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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La meva investigació s’articula entorn a l’obra del filòsof alemany Jürgen Habermas. L’aportació filosòfica més important de 
Habermas ha estat l’elaboració d’una racionalitat discursiva. Aquesta nova manera d’entendre la raó com a discurs ha tingut 
importants repercussions en l’àmbit de la filosofia i de les ciències socials en general. La primera part de la meva 
investigació analitza l’obra de Habermas, posant èmfasi en el procés de configuració d’aquesta racionalitat discursiva. 
Aquest primer període culmina amb la presentació de la tesina “Introducció al pensament i l’obra de Jürgen Habermas”. 
Com a resultat d’aquesta investigació, la meva recerca es centrarà, primer, en les nocions habermasianes de publicitat 
(Öffentlichkeit) i d’opinió pública (öffentliche Meinung) i, finalment, en l’anomenada democràcia deliberativa. Per tant, la 
recerca consta de dos part estretament relacionades:  
(1) un anàlisi del procés de configuració d’una raó discursiva en l’obra de Habermas; 
(2) una valoració crítica dels límits i les possibilitats de la democràcia deliberativa en les societats contemporànies.  
Aquesta darrera fase d’investigació –en la qual treballo actualment– s’endinsa en el debat dels “teòrics deliberatius”. Entre 
d’altres, aprofundeix en les repercussions ètiques i polítiques d’una relació problemàtica entre esfera pública i esfera 
privada. Desfer aquesta problemàtica passa per repensar l’exigència d’una racionalitat imparcial que, alhora, sigui Desfer 
aquesta problemàtica capaç de garantir la participació democràtica de la ciutadania en el context actual, on el pluralisme de 
valors ha esdevingut un dels fenòmens vertebradors de les societats contemporànies.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
My research revolves around the work of German philosopher Jürgen Habermas. The most important philosophical 
contribution of Habermas has been developing a rational discourse. This new way of understanding why such a discourse 
has important implications in the field of philosophy and social sciences in general. The first part of my research analyzes 
the work of Habermas and it emphasize the process of setting this discursive rationality. This first period culminates with the 
presentation of the dissertation "Introduction to the thought and work of Jürgen Habermas." As a result of this investigation, 
my research will focus first on Habermasian notions of advertising (Öffentlichkeit) and the public opinion (öffentliche 
Meinung) and finally in the so-called deliberative democracy. Therefore, the research consists of two closely related parties: 
(1) an analysis of the setup of a discursive reason in Habermas's work,  
(2) a critical assessment of the limits and possibilities of deliberative democracy in societies.  
This latest research phase-where I work now-enters the debate of "deliberative theorists." Among other things, explores the 
ethical and political implications of a problematic relationship between public sphere and private sphere. Undo this problem  
involves rethinking the need for impartial rationality, which in turn is able to guarantee the democratic participation of citizens 
in the current context, where the values of pluralism has become a guiding phenomena in contemporary societies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

La memòria de recerca que presento a continuació s’estructura en tres punts principals: tasques de 

col·laboració amb el Departament de Filosofia de la Universitat de Girona, on he dut a terme el període de 

recerca (I); participació en congressos, seminaris i grups de recerca, on he exposat algunes de les 

hipòtesis del treball (II); i, finalment, una darrer apart més extens on s’exposen les línies directrius que 

articulen la meva tesi doctoral (III). 

 

I   

Les tasques de col·laboració amb el Departament de Filosofia han estat moltes i molt variades. Alhora, 

han estat activitats molt enriquidores per a la meva formació com a investigador. És per això que, si bé no 

sempre han coincidit amb la línia de recerca de la meva investigació, considero oportú incloure-les en 

aquesta memòria. Les tasques a que faig referència tenen a veure, entre d’altres, amb els següents 

simposis:  

- Simposi El pensament de Joaquim Xirau, 18 i 19 de maig de 2006. El simposi va recuperar i 

divulgar l’obra de Xirau, tant des de la seva vessant filosòfica-humanística, com des de la seva 

vessant pedagògica. 

-  Simposi Internacional La filosofia d’Eduard Nicol (1907-1990), 15 i 16 de novembre de 

2007. El simposi va aprofundir en la investigació de la seva obra i les seves idees, alhora que –

amb la participació dels millor experts mexicans en la seva obra– va posar de manifest la 

important influència que Nicol va exercir a Mèxic.   

- Simposi Internacional El pensament d’Eugeni d’Ors, 27 i 28 de novembre de 2008. El 

simposi va examinar, des de perspectives diverses, el sentit, la influència i la vigència del 

pensament d’Eugeni d’Ors. 

 

II 

La participació en congressos i seminaris, així com les activitats dutes a terme en els grups de recerca dels 

que formo part, ha estat, sens dubte, la part més estimulant de la tasca investigadora. Pel que fa a la 

participació en congressos, a continuació esmento tant sols aquells on he participat activament amb la 

ponència oral i escrita de comunicacions públiques: 

 

- XV. Semana de Ética y Filosofía Política (UNED-Madrid, 27-30 de març de 2007). Taula de 

comunicacions “Teorías del Espacio Público”, amb la comunicació Nivel discursivo y 

configuración del espacio público. 

- Congreso Internacional V Jornadas de Filosofía Política: Ciudadanía, Derechos y 

Emancipación. (Universitat de Barcelona, 17-20 novembre de 2008). Taula de comunicacions 

“Laicismo, tolerancia y formas de emancipación”, amb la comunicació Política deliberativa i 

participació ciutadana. 



 

 

- XLVI Congreso de Filosofía Joven. (Universitat de La 

Lagunta-Tenerife. 28-30 Abril de 2009). Amb la ponència Límites y Fronteras de la democracia. 

Publicat a Limites y Fronteras. XLVI Congreso de Filosofía Joven. (ISBN-13: 978-84-613-1968-

8). 

- Congreso Internacional Presente, Pasado y Futuro de la Democracia (XVI Semana de Ética 

y Filosofía Política. Universitat de Múrcia, 20-23 d’Abril de 2009). Taula de comunicacions  “El 

presente de la democracia europea: Problemas, déficits y retos”, amb la ponència Deliberación 

pública y racionalidad democrática. 

 

Al llarg del període de beca també he participat en diferents seminaris de filosofia, entre els quals destaco 

els següents com a especialment importants: 

 

- Seminari Ernst Tugendhat, Cinc conferències sobre temes d’antropologia filosòfica. 

(Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani –Universitat de Girona; 28 de maig-1 de 

juny de 2007). La Universitat de Girona va comptar amb la presència d’un convidat del tot 

excepcional: el filòsof Ernst Tugendhat (Brno, 1930). El professor Tugendhat va impartir un 

seminari d’antropologia filosòfica sota el títol “Cinc conferències sobre temes d’antropologia 

filosòfica”. En la primera de les cinc conferències, Tugendhat va especificar les característiques 

principals de l’antropologia filosòfica que la diferencien de les altres branques de l’antropologia. 

