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EL CONTRACTE I ELS DRETS MOGALS
Eusebio Femández

Semprc que he intcntllt rel'lexinnar sobre el que pmlria ser la jusLÍcia o sobrc
el que caldria qualifiear cllm a 'jUSb
m'IHlI1 vingllt a la lIlclT1lJria els mllts final:; de la eonfereneia de comiat de
Hans ~clsell com a membre aetiu de la
Universitnt de CnlifiJrnia, prollullcinda
el '27 de 1llaig dc 1952 a Berkcley, Són
els següellts: d-Ie cOInen¡;nt aqucsl
assaig pregllntant-mc qu,~ és la justícia,
Ara, en cllneloure'l, SI; que 110 he respost In pregunta. L ','mil' que om pOl
salvar aquí és la I~OInpnnyia. HllLlrill cslat illÍltil, pcr la meva banda, pretendre
que jo reeixirill allil on els pcnsadors
més il·lustres han frneassllt. Veritablcmcrll, 110 sé si pUl.' afirmar que és la
justícia, la justícill absoluta que la humanita t dcsitja d'atimyer. Només pUl.'
estnr d'aenrd lIrnb el fet que cxisteix
una jllslÍl~ia relativlI i pUl: afirmnr que
l~S la jllstieia per a mi. Ales que la cicn-
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cia es la meva prol'essió i, dones. el mes
importan!. cn la IllCI'H vida, la jllstícia,
al lIlell parer, es d{ma cn I'ol'l.lrc sneial
sola la protecei{, del ([¡Ial 111I1 progressar la recerca de la vcrilat.. La Inlwn
juslicia, all,apdavall. es la de la Ilibertat., la de la pau; la justicia de la dClllocr[¡cia. la de la tolen'ulI:in.> 1
TOI i no coincidir amb (,1 relativisme de
H, ~c1sel1 ui nmb el seu cSI:epticisme
sobre les pnssibilitats de la racionalilnl
pr[lL:lil'a'\ penso que pne treure profil
de les idees expressmles en el t.ext. esmentul. antcrionnent. Aquí lampoc IIn
intent.o de del'inir qn" es In justíl:ia
absoluta, sint'l d'exposar uns criter'is
lIIillirns de justicia eapat<ns de convertir-la en un ideal int.ersubjccl.in i univeI'slIlitznble eu clJntcxtn!:\ hisü\rics dctenninats. La justícia de la Ilibcrtat, de
la ¡mu, de la dcmoerilcia i de la t.olerilllcia i un ordre social "sola la protecció
del qual poI. progressar 1u recerca de la
verital" permeten d'e1abnrar uLJUl'.SIS
critcris mínillls, Si es possible de trobar
bnlles mOI]S a favor deis valnrs de Ilibertat, dc pau, de tolerilllcia i de demncn'tcia, si llur aplicaeió a casos concrets
pot scr objecte d'una diseussió racional,
imparcial, lIiurc i inFul'lllllda, si hi ha la
possibilitnt de comparar sistemes morals, societats i institueions polítiques i
d'cnunciar judieis de valor Hrgulllcntuts sobre lIur jusI kia () injustíeia, hau-

rem surtit del ]Juran)" que considera que
la justícia l'S scmpre rclativa i que la
validesa deis lIlellS jlldieis de valor estil
limitada lIecessiu'iamcnt ul mare deis
'1neIlS" judieis dc VUIIlL
El nexe entre juslíeia i lIibcltat: 1 facilita
rnolt les coses, I'ins al punt que estur'iu
disposat a 111l1ntcnir que la jllstíeia consisteix el1 el descnvolllpamcnt de la lIibertat si no I'os que Iii hu UII altn~ valor
equ i]JHl'llble en importhllcia, que és la
igualtat. Podríem, doncs, partir de la
idea que la justíc:ia consisleix en la síntesi correcta de lIibertat i d'igllall.at~,
Perú. quina lIibertat? Cree que aquí cal
lInn I'd'ereIH:iu a In tmdiciét del pensa111I:l1t liberal, ja que considero que la
co~'ce(lei(í libcru~ d(; la llibertnt ós la
Ines adequada, 51 mes no eom u necessari pllnt de partem;a. El liberalisrne,
ha indicat Rull' DahrelldorJ', és el resultnt de la suma de la misuntropia i de
l'espeJ'alll;a, de la re en la I'ort<a i 1m el
dret de I'individu i del dnbtc dnvant la
pel'leecíó de les coses humanes, tI'una
< mien de moral i una mica de teoria del
eOlleixell\cnt'· ."
D'nquí, que la cOllcepció libeml de la
lIibertat sigui deutora d'lllla teoria del
cuncixement "obre lu condició humanu,
les seves neecssituts, Iímits i espcrances,
i d'una teorill JIloral que tó cnm u nudi
fonarnenlal I'individualismo ¡,tit:, és a
di¡'la digllitut, la inviolubilitat i I'auln-
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relll sorl iI del pa nU1Y que (:ollsidera que
Ii! justíeia és s('mp~'e ~'e!ativa i que 11,1
validesu deis meus Judll:ls de valor esta
limitarla nen,ssiu'ialllent al man: rlels
"IIICUS> judieis dI.' valor.
i
Elucxe elltre jllstícia i lIibel'lat: I'aeili~n
molt les coses, fins al punt que estnl'lu
disposut a muutenir qlll: la jllstÍcia eOl~
sistcix en el descnvolupameut de la 111hcrtat si no 1'05 que hi ha un altre valor
equiparable ell imjHlrto.ncia, q~ll: és la
iuualtaL Podrícm, dones, partir de la
b
., •
••
l'
idca que la ]ustlem conslsteLx en a smtesi correcta de lIibertal i d'igualtat-l.
P(:n\ quina lIibertat? Crec que aquí cal
IIIHI rel'cri'IH:ia u la tradicit', del pensamellt liberal, ja que considero que la
e(]]u:epei"1 libcral de la lIibertat és In
méii adequada, si U1l\S [Il.~ eo~n a u;ccssari [Juul dc partclu;a. El Iiheralisme,
ha illdicat Hal f Dahrcllllorl', és el resultat de la suma de la misantropia i de
I'espcran<;a, de la 1'1.' en la I'on;a i en el
drct de l'individu i del dubte davant la
IH:rl'ccció de les COiiCS I;Uluanes.. ~runa
«mica de moral i una mica dc teona del
coucixelllcn t,·.c.
J)'aquí, flue la cuncepció liberal.de la
\libcl'tat si"ui deutora d'una teorHl del
coneixeme~tsobrc la condició humana,
les iieves necessitats, límits i esperances,
i d\lIIa teoria moral que té com a nucli
I'onamental !'individualisme etic, éii a
dir la dignilat, la inviolabilitat i I'auto-

