitat 

ètnica, tindrà per a Habermas menys força de vincle que la solidaritat civil sorgida dins 

dels Estats-nació. Malgrat ell rebutja per aquesta mateixa raó la creació d’un Estat 

mundial, afirma que la forma d’arribar a una democràcia cosmopolita recolzada 

institucionalment en diverses entitats supranacionals és gràcies al compromís i 

recolzament de les ciutadanies que estan convençudes valorativament.99 Per això: 

 

«Els primers destinataris del projecte no són els governs, sinó els moviments socials i les 

organitzacions no governamentals, és a dir, els membres actius d’una societat civil que 

transcendeix les fronteres nacionals» (Habermas, 1998a: 78, la cursiva és meva). 

 

És a dir, curiosament la impossibilitat d’un deliberacionisme planetari reforça la 

necessitat d’una esfera pública transnacional inclusiva. Això és paradoxal, ja que 

                                                 
98

 Per a Habermas (1998a: 79) sense aquesta nova solidaritat cosmopolita no es podrà regular la societat 

mundial, la qual ha desbordat els Estat-nació, per redistribuir les despeses de l’economia neoliberal. 
99

 Ho fa tot rebutjant explícitament la teoria social realista de Hobbes com a explicació de l’ordre social 

nacional, i per tant, també del transnacional, ja que exclusivament amb la lògica instrumental i els 

interessos no es podria constituir tal marc cosmopolita. 
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simultàniament Habermas escriu una cosa d’una importància cabdal en vista a la 

confirmació d’una de les meves sospites principals: la democràcia deliberativa descansa 

en dues teories pivot, del poder i de l’opinió pública, també en l’època transnacional. 

Això és, quan ell reafirma que la identitat reflexiva és una condició de la democràcia a 

tots els nivells, proclama que per això es requereix simultàniament d’una esfera pública 

però també d’una lluita discursiva per al poder: 

 

«La consciència nacional està relacionada amb l’autocomprensió igualitària dels 

ciutadans d’un Estat democràtic, i sorgeix del plexe comunicatiu que formen la premsa i 

una lluita per al poder, discursivament fluïdificada, per part dels partits polítics» 

(Habermas 1998a: 133, la cursiva és meva). 

 

Per tant, a La constel·lació postnacional Habermas permet verificar que la 

democràcia es fonamenta en dues columnes principals, la publicitat i el poder, les quals 

es poden i s’han de transnacionalitzar per assolir una comunitat europea legítima. 

Anys després, a la primera dècada del segle XXI, apareixen altres raons que fan 

necessària i útil una esfera pública transnacional, més enllà de la Unió Europea. No 

obstant això, anticipo ja que la naturalesa i la funció que Habermas li atribueix canvia 

substancialment. Ell considera que en tant que els drets humans i la Carta de Nacions 

Unides són vàlids universalment i només contradits empíricament, el contrast entre 

aquestes normes i la realitat, la seva violació per part d’Estats-nació criminals o 

autoritaris, és una forma de crítica o «discriminació pública» contra aquests països, els 

quals no mereixen així ser reconeguts internacionalment.100 Per tant, és obvi que 

implícitament Habermas postula la teoria del reconeixement transnacional que he 

demanat prèviament, i en la qual els estàndards de justícia global autoritzen a reconèixer 

als actors que es comporten correctament i a discriminar o condemnar públicament als 

altres. He de dir que sembla coherent amb la teoria de la democràcia deliberativa 

postular que el dia en què els drets humans, o altres normes jurídiques, siguin 

reconeguts intersubjectivament en un àmbit cosmopolita, serviran d’instància crítica 

contra les seves violacions fàctiques, com feia la justícia en l’Estat-nació, denunciant les 
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 Habermas (2005d: 334). 
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il·legitimitats incrustades en la llei positiva, i tot atorgant un rol important i necessari al 

«menyspreu» dels infractors.101 Ara bé, malauradament aquest dia no ha arribat. 

En tot cas, el més important és assenyalar que aquesta forma d’esfera pública 

supranacional que Habermas descriu ara, només «discriminaria» públicament, és a dir, 

només censuraria a posteriori i de forma reactiva als criminals i als subjectes que 

violessin els drets humans. És a dir, és una opinió pública global més reactiva i legalista 

que participativa en els processos de configuració política. Això és coherent amb el 

«cosmopolitisme liberal» deficient explicat prèviament, ja que l’esfera pública no seria 

un substrat de la societat civil que configuraria racionalment un poder comunicatiu que 

s’ha de traduir en poder polític cosmopolita. Per confirmar el que dic, el mateix 

Habermas opina que el Tribunal Penal Internacional hauria d’atorgar «una veu 

autoritativa a una difusa esfera pública mundial que es commociona pels crims polítics 

de masses i pels règims injustos».102 És a dir, malgrat ell defensa l’existència d’un espai 

públic mundial, aquest no tindria veu pròpia i només podria i voldria sancionar a 

posteriori les injustícies i els crims, però no pas configurar democràtica i 

deliberativament els principis legals de les institucions mundials. Així, es redueix 

l’esfera pública mundial a un òrgan reactiu i censor o juridicista, contra l’ideal de 

publicitat que havia dominat tota l’obra habermasiana anterior, almanco en un entorn 

estatocèntric i/o europeu.103 

Del tot coherentment amb això, la necessitat d’una esfera pública també es 

percep quan Habermas afirma que per a assolir un desenvolupament sostenible cal que 

es produeixin negociacions intergovernamentals transnacionals que integrin i incloguin 

diversos assumptes i problemes simultàniament, quelcom que «requereix d’una 

infraestructura comunicativa i informativa molt complexa».104 És a dir, Habermas 

redueix l’esfera pública informal a un espai social reactiu i no participatiu en les 

                                                 
101

 Per tant, contra les primeres obres de Honneth (1990 i 1992), Habermas veu una funció normativa 

positiva i necessària en el menyspreu o «no-reconeixement», en la mesura que un agent no compleixi 

amb les expectatives de comportament intersubjectivament validades. Cal veure si Honneth canvia això al 

llibre La societat del menyspreu —obra citada dins Honneth (2001). 
102

 Habermas (2005d: 345). 
103

 Com explicaré més endavant, això està vinculat al miratge de la transparència que he explicat al 

capítol anterior. Ara bé, voldria matisar que la meva crítica es dirigeix contra el model passiu-reactiu 

d’opinió pública que Habermas (2005d) articula, no contra el rol atribuït a les emocions, ja que 

precisament he defensat que aquestes podrien ser un motor de transnacionalització vàlid d’identificacions 

socials reflexives i dinàmiques. És a dir, que tot seguint a Honneth (1992), les emocions morals poden 

motivar tant la lluita pel reconeixement com la discriminació pública en un món en globalització. 
104

 Habermas (2005d: 350). 
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decisions polítiques, i transforma l’esfera pública formal o oficial a un model liberal 

d’acció política, sota la racionalitat teleològica. 

 

8.2.2. La possibilitat de l’esfera pública: nou i matisat diagnòstic de crisi 

 

Habermas a «La idea kantiana de la pau perpètua» vincula el desplegament de la 

globalització amb una nova època de despolitització de l’esfera pública, en tant que els 

nous fluxos comunicatius, etc., desborden la seva capacitat crítica, almanco en el seu 

format nacional. Així, els processos socials, polítics, econòmics, etc., són inabastables 

pel públic ciutadà que s’anà configurant al si de l’Estat democràtic de dret descrit a 

Facticitat i validesa.105 D’alguna forma, es produeix així una tercera transformació 

estructural de la publicitat. Extrec aquesta idea de dues fonts. La primera, implícita, 

prové de les categories que el mateix Habermas articula als anys seixanta de la seva 

obra, ja que llavors ell ja postulà la primera «transformació estructural» de la publicitat, 

entesa com a degeneració de la mateixa arran dels canvis socials i polítics produïts per 

mor de l’Estat social de postguerra. La segona, explícita, és Nancy Fraser, qui a 

l’entrada d’un diccionari monogràfic sobre Habermas, titulada «Theorie der 

Öffentlichkeit», afirma que el projecte democràtic habermasià dels anys noranta ja 

suposa una segona transformació estructural de l’esfera pública.106 En conseqüència, és 

viable pensar que si aquest últim model de publicitat, deliberatiu però encara 

estatocèntric, s’ha de superar, això només serà viable amb una tercera transformació 

estructural, la qual serà a més imprescindible a causa de l’estat de crisi i degeneració en 

el que es troba l’esfera pública sota la globalització neoliberal. 

Paral·lelament a l’anterior, Habermas valora positivament la demanda kantiana 

d’una esfera pública mundial,107 i de fet, afirma que tot i la idealització burgesa per part 

de Kant i/o la degeneració de la publicitat per culpa dels mitjans de comunicació de 

masses, ell creu que el requisit kantià pel cosmopolitisme jurídic i la pau, una esfera 
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 Habermas (1995c: 158). 
106

 Per comprovar la importància del concepte de «transformació estructural», que en alemany és 

Strukturwandel, basta veure com també és emprat per Axel Honneth en el seu darrer llibre: 

Strukturwandel der Anerkennung: Paradoxien sozialer Integration in der Gegenwart (Honneth i altres, 

2013) —la meva traducció podria ser La transformació estructural del reconeixement: paradoxes de la 

integració social a l’actualitat. 
107

 Habermas (1995c: 158-159). Ja a Història i crítica de l’opinió pública afirma que es dóna una opinió 

pública precisament internacional d’arrel kantiana, és a dir, sota el model jurídic liberal 

(inter)nacionalista. De fet, la pau perpètua i el dret cosmopolita de Kant es basen en la constitució de tal 

espai públic mundial. 
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pública mundial, és avui realista i possible, ja que de fet, les comunicacions ja s’han 

mundialitzat. Per això, Habermas creu que l’opinió pública mundial apareix per primer 

cop al segle XX. En tot cas, hi ha un aclariment cabdal de Habermas respecte a l’estat de 

la qüestió: l’existència de l’ONU, i els seus bons (o mals) propòsits,108 i d’una proto-

opinió pública global no suposen pas l’existència d’una esfera pública global. De fet, ell 

declara sense embuts que no hi ha cap esfera pública global i ni tan sols n’hi ha una 

d’europea. Així, l’existència d’actors polítics i fins i tot d’opinió pública no són 

elements o condicions suficients per a Habermas en vista a considerar la realitat d’un 

espai públic transnacional. 

Aquesta idea és problemàtica i podria llastrar la concepció cosmopolita de la 

democràcia, ja que, coherentment amb ella, el que constituiria un element suficient per a 

afirmar l’existència d’un espai públic no serien els actors, els subjectes o els públics, ni 

tampoc la seva opinió, sinó els mass media i/o el sistema politicojurídic que garantissin 

la participació o deliberació pública, a l’escala pertinent. És a dir, Habermas apunta a la 

necessitat insubstituïble d’una infraestructura comunicativa, política i legal, en aquest 

cas global, per poder parlar d’esfera pública. Per tant, malgrat la societat civil mundial 

pugui existir com a conjunt d’actors i subjectes socials arreu del món, només es 

constituirà una esfera pública global quan es determini legal, formal i oficialment quins 

són els actors legítims de tal espai públic, en tant que es constitueixi la comunitat 

jurídica de forma democràtica. En contra, crec que els dèficits institucionals i 

comunicatius de l’espai públic no són motiu suficient per negar l’existència d’una 

precària i dèbil esfera pública mundial. De fet, el mateix Habermas constata l’existència 

d’actors globals que promocionen una societat civil mundial i promouen una opinió 

pública transnacional; les ONG.109 Així, ell cau en un cercle viciós o un impossible, 

perquè proposa com a condició precisament el que es vol assolir, i el mitjà per assolir-

ho són precisament les lluites entre aquests actors sociopolítics globals. Per això, seria 

més coherent pensar que l’espai públic és precondició del sorgiment i l’establiment de 

les identificacions socials reflexives. Aquestes, en segon lloc, han de motivar envers la 

participació ciutadana, cosa imprescindible per a la solidaritat social i la legitimitat de 

tota forma de democràcia. 

                                                 
108

 Per Habermas, l’ONU ha organitzat cimeres i conferències per crear certa opinió pública mundial que 

pugui pressionar les polítiques estatals. 
109

 La incoherència és deixar suspesos aquests observats actors globals, en favor d’opinió pública global, 

en el buit. A més a més, des de Facticitat i validesa, la societat civil és la infraestructura de l’esfera 

pública informal, i per tant, si es dóna la primera a nivell global, la segona és quasi inevitable. 
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Vist des d’una altra perspectiva, això ens fa enfrontar-nos amb «el problema de 

l’ou i la gallina» en política: què és primer, la institució política o l’esfera pública que 

ha de criticar i/o legitimar tal institució? Segons el model aparegut a Història i crítica 

de l’opinió pública i a Facticitat i Validesa, la publicitat és secundària i dependent de 

les institucions, en tant que l’opinió pública és la forma de racionalitzar, criticar o 

legitimar el poder polític, i per tant, no té pas sentit pensar en un poder comunicatiu 

sense poder polític al que sancionar. Tenint en compte això, cal preguntar-se si els 

acords signats a l’ONU representen «poder comunicatiu global», resultat de les 

discussions a una esfera pública global informal, o si hauria de ser ja considerat «poder 

polític global», resultat de l’esfera pública global formal i oficial. En el primer cas, 

l’ONU seria per a Habermas un actor polític més dins de la societat civil mundial, no pas 

una institució política, anàloga al parlament nacional. En base a tal versemblant idea, 

l’opinió pública mundial fomentada per l’ONU sols voldria influir en el poder polític 

dels Estats-nació, no en les institucions transnacionals. No debades no hi ha pas una 

democràcia global, i per tant, l’opinió pública transnacional és possible de forma prèvia 

a les institucions polítiques transnacionals perquè té al seu punt de mira la crítica dels 

poders polítics més bé nacionals. És a dir, sí s’acompleix encara el model de publicitat 

dominant anteriorment, segons el qual tota opinió pública només té sentit i és possible 

com a crítica d’un poder polític oficial. Ara bé, es produeix malauradament un 

desfasament entre la primera, una opinió pública ja transnacional, i els poders encara de 

nivell nacional. Per això, caldrà «reenquadrar» a l’estil de Nancy Fraser aquests 

poders,110 per «reenfocar» l’objectiu crític de l’opinió pública envers un àmbit 

transnacional. De fet, és a causa d’això que posteriorment Fraser considera que tot i 

l’existència d’una opinió pública global,111 aquesta és ineficaç, perquè les dèbils 

institucions «internacionals» i les lleis que aquestes promouen no tenen vigència ni 

facticitat. És a dir, es produeix un rotund dèficit de facticitat i/o eficàcia dels poders 

democràtics transnacionals, no només de legitimitat. Tenint en compte que prèviament 

apuntava com Habermas a La constel·lació postnacional considera que, en l’escenari 

transnacional, les esfera públiques nacionals encara tenen un rol importantíssim en el 

procés de transnacionalització de la democràcia, ara veim com en veritat ens trobam en 

un escenari en el qual els diversos espais públics estatals es combinen amb una proto-

                                                 
110

 Cf. Fraser (2005a, 2005c, 2007b, 2008a, 2008d, 2010, 2012a i 2012b), i l’entrevista de Valdivielso 

(2007c). 
111

 Al text «Theorie der Öffentlichkeit» (Fraser, 2009a), col·laboració al manual sobre Jürgen Habermas. 
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esfera pública transnacional, europea i mundial, per tal «d’estirar» i «empènyer» 

simultàniament els processos polítics de presa de decisió des de l’actual nivell nacional 

o internacional envers un de transnacional i cosmopolita. 

Posteriorment, Habermas reafirma clarament la seva fe en la possibilitat d’una 

esfera pública europea: 

 

«Precisament en l’exemple d’aquest procés d’integració se pot aprendre en què han 

consistit realment els requisits funcionals per a una formació democràtica de la voluntat: 

en els circuits comunicatius en una esfera pública política desenvolupada sobre la base 

d’associacions civils i sobre el mitjà de la premsa de masses. Així poden assolir 

rellevància els mateixos temes al mateix temps per a un mateix públic nombrós i anònim 

i, salvant grans distàncies, estimular els ciutadans que realitzin contribucions espontànies. 

D’aquesta manera sorgeixen opinions públiques que agarben els temes i preses de postura 

en magnituds d’influència política. L’analogia correcta és a la mà: el proper impuls a la 

integració social postnacional no depèn del substrat d’un “poble europeu”, sinó de la 

xarxa comunicativa d’una esfera pública política d’amplitud europea inserida en una 

cultura política comuna, suport d’una societat civil amb grups d’interès, organitzacions 

no estatals, iniciatives i moviments ciutadans, i assumida per fòrums en els que els partits 

polítics pot referir-se immediatament a les decisions de les institucions europees, més 

enllà de les agrupacions fraccionades, per esdevenir un sistema de partits europeus» 

(Habermas, 1996: 134-135, la cursiva és meva). 