Però, al mateix temps, Tugendhat va subratllar el paper especialment rellevant de l’antropologia 

en el pensament filosòfic. Es tractava, segons Tugendhat, de pensar l’antropologia com una 

filosofia primera.  Cal recordar, per exemple, com els tres interrogants que articulen la filosofia 

kantiana, què puc saber? (epistemologia), què he de fer? (ètica) i què puc esperar? (religió); ens 

remeten a una darrera pregunta de caràcter clarament antropològic: què és l’home? El 

plantejament de Kant dirigeix l’interrogant antropològic al conjunt de la humanitat i ja no a un 

home encasellat en el marc específic de la seva cultura i les seves tradicions. Ara bé, Tugendhat 

ens suggeria situar la dimensió universal de l’antropologia en l’enteniment. L’ésser humà dubta 

sobre quina és la millor manera de viure i això el diferencia de les altres espècies. Certament, 

tothom pot formular-se aquesta pregunta en primera persona. Però com hem de viure en tant que 

éssers humans és una qüestió que també, i bàsicament, ens plantegem els uns als altres. Dit d’una 

altra manera, l’interrogant envers l’especificitat de l’ésser humà ens remet al seu enteniment i 

aquest a un nosaltres de caràcter universal. Quines són les estructures d’aquest enteniment 

compartit és, per Tugendhat, la gran pregunta de l’ontologia i l’antropologia contemporània.   

- Seminari Gianni Vattimo, Fenomenología, hermenéutica, ontología de la actualidad 

(Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani –Universitat de Girona; 6-10 d’octubre de 

2008). Aquest seminari es va organitzar en deu sessions: 1) El espíritu de vanguardia y Sein und 

Zeit; 2) Temporalidad auténica y escatología cristiana; 3) Más allá de la Fenomenología; 4) En 

los orígenes de la ontología de la actualidad; 5) El nihilismo y occidente; 6) Ser, Arte, Lenguaje; 

7) Ser y acontecimiento; 8) Historia del ser, historia de la interpretación; 9) Aún sólo un Dios...; 

10) El principio de anarquía. 



 

 

- Forschungskolloquium zur Sozialphilosophie. Seminari a la 

Universitat de Frankfurt (Wintersemester 2008-2009) sota la direcció del professor Axel 

Honneth. Les sessions d’aquest seminari que han tingut un pes important per a la meva recerca 

són: Immanente Kritik sozialer Praktiken (Titus Stahl, 12.02.09); Verantwortung und Wissen 

(Frieder Vogelmann, 28.05.09); Verdinglichung Adornos Beiträge zu einer Zeitdiagnose der 

späten Moderne (Janos Weiss, 25.06.09); Die Entstehung der zweiten Natur: Genealogie und 

moralischer Realismus (George Hull, 16.07.09). 

- Forschungskolloquium Politische Theorie. Seminari a la Universitat de Frankfurt 

(Wintersemester 2008-2009) sota la direcció dels professors Rainer Forst i Stefan Gosepath. 

Entre les sessions d’aquest seminari de teoria política destaco les següents com a especialment 

significatives: The Justification of Human Rights and the Basic Right to Justification. A 

Reflexive Approach (Rainer Forst, 05.05.09); Was ist Gerechtigkeit? (Thomas Pogge, 12.05.09); 

Nach der Demokratie? Einige praxisgesättigte Anmerkung zur „Postdemokratie“ – These und 

zur Zukunft der Demokratie (Peter Sille, 30.06.09); Fairtrade aus gerechtichkeitstheoretischer 

Perspektive (Valentin Beck, 19.05.09); Demokratie unter Bedingungen der Welt Gesselschaft? 

Normative Grundlagen legitimer Herrschaft in einer globalen politischen Ordnung (Andreas 

Niederberger, 26.05.09). 

- Seminari de Filosofia Política de la Universitat de Barcelona (SFPUB). Des del meu primer 

any de beca participo regularment en aquest seminari, sota la direcció del professor José-Manuel 

Bermudo Ávila.    

 

Durant el període de beca he col·laborat amb el projecte d’investigació La verdad y las razones de la 

Filosofía Política (ref. BFF2003-03755)  de la Universitat de Girona  (10-12-2003/09-12-2006). 

Investigador principal: Josep-Maria Terricabras Nogueras. 

En el marc d’aquest projecte cal destacar la publicació conjunta del grup investigador Cons i neocons. El 

rerafons filosòfic. (Ed. Documenta, Girona, 2007 ISBN: 978-84-96742-25-3). 

Durant el període de beca també vaig entrar a formar part del Grup de Recerca Consolidat Crisi de la raó 

pràctica (2005SGR00483) de la Universitat de Barcelona, dirigit pel professor José-Manuel Bermudo 

Ávila, amb el qual col·laboro regularment.  

Actualment, col·laboro amb el projecte d’investigació El trasfondo biopolítico de la bioética. 

Aclaraciones semánticas sobre los conceptos de “vida”, “enfermedad” y “salud” (FFI 2009-08561) 

de la Universitat de Girona (01.01.2010/01.01.2012), dirigit pel professor  Josep-Maria Terricabras 

Nogueras.  

 

III 

Les activitats fins ara esmentades s’emmarquen en el context d’un objectiu concret i, alhora, més 

ambiciós com és la redacció de la tesi doctoral. A continuació resumeixo l’evolució de la meva recerca 

doctoral des de la concessió de la beca fins al dia d’avui. Durant aquest període identifico dues fases 

clarament diferenciades: una (2006-2007) centrada en el pensament polític de Jürgen Habermas i que va 

articular el tema principal de la meva tesina “Introducció al pensament i l’obra de Jürgen Habermas” (I); i 



 

 

una altra (2007- ...) –resultat de les conclusions de la tesina–, on guanya 

protagonisme l’interès de l’anomenada política deliberativa en el context de la teoria política 

contemporània (II). 

 

I 

Jürgen Habermas és, sens dubte, un referent ineludible en l’àmbit de la filosofia política contemporània. 

Els dos primers anys de beca els vaig orientar a un objectiu específic: detectar quines havien estat les 

aportacions més importants de Habermas en la filosofia política. Les obres de referència d’aquest primer 

període de recerca van ser quatre: Història i crítica de la opinió pública, Coneixement i interès, Crisi de 

legitimació en el capitalisme tardà i Teoria de l’acció comunicativa.  

