
 
 
 
 
TEORIA POLÍTICA MODERNA: EL CONTRACTE SOCIAL 
 
Des d’antic, un dels problemes abordats per la reflexió filosòfica és el de la 
naturalesa de la justícia (què és justícia i quan s’és just) i com cal que 
s’estructuri i organitzi una societat per tal que se la pugui considerar justa. 
Aquest constitueix, de fet, un dels temes centrals del pensament platònic (i fins i 
tot, ja abans del període clàssic del pensament antic —segles V i IV aC— havia 
estat tractat obertament per un filòsof com Demòcrit). 
 

Aristòtil va deixar establert que seria just l’acte de 
tractar el que és igual de manera igual i el que és 
diferent de manera diferent, o dit en uns altres 
termes: justícia seria que cadascú fes i tingués el 
que li correspon. Doncs bé, d’acord amb aquesta 
definició, una bona manera de respondre a la 
pregunta sobre quan una societat (i les seues 
institucions de govern) poden considerar-se justa, i 
com caldrà que els seus integrants es comportin 
per ser ells mateixos qualificables de justos, serà 
formulant-se la qüestió sobre quin és l’origen de les 
societats humanes i quin és llur sentit, perquè 
aleshores sabrem quan una societat s’ajusta a la 

finalitat que li correspon (que serà tant com saber quan és justa) i què cal que 
els seus membres facin (que serà el mateix que respondre’s a la pregunta sobre 
què és el que els pertoca —correspon— de fer, és a dir: quan seran justos).1 
 
Doncs bé, les qüestions de l’origen de la societat i de la finalitat i l’organització 
que li pertocarien seran aquelles que es plantejaran les anomenades teories 
contractualistes, que constituiran el nucli de la filosofia política de l’edat 
Moderna i que, d’acord amb l’acabat de dir, seran formulades i desenvolupades  
amb la finalitat d’establir en què consisteix la justícia social i de discernir quins 
són els deures i els drets dels homes i com cal que la societat s’organitzi per 
salvaguardar-los.  
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 Això mateix es pot dir d’una altra manera: se sabrà llavors quins seran els seus deures i, 
correlativament a aquests, quin seran els seus drets (en la mesura que no hi ha dret sense deure, ni 
deure sense dret). 



 
Per als teòrics contractualistes serà precisament la salvaguarda dels drets 
fonamentals dels homes el motiu (és a dir, el sentit, la finalitat) pel qual es 
formarien i es conservarien les comunitats humanes. Aquests pensadors, per 
tant, creuen que no es pot parlar de drets efectius al marge de la vida en 
societat (en això, de fet, no seran originals, sinó que coincidiran amb els filòsofs 
anteriors a ells), alhora que consideren que la noció de justícia —i en això sí que 
contrasten amb alguns filòsofs anteriors, com per exemple Plató— no tindria 
sentit tampoc al marge de la societat, perquè el mot just només serviria per 
qualificar aquelles obligacions socials que ens permetessin gaudir dels drets que 
ens corresponguessin, mentre que qualificarem d’injustes totes aquelles altres 
accions que duguessin a negar-nos-els.2 La justícia per tant, seria un concepte 
propi de la vida en comunitat i mancat de sentit fora d’aquesta. En qualsevol 
cas, per conèixer quines serien aquestes obligacions socials i per saber quins 
drets o principis intentarien salvaguardar les societats humanes, allò millor serà 
—pensen— remuntar-se a l’origen mateix de la societat, al moment que 
anomenarem del contracte social. 
 