 

Com es pot percebre, a l’apartat anterior ja he usat aquesta citació de forma 

implícita. Això és així per què crec que en ella el pensador teutó expressa el motiu pel 

qual una esfera pública transnacional és necessària, i també la seva confiança en què tal 

cosa és viable. 

Dos anys després, i com he dit abans, Habermas ofereix el que em sembla 

l’argument «sociològic» més sòlid en favor de les possibilitats d’una identitat 

postnacional reflexiva i dinàmica, no etnicista.112 Ho fa apel·lant al fet que les 

precondicions sociològiques dins l’Estat-nació són anàlogues a les existents a nivell 

europeu: cal una esfera pública inclusiva. Per tant, similarment a com succeïa abans, en 

tant que creu que a quest model d’identificació social discursiu també és viable a nivell 

                                                 
112

 La idea era que la democràcia depèn d’una forma de ciutadania i d’identitat discursives, reflexives i no 

ètniques. La tesi habermasiana és que la constitució d’una identitat i una democràcia nacionals exigí 

igualment de l’existència d’un espai públic estatal. 
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transnacional, implícitament defensa que la publicitat postnacional també ho és. És a 

dir, l’única raó per confiar en la possibilitat d’una forma d’identificació social 

transnacional és creure en la viabilitat d’un espai públic postnacional, dificultat del qual 

és proporcionalment la mateixa. No obstant això, ja he dit prèviament que pel filòsof 

germànic encara no s’ha realitzat aquesta possible esfera pública transnacional. 

Anys després, ja entrat el segle XXI, Habermas sembla repetir un dels diagnòstics 

centrals de la seva primera gran obra, Història i crítica de l’opinió pública, ja que 

observa com els mitjans de comunicació «de qualitat», responsables a la pràctica de la 

salut d’una esfera pública dinàmica, estan sota el jou de l’economia neoliberal 

globalitzada.113 

Al marge d’això, que és fonamental, Habermas defensa que l’Organització 

Mundial, nom de l’ONU reformada que proposa, en tant que suposadament té una funció 

més bé legal que no política, podria ser legitimada mitjançant un consens de fons en 

l’esfera pública que ja es considera mundial.114 D’entrada, això evidencia que les tres 

arenes sociològiques que ell postula no es corresponen amb tres esferes públiques 

diferents, ja que l’àmbit supranacional compartiria el mateix espai públic que el 

transnacional. Això no obstant, a més del fet que Habermas al text «Una constitució 

política per una societat mundial pluralista?» expressa els seus dubtes respecte a la 

capacitat crítica d’aquesta esfera pública mundial, l’autor modifica parcialment la 

funció d’aquesta. Tot apel·lant de nou al text de Kant sobre la pau perpètua, de l’any 

1795, el qual ja digué que tota injustícia es sentida en qualsevol part del món, afirma: 

 

«Les decisions que s’assoleixen en el nivell supranacional entorn de la guerra i la pau o 

entorn d’allò just i allò injust troben avui en dia, en efecte, una ressonància crítica i una 

atenció que abasta tot el món» (Habermas, 2005d: 347).115 

 

Per tant, l’opinió pública té un rol i una funció «ressonant», com un «eco», o 

precisament, «ressò», que respon de forma crítica al que altres prèviament ja han decidit 

de forma excloent. En cap cas l’opinió pública mundial té, com abans, una capacitat 

productora de decisions, «no produeix» per si mateixa i autònomament cap «so», això 

és, cap veu política que es tingui en consideració. Per això, Habermas degenera més bé 
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 Veure l’article «Com salvar la premsa de qualitat?» (Habermas, 2007e). 
114

 Habermas (2005d: 347). 
115

 De nou, posa els exemples de les guerres de Kosovo, Iraq, els casos de Pinochet, Milosevic, Sadam 

Husein o el Vietnam. 
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en un model de publicitat liberal reactiu i censor, no actiu ni configuratiu del poder 

polític. En altres paraules, no hi ha cap circuit oficial de transmissió o traducció des del 

poder comunicatiu al polític, com sí ocorre a Facticitat i Validesa, sinó que el poder 

comunicatiu només critica al poder polític a posteriori. Per això afegeix: 

 

«La dispersa societat cosmopolita queda integrada, de cas en cas, a través de les 

reaccions espontànies enfront de les decisions de tal envergadura. La consonància de la 

indignació moral enfront de les violacions massives de drets humans i enfront de les 

evidents contravencions de les prohibicions de la violència, i també la compassió per les 

víctimes de les catàstrofes humanes i naturals travessen les llargues distàncies entre les 

diferents cultures, formes de vida i religions» (Habermas, 2005d: 347). 

 

És a dir, Habermas considera que sí hi ha una esfera pública mundial, i li atorga 

un rol important en la legitimació de les institucions supranacionals. Bé, pròpiament dit 

la seva funció és més bé la de deslegitimar-les, en tant que les censuren o sancionen, i 

vetllen per la seva accountability, garantir i exigir la seva responsabilitat. Però tot això, 

reaccions posteriors a accions escomeses i/o decisions preses prèviament per les elits, 

no augmenta la democràcia interna d’aquestes institucions, quelcom que sí feia l’esfera 

pública deliberativa, tant dins de l’Estat-nació modern com en el projecte d’una UE 

deliberativa.116 Al meu parer, aquesta desviació del projecte original deliberatiu, 

coherent amb l’abandonament d’un Estat mundial cosmopolita, es lliga amb 

l’enlluernament que de forma estratègica ha produït el principi ideal de la transparència 

política, quelcom que fa confondre la lluita contra l’opacitat i la corrupció institucional 

amb la millora i la presència de les pràctiques democràtiques. En el mateix «miratge de 

la transparència» cauen molts d’altres autors.117 De fet, quan prèviament Habermas 

criticà la idealització que fa Kant de l’esfera pública,118 encara mantenia en tal crítica 

                                                 
116

 Potser algú em podria contradir, tot afirmant que en veritat no són distingibles la prèvia esfera pública 

«activa» i aquesta que jo titllo de «reactiva», en tant que estrictament parlant, la publicitat deliberativa a 

Facticitat i Validesa era tan etèria i desvinculada de les institucions com ara la legitimació d’aquesta 

pretesa «OM». No obstant això, hi ha una diferència clau: aquesta rau en què prèviament Habermas 

pretenia i exigia la participació de tots els afectats en els processos de presa de decisió. Ara no. 
117

 Per exemple, Buchanan i Keohane (2006). I al mateix apunten Kaller i Auer (2011) en el seu article 

«Condueix més transparència a més democràcia?». Cf. Comas (2013b). 
118

 Habermas considera que Kant sostenia el seu cosmopolitisme d’arrel liberal en una concepció burgesa 

i excloent de publicitat, com ja digué abans (Habermas, 1962). De fet, per Kant (1784b) serien els filòsofs 

els actors públics per excel·lència, els que han de convèncer al públic ciutadà. Per això, la teoria de la 

publicitat kantiana és encara més elitista, intel·lectualista, excloent i restrictiva que la burgesa. D’aquí que 

Habermas critiqui que Kant reduís la publicitat i el diàleg públic al discurs filosòfic. Això es deu al 

següent: d’una banda Kant defensava una esfera i una raó públiques i autònomes per a preservar o evitar 
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certs elogis a alguns trets de la publicitat burgesa. En concret, a la seva primera gran 

obra, Història i crítica de l’opinió pública, ja reivindicava: 

 

«La seva transparència, abastabilitat, literària, accessible, argumental i sobretot, un 

subjecte públic reduït a la ciutadania culta» (Habermas, 1995c: 158, la cursiva és meva). 

 

Per tant, en tant que Habermas expressa que els principals antagonismes de la 

publicitat contemporània són l’opacitat i el fet de desbordar-se a causa de la seva 

complexitat, s’explica el rol de la transparència. 

Per acabar, faré esment del següent: el filòsof teutó descriu els fluxos de 

comunicació que circulen internacionalment com a processos d’intercanvi d’informació 

que es tanquen autoreferencialment i que per això obstaculitzen l’adequada percepció 

dels problemes socials rellevants, tot dificultant que les institucions globals i els Estats 

captin correctament, i per això tractin bé, problemes com la pobresa, les malalties 

infecciones, la degradació mediambiental, etc.119 Amb això Habermas fa referència a 

trets de l’espai públic internacional que afecten negativament als processos polítics. En 

termes de Facticitat i Validesa, no hi ha la infraestructura o els mitjans tècnics de 

comunicació adequats entre l’esfera pública informal i la formal. És a dir, hi ha fallades 

en el circuit de transmissió entre el poder comunicatiu i el poder polític a nivell global. 

En concret, Habermas critica precisament l’opacitat, el tancament i els obstacles que 

sorgeixen en les comunicacions transnacionals, en tant que dificulten la percepció, 

l’atenció i consegüentment, la regulació política pública global de problemes. Aquests 

dèficits perceptius són estructurals i previs a la deliberació pública, ja que hi ha 

condicions socials imprescindibles per a poder-se donar aquesta última: una correcta i 

suficient informació. Malgrat el que he dit prèviament, ell té raó en això: la informació 

és un requisit clau per una correcta deliberació. 

En tant que, de manera creixent, aquests fluxos comunicatius globals tenen lloc 

avui en dia a través de les noves xarxes socials, és fonamental fer-ne una breu reflexió. 

 

                                                                                                                                               

la contaminació de la racionalitat respecte de l’ús del poder. Però de l’altra banda, Kant també era 

presoner d’una concepció reductora i irracionalista del poder i de la violència, segons la qual tota relació 

de poder és injusta i arbitrària, quasi «patològica». I per això dibuixava un espai públic dessolat i 

minoritari. Així i tot, Habermas el disculpa en tant que Kant ignorava el que depararia el segle XX: «la 

traïció postmoderna» i la degeneració de l’opinió pública. 
119

 Habermas (2005d: 349). 
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8.2.2.1.De «l’home-massa» nacional a «l’home-enxarxat» globalment 

 

És molt interessant que Habermas a La constel·lació postnacional analitzi com 

al segle XX el fenomen de les dinàmiques demogràfiques ha estat descrit des de 

diferents perspectives sociològiques i filosòfiques, tot dient que el primer concepte que 

s’usà fou el de «massa», un tipus de formació social amb uns trets ben específics que 

volia explicar l’augment explosiu de la població.120 Tot i aquesta noció ja s’usava al 

segle XIX per referir-se a la concentració de persones en espais i temps, al principi del 

segle XX s’estudiaren les organitzacions de masses i les seves accions específiques: tant 

les concentracions en massa de la Segona Guerra Mundial, com els èxodes en massa de 

migrants i apàtrides. En general, la «massa» representa un omnipotent macrosubjecte 

col·lectiu format per un innombrable número d’individus anònims que actua de forma 

imprevisible, tal com Hobbes va imaginar el Leviatan.121 

Això no obstant, i aquí ve el més important, a final del segle XX aquest concepte 

de «massa», com a explicació de les grans mobilitzacions o interaccions socials que 

impliquen una gran presència de persones, fou substituït per una concepció basada en 

les xarxes socials. «La massa reunida es transforma en el públic dispers dels medis de 

comunicació de masses», afirma Habermas a La constel·lació postnacional. És a dir, 

sembla sostenible derivar de tal idea habermasiana que els autors que abans odiaven i 

rebutjaven la democràcia basada en una teoria de l’opinió pública, ja que la societat era 

un macrosubjecte conformista descriptible sota el concepte «d’home-massa», passen a 

rebutjar la democràcia contemporània perquè el públic ciutadà que ha de garantir la 

deliberació està format per una xarxa de fluxos comunicatius desbordants i 

incontrolable. Així, es modifica el concepte clau que explica sociològicament el 

subjecte de la democràcia: de l’home-massa a l’home-enxarxat, títol d’aquest apartat.122 

En general, es produeix el mateix efecte d’aglomeracions i embussos de trànsit. Però 

ara les masses no s’ajunten físicament sinó que creen concentracions virtuals i 

electròniques, i apareix igualment un macrosubjecte anònim amb gran capacitat de 

                                                 
120

 Habermas (1998a: 60). No debades, Nietzsche, Heidegger, Arendt o Ortega n’estaven del tot 

contaminats, tot afectant directament la seva concepció negativa i/o elitista de l’espai publicopolític. 
121

 Hobbes (1651). D’aquí el recel dels antiestatistes, els individualistes irracionalistes o els postmoderns, 

que odien simultàniament la massa i a l’Estat, format d’homes-massa. Tal com diria Arendt (1958), 

l’home banal és l’home massa. 
122

 Malgrat aquest canvi, l’odi a aquest subjecte i els arguments antidemocràtics conseqüents es mantenen. 

De fet, la crítica de Luhmann (1970 i 1990) a la teoria de l’opinió pública es basa en això. I és igualment 

el cas de Lippmann (1920, 1922 i 1925), Sloterdijk (2000) i molts altres. 
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mobilització i/o destrucció.123 En breu, la teoria sociològica crítica amb el comportament 

de l’home-massa, premissa social de la crítica de la societat conformista, és actualitzada 

amb la teoria sociològica de «l’home-link» que també està desbordat i perdut en la 

immensitat de la xarxa. Tenint com a rerefons aquesta idea, cal repassar la influència de 

la teoria de sistemes i la teoria de xarxes en la teoria democràtica habermasiana. 

Per començar, Habermas diagnostica que les principals dificultats per a 

transnacionalitzar la política es troben en el fet que les xarxes comunicatives i els 

mercats globals s’autonomitzen, i tot plegat provoca la «fragmentació de la consciència 

pública».124 No obstant això, ell considera que també l’esfera pública i la societat civil 

són coresponsables de tal fragmentació. És a dir, el risc és que el mateix món-de-la-vida 

pot ser tan dispers i desbordant que no es puguin generar fluxos de comunicació 

transitables i coherents amb el «circuit oficial del poder» que ha d’anar de l’esfera 

pública informal a la formal. El que és el mateix: la quantitat d’informació i 

esdeveniments a nivell mundial, juntament amb els processos econòmics, són tan 

nombrosos, ràpids i descontextualitzats que el procés de legitimació de la política i del 

dret es veu seriosament compromès per les limitades facultats psicològiques humanes, 

incapaces de donar compte de tota aquesta complexitat, quantitat i disseminació.125 Per 

això, interpreto que Habermas al text «Necessita Europa una Constitució? Observacions 

a Dieter Grimm» està preocupat per la desconnexió entre poder comunicatiu i poder 

polític a causa d’una potencial evasió dels sistemes econòmics però també 

comunicatius en forma de xarxes globals. 

Així les coses, la teoria connectivista és clau per comprendre tots aquests 

fenòmens, però no només econòmics, sinó també comunicatius, perquè tant els mass 

media com el món de la vida estan «enxarxats». Ja no es pateix només el «perill 

sistèmic» sinó la fragmentació del propi món de la vida, a causa del contrari del que 

preocupava als anys vuitanta: no és la cosificació o la juridificació el que obstaculitza, 

és el seu oposat, la fluïdificació i la multiplicació, que poden provocar una major 

densitat de les relacions comunicatives espontànies.126 Com a Facticitat i Validesa, el 

gran perill és l’autonomització de les administracions o centres de presa de decisions i 

                                                 
123

 Basta tenir en compte el fenomen recent amb el mateix nom: Anonymous. 
124

 Habermas (1995d: 140). 
125

 Això em recorda el diagnòstic d’Anders (1964 i 1966) respecte dels efectes antropològics de la 

mediació en les relacions comunicatives i productives. 
126

 Amb aquesta idea hauria de quedar clar que no identifico pas la teoria de sistemes amb la concepció 

connectivista o de xarxes. Són teories distintes, malgrat puguin tenir nocions similars i efectes o usos 

semblants. Tornaré a això un més endavant. 
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de poder, polític, jurídic i administratiu. Però la causa o motiu de tal procés no és la 

manipulació del circuit per part de poders econòmics, socials o polítics estratègics i 

il·legítims, sinó la mateixa complexitat comunicativa transnacional que fa quasi 

indiscernible trobar sentit, i per tant, molt manco acords, a tot el que incessantment 

ocorre. La meva proposta és que es produeix una sobrecàrrega comunicativa dins del 

propi circuit oficial de legitimació del poder i del dret,127 és a dir, és produeix un 

curtcircuit comunicatiu a causa d’una «pujada de tensió» dels fluxos informatius, tot 

aturant la connexió i intercanvi de discursos i discussions entre l’esfera pública 

informal, font de poder comunicatiu, i l’esfera pública formal, lloc de generació 

legítima de poder polític a partir de la traducció o transformació del comunicatiu. En 

altres paraules, el «transformador» social i lingüístic entre les dues formes de poder, 

comunicatiu i polític, s’ha sobrecarregat a causa de la multiplicació i proliferació 

d’esdeveniments, subjectes i interrelacions socials a escala planetària. Per tant, tot 

seguint amb la metàfora elèctrica o electrònica, que ja no hidràulica com a Facticitat i 

validesa, caldria substituir el mecanisme o augmentar la potència de la connexió. I això 

significa una única cosa: cal constituir institucions polítiques, esfera pública formal, 

coherents i adients per la magnitud de l’esfera pública informal. És a dir, augmentar la 

potència comunicativa de la societat civil i de les institucions, mitjançant la seva justa 

transnacionalització. De fet, Habermas proposa explícitament la creació d’entitats 

polítiques capaces d’abordar l’entramat social i sistèmic de gran mobilitat per evitar la 

(re)caiguda en el fatalisme sociopolític.128 Això és, posa com a requisit per una esfera 

pública política forta la consistència, la continuïtat i l’estabilitat com a condicions de 

possibilitat de la recepció, la interpretació i la contestació crítica dels esdeveniments. 