El resultat d’aquest primer període d’investigació va quedar reflectit en la redacció de la tesina –

“Introducció al pensament i l’obra de Jürgen Habermas”–, amb la qual vaig obtenir el Diploma d’Estudis 

Avançats (DEA). Al darrer capítol del treball (“Possibilitats normatives de l’opinió pública”) s’analitza la 

importància de les nocions de publicitat (Öffentlichkeit) i d’opinió pública (öffentliche Meinung) en el 

pensament polític de Habermas. La dimensió normativa d’aquesta parella conceptual serveix a Habermas 

per dissenyar l’esborrany del que, a hores d’ara, s’ha convertit en una de les teoria més importants en 

l’àmbit de la teoria política: l’anomenada democràcia deliberativa. El contingut temàtic d’aquest primer 

període d’investigació es pot resumir en tres punts: 

(1) Les nocions d’autonomia i universalisme que imperen en el conjunt de l’obra kantiana fan 

d’Immanuel Kant un dels principals exponents de la Il·lustració. «Sapere aude! –diu Kant– Tingues 

coratge de servir-te del teu propi enteniment!». El moviment democràtic del segle XVIII gira entorn 

d’aquesta idea il·lustrada de “pensar per un mateix”. És en aquest context on neix, pròpiament, la noció 

contemporània d’opinió pública, la qual es deriva d’un “ús públic de la raó”. L’origen inicial d’aquesta 

concepció d’opinió pública es situa així en l’aspecte comunicatiu de la intimitat individual. El 

plantejament inicial de Habermas a Història i crítica de l’opinió pública –HCOP– es centra en com la 

incipient classe social d’aleshores –la burgesia– comptava amb un seguit de mecanismes que permetien 

configurar el poder públic a partir de l’esfera privada. Aquesta és, per Habermas, la característica 

principal de la burgesia.  

 

(2) D’altra banda, Habermas subratlla la manera com els espais per a una configuració lliure i autònoma 

de la subjectivitat humana tendeixen a desaparèixer en les societats contemporànies. Així, per exemple, 

mitjançant les noves polítiques intervencionistes, o bé a través dels mitjans de comunicació de masses, 

l’estat envaeix tots els àmbits de la intimitat personal. D’aquesta manera es capgira l’orientació inicial de 

la formació de l’opinió pública. La particularitat de Habermas a HCOP resideix, doncs, en haver 

desvetllat el canvi estructural de la vida pública.  

A partir dels anys 80, aquesta interpretació habermasiana de l’esfera pública comença a tenir una gran 

repercussió en el món acadèmic i científic en general. Al mateix temps, ja es comença a entreveure que la 

categoria d’esfera pública esdevindrà una noció central del pensament contemporani.  

Però el plantejament teòric de Habermas ha estat objecte de múltiples crítiques i observacions. Com a 

conseqüència, Habermas es va veure obligat a modificar algunes consideracions importants de la seva 



 

 

perspectiva inicial. Això va donar lloc a un enfocament especialment 

normatiu de la publicitat (Öffentlichkeit) que Habermas desenvolupà a Facticitat i validesa (1992). 

Tanmateix, Habermas amplia i modifica de manera significativa la seva perspectiva inicial de la publicitat 

molt abans de Facticitat i validesa. Per exemple, a Teoria de l’acció comunicativa (1981), Habermas 

subratlla la importància de la racionalitat inherent en la praxi comunicativa quotidiana. D’aquesta manera, 

els potencials normatius de la publicitat deixen d’estar relacionats estrictament amb un públic i una època 

determinada.  

Habermas assumeix una reelaboració del seu plantejament inicial al·legant la particularitat del context 

històric i científic en què, l’any 1962, havia desenvolupat la seva anàlisi de l’esfera pública; reconeix, 

doncs, que ha modificat la seva teoria, «encara que, certament –diu Habermas–, menys en els seus trets 

fonamentals que en el seu grau de complexitat». I és que no totes les crítiques que es van plantejar contra 

la concepció habermasiana de la publicitat afecten de la mateixa manera al conjunt del seu plantejament 

teòric. Calia veure, per tant, quines eren les crítiques que, efectivament, afectaven al nucli central de la 

seva interpretació.  

 

(3) Així doncs, l’aspecte rellevant d’aquest primer període de recerca va consistir en la investigació de les 

modificacions que Habermas havia fet respecte al seu plantejament inicial a de la publicitat 

(Öffentlichkeit). Per això, em vaig centrar en els diferents plantejament temàtics de l’obra habermasiana 

entorn a la publicitat, fent referència a: 1) l’aparició històrica de la publicitat burgesa; 2) el canvi 

estructural de la publicitat a partir de la implantació de l’estat social i de les noves estructures 

comunicatives en els mitjans de comunicació de masses; i 3) les implicacions que de (1) i (2) es deriven 

per als processos de legitimació de les democràcies modernes.  

           

 

II 

L’evolució entorn a la noció de publicitat (Öffentlichkeit) en Habermas dona lloc, en molts sentits, a les 

bases teòriques de la democràcia deliberativa. Inicialment, les obres de referència que vaig tractar per 

abordar aquesta nova dimensió de la política van ser: Facticitat i validesa i La inclusió de l’altre. A partir 

d’aquí em proposava: (1) examinar el distanciament del plantejament deliberatiu respecte a les 

concepcions empiristes de la democràcia; (2) determinar el lloc que ocupa la democràcia deliberativa en 

funció de les dos teories polítiques predominants fins aleshores (el liberalisme i el republicanisme); i (3) 

establir les seves característiques principals. Aquest darrer punt va derivar, finalment, en (4) l’anàlisi dels 

límits i les possibilitats d’aquesta nova teoria política per assumir els reptes de les societats 

contemporànies; anàlisi en el qual treballo a hores d’ara i que constitueix el tema central del que serà la 

meva tesi doctoral.  

 

(1) Habermas exposa la seva concepció d’una política deliberativa examinant, en primer lloc, les 

possibilitats de la perspectiva empirista per articular una teoria normativa de la democràcia. En concret, 

Habermas examina la teoria empirista de la democràcia de W. Becker. Per aquest autor, el “poder social” 

s’identifica amb la capacitat d’imposició  d’aquells interessos que poden perseguir-se racionalment, 



 

 

mentre que el “poder polític” es correspon amb una forma de poder social 

que permet intervenir sobre el poder administratiu. En definitiva, la teoria de Becker estableix una relació 

de correspondència entre la legitimitat de la dominació i l’estabilitat social. Però, segons Habermas, sota 

una perspectiva empirista de la democràcia, els ciutadans no tindrien raons suficients per a respectar les 

regles del joc democràtic. És per això que  Habermas rebutja la concepció empirista com a fonament 

d’una teoria normativa de la democràcia. L’anàlisi de les concepcions polítiques liberal i republicana 

condueixen Habermas a exposar una tercera concepció de la democràcia, la democràcia deliberativa, que 

es presenta com un punt intermig entre el liberalisme i el republicanisme.  

Les teories empiristes de la democràcia tendeixen a observar la validesa de la normativitat en funció de 

l’estabilitat social que aquesta és capaç de garantir. Des de la perspectiva empirista, «la legitimitat es 

considera mesura de la legalitat, car objectivament la legitimitat de l’estat es mesura pel reconeixement 

fàctic per part dels sotmesos a la dominació». Ara bé, des d’aquest punt de vista, Habermas considera 

impossible desenvolupar una justificació normativa de la democràcia. 

