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DIFICULTATS A LES QUALS S’ENFRONTA JOHN RAWLS 

EN EL SEU ESFORÇ PER DEFINIR TEÒRICAMENT UNA 

SOCIETAT JUSTA 

a. Com s’arriba a determinar què és just? 

 

Ens trobem davant d’una multitud de teories sobre la justícia, confrontades 

entre si, en base a les quals és impossible arribar a un acord, de manera que 

ens veiem abocats a una disputa constant en la qual, els uns, s’esforçarien per 

imposar determinats ideals a uns altres, els quals, al seu torn, mirarien 

d’imposar els seus.  

 

b. Les dificultats que sorgirien d’una aplicació no matisada del principi  

       utilitarista de maximització de la felicitat. 

 

     L’utilitarisme podria arribar a acceptar com a justa la desgràcia i l’explotació 

d’una minoria si d’aquestes es derivés la utilitat i la felicitat de la majoria (una 

possibilitat, aquesta, que s’oposa als nostres sentiments i intuïcions sobre la 

justícia).  

 



PUNT DE PARTIDA 

Rawls parteix d’una concepció de la societat com un sistema de cooperació 
entre persones lliures i iguals que persegueixen la plena satisfacció dels seus 
interessos i garantir la màxim els seus drets, molt especialment, el dret a la 
llibertat, considerat per Rawls el dret fonamental i prioritari. 

 

La qüestió és, llavors, trobar uns principis que: 

 

a. Maximitzin els avantatges de la col·laboració.  

 

b. Minimitzin els perjudicis que cap esperar de l’heterogeneïtat dels individus i 
de la diversitat de comportaments que és imaginable. 

 
Cal pensar que: 

 

Seria, impensable renunciar a la llibertat (o a part d’aquesta) a canvi de 
confort, seguretat o algun tipus d’eficàcia (seria absurd renunciar a la 
llibertat en nom de drets i interessos secundaris). 



EL RAONAMENT DE RAWLS 

     Cal que ens proposem un exercici mental consistent a imaginar el 
moment fundacional de la societat (un moment que mai no ha 
existit, però que, d’haver tingut lloc, hauria d’haver estat com ens 
l’imaginem):  

 
Els futurs integrants de la societat es reunirien per acordar quines 

haurien de ser les condicions sota les quals estarien disposats a 
conviure, unes condicions que, en conseqüència, haurien de 

maximitzar els avantatges i minimitzar els possibles perjudicis. 
 

 Val a dir que, perquè les condicions acordades fossin acceptables per tothom 
caldria que els participants de la deliberació desconeguessin del tot quina seria la 
seua posició futura en la societat que es disposen a constituir. Així, les seues 
decisions no es veurien influïdes per interessos particulars derivats d’aquestes 
posicions (els avantatges de les quals tendirien a voler conservar i potenciar, al 
mateix temps que mirarien de pal·liar els respectius desavantatges) sinó que seran 
totalment imparcials i dictades per la simple raó.  



EL VEL D’IGNORÀNCIA 

Aquest vel d’ignorància queda garantit si els participants en el nostre hipotètic diàleg desconeixen:  
 

1. La posició (estatus) que ocuparan en la societat, és a  dir: 
 

a. Si treballaran pel seu compte o per compte d’altri. 

b. Si formaran part de la classe dirigent o d’una classe subalterna. 

c. Si disposaran de recursos o viuran en la pobresa.  

d. Quin serà el seu sexe  

e. Quina serà la seua llengua, cultura i religió. 

f. Si viuran en la seua societat d’origen o seran immigrants 

g. ... 
 

2. La sort tinguda pel que fa a la distribució de les capacitats i condicions personals, És a dir:  
 

a. Si tindran salut. 

b. Quines seran les característiques específiques de la seua psicologia personal (quina serà  

c. la seua força de caràcter, la seua autoestima, etc.) 

d. Quin serà el seu grau d’intel·ligència, la seua força física... 
 