Si aquesta manera d’abordar la qüestió té lloc justament en l’anomenada edat 
Moderna (a partir de les darreries del segle XVI) és perquè és aleshores que es 
consolida la revalorització de l’individu que s’havia estat gestant els segles 
anteriors. És en aquell moment que esdevé hegemònica la idea que els 
interessos individuals són anteriors i més importants que l’interès de la 
col·lectivitat. Aquesta consideració re-
presenta un veritable gir copernicà res-
pecte a la filosofia política anterior, que 
tendia a supeditar l’interès dels indivi-
dus al de la comunitat, que era percebu-
da com un fi en ella mateixa. A partir 
d’ara, però, la societat s’entendrà com un mer mitjà per al benestar individual. 
Si fins ara tendia més aviat a ser concebuda com una exigència de la naturalesa 
humana, en endavant passarà a ser vista en termes d’associació d’interessos 
que només tindrà sentit en la mesura que descansi en el consentiment lliure 
dels subjectes que la integrin. La societat, per tant, ha de sortir de la lliure 
iniciativa dels individus, els quals, en constituir-la, cercaran millorar les seues 
condicions de vida i obtenir un seguit de beneficis impossibles de tenir (o de 
conservar) fora d’ella. Fins aleshores la filosofia política es preocupava d’escatir 
quina era la forma d’organització que faria justa una comunitat, qüestió de la 
qual depenia la felicitat del individus, sense, però, que es posés en dubte el 
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 És interessant fer notar aquí que entre les nocions de justícia i de bé existeix un clar paral·lelisme, i 

és que el bé de la comunitat (el bé comú) s’identificaria amb allò que anomenem justícia social o, 
simplement justícia.

 
Totes dues nocions es troben entre els conceptes centrals de la filosofia pràctica,
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ocupant-se específicament de la segona la investigació ètica, i fent-se càrrec de la primera la filosofia 
social i politica. 



valor absolut que la societat tenia. Amb la nova mentalitat contractualista, el 
valor de la societat passa a ser relatiu a la salvaguarda els drets dels individus, i 
el problema que esdevindrà el tema central de reflexió ja no serà el de 
l’organització de la societat, sinó el de la forma de govern justa. 
 

La societat es considerarà establerta 
a partir d’un contracte social acordat 
pels individus que, fins aquell mo-
ment haurien viscut en un hipotètic 
estat de naturalesa (habitualment 
considerat una mera ficció útil per a 
explicar què aporta la societat als 
individus que la integren i, en con-
seqüència, com cal que aquesta es 
governi i què cal que amb ella es 
garanteixi). Aquest acord se subscriu-

ria amb la finalitat de conservar i gaudir de la manera més efectiva possible dels 
drets i/o de la llibertat dels individus (és a dir, de les parts contractants). Es 
tractarà, per tant, d’un pacte condicionat. La societat no és el context que li 
escau a l’home per naturalesa, sinó l’entorn que li cal per interès.  
 
Segons entengui els termes del pacte cada teoria del contracte social, les 
societats resultants revestiran característiques molt diferents i els individus que 
les integrin apareixen dotats de drets i deures també diferents. A grans trets 
podem dividir aquestes teories en dos grups: aquelles en què la societat 
resultant es concep com un agregat de subjectes independents que s’haurien 
vinculat entre si per garantir de manera eficaç els seus drets individuals, uns 
drets que, si bé poden haver cedit en part a la societat i a les seues institucions 
de govern, conservarien, i podrien legítimament reclamar i recuperar cas de 
veure’ls amenaçats (els individus es reservarien, d’acord amb això, el dret 
d’oposar-se al poder polític resultant, i fins i tot el dret de rebel·lar-se en contra 
seua i de dissoldre la societat civil creada, en nom dels seus drets naturals i de la 
seua llibertat individual), i aquelles altres en les quals la societat resultant es 
concep com un tot al qual l’individu, sempre en nom dels seus drets naturals i/o 
de la llibertat i l’interès particulars, s’integraria sense possibilitat de fer marxa 
enrere i conservant, com a molt, el dret de dissentir, però en cap cas el de 
rebel·lar-se i desobeir. En aquest segon cas, el contracte social, tot i partir dels 
individus i efectuar-se (ja sigui de manera tàcita o com un esdeveniment històric 
concret) en llur benefici, exigeix dels subjectes que el subscriguin que es lliurin a 
la societat resultant, cosa que, a la pràctica, suposa a la recuperació de la idea 
clàssica de la comunitat política com a bé superior en nom del qual cal fer 
sacrificis personals, exigibles com a mal menor davant de al perspectiva, 
inacceptable, de caos i la violència que regnarien fora la societat organitzada. En 
el primer cas, parlarem de teoria liberal de la societat i del contracte social, que 