Segons Habermas, la concepció empirista de la democràcia es fonamenta, en primer lloc, en un 

subjectivisme ètic que, al capdavall, no és més que una perspectiva secularitzada de la comprensió judeo-

cristiana de la igualtat dels homes davant Déu. Certament, aquest subjectivisme ètic substitueix el 

fonament transcendent dels preceptes obligatoris per un sentit immanent de la validesa normativa. La 

validesa normativa es deriva, doncs, del valor absolut de la llibertat individual i del lliure assentiment dels 

individus. Però Habermas detecta en la fonamentació d’aquest subjectivisme, per part dels mateixos 

participants en el procés democràtic, el problema principal de la perspectiva empirista. Des d’una 

concepció empirista de la democràcia, els participants en el procés democràtic es veuen obligats a 

acceptar el caràcter contingent d’allò que consideren vàlid des del punt de vista normatiu. «És 

precisament aquesta consciència de la contingència –diu Habermas– el que fa insatisfactòria per a ells, 

per als participants en el procés democràtic, l’explicació objectiva oferida».  

En segon lloc, Habermas entén que una orientació empirista de la democràcia ha d’assumir un tipus de 

racionalitat estratègica per poder explicar un seguiment generalitzat de la norma. A la qüestió de com 

justificar l’acceptació, per part de les minories, de les decisions preses per majoria, o bé a l’hora 

d’explicar la manera com les minories poden evitar una tirania de la majoria, la teoria empirista de la 

democràcia respon amb arguments de caire psicològic i amb criteris estrictament funcionalistes. El “joc 

democràtic” es presenta en termes de vencedors i vençuts, on les minories mantenen l’esperança de 

formar majoria per poder imposar-se, mentre que la majoria permetria a les minories competir en el “joc 

democràtic” conscient que, en un futur,  passarà a formar part de la minoria. Aquesta concepció de la 

democràcia en termes de vencedors i vençuts, d’opressors i oprimits, no té sentit per a Habermas, en la 

mesura que no representa cap legitimació del procés democràtic. 

En contra d’aquesta interpretació psicològica i funcionalista de la democràcia, Habermas concep la 

legitimació de la democràcia a partir de les «bones raons» d’un procés argumentatiu, on els participants 

busquen conviccions racionalment motivades. Habermas atribueix així a la política una important 

dimensió cognitiva. Per al discurs empirista, la legitimació democràtica no ha d’assolir cap “veritat” i la 

política es troba orientada a garantir un ventall de llibertats individuals susceptibles d’obtenir un 

reconeixement generalitzat. Per Habermas, en canvi, el que volen els participants en un procés 



 

 

democràtic és obtenir conviccions racionals de per què una decisió és 

millor que una altra. En aquest sentit, la “democràcia de les bones raons” és l’única perspectiva 

democràtica que pot explicar de manera satisfactòria la validesa normativa. Al mateix temps, tant sols una 

consideració de la ciutadania en tant que “ciutadans racionals” permet concebre un conjunt de regles per a 

un procés democràtic. Aquesta vessant cognitiva de la democràcia i de la política constitueix l’aspecte 

essencial de la democràcia deliberativa. 

 

(2) La concepció deliberativa de la democràcia vol constituir una mediació entre dues concepcions 

polítiques diferenciades: la concepció liberal i la republicana. I és que la diferència principal que separa 

aquestes dues concepcions polítiques té a veure amb la funció assignada al procés democràtic. Des del 

liberalisme, la societat s’entén com un sistema d’interrelació entre persones privades, on la democràcia 

esdevé, bàsicament, un mecanisme per a la compensació d’interessos privats. Mitjançant el procés 

democràtic es configura un aparell d’administració pública –l’estat– orientat a defensar els interessos del 

conjunt de la societat. Sota aquesta perspectiva l’activitat política es limita, bàsicament, a una 

organització dels interessos privats comuns, enfront dels possibles abusos de poder per part de l’estat en 

la seva tasca per garantir els fins col·lectius. Per al republicanisme, en canvi, la política va més enllà de la 

simple compensació d’interessos privats. Des de la perspectiva republicana, l’activitat política s’entén 

com una forma d’autoenteniment ètic de la comunitat. La societat és, doncs, per damunt de tot una 

societat política i el procés democràtic constitueix un exercici d’autodeterminació ciutadana, independent 

tant de l’administració pública com dels diferents interessos particulars.  

 

D’aquestes dues concepcions polítiques, enfrontades pel que fa a la consideració de la democràcia, es 

deriven diferents concepcions de la ciutadania, del dret i del procés de formació de la voluntat política1. 

Conforme a la concepció liberal, l’estatus de ciutadà es troba determinat pels drets subjectius d’aquest 

enfront de l’Estat i de la resta de ciutadans. Des de la perspectiva liberal s’entén, doncs, la ciutadania a 

partir de “drets negatius”, drets de no inferència en l’àmbit de la privacitat. Per contra, el republicanisme 

entén el reconeixement de la ciutadania a partir de llibertats positives com són el dret de comunicació i 

participació dels ciutadans en tant que membres d’una comunitat política. Des de la perspectiva 

republicana, l’estat ha de vetllar per un procés de formació de l’opinió i de la voluntat comuna, a través 

del qual els ciutadans assoleixen un consens sobre temes d’interès comú.  

 

D’aquesta discrepància pel que fa al concepte de ciutadania es deriven també diferents concepcions del 

dret. El liberalisme entén l’ordenament jurídic com un mecanisme eficaç per determinar els drets 

subjectius dels individus. Segons el republicanisme, en canvi, els drets subjectius es corresponen amb un 

sistema jurídic orientat a garantir l’autonomia en el context d’una comunitat política. Així doncs, des del 

liberalisme es subratlla la importància dels drets subjectius en la configuració de l’ordenament jurídic, 

mentre que des del republicanisme es prioritza el contingut objectiu del sistema jurídic.  

 

                                                           
1 Sobre això «Tres modelos normativos de democracia» J. Habermas; La inclusión del otro, Paidós, 
Barcelona, 1999. p. 231-258.   



 

 

Però les discrepàncies entre la perspectiva liberal i la republicana respecte 

a les consideracions del dret i la ciutadania són el resultat d’una divergència, molt més profunda, respecte 

al procés de formació de l’opinió i de la voluntat política. Per al liberalisme, aquest procés de formació de 

l’opinió i de la voluntat política adquireix la forma específica d’un compromís entre interessos particulars, 

en un context de competència per tal d’adquirir poder administratiu. Els electors expressen les seves 

preferències mitjançant un sistema de vots que, alhora, mesura l’èxit dels diferents programes polítics. 

Les decisions electorals mantenen una estructura semblant a les decisions de caràcter mercantil orientades 

a l’obtenció del màxim benefici. «L’eix del model liberal –diu Habermas– no és l’autodeterminació 

democràtica de ciutadans que deliberen, sinó la normació d’una societat econòmica en forma d’estat de 

dret, societat econòmica que, a través de les expectatives de felicitat de persones privades implicades en 

el procés de producció econòmica, ha de garantir un bé comú entès en termes fonamentalment apolítics»2. 