3.  El seu camp d’interessos i la seua vocació 
 

4.  Les condicions generals de la societat en la qual viuran, és a  dir: 
 

a. El grau d’organització social i els recursos materials que es posaran a la seua disposició. 

b. El nivell cultural. 

c. Les característiques del sistema educatiu. 

d. ... 

 

 
 



ALLÒ QUE CALDRÀ SABER 

Per contra, els participants en el diàleg haurien ser plenament  

conscients de les següents qüestions de fet: 
 

a. La cooperació entre els humans és necessària atès que hem de 

    conviure en un espai geogràficament limitat i que els recursos 

    naturals disponibles són finits. 
 

b. Els plans vitals de tota persona es poden veure afectats, limitats i, fins i  

    tot, anul·lats a conseqüència de la interferència dels altres. 
 

Així mateix, perquè les decisions preses siguin veritablement 

raonables caldrà que els participants en el diàleg coneguin: 
 

a. Els principis generals de l’economia 

b. Els principis generals de tota organització social 

c. Els principis generals de la psicologia humana 

 



EL CONTRACTE SOCIAL 

Sembla clar que, d’una situació originària com l’acabada de descriure, se seguirien els següents acords: 
 

a. Quedaria garantida, en tot moment, la màxima llibertat possible per a tothom. 

b. Quedaria garantida l’existència d’una situació inicial d’igualtat entre tots els individus (resultaria inadmissible 

    iel reconeixement de privilegis). 

c. Les condicions de vida d’aquells que finalment resultessin més desafavorits haurien de ser tan poc 
desfavorables com fos possible. 

 

Aquests acords poden resumir-se en dos principis fonamentals el respecte als quals donaria legitimitat a la 
societat i a les seues institucions i lleis: 
 

Principi d’igualtat: cada persona ha de tenir un dret igual a la més àmplia llibertat possible, és a dir, que les 
llibertats fonamentals de cada persona han de ser compatibles amb el dels altres.  
 

Principi de diferència: les desigualtats socials que poguessin produir-se en el si de la societat serien admissibles 
únicament si: 
 

a. Redundessin en benefici de tots (és a dir, del bé general) i, especialment, d’aquells menys avantatjats. 
 

Aquesta consideració constitueix el que Rawls anomena “principi maximin”, pel qual s’estableix que cal 
maximitzar l’atenció i la discriminació positiva cap als individus psicològicament, físicament i/o 

socialment més dèbils. 
 

b. No impliquessin que els diversos càrrecs, posicions, funcions i responsabilitats deixessin de ser assequibles a 
tothom en règim d’estricta igualtat d’oportunitats (dit d’una altra manera: qualsevol limitació de la llibertat d’un 
individu ha de ser estrictament provisional i sempre reversible). 

 

A vista d’aquests dos principis podrem definir com a justa tota situació en la qual tots els recursos, possibilitats i 
posicions socials estiguin distribuïts de manera igualitàriament o aquella en la qual, si finalment no estan distribuïts 
de manera igualitària, és perquè la desigualtat beneficia tots els membres de la societats. 



LA JUSTÍCIA EQUITATIVA 

Rawls anomena “justícia equitativa” aquesta concepció de la justícia i  

considera que és la manera més correcta d’entendre què es vol dir quan 

s’afirma, de manera genèrica, que justícia és que cadascú tingui el que li 

correspon, i és que, en aquesta teoria, les diferències socials: 

 

a.  Serien admeses només en la mesura que afavorissin el bé  

     general (exigència que es derivaria de la consideració de tots els 

     ésser humans naixem iguals, amb idèntica dignitat). 

 

b. Serien acceptables en la mesura que fossin el fruit únicament de 

    la diferència de mèrit personal i en cap cas de causes moralment 

    irrellevants (com ara la malaltia, el sexe, limitacions constitutives, origen, 

    etc.), raó per la qual s’estableix la necessitat de garantir una especial 

                      atenció a les persones que es trobin en aquestes situacions (a les quals 

                   es discriminaria positivament). 

 