Poc després, és significatiu detectar que Habermas torna a pensar els tipus de 

comunicacions que es produeixen arran de la globalització en base a la teoria de 

xarxes.129 Per aquesta la raó, la comunicació, prèviament idealitzada i oposada al 

«sistema», pot esdevenir tan ambivalent i conflictiva com ho era abans el dret a la 

Teoria de l’acció comunicativa. És a dir, les comunicacions globals poden produir 

confusió i una crisi de l’esfera pública a escala mundial. Encara més, la globalització 

suposa simultàniament la fragmentació i l’ampliació de la consciència dels individus i 

                                                 
127

 Per analogia amb la crítica a la sobrecàrrega ètica i ètnica del republicanisme i del comunitarisme. 
128

 Habermas (1995d: 140). Per mi, hi ha un vincle entre aquesta mobilitat global, la despolitització de la 

publicitat, i per tant, els dèficits de la democràcia, i les demandes de flexibilització vital, laboral, jurídica, 

etc., per part del neoliberalisme. 
129

 Habermas (1996: 98). 
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dels subjectes, com efectes psicològics i antropològics potencialment disfuncionals dels 

nous processos socioculturals a escala mundial. Tenint en compte el pas gradual envers 

una teoria connectivista, la comunicació social també comença a transformar-se en un 

conjunt de relacions socials reticulars on tant els sistemes com els llenguatges es 

conformen com xarxes. Per això, la teoria sociològica que domina al primer Habermas 

postnacional és la teoria de xarxes, quelcom que li «permetrà» explicar a escala mundial 

tant el sistema econòmic, com el polític o el comunicatiu. 

És prou important repensar si aquest domini del connectivisme no suposa una 

potencial contradicció amb el dualisme sociològic que Habermas, almanco des dels anys 

vuitanta, havia defensat de forma problemàtica, ja que en les xarxes les dues dimensions 

o perspectives sociològiques, l’estructural d’una banda i l’hermenèutica de l’altra, 

semblen fondre’s.130 No obstant això, malgrat s’abandona la teoria de sistemes 

luhmanniana, no es deixa enrere el concepte de «sistema». Ara aquests estan tan farcits 

de valors, llenguatge(s) i subjectes com els antics «mons de la vida», i per tant, són tan 

complexes i plurals que es fa difícil identificar cap intencionalitat o consciència dels 

actors. Així les coses, tant els sistemes com les xarxes globals augmenten les 

possibilitats de contacte i de comunicació, però per a Habermas, aquests canvis no 

multipliquen per se la dimensió del món-de-la-vida ni crea automàticament espais 

publicopolítics.131 En altres paraules, tot i que es confirma un cop més l’abandonament 

de la tesi de la colonització sistèmica,132 aquestes noves estructures socials 

                                                 
130

 Pel que fa a això és interessant destacar com els fonamentalismes religiosos tractats abans són vistos 

precisament com una forma de monisme sociològic i de positivisme, que anul·len la intencionalitat, 

l’autonomia i la responsabilitat humana tant com el determinisme cientifista o l’estructuralisme. 

Habermas (2005d: 85) repeteix que el dret i la moral moderns s’han separat de la forma de normativitat 

jusnaturalista i religiosa que desconnectava i/o sostreia la fonamentació de la constitució política de la 

formació democràtica de la voluntat. És a dir, explícitament vincula la religió com una forma de 

positivisme, jurídic i moral, que fa innecessària i impossible la justificació i la crítica democràtica dels 

ordres polítics i socials, ja que ho fa descansar tot en un ordre normatiu natural, jusnaturalisme, o 

sobrenatural, religió. 
131

 Habermas (1996: 98). 
132

 Perquè els nous «sistemes reticulars» combinen comunicació i codis funcionals de tal manera que les 

dues dimensions, intencional i estructural, són quasi indistingibles. No obstant això, s’ha d’admetre que 

encara hi ha passatges ambigus i altres que recorden al funcionalisme sistèmic anterior. Per exemple, 

Habermas (1996: 103, la cursiva és meva) diu que «el sistema global té normes però és amoral». Això 

apunta a un món que segueix la lògica finalista-econòmica propera al neoliberalisme. Afirmant que és 

amoral però té normes reprodueix la concepció sistèmica dels vuitanta, on l’economia i la política són 

subsistemes amorals però que funcionen eficaçment precisament gràcies a la regulació de normes 

jurídiques, no morals, que reifiquen els processos comunicatius. Per tant, en la mesura que Habermas 

«transnacionalitzi» la seva concepció sistèmica de l’economia i de la política reproduirà la tesi de la 

colonització del sistema. Més greu encara és quan tot seguit descriu la societat civil mundial com una 

xarxa global en «món anònim» que és un conjunt de subsistemes anormatius globals. Això retorna al 

pitjor dualisme sociològic essencialista possible, en el que els sistemes estan mancats de tot valor i 

principi i una mà invisible regula espontàniament els processos globals, tot impedint categorialment la 
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transnacionals no creen intrínsecament intersubjectivitat ni opinió pública. En tant que 

la comunicació perd el seu caràcter intrínsecament dialògic en el mar d’informacions 

diverses, pot haver comunicació sense produir-se diàleg ni enteniment, cosa impensable 

a la dècada dels vuitanta. Per tant, malgrat es produeix la fi de la «maldat» inherent al 

sistema, les categories esdevenen ambigües. 

Per tot plegat, Habermas a La inclusió de l’altre critica el concepte de «sistema 

econòmic global» que usa la teoria neoliberal d’arrel sistèmica, ja que per ell els nous 

sistemes en xarxes no oposen pas funcionalitat i comunicació, sinó que ho integren. I en 

base a això, ell descriu la teoria social neoliberal i global com del tot coherent amb la 

teoria de sistemes funcionalista, on el neoliberalisme demanda que l’economia sigui 

regulada, com els mercats nacionals, de forma eficaç i impersonal, només sota la llei de 

l’oferta i la demanda. És a dir, el neoliberalisme transnacional reprodueix amb 

consistència la teoria social mercantilista del liberalisme nacional. 

La meva interpretació del diagnòstic de Habermas és la següent: la globalització 

provoca l’expansió mundial dels mons de la vida i les comunicacions abans 

majoritàriament estatals. Ara bé, els sistemes econòmic i polític, en forma de xarxes, 

també es mundialitzen. Per això, malgrat l’eventual transnacionalització de les esferes 

públiques i privades, els sistemes globals superen les capacitats i límits d’absorció 

crítica de les relacions comunicatives dels subjectes, obstaculitzant o dificultant 

moltíssim l’articulació de processos col·lectius de formació de voluntat i opinió 

pública.133 És a dir, els sistemes i les xarxes globals desborden als mons-de-la-vida 

transnacionals.134 En tot cas, és cabdal remarcar que aquesta situació no és intrínseca ni 

necessària; és contingent, un procés dinàmic i obert, del tot incert i potencialment 

reversible, multifactorial i pluridimensional. 

                                                                                                                                               

crítica de llur pressupòsits normatius que innegablement els configuren, i suposant una passa enrere 

respecte de Facticitat i Validesa. Cf. Boltanski i Chiapello (1999), crítics contra tal «anormativisme». 
133

 Mutatis mutandis, processos similars analitzen Zygmunt Bauman (1997, 1998, 1999, 2000, 2001a, 

2001b, 2005 i 2006) o Alain Touraine (1998, 2003 i 2009). 
134

 Per tant, al fer un breu repàs dels diferents motius dels dèficits democràtics en l’obra habermasiana, 

passem d’una hipòtesi rebutjada de l’evasió dels sistema (Habermas, 1973a), a una tesi confirmada de la 

invasió d’aquest (Habermas, 1981), a una situació d’instrumentalització i/o manipulació de la 

comunicació (Habermas, 1992a), per arribar l’actual superació i/o evasió del sistema a escala global 

(Habermas, 1996). És a dir, s’ha complit el que a Problemes de legitimació era un risc: l’autonomització, 

la independència o l’escapatòria dels «sistemes» econòmic i polític, malgrat ara no siguin conceptualitzats 

com Luhmann, dels controls de l’opinió pública política. En breu, Habermas (1996) no retorna a la 

invasió sinó a la evasió sistèmica, provocada per un desequilibri cognitiu i comunicatiu entre sistema i 

món de la vida, un desfasament. 
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Posteriorment, i tot recuperant l’esperit desconfiat que inicia aquest apartat, 

Habermas a La constel·lació postnacional comença a analitzar críticament les «xarxes 

socials» que apareixen a final del segle XX. Afirma que es pot observar: 

 

«Una interferència entre dues formes de coordinació de l’acció social: les “xarxes” i els 

“mons de la vida”. Les relacions horitzontals que sorgeixen de l’intercanvi i el comerç 

entre actors que prenen les seves decisions descentralitzadament a través dels mercats, 

infraestructures de transport i xarxes de comunicació, etc., s’estabilitzen sovint a través de 

les conseqüències de l’acció que resulten eficaces i positivament valorades. Aquesta 

forma “d’integració funcional” de les relacions socials mitjançant xarxes competeix amb 

una altra forma completament distinta d’integració, amb la “integració social” del món de 

la vida de col·lectius que han desenvolupat una mateixa identitat a través de l’enteniment, 

les normes intersubjectivament compartides i els valors comuns» (Habermas, 1998a: 110, 

la cursiva és meva). 

 

Així les coses, si a Facticitat i Validesa la teoria sociològica connectivista tenia 

un rol important en el sosteniment d’una esfera pública discursiva que es basés en 

identitats reflexives i dinàmiques, a La constel·lació postnacional les xarxes assoleixen 

un nivell teòricament diferent, ara passen a descriure formes d’interrelació no 

comunicativa, i empíricament superior, perquè es transnacionalitzen. Això modifica 

importantment la concepció social que es venia defensant prèviament:135 les «xarxes» 

semblen ocupar el lloc del «sistema» en el seu conflicte amb el món de la vida. Ara bé, 

tenen trets específics que les diferencien del sistema. Per això són descrites com un 

mode de coordinació de l’acció social «funcional» però alhora horitzontal, resultat de 

les conseqüències eficaces, no de les normes intersubjectives o de les intencions 

subjectives, però alhora descentralitzades. 

A primera vista, semblaria que aquesta noció xoca amb la comprensió de les 

xarxes pròpia de La inclusió de l’altre, en tant que en tal obra són més properes a les 

relacions comunicatives. Potser aquest canvi és un intent de preservar coherentment el 

seu dualisme sociològic previ, quelcom que requeria de mantenir una distinció clara 

entre «comunicació intencional» i «negociació estratègica», tot situant les xarxes en el 

                                                 
135

 A la Teoria de l’acció comunicativa, el món de la vida, com a mode de coordinació social que es basa 

en l’acció comunicativa i les orientacions subjectives de la interacció, s’oposava i era envaït pel sistema, 

mode de coordinació social en base a mitjans funcionals no lingüístics i les conseqüències de les accions. 

A Facticitat i validesa, hi ha un altre mode de coordinar les relacions socials, intermedi entre sistema i 

món de la vida: l’acció jurídica, més abstracta que la moral però encara lingüística. 
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segon concepte.136 No obstant això, Habermas afirma que les xarxes formen plecs 

extensos que descriuen els trànsits de mercaderies, diners, persones o notícies, i es 

defineixen per la seva gran mobilitat i força expansiva. El món de la vida, en canvi, té 

un horitzó espacio-temporal més permanent i estàtic, del qual un no es pot sortir o 

rebutjar-lo. És a dir, la concepció sociològica habermasiana en l’època global es 

defineix per aquesta tensió o pugna entre una integració funcional que modernitza, 

obre i dinamitza les relacions socials, contra una integració social que les estabilitza.137 

En tant que aquesta nova relació modifica la dinàmica que Habermas als anys vuitanta 

postulava entre acció comunicativa «fluïdificadora» i «món de la vida», com a herència 

de pretensions de validesa resoltes, en veritat ara les xarxes ocupen el lloc de l’acció 

comunicativa, no pas el de l’acció sistèmica, i això malgrat sí substitueixin al sistema 

en el seu paper de «rival» que s’enfronta al món de la vida.138 Per això i paradoxalment, 

les xarxes tenen la funció «subversiva» que tenia llavors la comunicació, en tant que 

multipliquen les experiències i les interaccions amb estranys, amb «l’altre» desconegut. 

Les xarxes són les portadores del pluralisme, mentre que el món de la vida està definit 

pels vincles tradicionals —família, espai vital, origen social, tradició, etc.139 Per això, si 

abans la integració sistèmica impedia i anul·lava la integració sociocomunicativa, «les 

xarxes relaxen aquest vincles i posen en marxa canvis en les formes d’integració 

social» (Habermas, 1998a: 111, la cursiva és meva). Perquè malgrat es doni una 

competència entre la integració funcional de les xarxes i la integració social del món de 

la vida, aquesta tensió redunda en positiu per a la segona. 

Així les coses, Habermas soluciona el problema de confondre semànticament el 

concepte de «xarxa» amb el de «món de la vida», que posava en perill el rol crític i 

emancipador de l’esfera pública que havia de sorgir del segon, ja que els oposa com a 

                                                 
136

 En tot cas, aquesta aplicació de la teoria connectivista per descriure «el sistema» i no el món de la vida 

és ben coherent amb l’ús que en fa el neoliberalisme postmodern, en tant que descriu la societat 

precisament com aquest conjunt de xarxes on la individualitat i la intencionalitat es dissol i per tant, no 

escau cap normativitat ni legitimitat de les relacions socials o polítiques. 
137

 Habermas (1998a: 110). Aquesta funció de les xarxes socials contemporànies és coherent amb la 

descripció del canvi social i normatiu que fa Habermas, qui usa la metàfora d’una sèrie «d’enfornades 

modernitzadores» en les quals els mons de la vida intersubjectivament compartits s’obrin, es reorganitzen 

i finalment, es tornen a clausurar entorn a noves formes d’integració social gràcies a les formes 

d’integració funcional. Per tant, es situa a les antípodes de poder postular una invasió sistèmica, ja que 

ara observa el rol central i necessari en favor del canvi socionormatiu de les xarxes socials, en tant que 

aquestes permeten ampliar els cercles concèntrics de la inclusió i superar les injustícies i exclusions 

tàcites dins dels dogmes heretats. 
138

 El quid de la potencial confusió rau en què les noves xarxes socials són qualificades per Habermas 

com a forma d’integració «funcional», quelcom que directament apunta al mode sistèmic de les obres 

prèvies. Un error categorial prescindible. 
139

 Tal com ja digué a la Teoria de l’acció comunicativa. 
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dues formes distintes de coordinació social de l’acció. Però ho fa sense caure de nou en 

el funcionalisme sistèmic, ja que les xarxes a La constel·lació postnacional actualitzen 

el rol previ de l’acció comunicativa: el criticar, denunciar i superar els dogmes heretats 

per la tradició cultural. I amb això, que és el més important, desactiva les opinions 

conservadores que es recolzen en l’actualització de la teoria de la societat conformista 

gràcies a les xarxes socials, per connectar amb la preocupació que donava peu al 

present apartat.140 

Per tot plegat, aquesta obertura social provocada per les xarxes socials, 

transnacionals, no ho oblidem, té un impacte ambigu en la societat, en tant que promou 

una experiència forta: 

 

«de creixent contingència, la ruptura de les dependències més sòlides o autoritàries, i 

l’alliberació d’unes relacions que a l’hora que orienten o protegeixen, també estan 

carregades de prejudicis i empresonen a l’individu. [Les xarxes] deixen a l’individu 

enfront de l’ambivalent experiència d’un creixent àmbit d’opcions possibles» (Habermas, 

1998a: 111). 

