
RESUM DE LA TERCERA TROBADA DEL TALLER DE 
PENSAMENT CRÍTIC SOBRE POLÍTICA – (31/01/2015 A.P. 

“SA FERA FEROTGE” DE BLANES)

Repassem l’abordat en les nostres dues darreres trobades. 

S’incideix en la importància d’omplir de contingut les paraules i dotar-
les del major grau de veritable coneixement possible, per respecte al 
receptor  d’aquestes  i  en  cerca  del  rigor  i  precisió  del  pensament 
propi,  de  la  comunicació...  Al  fil  d’aquesta  “possibilitat”  del 
coneixement,  s’aborden les tres postures clàssiques al  respecte: la 
relativista, la escèptica i la dogmàtica. Es caracteritzen les tres i les 
referenciem a les respectives actituds següents: “depèn”, “dubte” i 
“sí” o “no”.

Es recorden els arguments a favor de que sigui un o siguem tots els 
qui haguem d’exercir legítimament el poder.

Es demana que es llegeixin els resums de les trobades, publicats a la 
web  (https://xarxadestudis.files.wordpress.com/2015/01/dossier-i-
taller-de-pensament-crc3adtic-sobre-polc3adtica-trobades-1-i-2-a-p-
sa-fera-ferotge.pdf),  així  com  la  bibliografia  recomanada:  La 
República (Plató);  la  Lletra  a  Meneceu,  d’Epicur;  El  Discorso 
sobre la  Dignitat  de l’home (Pico  della  Mirandola),  i  el  Segon 
Assaig sobre el Govern Civil (John Locke).

En haver deixat pendents, en les dues darreres trobades, l’anàlisi de 
conceptes necessaris: LLIBERTAT i JUSTÍCIA, ens hi ocupem d’ells en 
aquesta tercera trobada, iniciant el nou abordatge amb el d’un dels 
conceptes inseparables de la política:

LA LLIBERTAT

Es fan les següents afirmacions:

A) MAI,  FINS  A  HORES  D’ARA,  HA  ESTAT  PROVADA   
L’EXISTÈNCIA DE LA LLIBERTAT DE L’ÉSSER HUMÀ.

B) SENSE L’EXISTÈNCIA DE LA LLIBERTAT NO TENEN SENTIT   
LES NORMES DIRIGIDES A EVITAR, INFLUIR O MODIFICAR 
LES CONDUCTES.



Com exemple d’això, es resumeix la tesis de Gimbernat en el 
seu article:  “¿Tiene futuro la dogmàtica juridicopenal?”. 
S’ofereix aquest article a qui ho demani i es recomana la seva 
lectura i reflexió.

Convenim, en aquest moment, inicial i provisionalment, que la 
llibertat  consisteix  en  el  “poder  triar,  mitjançant  la 
voluntat,  entre  vàries  opcions  d’actuació”  (incloent  el 
pensar i el fer en el termini “actuació”).

C) Dos  tipus  de  circumstàncies  incideixen  en  aquest  fer:   
ELS CONDICIONANTS i els DETERMINANTS:

Podem vèncer els condicionants, però no els determinants, que 
no poden (és impossible), desobeir-se.

D) LLIBERTAT DE LA VOLUNTAT:  

Hem de distingir, al menys, dues classes de llibertat: la d’obrar i 
la de pensar. A una se l’ha anomenat  “llibertat política” (a 
ella es refereix Stuart Mill a la seva obra: Sobre la llibertat), 
la  de  pensar  és  l’anomenada  “llibertat  de la voluntat” o 
“lliure albir”.

Així,  ens hi  trobem davant  la  possible  llibertat prèvia a la 
formació de la voluntat o voler (la de la voluntat), i la 
llibertat posterior al voler o formació de la voluntat: la 
de fer allò que volem. Es recomana la lectura de l’obra de 
Schopenhauer:  Els  dos  Problemes  Fonamentals  de 
l’Ètica. 

(Llibertat de la voluntat o lliure albir)  Voluntat/voler  (Llibertat política o   
d’acció)



EXEMPLES: LES SECTES DESTRUCTIVES AFECTEN A LA PRIMERA; 
OBSTACULITZAR LA MEVA VOLUNTAT DE SORTIR D’AQUEST LOCAL AFECTA A 

LA SEGONA.

Com  a  contrapunt,  es  discuteix  sobre  l’existència  actual  de 
l’esclavatge,  la  seva  forma  i  si  la  naturalesa  fa  a  algunes 
persones esclaves, incapaces d’auto governar-se.

Es  proposa  una  anàlisi  sobre  el  següent:  “justificació  del 
càstig”, amb una extensió mínima d’un foli, per una cara, que 
hauria  d’entregar-se  en  iniciar  la  quarta  trobada  (si  no  s’ha 
enviat abans).

Bibliografia: A part de la ja esmentada, es recomana la lectura 
de:

- Discurs sobre l’esperit positiu de Auguste Comte 

(traducció de Julian Marias, accessible a la següent pàgina 
web:  http://biblio3.url.edu.gt/Libros/comte/discurso.pdf),  en 
especial, l’anomenada Llei dels tres estats.
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Per a dubtes, suggeriments o aportacions: Jaimenadal@icam.es o 
PartisansBohemis@gmail.com  
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