Per contra, la concepció republicana entén que el procés de formació de l’opinió i de la voluntat política 

no obeeix a les estructures del mercat, sinó a les estructures pròpies d’una comunicació pública orientada 

a l’enteniment. Per al republicanisme el paradigma de la política no és el mercat, sinó el diàleg3. La 

comunitat pren consciència de si a través de l’autodeterminació política de la ciutadania i és a partir de la 

voluntat política que, en el republicanisme, es concep la realitat social com un tot estructurat.  

Tanmateix, d’aquesta autoorganització de la societat republicana es desprèn una concepció de la política 

en contraposició antagònica a l’aparell de l’estat. La societat civil és portadora d’una sobirania que no pot 

delegar i l’estat ha de limitar-se a l’exercici d’un seguit de polítiques concretes. Des de la mateixa 

concepció republicana s’intenta depassar aquesta contraposició entre estat i societat civil dinamitzant 

l’opinió pública. Enfront d’una població despolititzada i, en conseqüència, d’un poder estatal que esdevé 

autònom, tant sols una regeneració de l’opinió pública permet concebre la societat com a totalitat política 

(Hannah Arendt).  

La concepció liberal també contempla aquest antagonisme entre estat i societat civil, per bé que el procés 

democràtic es presenta, en aquest cas, com un mecanisme per intentar dissipar la contraposició. Per al 

liberalisme, el poder estatal prové de la ciutadania i s’exerceix mitjançant els mecanismes establerts que 

són els plebiscits i les eleccions democràtiques. La comprensió liberal de la política renuncia a la 

pressuposició poc realista d’una ciutadania capaç d’actuar col·lectivament. La determinació política de la 

ciutadania representa, doncs, en el liberalisme, expectatives normatives molt més dèbils que en el cas del 

republicanisme.   

En darrer terme, el punt d’inflació que separa la perspectiva liberal de la republicana té a veure amb la 

funció que exerceix la formació d’una voluntat política de la ciutadania. Ambdues concepcions polítiques 

discrepen pel que fa al rerefons normatiu del procés democràtic. Si bé les connotacions normatives 

associades al procés democràtic són molt fortes per al republicanisme, no ho són tant en la perspectiva 

liberal. Per contra, en la tradició liberal adquireixen un major protagonisme els dispositius normatius com 

són els drets universals i la vinculació a la llei.   

 

                                                           
2 J. Habermas; Facticidad y validez, Trotta, Madrid, 1998 (FV), p. 374 
3 J. Habermas; La inclusión del otro, p. 237  



 

 

(3) Doncs bé, la proposta de la democràcia deliberativa de Habermas 

troba el seu fonament en la teoria del discurs i es presenta com un intent d’integrar en un nivell superior 

aquestes dues concepció de la política. «La teoria del discurs –diu Habermas– pren elements d’ambdós 

costats i els integra en el concepte d’un procediment ideal per a la deliberació i la presa de decisions. 

Aquest procediment democràtic estableix una connexió interna entre les consideracions pragmàtiques, els 

compromisos, els discursos d’autoenteniment i els discursos relatius a justícia i fonamenta la presumpció 

de que sota les condicions d’un subministrament suficient d’informació relativa als problemes de que es 

tracti i d’una elaboració d’aquesta informació, ajustada a la realitat d’aquests problemes, s’aconsegueixen 

resultats racionals, o, respectivament, resultats fair. Conforme a aquesta concepció, la raó pràctica es 

retreu dels drets humans universals, en els quals insisteix el liberalisme, o de l’eticitat concreta d’una 

comunitat determinada, en la qual insisteix el republicanisme, per establir-se en aquestes regles de discurs 

i formes d’argumentació que prenen el seu contingut normatiu de la base de validesa de l’acció orientada 

a l’enteniment, i en última instància, de l’estructura de la comunicació lingüística i de l’ordre no 

substituïble que representen la socialització i “sociació” comunicatives»4.  

La política deliberativa es fonamenta en les condicions comunicatives de les regles del discurs i les 

formes d’argumentació per a una presa de decisions racional. La política deliberativa posa èmfasi en el 

caràcter procedimental de la democràcia. D’aquesta manera, el nucli normatiu del procés democràtic es 

diferencia de la concepció liberal, segons la qual l’estat ha de garantir una forma de societat basada en el 

subsistema econòmic, com també de la concepció republicana, on l’estat s’identifica amb una forma de 

comunitat ètica. Habermas recorda com «la teoria del discurs s’acomiada de les figures de pensament 

subministrades per la filosofia de la consciència que suggereixen, o bé una articulació de la pràctica de 

l’autodeterminació dels ciutadans a un subjecte social global, o bé referir l’imperi anònim de les lleis a 

subjectes particulars que competeixen entre si.»5 La proposta habermasiana d’una política deliberativa es 

distancia de la comunitat ètica tal com l’entén el republicanisme, com també dels drets universals que 

imperen en la perspectiva liberal. Tot i això, Habermas insisteix en la manera com la concepció 

deliberativa de la política permet concebre una perspectiva normativa de l’estat i de la societat, per bé que 

la vessant normativa de la política deliberativa es troba en l’estructura mateixa de la comunicació 

lingüística i en l’ordre insubstituïble que representa l’associació comunicativa.  

El marc que ha de fer possible una política deliberativa no ve determinat, tant sols, per la capacitat 

d’acció de la ciutadania que es desprèn d’una organització col·lectiva, com tampoc de la idea d’una 

societat civil aplegada sota l’interès privat de la majoria. La política deliberativa es troba subjecta a la 

teoria del discurs. En aquest sentit, la proposta de Habermas requereix un context institucional capaç de 

garantir els procediments i pressupòsits comunicatius. Per a la política deliberativa, els procediments i 

pressupòsits comunicatius de la formació democràtica de l’opinió i de la voluntat política constitueixen la 

garantia d’una racionalització discursiva de les decisions d’un govern i una administració pública subjecte 

al dret i a la llei. En paraules de Habermas: «El flux de comunicació entre la formació de l’opinió pública, 

els resultats electorals institucionalitzats i les resolucions legislatives tenen com a fi garantir que la 

influència generada en l’espai de l’opinió pública i el poder generat comunicativament es transformin a 

                                                           
4 FV, ob. cit. p. 372-373 
5 FV, ob. cit., p. 375 



 

 

través de l’activitat legislativa en poder utilitzable administrativament. 