 

Aquesta citació no deixa cap marge pel dubte: les xarxes social actuen com 

l’acció comunicativa, ja que tal com feia aquesta als anys vuitanta, augmenten la 

reflexivitat i el caràcter hipotètic de les pretensions de validesa, d’aquí el seu efecte 

desestabilitzador de les tradicions, quelcom difícil, dur o traumàtic des del punt de vista 

psicològic individual, però simultània i normativament possibilitador de l’emancipació 

social. I és que les noves formes d’integració social promogudes per les xarxes socials 

fan que cadascú es pugui individualitzar o aïllar-se dels altres, per actuar com un actor 

racional respecte a fins, però també permeten «projectar constructivament nous vincles 

socials i noves regles de convivència».141 Així, resulta que un dels efectes «positius» de 

                                                 
140

 En resum, segons la teoria social que Habermas (1998a) insinua, les xarxes juguen un paper 

ambivalent: d’una banda, estan en conflicte amb el món de la vida, com hi estava el sistema; però de 

l’altra, ocupen el lloc de l’acció comunicativa, en tant que són l’element portador de la diversitat, el 

dissens, el qüestionament, la reflexivitat i l’alteritat. Per tant, estrictament parlant no es pot reeditar cap 

tesi de la invasió sistèmica, on el panorama fos un dualisme essencialista i/o un conflicte entre dos àmbits 

socials antitètics, sinó una tensió entre dues formes d’integració social que no (cor)responen pas a dos 

àmbits socials ontològics. No debades, l’efecte de les xarxes sobre el món de la vida no és el seu 

dessecament, juridificació, alienació o cosificació relacions socials, tot al contrari. Les xarxes socials 

fluïdifiquen, dinamitzen, obrin i vivifiquen les relacions socials tradicionals estancades entorn a dogmes i 

prejudicis —valideses antigament reconegudes que avui ja no són vàlides socialment, quelcom que per 

tant, permet noves deliberacions sota els nous punts de vista dels nous participants. 
141

 D’aquí que cregui que les xarxes socials no són antagòniques ni de la comunicació, ni de la moral, ni 

l’ètica, ni el dret, etc., ja que simplement són acceleradores i motivadores de noves relacions socials de tot 
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la globalització a nivell sociològic és que possibilita canvis i un augment de reflexivitat 

en tot tipus de discurs i racionalitat, no sols pragmàtic o teleològic, sinó també ètic, 

moral, jurídic, etc. 

Consegüentment amb l’anterior, si la globalització també permet 

transformacions ètiques, llavors «l’autocomprensió eticomoral» pot canviar, 

transnacionalitzar-se i esdevenir el fonament necessari per sostenir la democràcia 

global, impossibilitat del qual que impedia al mateix text habermasià un Estat 

deliberatiu mundial. Tal sospita és confirmada tàcitament pel propi filòsof teutó, qui, en 

analitzar els impactes sociològics de la globalització sobre les condicions socials de vida 

dins dels Estats-nació occidentals, afirma que la dinàmica mundialitzadora «transforma 

els horitzons dels mons de la vida, les xarxes d’integració social, els espais per a les 

formes de vida diferenciades i pels projectes individuals» (Habermas, 1998a: 110, la 

cursiva és meva). Això permet veure que la teoria de xarxes pot tenir conseqüències 

molt positives i interessants envers la democràcia deliberativa. En concret, aquesta 

confirma que la globalització provoca i/o accelera la transnacionalització de les 

relacions socials de reconeixement. Malgrat això és quelcom que contrasta amb la 

negativa de Honneth a tal possibilitat,142 tal idea permet plantejar no només la 

transnacionalització de la política i de les esferes públiques adjacents, sinó també de la 

mundialització de la vida quotidiana i de les esferes privades. De fet, Internet pot 

suposar o integrar aquestes dues dimensions, pública i privada, en una, tot permetent 

d’una vegada la superació de la distinció essencialista entre espais socials 

substancialment diferenciats.143 

En definitiva, les perspectives i categories sociològiques canvien a causa de la 

globalització i les xarxes socials. No obstant això, com s’ha advertit inicialment, cal no 

plegar-se ingènuament a tal concepte, ambigu i susceptible de manipulació ideològica. 

Per aquesta raó, escau articular una teoria crítica del canvi social. És a dir, cal establir 

una sèrie de criteris que permetin avaluar quins canvis socials són normativament 

                                                                                                                                               

tipus. És a dir, impulsen noves interaccions i pretensions de validesa de tota mena. Això suposa més aviat 

l’antítesi o antídot de tota colonització sistèmica, ja que fluïdifiquen i creen més relacions socials 

reflexives, del tot coherent amb la demanda habermasiana d’identitats discursives i històriques, 

complexes i plurals, és a dir, noves identificacions i vincles potencialment més democràtics o correctes de 

cara a les lluites socials per la llibertat, l’emancipació i la justícia. 
142

 Al contrari que Forst o Gosepath, que sí pensen ordres normatius més enllà dels Estats-nació. 
143

 Una cosa semblant proposa Zafra (2010), ciberfeminista. 
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adequats i quins tenen efectes negatius.144 A aquests últims, Habermas els anomena 

«patologies socials, alienació o anomia», resultat «d’enfornades alliberadores que 

s’embussen» i que no arriben a reorganitzar de forma completa els mons de la vida en 

les dimensions de l’autoconsciència, l’autodeterminació i l’autorealització.145 I és que 

per a Habermas, «els mons de la vida que es desintegren sota la pressió d’obertura s’han 

de clausurar de nou, però amb horitzons ampliats», quelcom que confirma el caràcter 

normatiu de la seva concepció, en tant que si no es produeix aquesta clausura de nivell 

superior, el canvi és patològic o anòmic.146 En coherència amb aquesta teoria del canvi 

social i normatiu, Habermas considera que cada època defineix unes formes 

específiques i històriques d’inclusió però també d’exclusió. És a dir, que al mateix 

temps que provoquen l’emancipació de certs grups o col·lectius socials, causen 

l’exclusió d’altres subjectes.147 I com exemple paradigmàtic proposa l’època de canvis 

socials i jurídics de les revolucions burgeses. Gràcies a determinades idees modernes i 

il·lustrades, aquestes permeteren l’emancipació de moltes de persones respecte a formes 

prèvies i tradicionals d’organització social, el feudalisme. Ara bé, Habermas és 

conscient que això no suposà pas l’emancipació universal de totes les persones, com la 

història ha demostrat radicalment. Per això han calgut i calen altres lluites i moviments 

socials.148 

Així les coses, Habermas ofereix dues alternatives, per mi complementàries, per 

avaluar les xarxes socials. Primer diu que es poden jutjar des de les tres dimensions que 

constitueixen el que prèviament he anomenat la teoria de la justícia triàdica: reflexivitat 

envers les tradicions que estabilitzen la identitat; autonomia en les relacions socials 

normativitzades; i individualització o llibertat individual. En segon lloc, Habermas 

identifica els principis que en la mateixa línia la modernitat occidental ha reconegut i 

                                                 
144

 Això és necessari perquè les xarxes socials transnacionals provoquen noves i més ràpides interaccions, 

quelcom que incita conflictes però també canvis socials, validesa dels quals cal avaluar. Però com? Pels 

resultats o a partir de principis, teleològica o deontològicament? Per mi, el més coherent és confiar a les 

deliberacions públiques la seva avaluació, tal com defensa Fraser (2003, 2005a, 2007b, 2008a, 2011a i 

2012b) i Särkelä (2013). 
145

 Habermas (1998a: 111-112). 
146

 El concepte de «patologia» apareix a Teoria de l’acció comunicativa, on descriu els efectes socials 

negatius que provoca el sistema cosificador quan envaeix espais socials essencialment comunicatius amb 

mitjans de regulació social no lingüístics —diners, poder o dret. Ara descriu processos d’obertura de 

discursos i reflexivitat, i la constitució de noves relacions socials que no acaben amb una clausura 

normativa «adequada» per a totes les parts. És a dir, un discurs pràctic que no finalitza amb un cert 

consens o reconeixement intersubjectiu vàlid. Honneth (2007) l’usa amb un sentit diferent. 
147

 Idea del tot coherent amb els pressupòsits de la democràcia inclusiva explicada abans, ja que la 

inclusivitat és un ideal immanent amb un excés de validesa que motiva el canvi social de forma contínua. 
148

 Opino que Honneth (1992) té aquesta mateixa concepció, ja que també articula la idea de «l’excés de 

validesa» d’unes relacions socials de reconeixement que impulsa la crítica i el canvi social i normatiu. De 

fet, Honneth (2003) apel·la al mateix exemple en el seu debat amb Fraser. 
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usat per avaluar la correcció dels canvis socials, reivindicats o realitzats: els drets 

humans i la sobirania popular.149 En definitiva, per a Habermas les successives 

obertures dels mons de la vida, a causa de la contingència i les noves relacions socials 

provocades per les xarxes socials, són avaluables a partir d’aquests criteris que 

pressuposen sempre la norma de l’universalisme moral i igualitari. És a dir, que aspiren 

a la màxima inclusió de l’altre en la igualtat de drets.150 Com s’observa, els últims són 

els mateixos dos criteris fonamentals de legitimitat que a Facticitat i validesa permeten 

avaluar tota comunitat política. No debades, Habermas afirma que tots aquests 

processos simultanis de pluralitzar i individualitzar, que la globalització i les xarxes 

socials acceleren, requereixen de la institucionalització d’una democràcia deliberativa 

inclusiva.151 

Per tant, es confirma que l’anàlisi crítica de les xarxes socials pot tenir un efecte 

positiu i reafirmador envers les aspiracions del projecte deliberacionista, en contra del 

seu ús ideològic per part de les concepcions sociològiques conservadores, que 

actualitzen el seu discurs antidemocràtic i autoritari al reciclar l’antiga noció de 

«massa» en la nova categoria de «xarxa». De fet, en total consonància amb el que acabo 

de dir, i tal com féu a La inclusió de l’altre, Habermas a La constel·lació postnacional 

denuncia aquest ús ideològic per part del neoliberalisme postmodern del concepte de 

xarxa social. És a dir, aprofundeix en la idea prèvia segons la qual el neoliberalisme es 

fonamenta sociològicament en una concepció del subjecte, de la raó i de la societat que 

és coherent i desenvolupa les idees socials del liberalisme previ, tot reciclant o 

instrumentalitzant el concepte de «xarxa» al seu servei.152 

Concretament, Habermas rebutja la concepció lineal i simplista de la 

globalització i de la segona modernitat, o d’alguns autors «postmoderns», ja que 

                                                 
149

 Habermas (1998a: 112). 
150

 Cal dir que aquesta teoria del canvi social i normatiu és la que subjau a la concepció dels drets 

humans. En tant que hi ha comprensions i articulacions dels drets humans que són encara excloents, tot 

contradient tàcitament els seus principis bàsics, és la crítica social i pública la que pot denunciar tal 

contradiccions ideològiques i permetre una nova obertura, una nova «enfornada modernitzadora» o una 

onada de democràcia i/o emancipació. En poden ser un exemple històric els casos de contagi de les 

«revolucions socials» de Grècia, Portugal, Espanya, Amèrica Llatina, les ex-repúbliques soviètiques, i ara 

el Nord d’Àfrica, malgrat els conflictes actuals. 
151

 I en un format no etnicista sinó reflexiu i complex, quelcom que depèn de la «ruptura de la simbiosi 

entre l’Estat constitucional i la idea de nació com comunitat d’origen», per així establir un universalisme 

encara més abstracte, però sensible a les diferències. Es podria dir «més universal encara», ja que 

l’anterior forma d’universalisme amagava «tàcitament» algunes exclusions, com un ideal utòpic 

incomplet, imperfecte, tal com els descriu Balibar (1997 i 2001). 
152

 Això és possible pel que deia: la noció «xarxa» és potencialment ideològica, ja que es pot definir de 

moltes maneres amb efectes polítics i normatius diferents. Així les coses, el neoliberalisme es basaria en 

una teoria sociològica postmoderna, i les xarxes substituirien al «sistema» luhmannià. 
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clausura tot espai per la integració social i/o l’acció política.153 En tant que 

suposadament les obligacions dels individus ja no són derivables d’un ordre polític 

delimitat per unes fronteres nacionals, la idea mateixa de política es dissoldria per a la 

postmodernitat. És a dir, el postmodernisme fa derivar de la crisi del principi territorial 

de la política estatocèntrica la «fi de tota política», quelcom que satisfà completament 

les esperances del neoliberalisme, en tant que aquest vol substituir-la pels mercats com a 

mecanismes de control i direcció. En breu, el postmodernisme és del tot funcional al 

neoliberalisme global. Ara bé, la clau de tot i el comentari crític més encertat del teòric 

germànic des del punt de vista sociològic és el següent: 

 

«Per diferents raons, postmodernisme i liberalisme coincideixen en la visió que els mons 

de la vida dels individus i els petits grups són com mònades disperses en xarxes, 

desconnectades entre si i coordinades només de forma funcional, en lloc de mons de la 

vida integrats socialment que poden solapar-se entre si fins arribar a formar unitats 

polítiques més grans i diverses» (Habermas, 1998a, 117, la cursiva és meva). 

 

És a dir, la concepció sociològica liberal i també neoliberal es fonamenta en la 

tendència postmoderna, segons la qual l’individualisme i la seva racionalitat finalista 

estratègica es reforça i desenvolupa en unes xarxes socials que desborden fronteres 

nacionals. D’això deriven la impossibilitat d’establir vincles, de validar o legitimar 

relacions, normes, valors o institucions socials, tal com els autors realistes negaven la 

il·legitimitat o la impossible legitimitat de tot ordre social en base a una racionalitat 

reduïda a egoisme «maximitzador».154 Per tant, simplement s’actualitza la sociologia 

liberal, criticada ja per Habermas a Facticitat i Validesa, tot introduint el concepte de 

«xarxes socials transnacionals», per poder donar compte de i «justificar» la inevitabilitat 

del neoliberalisme globalitzat. Al meu respecte, com que tant la sociologia liberal com 

la neoliberal, per dir-ho així, comparteixen el mateix nucli teòric i normatiu, i per tant 

els mateixos dèficits, llavors és coherent aplicar de forma actualitzada la crítica 

                                                 
153

 Habermas (1998a: 116-117). 
154

 Pel postmodernisme, la identitat i la societat no es poden estabilitzar mai, en base a una concepció 

sociològica instrumental que ja es troba a Adorno i Horkheimer (1944). Aquesta última deriva de Hobbes, 

Nietzsche o Heidegger, i influeix en Foucault, entre d’altres, tal com Honneth (1989) critica. Per tal visió 

postmoderna no escau pensar en cap ordre social, polític o jurídic perquè només es donen interaccions 

entre individus que exclusivament tenen objectius maximitzadors i egoistes, i per tant, aquestes relacions i 

conflictes de poder no permeten establir cap criteri de validesa per avaluar la possibilitat o la necessitat de 

cap institució. És a dir, el postmodernisme acaba caient en un relativisme nihilista que, en última 

instància, deriva de la concepció de la racionalitat i del subjecte que Habermas (1981) ja criticà com a 

camí sense sortida de la raó instrumental. 
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(habermasiana) de la primera a la segona: (neo)liberalisme i postmodernisme 

coincideixen intencionadament en conceptualitzar la persona com un node individual 

d’una xarxa global, desconnectat o només coordinat funcionalment.155 

Per acabar, només mencionaré que Habermas a meitats de la primera dècada del 

segle XXI repeteix que la teoria connectivista o de xarxes és coherent i adaptable als 

interessos sociològics del neoliberalisme. De fet, la concepció social reticular sosté en 

part la teoria del dret «pluralista» que recolza la teoria del poder o de la governança 

global. Això reafirma la necessitat de la seva crítica, en favor d’un ús normatiu més 

propici pel deliberacionisme. 

 

8.2.2.2.Breu esment de l’impacte de l’aparició d’Internet: «del 

Leviatan a la Hidra» 

 

A «La idea kantiana de la pau perpètua», l’argument de Habermas per mostrar la 

invalidesa de la teoria de la publicitat de Kant es basava en recuperar parcialment el 

seu diagnòstic de l’estat de l’opinió pública dels anys seixanta. Això és, reeditar la seva 

hipòtesi de la: 

 

«“Transformació estructural de la publicitat burgesa” sota la manipulació i el domini dels 

mass media, degenerats semànticament i sobresaturats o ocupats només per imatges i 

realitats virtuals» (Habermas, 1995c: 158, la cursiva és meva). 