té en la filosofia política de John Locke (recollida en els Dos tractats sobre el 
govern civil, publicats en 1689) la seua referència fundacional, mentre que en el 
segon cas parlarem de les teories comunitaristes3 de la societat, que tenen en 
Thomas Hobbes i Jean-Jacques Rousseau les seues formulaci-ons canòniques, 
formulacions que es trobaran en la base de teories polítiques posteriors tan 
diverses com el feixisme, el comunisme o la democràcia jacobina.4   
 

En la base de la formulació de la teoria 
liberal trobaríem la consideració que 
l’individu naix dotat de drets naturals 
(indissociables de la naturalesa humà-
na) inalienables i innegociables, men-
tre que, en el segon cas, el de les teo-
ries comunitaristes es partiria, o bé de 
la consideració que tals drets no exis-
teixen (o no se’n pot estar segurs de la 
seua existència) i que, per tant, no es 

pot adduir la garantia d’aquest drets per justificar la constitució de la societat 
civil, que passarà a tenir sentit només en la mesura que suposi una millora per al 
benestar individual perquè proporciona als homes la seguretat i la igualtat 
necessàries per gaudir de la seua llibertat originària (sempre, és clar, en la 
mesura i en la manera que aquesta llibertat sigui compatible amb l’existència de 
la societat), tal com argumenta Rousseau, o bé de la consideració que l’home sí 
que estaria dotat de drets naturals, però que caldria que renunciés a alguns 
d’ells—sense retrocessió possible— perquè es donessin les condicions que 
garantissin el gaudi de la resta, tal com argumentarà Hobbes. 
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 La utilització del terme “comunitarisme” es consolida a partir de la diferenciació conceptual 
realitzada pel filòsof i sociòleg alemany Ferdinand de Tönnies (1855-1936) entre societat i comunitat. 
Tönnies reservava el primer terme per referir-se a les col·lectivitats formades per individus 
juxtaposats que mantindrien la seua independència personal i que actuarien segons el seu propi 
projecte vital, mentre que qualificaria de comunitats aquelles col·lectivitats que tendirien a constituir-
se com a organismes estructurats, en el si dels quals els individus, tendirien, correlativament, a perdre 
la seua independència individual i particular, i a esdevenir meres parts del tot.  
4
 Anomenarem democràcies de tipus jacobí aquells sistemes democràtics que tenen com a valor 

polític fonamental  la igualtat de tots els ciutadans, una igualtat que, en termes materials, tendeix a 
traduir-se en la uniformitat de tots ells, de manera que es procura, més enllà de la igualtat de drets i 
de deures, l’homogenització cultural dels ciutadans de l’estat, la laïcització de la vida pública i de la 
vida política i la conformació de l’individu segons un model únic, implantat i difòs principalment a 
través d’un sistema educatiu universal, obligatori i vertical. El qualificatiu de “jacobí”, emprat per 
definir aquest model de democràcia, derivaria del nom de la facció política triomfant del debat 
ideològic que es va produir en el marc de la Revolució Francesa.  
   Aquesta facció, que defensava la perspectiva acabada d’exposar era coneguda com la dels jacobins 
pel fet que solia reunir-se, a París, en l’església d’un antic convent de l’orde dels frares dominics, orde 
que a París era coneguda com dels “jacobins” perquè el primer convent que se’n va instal·lar  en 
aquella ciutat  es trobava al carrer de Sant Jaume (Saint Jacques). 


