
 
 
 
 
 

MORAL I SOCIETAT 
 
FRAGMENT 1. 
 
L’home actua moralment, únicament quan s’adreça a fins superiors marginant 
els individuals, quan esdevé servidor d’un ésser [d’una entitat, de quelcom] a ell 
mateix i a la resta dels individus. Ara bé, quan s’abandona el recurs a nocions 
teològiques, superiors a l’individu, no hi ha cap més ésser moral [entitat moral], 
empíricament observable, que aquell format pels individus quan s’associen, és a 
dir, que aquell format per la societat. Cal escollir. A no ser que el sistema d’idees 
morals no sigui res més que una al·lucinació col·lectiva, l’ésser al qual la moral 
uneix les nostres voluntats i que esdevé l’objecte eminent de la nostra conducta 
no pot ser d’altre que l’ésser diví o l’ésser social. Descartem la primera de les 
hipòtesis perquè no pertany a l’àmbit de la ciència [ciència social]. Ens resta, 
doncs, la segona, amb la qual, com veurem, n’hi ha prou per respondre a totes 
les nostres necessitats i totes les nostres aspiracions. 
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FRAGMENT 2. 
 
Tantes vegades com deliberem per tal de saber com ens cal actuar, una veu 
parla en el nostre dedins i ens diu: aquest és el teu deure. Quan no complim el 
deure que se’ns ha mostrat, sentim un altre cop la mateixa veu que protesta 
contra les nostres accions. Ja que ens parla en to de manament, percebem que 
es tracta d’una veu que prové d’un ésser [d’una instància] superior a nosaltres; 
però se’ns escapa quin ésser serà aquest i quina cosa serà. Per aquest motiu, la 
imaginació dels pobles, a fi d’explicar-se aquesta veu misteriosa l’accent de la 
qual no coincideix amb el d’una veu humana, ha pensat en personalitats 
transcendents, superiors a l’ésser humà mateix, esdevingudes objectes de culte, 
sense aquest culte res més que el testimoni exterior de l’autoritat que se’ls 
reconeix. Ens toca a nosaltres despullar aquesta concepció de les seues formes 
mítiques i a través del símbol atènyer la realitat [a què aquest símbol fa 
referència]. La societat, en formar-nos moralment, ha posat en nosaltres els 
sentiments que ens dicten la conducta de manera imperiosa o que ens forcen a 
reaccionar amb energia sorprenent quan no volem sotmetre’ns a llurs proposi-
cions [imperatius morals]. 



La nostra consciència moral és obra i expressió de la societat; quan la nostra 
consciència parla, la societat mateixa parla en nosaltres. El to amb que se’ns 
adreça és la millor prova de l’autoritat excepcional amb què es revesteix. 
 
Encara més: no únicament la societat és una autoritat moral, podem també 
sospitar que la societat és l’única mena i font d’autoritat moral. Sens dubte ens 
agrada de pensar que hi ha individus que deuen el seu prestigi únicament a ells 
mateixos i a la superioritat de la seua naturalesa. Però, a què li’l deuen? A llur 
extraordinària força material [riquesa]? Atès que la societat rebutja actualment 
la superioritat física [material i corporal] en matèria moral, aquesta superioritat 
no confereix cap mena d’autoritat moral. No sols no es té respecte a un home 
pel fet de ser molt fort [de tenir molt de poder o gran potència física], sinó que 
gairebé ni tan sols se’l tem: al cap i a la fi la nostra organització social tendeix 
precisament a impedir-li que abusi de la seua força, i fer-lo d’aquesta manera 
menys perillós. ¿Potser una gran intel·ligència, unes aptituds científiques 
excepcionals, seran suficients per proporcionar-li, a aquell qui en gaudeixi, el 
privilegi d’una autoritat ètica proporcional a la seua autoritat mental? 
[Certament que no, tot i que] Fins i tot en aquest supòsit caldrà acceptar que 
l’opinió pública ha de reconèixer un valor moral a la ciència. Galileu mancava 
d’autoritat davant del tribunal que el condemnà. Per a un poble que no creu en 
la ciència, el geni més gran en les ciències mancaria de tot ascendent sobre els 
altres. Un grau superior de moralitat potser seria més eficaç? En aquest supòsit, 
encara resultaria indispensable que aquesta moralitat fos la reclamada per la 
societat, ja que un acte no aprovat per la societat com a moral, sigui el que 
sigui, no seria mai de profit a qui el fes. Tant Crist com Sòcrates van ser 
personalitats immorals per a la major part dels seus conciutadans, i no tenien 
autoritat als seus ulls. En una paraula, l’autoritat no es troba en res d’exterior, 
d’objectiu, que la implicaria lògicament i la produiria de manera necessària. 
L’autoritat es troba del tot en la idea que els homes se’n fan; és un tema 
d’opinió i l’opinió és una cosa col·lectiva, és el sentiment d’un grup. 
 
Resulta, d’altra banda fàcil de comprendre que tota autoritat moral té el seu 
origen en la societat. L’autoritat és el caràcter d’un home que se situa per sobre 
de la resta; és el caràcter d’un superhome. Ara bé, fins i tot l’home més 
intel·ligent o el més fort o el més recte, continua sent un home; entre ell i els 
seus proïsmes únicament hi ha diferència de grau. Solament la societat es troba 
per sobre dels individus. En conseqüència, tota autoritat deriva de la societat. 
Ella, precisament, comunica a aquestes o a aquestes altres qualitats humanes 
[valors] el seu caràcter especial, el privilegi que enlaira per damunt de la resta 
els individus que les posseeixen. Arriben a ser superhomes perquè, així, 
participen de la superior transcendència de la societat en relació amb els seus 
membres. 
 



Apliquem tot el que acabem de dir a les regles de la moral i, d’aquesta manera, 
l’autoritat de què aquestes gaudeixen quedarà explicada. Perquè la moral és 
realitat social [fet social], [malgrat que] ens apareix, i sempre ha aparegut als 
homes, com a dotada d’una certa transcendència ideal; ens adonem que 
pertany a un món que ens supera; això ha induït els pobles a veure-hi la paraula 
i la llei d’un poder sobrehumà. Si hi ha idees i sentiments en què és concentra 
de manera eminent l’autoritat del grup, són indiscutiblement les idees i els 
sentiments humans. 
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Qüestions 

 
a. Abans de res expliqueu que vol dir «actuar moralment». 

 
b. Expliqueu el sentit de la primera frase del text:  

 
«L’home actua moralment, únicament quan s’adreça a fins superiors marginant els 
individuals, quan esdevé servidor d’un ésser [d’una entitat, de quelcom] a ell mateix i a la 
resta dels individus.» 

 
c. Hi esteu d’acord amb aquesta afirmació? Cas negatiu, justifiqueu per què. 

 
d. A continuació, exposeu, amb les vostres paraules, el contingut d’aquest 

fragment. 
 

e. Comenteu el segon fragment, de caràcter principalment expositiu. 
 

f. Durkheim afirma que «solament la societat es troba per sobre dels individus» 
i que «en conseqüència, tota autoritat deriva de la societat». No hi hauria, 
però, realment, res més, sobre la societat, que ens permetés jutjar els valors 
d’aquesta sense caure per sobre del relativisme moral? Digueu què seria això 
i, tot seguit, feu una crítica a aquest pretès relativisme moral. 
 
(Cap la possibilitat que, malgrat tot l’explicat, continueu pensant que el 
relativisme moral és una postura acceptable. Si és així, no contesteu la 
pregunta anterior i, per contra, intenteu defensar aquest relativisme.) 
 
 
 
 