 

Així les coses, a aquesta obra ja pràcticament de la fase postnacional, Habermas 

retorna a la situació observada al seu primer llibre important, Història i crítica de 

l’opinió pública: el pas de la «il·lustració parladora» a l’adoctrinament sense paraules i 

inefable, o l’engany amb paraules. Allò important ara és la cursiva de la citació anterior. 

Aquesta vol advertir que Habermas inclou un element més de manipulació i 

despolitització mediàtica de la publicitat: tot allò que té a veure amb les 

telecomunicacions digitals i electròniques. És a dir, inclou Internet com un mass media 

manipulador i per tant, inadequat per a deliberar o fer lluita social o política. Així les 

coses, el Habermas d’aquest text esmentat no podrà concebre el seu cosmopolitisme 

democràtic en base a l’ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, 
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 Escau l’anàlisi de Castells (1996, 1997, 1998, 2001 i 2012) i Himanen (2001) de la Societat Xarxa i la 

metàfora computacional, així com la meva crítica al hackisme (Comas, 2014b). 
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ja que condemna «la xarxa de xarxes». I és que per ell, l’esfera pública necessària de 

cara a constituir la desitjada «associació de nacions» kantiana és quelcom no factible a 

causa dels mass media contemporanis. En altres paraules, el cosmopolitisme kantià està 

impedit per la globalització tecnològica i comunicativa que provoca el desbordament de 

l’espai públic, inabastable pel públic ciutadà. 

Al meu parer, tot i que Habermas encerta en distanciar-se de la concepció 

kantiana de l’esfera pública, cau en l’error de recuperar una teoria que de fet ell mateix 

ja havia abandonat al distanciar-se de l’Escola de Frankfurt i de l’essencialisme 

tecnològic, o la tesi del domini de la raó instrumental.156 La crítica a la idealització 

kantiana hagués estat molt més adient des de la concepció deliberativa de la publicitat 

de Facticitat i Validesa, i no pas des de Història i crítica de l’opinió pública, on rebutja 

tot allò que sigui «audiovisual» i no verbal. 

Posteriorment, Habermas descriu un escenari nou per a poder enfrontar el 

projecte de constituir espais públics, tant a escala global com nacional o local. A La 

inclusió de l’altre afirma que «ara els espais públics són generats per Internet».157 

Tanmateix, fa més bé una crítica de tal fenomen, no pas una reivindicació de la seva 

potencialitat o dels aspectes positius inèdits. Això és així perquè Internet crea només 

espais segmentats entre si, és a dir, «comunitats-llogarets globals». D’alguna forma, 

Habermas descriu l’aparició de les telecomunicacions virtuals com l’establiment de 

fòrums comunicatius «localistes» o potencialment tancats que travessen les fronteres 

estatals però no assoleixen un abast cosmopolita. Per tant, d’una banda accepta que 

Internet crea espais públics globals, però de l’altra critica la seva desconnexió entre si o 

el seu autocentrament o narcisisme. Per això, si als anys seixanta la causa de la 

despolitització de la publicitat era la privacitat corrupta; als vuitanta ho era la 

colonització sistèmica; o al principi dels noranta ho és l’acció instrumental il·legítima 

de poders socials i econòmics, ara s’apel·la a la creixent fragmentació social i 

comunicativa com a motiu principal de la manca de comunicació pública comuna. I això 

és així perquè usant Internet només es creen «llogarets públics» diversos i 

                                                 
156

 És a dir, Habermas (1995c) reprodueix la crítica substancialista inadequada als mass media de Història 

i crítica de l’opinió pública, tot i que ja l’havia abandonada pràcticament a les obres dels anys setanta i 

vuitanta, i definitivament a Facticitat i validesa. 
157

 Habermas (1996: 98, la cursiva és meva). 
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desconnectats, no es fomenta pas un espai públic global que permeti generar una opinió 

pública cosmopolita.158 

Afortunadament, Habermas abandona posteriorment aquesta perspectiva per 

retornar a una visió més deliberativa de la qüestió, quelcom que oferirà millor 

possibilitats per a una esfera pública transnacional. Concretament, quan Habermas a La 

constel·lació postnacional vol fer balanç del segle XX, es centra en tres aspectes clau i 

un d’ells és el currículum del progrés científic i tècnic.159 El pensador teutó considera 

que els canvis tecnològics són una constant que es mantindrà i que, almanco respecte de 

les noves fonts d’energia i matèries primeres, mitjans de transport i comunicació, han 

revolucionat l’economia, les formes de vida i les relacions socials del segle XX. La idea 

que apareix és que tots els canvis tècnics transformen la nostra consciència dels riscos i 

la nostra autocomprensió ètica.160 És a dir, que hi ha una dimensió normativa innegable 

en el si de la tecnologia i de la ciència. 

Això permet afirmar que allò tecnològic també és polític. I ja que és una 

analogia amb una proclama feminista, es pot dir que allò tecnològic també inclou allò 

privat i quotidià. De fet, Habermas afirma que els mons de la vida contemporanis estan 

saturats de tecnologia i de màquines que no comprenem, i en el bon funcionament de les 

quals simplement hem de confiar. El món de la vida actual ha assimilat aquests canvis, 

fent que allò desconegut i incomprès esdevingui familiar. Per això, la consciència de 

nous perills no posa en dubte la forta connexió entre vida quotidiana i tecnologia. 

Tot centrant-se en el tema que dóna títol a l’apartat, Habermas considera que si 

els diaris de masses revolucionaren el segle XIX, al segle XX «els efectes en la percepció 

del temps i de l’espai s’ha vist reforçada amb la fotografia, el cine, la ràdio i la 

                                                 
158

 Habermas es recolza en Giddens (1990 i 1994) per dir que malgrat l’existència d’una consciència 

pública en expansió i centrada en el món de la vida, aquesta es troba desbordada pels nous contextos 

sistèmics diferenciats i autònoms. De fet, els processos comunicatius polítics també estan desbordats per 

aquests. Sembla que a la metàfora del circuit oficial del poder, Habermas (1996) li afegeix problemes de 

sensibilitat i percepció per part dels dos nivells de l’esfera pública: tant la informal com la formal es 

veuen insuficients i impotents per comprendre, reflexionar i proposar crítiques o reformes regulatives dels 

processos socials que es produeixen. Per tant, el principal problema o dèficit de la democràcia en la 

situació postnacional és epistèmic i antropològic. Això recorda el que Anders (1961, 1964 i 1980) 

apuntava com a causa de «l’horror»: l’augment de la distància entre les nostres accions i llur 

conseqüències per culpa de la mediació i l’especialització laboral i professional, quelcom que afecta 

greument les nostres facultats antropològiques, tot esdevenint així irresponsables. 
159

 Habermas (1998a: 59 i 62-64). 
160

 Així i tot, Habermas fa una afirmació radical: malgrat tots els canvis i revolucions tecnològiques, des 

del segle XVII fins avui no ha canvia ni un àpex «la nostra actitud instrumental enfront de la natura 

objectiva científicament, [...] la nostra forma de domini tècnic dels fenòmens naturals». Això recorda la 

crítica de Heidegger, entre d’altres, i suposa la constatació d’un cert «antropocentrisme antiecològic». 



8. El nou escenari social i cultural: el pluralisme postmodern 
___________________________________ 

 
477 

televisió».161 Però és la comunicació digital el que revoluciona més la vida quotidiana: 

les distàncies espacio-temporals no són reduïdes o superades, sinó que «desapareixen 

sense deixar rastre en la ubiqua presència de les realitats reduplicades». És a dir, 

Internet ja apareix com el fenomen clau de la globalització. Per a Habermas, la xarxa 

suposa la possibilitat més gran de la història de generar i intercanviar informació de la 

màxima diversitat i a la major rapidesa i distància imaginable. Ara bé, diu que és prest 

per valorar el seu impacte en les nostres formes de percebre la realitat, perquè és la 

invenció que més xoca amb les rutines del món de la vida. 

Per acabar, voldria fer un breu comentari sobre el títol d’aquest subapartat, en 

concret, sobre l’expressió «del Leviatan a la Hidra». La meva intenció només és 

suggerir que l’impacte de l’aparició d’Internet sacseja les coordenades de la política 

moderna fins a tal punt que la metàfora que usà un dels autors més coneguts de tal 

època, Thomas Hobbes, per representar el que és l’Estat-nació, això és, el famós 

monstre bíblic conegut amb el nom de Leviatan, podria ser substituïda per una altra 

imatge, en aquest cas d’origen grec: la Hidra. Com es sap, es tracta d’un despietat 

monstre aquàtic amb forma de serp policèfala,162 d’alè verinós, i a la qual Hèracles va 

matar en un dels seus dotze treballs. Allò escaient del mite és que per cada un dels 

múltiples caps que es tallava de la Hidra, en naixien dos o més.163 Aquesta lluita quasi 

impossible i infinita de l’heroi contra el monstre simbolitza la naturalesa comunicativa 

d’Internet, en tant que es tracta d’una xarxa distribuïda que, més enllà de la simple 

descentralització, fa pràcticament impossible la censura o repressió dels fluxos 

d’informació.164 De fet, l’analogia és molt alta, ja que malgrat es destrueixin multitud de 

nodes d’aquesta estructura, hi ha una reproducció potencialment infinita i incessant dels 

mateixos. Tant és així, que el terme «hidra» s’usa actualment per referir-se a problemes 

multifacètics d’impossible resolució progressiva, o de caràcter tal que empitjoren si 

s’usen tècniques de resolució tradicionals. És a dir, quelcom que descriu perfectament 

                                                 
161

 Per això observa canvis en la percepció de la història arran de la tecnologia. Els més rellevants són 

els canvis en la velocitat, és a dir, en els temps que calen avui per comunicar-se o realitzar algunes 

activitats que abans requerien molt de temps i recursos. Habermas torna a citar implícitament a Giddens 

(1990 i 1994) al dir que la consciència de l’espai i el temps s’ha revolucionat, anàlogament a com la 

consciència europea de finals del segle XVIII es revolucionà amb la impremta. El desplaçament ha suposat 

la pèrdua de protagonisme del passat enfront del futur, en primer lloc, i en favor del més absolut present, 

en darrer lloc. D’aquí que el valor de la història s’hagi reduït a un passat objectivat i emmagatzemat a 

museus. 
162

 El número dels seus caps varia des de 5 fins a 100 i fins i tot 10.000, segons la font. 
163

 Segons el relat, l’escuder d’Hèracles, Iolau, el va ajudar, ja que mentre el primer tallava els caps amb 

una espasa, Iolau cremava les ferides amb una torxa per a evitar que es reproduïssin els caps. 
164

 Sobre aquest concepte de xarxa distribuïda, cf. David de Ugarte (2004a, 2004b i 2007). 
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els intents d’eliminar certa informació i que provoquen que aquesta es dissemini molt 

més àmpliament.165 

Només com a anècdota final i per contextualitzar algunes de les problemàtiques 

que incorpora Internet al debat, paga la pena reproduir el primer tuit o piulada que, 

suposadament, va publicar Habermas a la xarxa social estatunidenca Twitter el passat 

vint-i-cinc d’abril de 2011 —en anglès a l’original: 

 

«I’m new to this Twitter world. This definitely brings new meaning to “public 

sphere”».166 

 

Ara bé, he dit presumptament amb tota la intenció del món. I és que el passat 6 

de novembre de 2009 algú ja s’apropià indegudament del seu nom per simular la 

identitat de Habermas a Twitter.167 Tot es va descobrir perquè el periodista i blogger 

Jonathan Stray va atrevir-se a trucar personalment a Habermas, qui confirmà que era un 

frau.168 De tota la pesca cal extreure almanco una cosa important.169 I és que, tal com 

                                                 
165

 Aquesta metàfora de la Hidra ha estat usada per descriure la naturalesa d’Internet en general (Poolen, 

2012), però també específicament per referir-se al caràcter quasi irreprimible i incensurable d’alguns 

moviments socials digitals, com per exemple WikiLeaks o Anonymous (Rashid, 2010). 
166

 És a dir: «sóc nou en aquest món de Twitter. Definitivament això modifica el significat de “l’esfera 

pública”», <https://twitter.com/J_Habermas/status/62389974309416960> [18-06-2014]. No és irrellevant 

destacar que entre totes les piulades que ha fet, que són només catorze i es van produir totes el 25 i el 27 

d’abril del mateix any, Habermas declari el següent: «Vaig formar part de les joventuts hitlerianes. :(»; o 

«Em vaig quedar aixafat quan vaig saber Heidegger havia escrit sobre la “grandesa” del moviment nazi. 

Jo solia respectar les seves filosofies», <https://twitter.com/J_Habermas> [18-06-2014]. 
167

 <http://www.guardian.co.uk/technology/2010/feb/02/jurgen-habermas-twitter-philosopher> [18-06-

2014]. Aquest usuari fraudulent va tuitejar coses com: «Estats Units i Xina haurien de sentir vergonya del 

seu acord a Copenhaguen»; «Internet ha reactivat les bases d'una esfera pública igualitària d'escriptors i 

lectors»; o «la Xarxa introdueix nous elements en la comunicació. A més, pot menyscabar la censura dels 

règims autoritaris» —tot essent en veritat algunes d’aquestes piulades notes a peu de pàgina d’un article 

habermasià, precisament sobre la comunicació política en el si de la societat mediàtica (Habermas, 

2006a). 
168

 <http://jonathanstray.com/jurgen-habermas-says-hes-not-on-twitter> [18-06-2014]. 
169

 També escauria dir que el diari 20minutos no disposava llavors de cap professional amb unes 

competències mínimes de l’idioma anglès, ja que increïblement considerà a Stray com el culpable de la 

suplantació de la identitat —i no com l’investigador que destapà la veritat, 

<http://www.20minutos.es/noticia/620144/0/twitter/habermas/seguidores/> [18-06-2014]. Això no és tan 

inusual, tenint en compte que, inicialment, l’editor del diari anglès The Guardian, Alan Rusdridger, també 

s’empassà la falsedat, <http://theweek.com/article/index/202088/when-twitter-punks-the-world-5-fake-

news-stories> [18-06-2014]. Així, el diari espanyol fins i tot li atribueix la disculpa que el segrestador 

anònim va publicar poc després de descobrir-se el pastís: «Perdonau-me tots per això. En realitat, això va 

començar com un intent de compartir els articles del professor Habermas (com es veu en els primers tuits 

en tercera persona). Però és clar, no vaig poder resistir la temptació. Però, en qualsevol cas, mai vaig 

voler arribar tan lluny...». De fet, l’alter-ego també afegí una advertència: «Crec que la gent en general 

només desitja un guru que els digui què fer. Així que, amics, aneu amb compte amb això», 

<http://okhazan.wordpress.com/2010/02/02/jurgen-habermas-does-not-tweet/> [18-06-2014]. Això no 

obstant, segons el periodista Stuart Jeffries, l’èmul autèntic és un brasiler de nom Raphael, un doctorand 

en ciències polítiques que viu als EUA i que no vol revelar el seu cognom per vergonya. Raphael va 

https://twitter.com/J_Habermas/status/62389974309416960
https://twitter.com/J_Habermas
http://www.guardian.co.uk/technology/2010/feb/02/jurgen-habermas-twitter-philosopher
http://jonathanstray.com/jurgen-habermas-says-hes-not-on-twitter
http://www.20minutos.es/noticia/620144/0/twitter/habermas/seguidores/
http://theweek.com/article/index/202088/when-twitter-punks-the-world-5-fake-news-stories
http://theweek.com/article/index/202088/when-twitter-punks-the-world-5-fake-news-stories
http://okhazan.wordpress.com/2010/02/02/jurgen-habermas-does-not-tweet/
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Stray relata, Habermas no estava, almanco a l’any 2010, gaire assabentat del 

funcionament del ciberespai. Després de dir que ell no havia fet cap piulada, «es tracta 

d’un abús del meu nom», el filòsof de Düsseldorf va afegir: «La meva adreça de correu 

electrònic no està disponible públicament».170 Per Stray això significa que Habermas no 

entén gaire bé la diferència entre email i compte personal a una xarxa social, quelcom 

que és del tot coherent amb les seves poques referències anteriors a Internet. 

Per tot l’anterior, és inversemblant creure que el tuit mencionat sigui 

veritablement de Jürgen Habermas, ja que aquest no sembla tenir compte a Twitter. 

Com tampoc semblen tenir-ne Axel Honneth, Nancy Fraser ni Seyla Benhabib. Per tant, 

els màxims representants de la segona i la tercera generació de la Teoria Crítica o 

l’Escola de Frankfurt, respectivament, no semblen perfectament adaptats a la nova 

ciberesfera pública. Almanco, no a la configuració que aquesta rep per part dels mass 

media dominants avui. 