Igual com en el model liberal, es respecten els límits entre “estat” i “societat”. Però aquí la societat civil, 

en tant que base social dels espais públics autònoms, es distingeix tant del sistema econòmic com de 

l’Administració pública. D’aquesta compressió de la democràcia se segueix l’exigència normativa d’un 

desplaçament del centre de gravetat en la relació d’aquests tres recursos, a saber, els diners, el poder 

administratiu i la solidaritat, amb els quals les societats modernes satisfan la seva necessitat d’integració i 

la seva necessitat de regulació i control. Les implicacions normatives salten a la vista: la força socio-

integradora que representa la solidaritat, que ja no es pot extreure tant sols de la força que representa 

l’acció comunicativa, ha de poder desenvolupar-se a través d’espais públics autònoms 

extraordinàriament diversos i de procediments de formació democràtica de la opinió i de la voluntat, 

institucionalitzats en termes d’Estat de dret; i a través del medi que representa el dret ha de poder 

afirmar-se també contra els altres dos mecanismes d’integració de la societat, a saber, els diners i el poder 

administratiu»6.   

La proposta política d’una democràcia deliberativa entén el sistema polític com un sistema d’acció entre 

altres, en el sentit que el sistema polític no representa un model a partir del qual dissenyar les estructures 

concretes d’una societat. La concepció discursiva de la democràcia es correspon, doncs, amb la idea 

d’una societat descentralitzada, però on l’àmbit de l’esfera pública representa el context d’identificació i 

deliberació dels temes que afecten al conjunt de la societat.  

 

(4) La participació política per part de la ciutadania esdevé una idea central en la teoria de la democràcia. 

Com ja hem vist, fins ara hi ha hagut dos concepcions predominants a l’hora d’entendre la  participació 

ciutadana que, a grans trets, dibuixen les línies directrius de la teoria política. D’una banda, podem 

concebre que la idea de participació conté elements intrínsecament bons, donat que,  per exemple, la 

participació política compren ja un cert grau de compromís per part de la ciutadania (tradició 

republicana). D’altra banda, podem valorar la participació política en tant que és el mecanisme mitjançant 

el qual la ciutadania pot assolir certs objectius, com ara evitar l’abús de poder estatal (tradició liberal). 

Però el nou enfocament teòric que articula la política deliberativa busca millorar la qualitat de la 

democràcia des d’una doble vessant: vol millorar l’aspecte procedimental de la democràcia i, en 

conseqüència, millorar així les seves qualitats funcionals. Dit d’una altra manera, la teoria de la política 

deliberativa constitueix un intent per repensar la naturalesa mateixa de la democràcia i proposar noves 

formes de participació política.  

Els teòrics deliberatius sovint es queixen d’una manca de deliberació en les institucions democràtiques i 

la deliberació es presenta com la solució a molts dels problemes que pateixen les democràcies en les 

societats de masses (ignorància de la ciutadania, qualitat qüestionable dels mecanismes de presa 

decisions, pèrdua de legitimació dels governs...) Tanmateix, moltes de les consideracions respecte a la 

deliberació política es duen a terme de manera acrítica. La deliberació es presenta com a bona i 

beneficiosa per al procés democràtic de manera intuïtiva. Però el lloc que ocupa la deliberació en les 

democràcies contemporànies no és quelcom intuïtiu i requereix aprofundir en els seus arguments. Sota 

aquesta perspectiva, el gruix del darrer període d’investigació es pot resumir en tres punts: (4.1) una 
                                                           
6 FV, ob. cit., p. 375-376 La cursiva és meva. 



 

 

aproximació al problema de la racionalitat democràtica en les 

concepcions agregativa i deliberativa de la democràcia; (4.2) l’anàlisi dels principals arguments a favor 

d’introduir una major deliberació en la presa de decisions polítiques; finalment (4.3) aquests arguments 

ens serveixen per repensar el problema de racionalitat democràtica a partir de l’exigència d’imparcialitat 

en la deliberació política. 

 

(4.1) Gran part dels estudis normatius sobre la democràcia s’orienten a trobar una interpretació racional 

del “bé comú”. La idea segons la qual, en democràcia, hi ha un bé comú racionalment identificable pren 

rellevància a partir, sobretot, de la formulació que Rousseau en fa a El contracte social. La interpretació 

agregativa de la fórmula rousseaniana ha estat la més estesa. Aquesta interpretació entén que, per mitjà 

d’una sèrie de càlculs, podrem arribar a identificar la “voluntat general”. El que caldria seria, doncs, 

dilucidar les operacions adients que ens han de permetre identificar el bé comú. La interpretació 

deliberativa, en canvi, entén que el bé comú no pot ser la suma de voluntats individuals sinó un punt de 

confluència de la ciutadania. Les dues orientacions  coincideixen en que les decisions democràtiques han 

d’orientar-se al bé comú o, per dir-ho en termes més actuals, que la democràcia ha de tenir una funció de 

“benestar social”. Tanmateix, la principal divergència entre ambdues perspectives rau en la interpretació 

que fan de la racionalitat democràtica. Gran part dels teòrics agregatius parteixen de la idea d’Arrow7 

segons la qual els cicles de les votacions violen el principi de transitivitat, que consideren un principi 

essencial de la racionalitat. En conseqüència, el mètode agregatiu de la votació (a) permet una 

classificació de les preferències en contradicció a les preferències reals de la societat i (b) obre la 

possibilitat a una manipulació del resultat de la votació modificant l’ordre de la votació. Arrow subratlla 

així la dificultat o la impossibilitat d’identificar, en democràcia, el bé comú. Caldria plantejar-se, però, 

quina repercussió real té això per a la teoria de la democràcia, o bé fins a quin punt aquesta no és una 

interpretació esbiaixada de la racionalitat democràtica. I és que el principi de transitivitat no desenvolupa 

la mateixa funció en els processos de racionalitat individual que en els processos de racionalitat 

col·lectiva. Els teòrics deliberatius, en canvi, entenen que hi ha una racionalitat inherent al procés 

democràtic. La racionalitat democràtica  no s’ha de buscar, doncs, en la suma de voluntats individuals, 

sinó en la capacitat de modificar les preferències individuals. La interpretació, en la teoria deliberativa, de 

la raó com a raó pública posa l’accent en aquesta transformació d’idees a través de la discussió 

argumentativa. Habermas ha estat l’autor que més ha insistit en que la democràcia gira entorn a la 

transformació i no l’acumulació d’idees. Ambdues concepcions de la racionalitat democràtica presenten 

limitacions per a una teoria contemporània de la democràcia. Tenint en compte la idea de la transitivitat 

en els processos de votació, des de la perspectiva agregativa podem pensar que el resultat d’una votació 

sovint no és tan democràtic com sembla. Per la seva banda, els teòrics deliberatius tenen una confiança 

excessiva en un tipus de raó democràtica de tipus procedimental. I és que la confrontació d’interessos i 

visions del món divergents que es dóna en les democràcies contemporànies sovint pot ser quelcom 

insalvable també des de la deliberació.  

