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L’ÈTICA DEL DISCURS 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

La teoria ètica del discurs va ser 
exposada pel filòsof alemany  
Jürgen Habermas,1 que va prendre 
nota de l’existència d’una plurali-
tat de teories ètiques i del fet que 
la moralitat sembla dependre del 
context cultural (es donen morals 
diferents en les diferents cultures 
humanes) i històric (cada època 
presenta concepcions morals pe-
culiars). En base a aquestes apre-
ciacions, Habermas conclou que 
no existiria objectivitat en la 
reflexió moral i que, per tant, els 
valors ètics i les màximes que 
d’ells es derivarien no serien mai 
definitius sinó que es trobarien 
sotmesos a canvis i variacions: 

se’ns apareixe-rien com a incapaços de determinar què està bé i què està malament 
d’una forma definitiva, de manera que cap d’ells no semblaria millor que els altres. A la 
vista d’això, els valors en si mateixos perdrien importància i la nostra atenció passaria a 
centrar-se, no en els conclusions de la reflexió moral sinó en la reflexió moral mateixa, 
és a dir en el mecanisme que usaríem per a determinar els valors, la correcció o 

                                                 
1
 Jürgen Habermas. Nascut a Düsseldorf (Alemanya) el 1929. Va estudiar filosofia, psicologia, literatura 

alemanya i economia a les universitats de Gotinga, Zurich i Bonn, on es va doctorar. De 1956 a 1959 va ser 
ajudant i col·laborador de Theodor Adorno a l'Institut de Sociologia de Frankfurt del Main. Entre 1964 i 
1971 va exercir com professor en la Universitat de Frankfurt, i es converteix en un dels principals 
representants de l’anomenada Teoria Crítica. De 1971 a 1983 es va ocupar com a director de l'Institut Max 
Planck, de la "investigació de les condicions de vida del món tecnicocientífic". L'any 2001 va obtenir el 
Premi de la Pau que concedeixen els llibreters alemanys. El 2003 fou guardonat amb el Premi Príncep 
d'Astúries de Ciències Socials. Teoria de l’acció comunicativa és el títol més destacable de la seua 
extensíssima obra. 
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incorrecció de els nostres actuacions, els principis de l’acció política o les lleis. Deixen 
d’importar-nos les conclusions, sempre modificables i en constant transformació, i passa 
a interessar-nos el marc de la convivència social, en el si de la qual els criteris i valors 
morals i polítics evolucionen. 
 

Habermas constata que tota moral suposa l’existència d’una comunitat d’individus 
(és a dir, que no es dóna fora de l’àmbit social), on tots els subjectes que la 
integren tenen les mateixes obligacions (o, dit d’un altra manera, que els mandats 
morals afecten a tots de la mateixa manera). És en el si de les comunitats humanes 
on es verifiquen els canvis en les concepcions morals dels que parlàvem més amunt 
(això és: al llarg de la història de cada comunitat uns valors són substituïts per uns 
altres i, allò que un dia constituïa una referència de correcció, més endavant perd 
tota la seua significació). Habermas planteja, aleshores, que, siguin les que siguin 
les decisions que, en matèria ètica es puguin prendre en un lloc i en un moment 
determinats, aquestes seran acceptables si s’han pres de manera raonada i en base 
a un diàleg en el qual totes les persones afectades per les decisions que es 
prenguin hagin pogut participar en peu d’igualtat i amb tota llibertat. Com es veu, 
la proposta ètica de Habermas no cerca definir què està bé i què està malament 
sinó quins requisits han de complir-se perquè, sigui la que sigui la decisió –mai no 
definitiva- que prenguem sobre el que està bé i el que està malament, el 
procediment seguit sigui èticament acceptable. L’ètica habermasiana és, per tant 
una ètica formal i procedimental: no diu què hem de fer sinó que se centra a 
determinar de quina manera hem de relacionar-nos per a prendre decisions en 
l’àmbit ètic i polític, sigui aquestes les que siguin. Així, si partim que tota decisió en 
aquestes matèries serà acceptable en la mesura que es prengui en base a raons i de 
manera dialogada (és a dir que sorgeixi d’un consens racional), caldrà que 
acompleixi les següents condicions: 
 
a. Universalitat: tothom ha de poder participar en el diàleg. 

 
b. Igualtat: tothom ha de tenir les mateixes possibilitats de participar i tothom té 

el mateix dret a ser escoltat. 
 

c. Llibertat: les úniques limitacions acceptables seran les imposades per la 
mateixa racionalitat (és a dir, els principis lògics). Ningú no pot veure limitada la 
seua participació en el diàleg a causa de cap mena de coacció. No pot vetar-se 
cap qüestió (ha de poder-se parlar de tot). 
 

d. Reversibilitat: les decisions preses han de poder ser revisades en tot moment.  
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Aquestes condicions d’un 
diàleg ideal, diàleg que 
Habermas anomena dis-
curs,   garanteixen la seua 
rectitud i esdevenen els 
valors, estrictament pro-
cedimentals, a respectar 
per tothom en tot mo-
ment i, per tant, les nor-
mes morals que obliguen 
tothom. Quan es respec-
ten es dóna una situació 

de justícia. A aquestes normes morals se’ls afegeixen les següents normes 
lingüístiques, el respecte a les quals garanteix la comunicació: 
 
a. Intel·ligibilitat: allò que es diu ha de poder ser comprensible per tots (això 

implica, fonamentalment, el respecte ales normes gramaticals). 
 

b. Veritat: allò que es diu ha d’ajustar-se a la realitat (sempre d’acord amb l’estat 
actual de coneixements). Aquesta exigència ens duu a pensar que l’interlocutor, 
és a dir el subjecte que participa en el discurs ha de ser competent. 
 

c. Veracitat: tota intervenció ha de ser sincera. 