                                                                                                                                               

assegurar-li per email que ho féu tot, primer per admiració cap a Habermas, però després per divertir-se 

una mica amb les reaccions de la gent, <http://www.ft.com/cms/s/0/eda3bcd8-5327-11df-813e-

00144feab49a.html#axzz24Bsz9arP> [18-06-2014]. D’aquest fet cal concloure que la qüestió de la 

identitat i l’anonimat a Internet és un problema molt complex, de difícil resolució i que provocarà 

l’aparició de noves formes d’injustícia però també de lluites pel poder i/o resistències. No debades, 

l’esmentat Stray ja escrivia llavors articles sobre les qüestions de la identitat, l’anonimat i el control dels 

«trols» a Internet, <http://jonathanstray.com/identity-anonymity-and-controlling-trolls> [18-06-2014]. 
170

 Això es pot comprovar perfectament a l’àudio de la conversa telefònica que Stray ha penjat a la seva 

web i que, al meu entendre, podria suposar un enregistrament il·legal de la veu de Habermas. 

http://www.ft.com/cms/s/0/eda3bcd8-5327-11df-813e-00144feab49a.html#axzz24Bsz9arP
http://www.ft.com/cms/s/0/eda3bcd8-5327-11df-813e-00144feab49a.html#axzz24Bsz9arP
http://jonathanstray.com/identity-anonymity-and-controlling-trolls
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n relació a la hipòtesi principal d’aquesta tesi, el caràcter de «teoria 

pivot» de les concepcions del poder i de l’opinió pública respecte de la 

democràcia deliberativa, considero que ha quedat prou confirmada. 

Des de la dècada dels anys seixanta, Habermas ja articula una visió de la democràcia 

com a mecanisme de legitimació del poder que descansa en la discussió pública, en 

aquest cas estatal. Als anys setanta es reforça aquesta concepció en la mesura que el 

«discurs» és l’origen de tota norma, pública o privada, política, jurídica o moral. Ara bé, 

sembla esquerdar-se l’altra pota de l’estructura, el pivot del poder, ja que s’inicia el que 

s’ha anomenat la desconnexió del mateix respecte dels circuits de comunicació en 

l’esfera pública. Aquest «lapsus» assoleix la màxima expressió a la dècada dels 

vuitanta, en la qual la influència de la teoria de sistemes romp el quadre aquí esbossat, 

fent de la democràcia un oxímoron, ja que el poder i el dret, devora el diner, esdevenen 

simples «codis» de subsistemes antagònics del món de la vida, on s’inclou l’esfera 

pública. No obstant això, arran de les crítiques rebudes i la recuperació de les pròpies 

intuïcions, Habermas torna als orígens a la dècada dels noranta; exposa amb plenitud el 

funcionament i la justificació de la democràcia deliberativa. I aquí apareix sens dubte un 

embrancament indissoluble entre poder, opinió pública i legitimació democràtica. 

Aquesta concepció ja no serà abandonada mai, malgrat anys després Habermas pugui 

considerar que tal ideal polític no sigui realitzable a determinats nivells institucionals. I 

així i tot, àdhuc quan ell creu que ha de renunciar al deliberacionisme, ho farà perquè 

segueix concebent que en aquest model la societat civil ha de legitimar o deslegitimar 

els poders polítics, econòmics, etc., mitjançant la concurrència comunicativa d’actors 

diversos a l’esfera pública.1 En tot cas, la meva primera hipòtesi s’hauria de completar, 

ja que en veritat el deliberacionisme no és un dispositiu compost de només tres elements 

—poder, publicitat i democràcia—, sinó de molts més, entre els quals en destaca molt el 

dret. 

Sobre la hipòtesi vinculada a l’anterior, el caràcter de «Teoria Crítica» d’una 

democràcia deliberativa basada en el poder i l’opinió pública, crec que també s’ha 

confirmat. Tal com es diu a l’apartat sobre metodologia, una teoria és crítica si conjuga 

simultàniament tres trets: és explicativa, normativa i pràctica. Em sembla comprovat 

                                                 
1
 Per exemple, la crítica habermasiana a la concepció hobbesiana del poder, en tant que un dels elements 

constitutius de l’estatocentrisme polític, demostra també com la (transnacionalització de la) democràcia 

deliberativa contempla necessàriament aquests dos elements: opinió pública inclusiva i poder concebut 

pluralista i complexament. Idènticament succeeix amb la reflexió sobre l’esfera pública mundial. Aquesta 

torna a verificar la meva hipòtesi principal ja que, per a Habermas, només transnacionalitzant la lluita 

discursiva pel poder en un context comunicatiu obert es podrà assolir una democràcia cosmopolita. 

E 
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que la democràcia deliberativa és una concepció social que permet entendre les lluites 

actuals pel control de les institucions governamentals. Això s’observa perquè per assolir 

el domini polític es despleguen multitud de formes de poder, no només militar i 

econòmic, sinó també cultural, estètic, religiós, científic, etc., que juguen un paper clau 

en l’assoliment d’una hegemonia sociològica indispensable per garantir i (re)produir el 

poder legítim. I això té lloc en l’esfera pública, entesa de forma plural i oberta. Mostrar 

el sentit d’aquest procés i com això té lloc en el món «real», és una virtut de la teoria de 

la democràcia deliberativa, en el seu aspecte explicatiu. Però també és normativa, ja que 

aquesta teoria no es limita a descriure i identificar correctament el que succeeix, en tota 

la seva complexitat i diversitat, sinó que també prescriu i avalua èticament i 

axiològicament si les relacions, valors i institucions socials resultats d’aquestes lluites 

pel reconeixement públic són vàlides des d’un criteri de justícia intersubjectivament 

acceptat. Per això, no hi ha dubte que també té una aspiració pràctica emancipadora o 

utòpica, en tant que aquesta Teoria Crítica del poder i l’opinió pública, fonament del 

deliberacionisme, té com a fita desitjable l’alliberació de les condicions injustes 

d’opressió. 

Pel que fa a la segona hipòtesi, que afirma que la democràcia deliberativa 

descansa sobre un nucli normatiu o un «principi fonamental de justícia», també arribo a 

la conclusió que és una idea confirmada. En concret, el principi discursiu esdevé la 

norma central de justícia per avaluar qualsevol proposta «de dret» o situació «de fet». 

Aquesta idea s’ha desplegat en el pensament habermasià des dels primers textos dels 

anys setanta, en el quals inicia la seva concepció dialògica de la filosofia, bressol de la 

seva visió política i jurídica. 

Ara bé, gràcies al que hem dit fins ara, podem concloure que la hipòtesi 

derivada, segons la qual el nucli normatiu del deliberacionisme es troba de forma 

especial a l’obra de Habermas, s’ha de matisar o refutar parcialment. Com s’observa a 

les obres més liberals de final dels anys noranta, en vàries ocasions Habermas abandona 

i/o contradiu el nucli normatiu, això és, el principi del discurs. I en relació directa amb 

això, també es confirma la tercera hipòtesi, la que observa que el principi discursiu 

disposa d’un excés de validesa capaç de jutjar críticament les mateixes propostes 

habermasianes. Així les coses, de la constatació d’aquesta idea podem concloure el 

següent: les distincions analítiques o categorials que Habermas fa i implementa durant 

tota la seva obra —entre els diferents tipus de pretensions de validesa, discursos, 

racionalitats, llenguatges, mons, etc.— no se segueixen necessàriament o lògicament del 
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principi discursiu. Això no vol dir que hem de refutar a priori totes les distincions o 

definicions habermasianes entre dret, moral, ètica, pragmàtica, religió, món subjectiu, 

objectiu, intersubjectiu, etc. Vol dir que hem de relativitzar-les i usar-les només en la 

mesura que ens siguin útils per explicar fenòmens i problemes socials i, sobretot, 

sempre que no contradiguin el nucli normatiu de la democràcia deliberativa. A 

continuació faré cinc cèntims dels aspectes principals de l’obra habermasiana que el 

principi discursiu ens permet rebutjar. 

Per començar, cal criticar la clàssica distinció entre espai públic i espai privat, 

present en la primera concepció de la publicitat de Habermas. El principi del discurs 

reivindica la importància essencial que té la participació dels afectats en la legitimació 

de les normes, i amb això es pot polititzar deliberativament aquest binomi públic-privat, 

no pas eliminar-lo. Això té una conseqüència immediata: la concepció sociològica 

habermasiana, que pràcticament durant tota la seva producció teòrica se sosté sobre una 

separació entre «sistema» i «món de la vida», dóna lloc a un dualisme social que, 

gràcies al principi discursiu, mai no podrà ser ontològic ni essencialista. Per tant, d’aquí 

tampoc no es podrà derivar cap comprensió de l’economia o l’administració burocràtica 

com a mancades de valors ètics i/o principis de justícia. Això ho qualifico com 

«anormativisme sistèmic», en general, i «positivisme econòmic», quan es refereix en 

particular al mercat. En altres paraules, el principi discursiu és l’antídot contra la tesi de 

la colonització sistèmica. Per això, a Facticitat i validesa, la primera obra en què el 

nucli normatiu del deliberacionisme s’expressa amb tota la seva dimensió política, 

Habermas abandona tal influència sistèmica, tot negant que el dret sigui un mecanisme 

«cosificador». 

En segon lloc, el principi discursiu permet criticar i polititzar la distinció 

substancialista entre política interior i política exterior, constitutiva de tota la fase 

estatocèntrica de l’obra de Habermas.2 Tal com aquest diu a final dels anys noranta, 

actualment és irrefutable la no coincidència entre el conjunt de subjectes afectats per les 

interaccions socials internacionals a regular i el conjunt de subjectes participants en 

aquesta la seva normativització. A la pràctica, el principi discursiu suposa que tota la 

política westfaliana és il·legítima i, consegüentment, el postwestfalisme ha de construir-

                                                 
2
 En base a això, s’entén millor que mai l’ordenació del contingut del present treball de recerca, ja que és 

el mateix principi del discurs el criteri que, a la seva primera part, permet criticar la distinció essencialista 

entre «espai públic i privat», mentre a la segona, ens autoritza a rebutjar la separació «exterior-interior». 

Aquesta última és una de les tesis més fonamentals que defenso, al costat de la meva interpretació de la 

democràcia deliberativa com una concepció normativa de la política i del dret que se sosté simultàniament 

en una teoria del poder i una de l’opinió pública. 
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se sobre una aplicació correcta del mateix criteri, cosa que exigeix relativitzar i 

polititzar la distinció entre exterior i interior. Per això, l’edifici cosmopolita eleva aquest 

principi a norma central de tota teoria de la justícia global i principi bàsic de qualsevol 

desenvolupament institucional vàlid. 

Al marge d’aquestes dues dicotomies anteriors, estructurals en la present 

recerca, el principi discursiu ha permès avaluar negativament altres caires del 

pensament habermasià. Amb retrospectiva, de la primera concepció de l’esfera pública 

pròpia dels anys seixanta, cal destacar com el nucli normatiu del deliberacionisme és 

cabdal per rebutjar el masclisme que Habermas pot haver reproduït tàcitament amb 

l’oblit de les relacions de poder a la «intimitat» de la llar domèstica. Als anys setanta, el 

principi del discurs ens permet rebutjar el deontologisme i el racionalisme. És a dir, la 

concepció política que enclaustra dins d’allò privat les qüestions «ètiques» o 

«identitàries»; i la concepció del consens públic com una veritat científica o lògica, 

respectivament. Als anys vuitanta, el principi discursiu permet rebutjar l’idealisme 

sociològic que fa que Habermas no vegi cap conflicte ni relació de poder dins de l’àmbit 

del món de la vida. A més, també elimina tot risc de caure en l’etnocentrisme, en la 

mesura que Habermas vulgui establir una teoria de la modernització social amb 

aspiracions universalistes. A principi dels anys noranta, el principi discursiu elimina 

definitivament tot previ residu d’androcentrisme, ja que la concepció discursiva del dret 

obliga que tot tema, relació social i qüestió, independentment del seu origen o situació 

en la societat, sigui discutit públicament. A més, també ens permet denunciar que la 

concepció habermasiana de la justícia és liberal i deontològica, cosa que s’observa en la 

distinció que fa entre ètica i moral. 

En qualsevol cas, el principi discursiu obté un protagonisme especial a l’etapa de 

transició o intermèdia. Tal com s’exposa al capítol 5, la categoria «inclusió» recull el 

testimoni de l’acció comunicativa, fluïdificadora de dogmes i prejudicis, per tal d’atacar 

múltiples exclusions i injustícies que es donen dins de les societats contemporànies. 

Encara dins d’un marc estatal, Habermas analitza i rebutja cinc pilars del westfalisme: el 

neutralisme liberal, el model nacionalista de ciutadania, la concepció jurídica 

«presentista o presencial», el secularisme i el monolingüisme normatiu. Ara bé, el 

potencial emancipador del principi discursiu és tan gran que supera amb escreix l’abast 

de les propostes habermasianes. Per exemple, he rebutjat profundament les definicions 

habermasianes que fan impossible una autèntica justícia de la memòria històrica, ja que 

empresonen temporalment dins del present la capacitat de jutjar penal i moralment la 
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conducta humana. Les seves categories respecte un ús públic de la història que sigui 

legítim són del tot contradictòries en relació al principi discursiu,3 que dissolent aquesta 

teoria de l’acció proto-essencialista, sí podria rehabilitar les reivindicacions dels 

subjectes agreujats fora de l’actual marc temporal. D’altra banda, el principi discursiu és 

tan útil normativament que també permet i obliga rebutjar la «indecisió» habermasiana 

pel que fa a la defensa d’un multilingüisme cosmopolita. 

No obstant això, és en relació a la inclusió de la religió on el principi discursiu té 

més importància. De fet, amb això s’explica per què he dedicat un protagonisme tan 

gran a la qüestió de la fe, ja que precisament aquest és un dels exemples més 

clarividents de l’excés de validesa del nucli normatiu del deliberacionisme, capaç de 

sancionar críticament les propostes institucionals i jurídiques del seu principal valedor. 

Com indico a l’apartat 5.5, el principi discursiu ens permet rebutjar l’inclusió parcial de 

la religió només en l’esfera pública informal. O el que és el mateix, l’exclusió total de la 

religió de les institucions i els poders públics, cosa que contradiu les anteriors formes 

d’inclusivitat. El principi discursiu revela que Habermas abandona el model deliberatiu 

a favor del liberal pel que fa a la religió.4 I també desaconsella radicalment la distinció 

essencialista entre «raons seculars i raons religioses», tot destacant que qualsevol relació 

humana és originàriament «discursiva», malgrat posteriorment esdevingui dogmàtica. 

És gràcies al principi discursiu com es demostra que la meva demanda d’una inclusió 

total de la religió en la deliberació no és una admissió irresponsable de tota 

argumentació dogmàtica o basada en la fe. Tot el contrari, ja que una concepció de la 

democràcia veritablement deliberativa pot permetre la inclusió total de la religió en 

qualsevol esfera, sense perdre tanmateix com a punt de referència la discursivitat com 

a criteri últim per legitimar qualsevol proposta sociopolítica. 

Complementàriament, en el camí erroni que Habermas emprèn per justificar la 

seva proposta d’una democràcia postsecular, ell es veu obligat a defensar una nova 

concepció de la racionalitat humana que s’ha de reivindicar en la seva justa mesura, al 

marge de l’(ab)ús que ell en fa. En concret, la nova teoria de la raó descriu una facultat 

que no és innata, universal ni infal·lible, sinó resultat de processos històrics i 

                                                 
3
 En concret, la separació pseudo-ontològica entre discursos científics o cognitius, d’una banda, i 

discursos normatius, de l’altra. I dins d’aquests últims, entre acció moral, acció jurídica i acció ètica, amb 

la respectiva assignació de dimensions temporals exclusives a cada una d’elles. 
4
 Això és així tot i que inicialment Habermas apel·la aquest mateix principi discursiu per criticar la 

comprensió tradicionalment errònia que s’ha fet del neutralisme, del qual s’ha extret un secularisme 

inadequat. És a dir, el postsecularisme i la defensa d’una llibertat religiosa positiva que Habermas demana 

són resultat del mateix nucli normatiu del deliberacionisme. 
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contingents d’aprenentatge social de l’habilitat d’enraonar. Tot justificant de nou l’espai 

atorgat a la religió, aquesta concepció de la racionalitat «no natural» és un element 

fonamental de la discursivitat aquí defensada. Gràcies a ella s’entén meridianament bé 

que «saber raonar» només és possible en virtut d’una educació integral de la ciutadania 

que, abans d’estar motivada, ha d’aprendre a deliberar públicament. Per això, la nova 

teoria de la raó històrica amplia l’estatus de la deliberació: aquesta ja no només és el 

procediment més just de legitimació del poder, sinó també la manera més efectiva que 

té la ciutadania d’autoeducar-se a sí mateixa.5 

En definitiva, he dedicat un espai proporcionalment més ampli a aquesta qüestió 

perquè a través de l’anàlisi dels fonaments de la democràcia postsecular puc explicar 

gran part de la meva reinterpretació del deliberacionisme habermasià. La idea clau és 

que la teoria de la raó contingent imposa un nou principi normatiu universal, vinculat al 

principi discursiu: tots els ciutadans estan dotats dels mateixos drets perquè totes les 

persones estan potencialment dotades de la mateixa raó. Aquesta pressuposició 

antropològica afirmaria així que totes les persones disposen de la mateixa capacitat 

intel·lectual per poder legitimar, aprovar o consentir el poder. Aquest «racionalisme 

postcartesià» predetermina les aspiracions de la democràcia deliberativa més enllà de 

l’errònia proposta habermasiana d’una democràcia tolerant. No es tractava només de 

desafiar la teoria social i antropològica que es pressuposa en la concepció de la 

racionalitat habermasiana, d’arrel weberiana, sinó d’avançar cap a aquesta democràcia 

discursiva més oberta i inclusiva, però no manco crítica ni autocrítica, tot incidint en la 

reflexivitat i la historicitat de la raó humana, per refusar definitivament tot fonament 

metafísic de la filosofia —que és una de les aspiracions bàsiques de l’Escola de 

Frankfurt, tot sigui dit. 