El problema entorn a la interpretació de la racionalitat democràtica es pot abordar a partir dels diferents 

mecanismes de presa de decisions col·lectives. Una presa de decisions col·lectiva es pot dur a terme per 
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vies diverses: la votació, la deliberació, i caldria afegir una tercera que és 

la negociació. Si bé podem imaginar una presa de decisions que reuneixi aquest tres mecanismes, cal 

plantejar-se quins són els mecanismes de presa de decisions que haurien de preferir els individus 

involucrats en una presa de decisions col·lectives. I és que tots els mecanismes de presa de decisions  

tenen beneficis, però també inconvenients. Autors com Buchanan i Tullock8 han teoritzat sobre quina 

hauria ser, en les democràcia actuals, la presa de decisions idònia. Per aquests autors, una presa de 

decisions òptima és la que minimitza els “costos externs” a la presa de decisions (costos per a un individu 

que es deriven de les accions perjudicials, encara que legals, de terceres persones) i, alhora, els “costos de 

la presa de decisions” (aquells costos implícits en la negociació d’un acord sobre l’acció col·lectiva). Per 

disminuir els costos externs cal exigir a la presa de decisions una majoria més àmplia, cosa que es pot 

aconseguir per la via deliberativa. En el cas extrem de la unanimitat no hi hauria costos externs de la 

presa de decisions. Ara bé, en la mesura que disminueixen els costos externs augmenten els costos de la 

presa de decisions, doncs el fet d’exigir una majoria més amplia sovint requereix una presa de decisions 

més llarga i complexa. Així, per disminuir els costos de la presa de decisions, que, sovint, es tradueixen 

en situacions de domini o de desigualtat social, caldria apostar per altres vies no –o menys– deliberatives 

com ara la votació o la negociació. En determinades circumstàncies és racional optar per altres 

mecanismes de presa de decisions al marge de la deliberació i, segons com, podem pensar que aquest 

mecanismes haurien d’ocupar un lloc prioritari en l’escena política de les democràcies contemporànies.  

Arribats a aquest punts cal plantejar-se, doncs, quines són les raons que podríem tenir per debatre 

determinats temes abans de prendre una decisió i no prendre una decisió per altres vies que no requereixin 

deliberació. Una de les raons –ja l’hem dit– és que disminueix els costos externs de la decisió. La 

deliberació dóna lloc a una majoria més amplia i s’entén que això millora la qualitat de la democràcia. 

Però, alhora, allargar la deliberació pot tenir conseqüències indesitjables. Així doncs, per què caldria 

pensar que la deliberació és millor que altres mecanismes de decisió col·lectiva? 

Els ciutadans de les democràcies actuals poden preferir la deliberació per varies raons:  

1. La deliberació contribueix a una major i més equitativa difusió de la informació.   

2. Els processos de deliberació disminueixen l’impacta de la racionalitat limitada. 

3. La deliberació exigeix una manera específica de justificar les demandes. 

4. La deliberació atorga una major legitimitat a les decisions. 

5. El procés deliberatiu millora les qualitats morals i intel·lectuals dels participants en la presa de 

decisions. 

6. La deliberació és bona i convenient per sí mateixa. 

 

(4. 2) A continuació, examino molt breument cadascun d’aquests arguments. 

 

1. Major difusió de la informació.  

El context deliberatiu es correspon amb la idea d’un espai públic on tots els possibles afectats per la presa 

de decisions han de poder donar raons a favor i en contra de les diferents propostes. En aquest sentit, la 

deliberació comprèn un procés d’intercanvi recíproc d’idees i opinions que contribueix a una difusió més 
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àmplia i més equitativa de la informació. D’altra banda, els membres que 

intervenen en un procés deliberatiu tendeixen a revelar informació privada que, en darrer terme, afavoreix 

positivament en la presa de decisions. En una presa de decisions col·lectiva intervenen, generalment, dos 

factors principals: d’una banda les creences tècniques, és a dir, aquell tipus de creences que ens permeten 

establir una relació entre una proposta política i els resultats concrets que se’n deriven, i, d’altra banda, 

les creences d’equilibri, és a dir, aquelles que tenen a veure amb les creences de la resta de participants i 

com aquestes poden modificar les decisions individuals. També en els models agregatius de presa de 

decisions s’evidencia com els individus tendeixen a preveure les creences, valoracions i opinions que 

poden tenir els diferents membres igualment vinculats a la presa de decisions. Així, per exemple, en un 

sistema agregatiu de les preferències per votació, saber el tipus d’informació i de creences que mantenen 

la resta de participants és útil l’hora de preveure les conseqüències reals del vot. Tanmateix, un sistema 

agregatiu de les preferències mai podrà revelar tanta informació respecte a les creences valoratives dels 

individus com la que es dóna per mitjà de la deliberació. La deliberació ens permet, per exemple, 

expressar la intensitat de les preferències. Així, contràriament al que passa amb els mecanismes 

agregatius, els participants en la deliberació manifesten fins a quin punt tenen sentiments forts o 

d’indiferència respecte a les diferents propostes. Però un dels principals problemes que sovint planteja la 

presa de decisions polítiques en les democràcies actuals no és tant l’accés a la informació com la 

complexitat temàtica d’algunes de les propostes polítiques. 

 

2. Disminució de la racionalitat limitada. 

En el context d’una presa de decisions col·lectives es poden donar dos tipus de desigualtats: els individus 

es poden trobar en una situació de desigualtat, d’una banda,  pel que fa a la informació que posseeixen 

sobre un tema en qüestió i, d’altra banda, pel que fa a la capacitat de processar la informació. Així doncs, 

es pot donar igualment una situació de desigualtat encara que tots els participants en la presa de decisions 

disposin de la mateixa informació. Un dels arguments a favor d’introduir una major deliberació en els 

mecanismes de presa de decisions subratlla que, per mitjà de la deliberació, podem reduir també aquest 

segon tipus de desigualtat. Els participants en la deliberació intercanvien informació de tipus tècnic però, 

alhora, posen en comú les diferents maneres de processar la informació. En el debat deliberatiu 

incrementen el nombre i la riquesa de les propostes, ja que els individus sumen, però també modifiquen 

les seves capacitats individuals. Així, per mitjà de la deliberació, cada participant en la presa de decisions 

pot pensar les diferents possibilitats que individualment no havia pensat abans. En aquest sentit, podem 

dir que la deliberació contribueix a una distribució més equitativa de la imaginació a l’hora de pensar 

possibles solucions als problemes que ens afecten col·lectivament.  

 

3. Justificació de les demandes. 

Els mecanismes agregatius de les preferències sovint presenten avantatges importants per a la presa de 

decisions  que convé tenir en compte. Pensem, per exemple, en la presa de decisions per mitjà del vot 

secret i anònim. L’anonimat i la privacitat permet als individus dur a terme una elecció segons la seva 

pròpia consciència, això és, al marge de pressions socials o de qualsevol altre tipus. Tanmateix, 

fonamentar la presa de decisions en l’anonimat i la privacitat presenta certes mancances que, segons com, 



 

 

deriven en deficiències importants per a la democràcia, doncs els 

ciutadans no tenen la necessitat d’oferir cap mena de justificació (raó pública) de les seves decisions. 