El principi del discurs és també present en la crítica del neoliberalisme 

econòmic, ja que aquest suposa una injusta exclusió de multituds de persones respecte 

tant dels processos polítics com dels serveis i drets socials, malgrat ser formalment 

ciutadans. El nucli normatiu de deliberacionisme és el que exigeix una inclusió 

econòmica que és transversal a totes les altres formes d’inclusivitat. Ara bé, la proposta 

de Habermas d’una «política interior mundial» no satisfà totes les aspiracions clàssiques 

de l’esquerra; només vol limitar i corregir els efectes desreguladors i depauperants del 

                                                 
5
 Com ja he dit, això implica que les habilitats i requisits epistèmics que la deliberació pública exigeix no 

són assolibles prèviament o externament, cosa que seria una espècie de retorn a un pensament metafísic 

dèbil, sinó que és a través del mateix procés de discussió social irrestricta que té lloc en l’espai públic 

com els ciutadans aprenen i desenvolupen les seves competències discursives. 
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neoliberalisme, sense eliminar el capitalisme. Per això mateix, un cop més el principi 

discursiu ens permet criticar Habermas i la seva fe en una possible domesticació del 

capitalisme, a més dels rebrots de la seva «malaltia» més antiga i preocupant: el 

positivisme econòmic.6 En aquests episodis de recaiguda, el principi discursiu torna a 

ser la principal punta de llança que permet dissoldre tot fantasma i anar més enllà de 

Habermas, exigint una autèntica democràcia directa transnacional, cosa que inclou 

democratitzar totes les relacions econòmiques i regular de forma justa i interna les 

empreses, multinacionals o no. 

Com es podia esperar, el mateix ocorre respecte de la política postnacional 

proposada per Habermas. Tot comença amb un universalisme normatiu que només pot 

erigir-se com a suport dels drets humans i la justícia global perquè el principi discursiu 

dissol radicalment la distinció entre dins-fora o entre aquèn i allèn, com he dit abans.7 

Així, inicialment Habermas sí proposa una transnacionalització de la política 

deliberativa.8 Això es demostra en les seves incessants defenses d’una Unió Europea 

que tengui una esfera pública inclusiva. O en la crítica de les doctrines «estatofuguistes» 

o «estatoescapistes» que pretenen justificar les relacions internacionals al marge de 

processos democràtics de legitimació: el neoliberalisme i el pluralisme jurídic.9 

Això no obstant, un altre dels serveis que fa a la causa l’excés de validesa del 

principi discursiu és permetre’ns comprendre com Habermas fa una crítica 

desequilibrada respecte de l’Organització de les Nacions Unides, ja que denuncia amb 

molt més èmfasi les manques de poder militar i econòmic que no pas els dèficits de 

                                                 
6
 Això és, la concepció funcionalista i sistèmica de l’economia que llastra necessàriament tota aspiració 

democratitzadora a qualsevol escala, ja que suposa creure que el mercat capitalista ha de regir-se per 

funcions matemàtiques o regles abstractes totalment alienes a la subjectivitat d’un públic ciutadà i sobirà. 
7
 L’universalisme normatiu dels procediments de legitimació del poder és clau per a transnacionalitzar la 

democràcia sense caure en etnocentrismes que no respectin la diversitat ni el pluralisme social. 
8
 Repeteixo: és el principi discursiu el criteri habermasià per rebutjar la intenció de reduir i/o eliminar el 

deure de legitimació de les xarxes de governança global. Ho és perquè les institucions i polítiques globals 

només són resultat de compromisos entre una mínima part dels subjectes afectats. És a dir, «juridificar 

constitucionalment» tota relació social global és l’únic capaç de corregir tal «incongruència» normativa. 
9
 «L’estatofuguisme» és una posició distinta de l’estatocentrisme i del cosmopolitisme. Del primer es 

distingeix perquè rebutja i fuig de la concepció absolutista de la sobirania nacional; del segon, perquè 

escapa de tota forma de control democràtic i/o jurídic de les relacions internacionals, principalment 

econòmiques. En tot cas, tant el pluralisme jurídic com el neoliberalisme tornen a reproduir de forma 

essencialista la distinció entre política interior-exterior en atribuir la responsabilitat de sancionar els 

«assumptes domèstics» només als nacionals d’un Estat. Per tant, la distinció substancialista entre política 

interior i exterior és present i «nuclear» tant en la teoria clàssica del dret internacional, l’estatocentrisme, 

com en el pluralisme jurídic i el neoliberalisme que sostenen les xarxes de governança globals, 

l’estatofuguisme. 
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legitimitat i democràcia en les seves institucions centrals.10 Encara més, Habermas 

acaba «descafeïnant» la seva proposta fins al punt de renunciar pràcticament a un 

deliberacionisme mundial. En aquesta línia, és tremendament interessant desplegar les 

veles del «vaixell discursiu», si em permeten la llicència, per mostrar la multitud 

d’incoherències en les quals cau Habermas per convèncer de la pertinença de la seva 

deriva liberal. En especial, el principi del discurs no pot sinó cridar la nostra atenció 

respecte de la contradicció entre els arguments «sociològics» que s’usen per defensar la 

viabilitat d’una Europa deliberativa, d’una banda, i la impossibilitat d’un món 

autènticament democràtic a causa de la manca d’una «identitat eticopolítica global», de 

l’altra. És a dir, el nucli normatiu del deliberacionisme té una validesa tan excessiva que 

ens autoritza a rebutjar l’ús ideològic de les distincions categorials habermasianes. En 

concret, les dicotomies entre dret i moral o entre moral i ètica, que condueixen tant al 

particularisme jurídic com a un model estatocèntric de les identitats i de les relacions de 

reconeixement. Per això, des de La constel·lació postnacional Habermas abraça un 

cosmopolitisme liberal eurocèntric o «primermundista».11 

Com a conseqüència, Habermas es veu obligat a explicar com es pot legitimar la 

seva proposta d’una «política interior mundial amb fins redistributius que no depengui 

d’un govern global deliberatiu». El principi del discurs també hi té molt a dir. En 

concret, ens du a criticar com Habermas cau en alguna de les estratègies de les doctrines 

«estatofuguistes» que ell prèviament havia rebutjat —el pluralisme jurídic i el 

neoliberalisme. En primer lloc, el nucli normatiu deliberatiu du a valorar negativament 

el concepte d’accountability, el principi de rendició de comptes, en la mesura que s’hi 

apel·la per restar importància a la participació de la ciutadania.12 En segon lloc però 

anàlogament, la discursivitat democràtica ens crida l’atenció sobre l’abús ideològic que 

es du a terme amb el principi de transparència, ja que la legitimitat es vol assolir 

simplement donant major i millor informació respecte de les negociacions 

internacionals. Així arribo a la hipòtesi següent, no plantejada inicialment: la prova de 

                                                 
10

 A més, les primeres propostes habermasianes de reforma de l’ONU es fan sota un model liberal d’Estat 

democràtic de dret, ja que demana un parlament mundial format per dues càmeres, l’Assemblea General i 

el Consell de Seguretat. 
11

 En veritat, aquestes distincions no només provoquen la renúncia al deliberacionisme global, contra 

l’esperit cosmopolita del seu pensament previ, sinó que també posen en perill l’universalisme dels drets 

humans i qualsevol projecte deliberatiu a escala europea o fins i tot nacional. 
12

 En base a aquest principi, les institucions internacionals poden ser legítimes, malgrat els dèficits de 

participació en elles, mitjançant una teoria tecnocràtica del poder de les elits: els experts «autolegitimen» 

les institucions globals, tal com ja ho fan amb entitats de caire nacional, basant-se tàcitament en una 

racionalitat funcionalista-sistèmica pràcticament anormativista. 
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l’hegemonia del model liberal de democràcia és l’acceptació majoritària i quasi 

unànime d’aquests principis, rendició de comptes i transparència, com a suficients per 

a legitimar les institucions, ja siguin nacionals o globals. En canvi, des d’un model 

deliberatiu aquests principis són necessaris però insuficients, ja que calen processos de 

participació de tots o la majoria dels subjectes afectats en els processos de presa de 

decisió. En altres paraules, se seguiria violant el principi discursiu malgrat existissin 

institucions internacionals transparents i accountable —és a dir, responsables o que 

responen del que fan. Perquè la millor, o fins i tot, perfecta informació, a la vora d’una 

rendició de comptes total, mai no podrà igualar el criteri normatiu de la inclusió de tot 

afectat com a codecisor responsable i autònom. La conclusió simple de tot això és que 

major o total transparència no és sinònim de major democràcia. Per això he postulat 

que la confusió actual entre l’obertura i l’accountability de les institucions, d’una 

banda, i la seva qualitat democràtica, de l’altra, suposa un «miratge de la 

transparència», és a dir, una il·lusió inexistent sobre un desert de praxis 

democràtiques.13 

Comptat i debatut, en tant que Habermas confia la (legitimació de la) seva 

«política interior mundial» a aquests principis, abandona el deliberacionisme com a 

criteri normatiu i com a praxi pública de justificació de l’ordre polític i jurídic, en favor 

d’un model més aviat liberal.14 Tot respectant la hipòtesi principal d’aquest treball, la 

renúncia al deliberacionisme cosmopolita ha de tenir conseqüències en les altres dues 

teories pivot de la democràcia: la concepció del poder i de l’opinió pública. I de fet, les 

té, ja que l’eventual opinió pública mundial no es tradueix en poder polític global, sinó 

que el poder polític supranacional demana a posteriori el suport i l’aprovació pública de 

tot el món. És a dir, la unidireccionalitat del procés i la política de fets consumats 

                                                 
13

 He desenvolupat aquesta idea a les dues comunicacions següents: «Reciclant Habermas per la crisi de 

l’opinió pública i WikiLeaks» i «El “espejismo de la transparencia”. Análisis del nuevo mito desde la 

Teoría Crítica» (Comas, 2012d i 2013b, respectivament). 
14

 Com he exposat a l’apartat 7.4.2.1, el principi discursiu també ens permet criticar negativament la 

concepció sociològica mundial de Habermas segons la qual hi ha tres «arenes» sociopolítiques amb 

agents específics a cada una d’elles: la nacional, la transnacional o internacional, i la supranacional. El 

nus del problema és l’assignació de responsabilitats diferencials a cada nivell i actor, amb conseqüents 

necessitats i procediments de legitimació també distints. Per no repetir-me, només diré que aquest model 

és una estratègia errònia per justificar la possible legitimació no deliberativa de la política interior 

mundial, ja que es basa en una distinció novament essencialista entre institucions «legals o jurídiques» i 

institucions «polítiques» que no es sosté enfront de la discursivitat radical deliberativa. A més, contradiu 

la seva prèvia teoria triàdica de la justícia, segons la qual qualsevol dimensió de la justícia depenia en 

igual mesura de la deliberació pública, respectant el principi discursiu. Així les coses, si a la fase 

estatocèntrica es criticà la pretensió d’excloure els espais «privats» de la democratització; i si a la fase 

transnacional es denuncia l’intent de mantenir la política «exterior» al marge; doncs bé, Habermas cau en 

l’error de mantenir encara lluny de l’abast deliberatiu «les funcions suposadament legals de l’arena 

supranacional», cosa que tampoc no pot resistir l’embat de la crítica del principi discursiu. 
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suposen una nova pèrdua del concepte de poder comunicatiu legítim i eficaç. 

Consegüentment, l’esfera pública esdevé un espai reactiu, censor, no participatiu, 

legalista i més aviat estatocèntric o neoestatista. Com que no es demana un Estat 

mundial discursiu, no cal una publicitat global i la legitimació no deliberativa de la 

política interior mundial té lloc només a partir dels processos de validació estatals i/o 

continentals-europeus. Òbviament, això torna a ser una proposta deficitària si aplicam 

correctament el principi discursiu, que demana una publicitat deliberativa. És a dir, un 

model actiu, productor, participatiu i polític, perquè pretén connectar els diversos fluxos 

d’opinió dominants amb la creació dinàmica de polítiques públiques i dret vàlid, 

abastant així també una funció constitutiva que pot ser prèvia a les accions 

governamentals. I això es perd amb escreix si tenim en compte que Habermas també 

cau presoner del mencionat miratge de la transparència. Encara més, l’abandonament 

del deliberacionisme cosmopolita imposa que el principi de transparència substitueixi 

al principi discursiu a nivell transnacional. 

Per la gravetat de l’anterior, em permetran el següent excurs, que no digressió. 

Com he dit, el nucli normatiu del deliberacionisme ens fa veure que l’ideal, el valor i/o 

el principi de la transparència de les institucions polítiques és quelcom fonamental però 

bàsicament vinculat a un model liberal de democràcia i de participació ciutadana. Així, 

usant una metàfora, la ciutadania per la qual jo advoco, deliberativa, no estaria pas 

satisfeta si gaudís simplement de l’autorització oficial per romandre a la plaça pública i 

des d’allà observar atentament els moviments transparents d’entrada i sortida als edificis 

governamentals. No, en absolut. El ciutadà deliberatiu no es conforma amb una visió 

clara i pura de les accions polítiques, per tal de poder observar, detectar i netejar 

qualsevol pàtina de corrupció o pràctica obscura. El ciutadà deliberatiu no es conforma 

a contemplar unes institucions transparents, tot controlant i sancionant a posteriori les 

opacitats administratives o les irregularitats dels càrrecs públics. El ciutadà deliberatiu 

vol entrar lliurement a les seves institucions polítiques, vol abandonar el seu lloc passiu 

a la plaça pública i transitar el camí cap al poder, de manera dinàmica i constant, per tal 

de constituir aquest poder polític. El vol configurar, definir, implementar i coordinar, no 

només reaccionar un cop les decisions estan preses. En definitiva, el ciutadà deliberatiu 

pretén establir una relació bidireccional fluïda entre el poder polític i el poder públic, 

no només construir espais socials substancialment diferenciats, com l’àgora o mirador 

des d’on contemplar passivament l’espectacle que té lloc a l’areòpag —espai de 
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l’administració pública, política i legal a Atenes, històricament controlat per 

l’aristocràcia. 

En penúltim lloc, el principi discursiu és també palpable pel que fa a la 

concepció sociològica de la identitat i de l’esfera pública transnacional que Habermas 

proposa per un escenari pluralista i postmodern. En tant que calen identitats reflexives 

per establir-se processos d’identificació i discussió públiques, font de la solidaritat 

ciutadana,15 Habermas fa bé a descartar la necessitat de vincles prepolítics forts, estàtics 

i tancats, —és a dir, «identitats ètniques».16 No obstant això, ell recau en un pensament 

«pseudocomunitarista» en tant que renuncia al deliberacionisme mundial per no creure 

en la possibilitat d’identificacions ètiques i polítiques globals. El principi discursiu 

refuta aquesta postura, com he dit ja, tot afirmant que les relacions de reconeixement 

«ètic» són tan universalitzables com qualsevol altra forma de normativitat.17 

Complementàriament, el principi del discurs també desaconsella refusar la distinció 

entre solidaritat ciutadana activa, que suposadament es dóna a nivell nacional, i 

solidaritat reactiva o negativa, que es produeix a nivell transnacional arran de 

sentiments comuns d’indignació. Habermas hauria de recolzar-se més en la concepció 

d’Axel Honneth per tal de comprendre que les relacions de reconeixement es poden 

basar en l’afectació dels subjectes per situacions d’injustícia i patiment.18 Per tant, la 

motivació ciutadana per participar en les lluites pel reconeixement públic sí pot 

dependre d’emocions morals i vincles prejurídics i independents de decisions 

                                                 
15

 Les «identitats reflexives» són la base de la democràcia deliberativa, ja que permeten interrelacions 

discursives entre els membres d’una societat i fomenten el debat públic que ha de legitimar el poder 

polític i legal. Inicialment, Habermas les concep de forma oberta i historicista, en cap cas essencialista, ja 

què són processos socials contingents que responen a necessitats humanes a protegir i satisfer. 
16

 Només cal una voluntat comuna d’autoconstituir-se en societat política. Així, la solidaritat ciutadana és 

possible entre estranys sempre que es doni una democràcia participativa, ja que és tal praxi la que 

estableix les condicions de possibilitat de les identificacions recíproques. Per això, el deliberacionisme 

inclusiu és perfectament adaptable al marc transnacional si es satisfan els requisits institucionals 

pertinents. Només són necessàries formes d’integració socials abstractes i jurídiques que es concreten 

pràcticament en un espai social ben factible: una esfera pública oberta i irrestricta. Per tant, les 

aspiracions cosmopolites del deliberacionisme passen per l’existència d’una opinió pública global que 

permeti articular formes de poder comunicatives a nivell transnacional. 
17

 Com que no hi ha possible diferència substancial entre dret, moral i ètica, perquè aquestes formes de 

discurs es distingeixen només contextualment arran de processos històrics de reconeixement 

intersubjectiu de pretensions de validesa, llavors s’ha de creure que les identitats col·lectives necessàries 

per a la solidaritat ciutadana poden ser de qualsevol tipus i nivell. De fet, tal argument és usat pel mateix 

Habermas (1998a) contra Dieter Grimm i Claus Offe. 
18

 Sintetitzant la perspectiva habermasiana amb la honnethiana, les violacions dels drets humans i les 

catàstrofes mundials generen uns sentiments morals universals que vinculen a tot el planeta i motiven a 

participar en les institucions globals. Compartir experiències d’indignació i menyspreu engega processos 

d’interidentificació dels afectats. Respectant el principi discursiu, aquests actors tenen tant raons 

normatives com motius psicològics per a lluitar pel reconeixement de la seva situació d’injustícia, envers 

una transformació ètica i/o jurídica de la societat. 
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administratives. Per tant, una concepció honnethiana sense límits estatocèntrics ens 

brinda l’oportunitat de sostenir el projecte deliberatiu sobre identitats prepolítiques o 

prejurídiques i tanmateix reflexives, dinàmiques, obertes, complexes i plurals, fent 

possible el deliberacionisme mundial. 

Per últim, el principi discursiu també ens és profitós en l’anàlisi de l’impacte 

d’Internet en el projecte deliberatiu. D’entrada, perquè la segona transformació 

estructural de la publicitat i la seva despolitització té a veure amb el domini d’uns mass 

media saturats per realitats virtuals. Així, inicialment Habermas entén que les 

telecomunicacions digitals i electròniques manipulen i confonen els públics ciutadans. 

És a dir, perjudiquen els subjectes afectats i travessats pels processos de globalització, 

en tant que fragmenten la seva consciència crítica. Així i tot, posteriorment Habermas 

abandona aquesta postura essencialista i tecnofòbica, i comença a veure també 

potencials d’emancipació en les tecnologies, en la mesura que a través d’elles 

s’estableixen noves relacions socials i comunicatives que, inexorablement, poden 

constituir relacions de domini o de justícia. En especial, Internet permet observar com la 

transnacionalització de les identitats i les relacions «privades» és completament 

possible, fonamentant la viabilitat del deliberacionisme. De fet, Internet pot integrar 

tant l’espai públic com el privat en un, tot permetent d’una vegada la superació de la 

tradicional distinció essencialista entre ambdós. Encara més, Internet també podria 

permetre l’abandonament de la distinció substancialista entre política interior i 

exterior, tot i que la seva regulació incipient sembla basar-se encara en legislacions més 

aviat estatocèntriques. Així les coses, Internet podria tenir un potencial enorme de 

transformació de les coordenades polítiques, econòmiques, jurídiques, socials, 

normatives, etc., que han configurat la Modernitat Occidental.19 I el principi discursiu 

seria una norma bàsica que hauria de regir tota les regulacions democràtiques, en tant 

que les legislacions digitals sobre privacitat, seguretat i propietat haurien de respectar 

les legítimes deliberacions públiques. 

Per recapitular una conclusió general d’aquesta tercera hipòtesi, s’ha fet 

totalment palès que el principi del discurs és el nucli normatiu d’un deliberacionisme 

coherent i radical. Per això, ens serveix per criticar totes i cadascuna de les definicions 

essencialistes i/o distincions substancials que han sostingut els dogmes polítics de la 

                                                 
19

 D’aquí la metàfora de la Hidra, substituta del Leviatan, símbol de l’Estat-nació, en tant que Internet és 

una xarxa distribuïda que, més enllà de la simple descentralització, fa pràcticament impossible la censura 

o repressió dels fluxos d’informació —representats pels innombrables caps de l’animal mitològic. 
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modernitat política. Entre elles, públic-privat i intern-extern, des del punt de vista 

sociològic, o dret-moral i ètica-moral, des del punt de vista teòric i categorial. 

La quarta hipòtesi, segons la qual el principi discursiu fonamenta la crítica a les 

dues distincions vertebradores d’aquest treball, és a dir, les dictotomies públic-privat i 

interior-exterior, respectivament, s’ha demostrat correcta, tal com ja he explicat 

prolixament abans en mostrar com el nucli normatiu del deliberacionisme ens permet 

sancionar negativament certes posicions habermasianes. 

També es confirma la cinquena hipòtesi, que detecta una certa correspondència 

lògica, política i normativa entre els dos parells de conceptes públic-privat i dins-fora. 

En concret, s’observa com la segona distinció interior-exterior és una analogia 

imperfecta de la primera distinció privat-públic. Per evidenciar-ho, es pot esmentar en 

primer lloc que fins i tot els mateixos autors cosmopolites sovint «domestiquen» allò 

interior o intranacional.20 És a dir, «privatitzen» les relacions socials, jurídiques i 

polítiques internes a un Estat, considerant-les sota la sobirania absoluta del seu Estat o 

pàtria, tal com estan les interaccions personals íntimes dins de la llar, també sota el 

domini arbitrari del pater familias, que disposa arbitràriament de les seves relacions de 

poder. D’aquí l’equivalència de significat dominant entre «política interior» i 

«assumptes domèstics».21 En segon lloc i explicant a més perquè l’analogia és 

imperfecta, basta recordar la denúncia habermasiana del component liberal de 

l’estatocentrisme: si el contracte civil nacional ja fou declarat una ficció ideològica, 

malgrat era cert que els «individus» veien reduïdes les seves llibertats i «drets naturals», 

el contracte social mundial que suposadament sosté l’ordre jurídic internacional és un 

intent frustrat de paral·lelisme encara més fals, ja que no es limita cap llibertat 

subjectiva de l’Estat-nació, únic subjecte admès, perquè no hi ha cap Leviatan mundial. 

En tercer lloc, la crítica habermasiana al model neoliberal de legitimació també 

pressuposa aquesta analogia.22 Per això, Habermas defensa que només el dret 

                                                 
20

 En general, s’entén que «domesticar» significa fer tractable, és a dir, sotmetre algú o alguna cosa rebel, 

normalment un animal salvatge, sota normes i relacions de poder assimètriques. És a dir, fer «cassolà» 

significa situar en una relació de confiança que es basa en el domini desigual d’un subjecte sobre un altre. 
21

 Les pluralistes jurídiques reprodueixen tal analogia imperfecta: Slaughter i Burke-White (2006). 
22

 El neoliberalisme reprodueix l’analogia imperfecta entre públic-privat i interior-exterior perquè, en el 

seu argumentari, el model de legitimació de les xarxes de governança internacional són les institucions 

que a l’àmbit domèstic són justificades per raons «professionals o tècniques», no democràticament. Així, 

l’analogia imperfecta esdevé una extrapolació «exonerant» de la responsabilitat de legitimació ciutadana. 

Complementàriament, el neoliberalisme també té l’estratègia de considerar que les regulacions 

internacionals són «dret privat», exempt de regulació popular. Això confirma l’analogia interessada entre 

el parell públic-privat i el binomi internacional-nacional. No obstant això, en aquest cas s’inverteix la 

correlació entre ambdues distincions. Si pel nacionalisme o el liberalisme la política interior era «allò 
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autènticament cosmopolita permetrà una simetria entre les relacions sociopolítiques 

aquèn i allèn les fronteres, mentre que l’ordre jurídic internacional actual és una simple 

reproducció imperfecta o asimètrica del model liberal nacional. 

Així les coses, la Teoria Crítica contemporània hauria de criticar tal distinció 

entre política interior i exterior a partir de la crítica a la distinció «anàloga» entre públic 

i privat. El més important a tenir en compte és que la indistinció entre interior-exterior 

produïda en aquest cas per la globalització neoliberal no és democràtica, mentre que la 

dissolució de la distinció substancial entre domèstic i internacional per part del principi 

discursiu i el deliberacionisme sí pretén establir una politització legítima de les 

fronteres, anàloga a la separació jurídicament sancionada entre espai públic i privat dins 

d’un Estat deliberatiu.23 En resum, la política deliberativa transnacional ha d’aplicar el 

principi discursiu a la distinció entre domèstic-nacional versus internacional, tal com ja 

s’aplicà a la distinció entre públic i privat, per tal de rompre amb la naturalització 

irracional i il·legítima de les relacions de poder a escala mundial. Perquè el liberalisme 

polític no sols pressuposa la distinció substancial entre públic i privat sinó també la 

distinció entre domèstic i internacional, tot provocant l’estatocentrisme. En conclusió, el 

nucli normatiu de la democràcia deliberativa no pot sinó exigir la politització legítima 

de tota relació social, sense acceptar l’existència de cap espai exclòs, ja sigui 

ontològicament o jurídica. És a dir, i aquesta és una altra de les meves tesis bàsiques, 

l’ideal de justícia discursiva i el model deliberatiu de democràcia no pot sinó exigir una 

crítica pública de les relacions de poder que no deixi fora del debat cap instància 

«privada» i/o «externa».24 

D’altra banda, també em sembla confirmada la sisena hipòtesi, que eleva el 

principi discursiu a «motor de cosmopolitització» responsable de la transició entre 

                                                                                                                                               

privat», la matèria inviolable de la sobirania estatal-nacional; pel neoliberalisme és la política 

transnacional l’àmbit privat que s’ha de deixar al marge de les necessàries regulacions públiques. 
23

 Un exemple d’això es dóna quan Habermas afirma que els Estats-nació encara són actors importants 

per a la implementació del deliberacionisme postnacional, en tant que pedra angular de la política interior 

mundial. Això és vàlid en tant que el mateix principi discursiu fa raonable pensar que encara hi haurà 

qüestions sociopolítiques que només afectaran una ciutadania concreta i, per tant, escaurà que només 

aquesta comunitat jurídica en deliberi —cosa que, lògicament, ha de secundar qualsevol escaient procés 

de descentralització del poder. És a dir, es fa palès novament que el nucli normatiu de la democràcia 

deliberativa no elimina de forma absoluta qualsevol forma de distinció entre política interior i exterior, 

sinó que, del mateix mode com actuava sobre la separació entre espai públic i privat, la polititza i 

relativitza sota criteris reflexius i dinàmics, comportant un model també relatiu de sobirania nacional. 
24

 En conclusió, la resposta a aquells que consideren que la democràcia —ja sigui liberal, republicana o 

deliberativa— és possible dins el marc estatal, al marge de o malgrat el que ocorri fora, és que és immoral 

i injusta, perquè aquesta democràcia amaga i encobreix les accions i intervencions del seu Estat-nació i de 

les seves multinacionals més enllà de les seves fronteres. És a dir, tal forma de democràcia —àdhuc la 

discursiva habermasiana— és en realitat possible només gràcies a tot allò que ocorre impunement fora. 
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l’època estatocèntrica i l’etapa postnacional de Habermas. Això s’ha indicat 

oportunament a cada època habermasiana. Als anys setanta es critica la distinció entre 

dret estatal i moral universal. Als vuitanta, la discursivitat intrínseca a tota forma de 

racionalitat i les pressuposicions de la pragmàtica universal ja dificulten el tancament de 

la teoria de la justícia a un entorn nacional. A final dels anys noranta es destapen 

clarament els dogmes westfalians mitjançant la categoria «inclusió», corol·lari o 

conseqüència primera del principi discursiu. Per això, l’universalisme normatiu que 

sosté tota la política postnacional de Habermas es basa en aquest criteri. A més, el 

caràcter de «motor de transnacionalització» del principi discursiu també és observable 

en el rol que té l’esfera pública transnacional que ha anat apareixent en les darreres 

dècades. La concepció deliberativa concep l’opinió pública com un contrapoder que ha 

de sancionar críticament les actuacions del poder polític institucionalitzat. Ara bé, en la 

mesura que això es fa per nivells —és a dir, la publicitat nacional ha d’avaluar els 

Estats-nació, i la publicitat europea ha de jutjar la Unió Europea, etc.—, la publicitat 

transnacional no té encara una institució política democràtica a la seva justa escala.25 Per 

això mateix, aquesta opinió pública global, pròpia de la incipient societat civil mundial, 

està promovent i demandant implícitament la juridificació democràtica de les relacions 

internacionals. I ho fa sota l’empara del nucli normatiu que suposa el principi discursiu: 

totes les persones del món estam afectades per les decisions dels règims de governança 

global, i per això opinam públicament en favor de regulacions legítimes dels mateixos. 

Per concloure amb aquest treball de recerca, i malgrat totes les anteriors crítiques 

contra ell, vull dir que hi ha un abans i un després de l’obra de Jürgen Habermas. 

Aquest autor estableix un nou camp de batalla amb armes conceptuals que qualsevol 

pensador, crític o fins i tot activista haurien de conèixer per desenvolupar una lluita 

social veritablement emancipadora. És cert que la filosofia de Habermas «romp» amb 

l’Escola de Frankfurt i el mode previ de fer Teoria Crítica, però només per renovar-la de 

forma molt fecunda. Tant, que la Teoria Crítica contemporània juga indubtablement 

dins del marc habermasià. De fet, la meva tesi segons la qual hi ha un nucli normatiu al 

cor de la democràcia deliberativa, tot superant les deficients propostes del mateix 

Habermas, també es pot constatar en les obres dels principals representats de la tercera 

generació de l’Escola de Frankfurt. Tot i tenir propostes distintes, aquests comparteixen 

en bona mesura les mateixes premisses normatives, en tant que «la política deliberativa 

                                                 
25

 L’Organització de Nacions Unides no assoleix els mínims exigits. 
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implica una lluita pel reconeixement». La màxima demostració d’això són les obres 

d’Axel Honneth,26 Nancy Fraser i Seyla Benhabib.27 

Per tot plegat, la conclusió final que defensa aquesta recerca doctoral és que la 

teoria de la democràcia deliberativa de Jürgen habermas, si es formula estrictament 

dins dels paràmetres discursius de la Teoria Crítica, és vàlida i útil per encarar la 

politització legítima dels processos de globalització i transformar cosmopolitament les 

institucions globals. 

                                                 
26

 Al marge de les profundes diferències que el mateix Honneth vol promoure per distanciar-se 

ideològicament de Habermas, al seu llibre La lluita pel reconeixement: per una gramàtica moral dels 

conflictes socials, els tres tipus de relacions de reconeixement es basen implícitament en la concepció 

normativa de Habermas —incloses les relacions afectives i la solidaritat social, que depenen en darrera 

instància del reconeixement jurídic «habermasià» perquè per les primeres no hi ha criteris públics de 

sanció, i el valor social també depèn del dret. Així i tot, com ja he dit abans, no s’ha de pensar que 

Honneth «copia» Habermas. És més un treball «braç a braç»; de fet, Facticitat i validesa es publica 

després del llibre de Honneth (1992). 
27

 Malauradament això desborda la present recerca doctoral: em sembla que és Seyla Benhabib qui millor 

continua aquest camí d’una lectura discursiva íntegra, tot acceptant una certa «no fonamentabilitat» dels 

principis. És a dir, la meva hipòtesi prematura és que, dins de la Teoria Crítica contemporània, Benhabib 

és l’autora que més coherentment i prometedorament recull i desenvolupa el nucli normatiu vàlid i útil de 

la democràcia deliberativa habermasiana. 
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