Introduir la deliberació en el procés de presa de decisions condueix als participants a justificar les seves 

propostes i reivindicacions davant dels altres. Certament, en la deliberació els individus poden no tenir 

incentius prou forts per elaborar arguments consistents a favor de les seves propostes. Ara bé, tenint en 

compte que es tracta d’una deliberació política i, per tant, el resultat de la presa de decisions col·lectiva 

afectarà a tots els participants de la mateixa manera, els individus es troben motivats per detectar els 

defectes i incoherències de les propostes dels altres. La deliberació condueix, doncs, als participants a 

argumentar les seves decisions i a fer-ho d’una manera determinada. Així, per exemple, en la deliberació 

pot semblar incoherent apel·lar a l’interès privat per justificar les demandes. Alhora, els participants 

poden tenir altres incentius, segons com molt més forts que el de no voler incórrer en la contradicció, per 

no apel·lar a l’interès privat. Els individus poden no voler semblar egoistes davant dels altres i aquest fet 

psicològic els pot empènyer a no dur a terme justificacions interessades de les seves propostes.  

 

4. Major legitimació de les decisions.  

Un dels arguments principals a favor d’introduir una major deliberació en les  democràcies actuals té a 

veure amb la legitimitat que la deliberació atorga als resultats d’una presa de decisions. Els teòrics 

deliberatius tendeixen a subratllar la manca de legitimitat dels mecanismes agregatius de les preferències. 

La legitimitat de les decisions preses per mitjà d’un mecanisme acumulatiu de les preferències tant sol pot 

derivar de la unanimitat. Qualsevol altre fonament de la legitimitat d’una decisió per mitjà de mecanismes 

agregatius implicaria que la voluntat d’alguns individus no s’ha pres en consideració. Ara bé, és difícil 

pensar que la unanimitat és un fet realista en la presa de decisions polítiques9. La teoria deliberativa 

interpreta que una “situació ideal de diàleg” articula un marc argumentatiu que conferirà una major 

legitimitat als acords que es derivin de la deliberació. «La política deliberativa –diu Habermas– obté la 

seva força legitimadora de l’estructura discursiva d’una formació de l’opinió i de la voluntat que tant sols 

pot assolir la seva funció sociointegradora gràcies a l’expectativa de qualitat racional dels seus resultats. 

És per això que el nivell discursiu del debat públic constitueix la variable més important»10. D’altra 

banda, l’oportunitat de poder expressar-se, això és, de poder proposar i defensar o rebatre les propostes 

públicament, orienta als individus a una major acceptació del resultat que es deriva de la decisió 

col·lectiva. En aquest sentit, podem dir que hi ha una vessant psicològica que atorga a la presa de 

decisions deliberativa una major legitimitat.  

 

5. Millora de les qualitats morals i intel·lectuals dels individus. 

Autors com C. Offe, U. Preuss o S. Benhabib defensen una concepció deliberativa de la democràcia a 

partir de la manca de recursos morals dels actuals mecanismes d’acumulació de les preferències per 

legitimar les decisions col·lectives. En aquest sentit, per exemple, la proposta deliberativa interpreta la 

idea d’igualtat en funció de les possibilitats reals per donar justificacions recíproques en un procés de 

raonament públic. D’altra banda, val a dir que la proposta d’una política deliberativa perd el seu aspecte 

                                                           
9 FV. p. 363ss.  
10 FV. p. 381. 



 

 

estrany i irreal quan es considera un procés d’aprenentatge en termes 

reflexius11. En el context deliberatiu cal trobar raons que facin les propostes convincents per a la resta 

d’interlocutors. En aquest “trobar raons que facin convincents les propostes” la deliberació promou certes 

habilitats com ara la capacitat de raonar, l’empatia o bé l’habilitat retòrica dels participants.  

 

6. La deliberació és bona per sí mateixa. 

Els arguments a favor de la deliberació que hem esmentat són de tipus conseqüencialista. Són arguments 

que (a) interpreten que la deliberació és bona perquè millora el resultat de les decisions (1, 2, 3), o (b) 

entenen que la deliberació té un seguit d’efectes secundaris que són desitjables (4, 5). Tanmateix, hi ha 

una altra línia argumentativa per a la qual la deliberació és bona en ella mateixa, és a dir, al marge de les 

seves conseqüències previsibles. Entre els diferents autors que sostenen aquest tipus d’argument ontològic 

a fi de justificar la prioritat de la deliberació cal destacar especialment l’obra de Manin o Habermas12. 

D’altra banda, algunes de les teories contemporànies del reconeixement es poden situar també en aquesta 

mateixa línia argumentativa. Des d’una perspectiva neohegeliana, algunes d’aquestes teories entenen que 

el reconeixement intersubjectiu constitueix l’estadi superior de la condició humana. En aquest sentit, 

categories centrals de la teoria política com ara la categoria d’individu, depenen de les justificacions 

recíproques que es donen en el reconeixement intersubjectiu. Sota aquesta perspectiva, la deliberació 

s’hauria d’entendre, doncs, com una condició intrínseca de la política.  

 

(4.3) La proposta deliberativa posa èmfasi en una major participació per part de la ciutadania en la presa 

de decisions col·lectives. Alhora, entén que la participació s’ha de dur a terme per mitjà d’argumentacions 

compromeses amb els valors de racionalitat i d’imparcialitat. Tanmateix, aquesta interpretació de la 

deliberació a partir d’un raonament imparcial planteja problemes en el marc de les societats actuals, on 

fenòmens com el pluralisme de valors constitueixen alguns dels aspectes que vertebren l’estructura 

social. En les societats actuals, el pluralisme de valors sovint es tradueix en una multiplicitat de 

concepcions del bé divergents i irreconciliables. Aquesta interpretació del pluralisme de valors tendeix a 

desplaçar l’àmbit de la política d’un debat entorn als mitjans adients per assolir un bé “comú” a una 

discussió sobre els fins. Dit d’una altra manera, en el debat polític s’enfronten categories existencials i 

visions del món divergents que, sovint, són irreconciliables també des d’una perspectiva deliberativa. És 

difícil imaginar un context deliberatiu que, alhora, no representi un marc d’interessos en conflicte. En 

aquest sentit, cal qüestionar-se quin és el lloc que ocupa realment la reivindicació d’un raonament 

imparcial en una nova teoria de la democràcia. Per tal d’abordar aquesta qüestió és interessant la 

perspectiva d’autores com S. Benhabib, M. Nussbuam o I. M. Young.  

Actualment, la meva tesi doctoral avança, doncs, en questa línia: pensar nous mecanismes de participació 

democràtica requereix desfer la dicotomia entre esfera pública i esfera privada que la idea d’una 

racionalitat imparcial ha introduït en l’àmbit de la teoria social.    

                                                           
11 FV, p. 399 i seg; Amy Gutmann, La educación democràtica: una teoria política de la educación, 
Paidós, Barcelona, 2001.   
12 J. Habermas; «Notas sobre un programa de fundamentación» a Conciencia moral i acción 
comunicativa. Península, Barcelona, 1996. 



 

 

 
            
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
 