nom ia deIs ésscrs humanii, ¡\ ixí, dones.
eal fer compatible la lIibertat amb 1'1.'xisti~llci a dc l' a utoritat: lIIen tre < el s 110mes siguin CIJIll SÓll, q~1I1iicvol soeielal
necessital'o. certes normes, i aquestes
haurnn de ser prntegides mitjane,¡ant
sancions. Si rnés no. un "Estat mínilll'
és imprescindible.> llero tmllbé cal tenir en comple, i aixo és importunt, que
<mentre els homes sigui n com s6n, (:5
possible que aquestes norllles i les insthneies que hom ha inventat per a \lur
protecció resultin erl'OniCii i, conse·
güentment, hagin uc ser tl'llnsl'ormades,lJ. Ncecssital, uClIles, d'IJlUI autoritat que limiti la lIibertat; aixo és incvitable. Penl, tumbé, necessitllt el'una
tl'alliifol'lllaci/l de I'autol'itat, d'una I'Cvisió, d'un I.:ontml, jn qne, si el més
important és l'individu, tot el sistelllu
ha ue descansar sobre la pl'Oteccifl de In
seVll intcgritat, de les seves necessitats,
dcJ¡; iieus drets 11I0mb, deis scus plans
de vida i de les seves opcions personals
compatibles amb la \libel'tut deis altres
individus i amb un nrdre estlltal regulador deis conflicte~ iiocials. Les organitz:leioos soeials i les inslit1Jl~ions jurídico-plllitiques no tenen autonornia,
penjllc no S{Ul fins, sinó rnitjans al scrvei uelii fins deIs individus. La lIibertnl
csdevé el primer alial de )'autonomia
moral, la po~sibilitat de la seva netllació. D'aquí deriva 111 necciisitat -juntarnellt alllb la protecció de la vida i de
la inlegritat. física i moral dc leii persones en I'ront de ies agressions extel'lles i
dc I'arbitrurietllt que 1'llutoritllt lJa de
dul' a terme- de garanlir la c1iscussilÍ
1I iure, ]'clecció, In revisit'J de les ['ormes
d'organitzaeió de la convivi:mcia, en definitiva, els drets de lIibcrtllt dc conscilmcia, de pensament, d'opinifí, d'expressió, de partieipaeilJ política cn situacions d'igualtuL Corn ha indicat
Hall' Dahrelldol'l', «j'illdividllalisme delii
libcnlls adqllireix scntit plc només ell
relació amb el sup~)sit epistemologic
que cap ésser humano sap totes les respostes, que eom a mínim nll hi ha cap
ccrleSll flue la l'esposta eorresponent si{Tui o no coneela. Vivim en UlI boritzlí
d'incertitud fonulIlental. Un dubte així
davant I'absolllt porta a exigir l'establiIllent d'lIneii cil'eumsto.ncies que perme1.in de donar. 1.'11 cHda moment, resposteii di I'erelll~ i que, u ullis a més,
l:allviin amb el tcmps; a exigir I'eiitablillIent d\lIIa 50eietat oberta. Eii aquí on
lldquireix sentit I'interes deIs liberals
per la lIibertat d'opinió i, tumbé, per les
institucions polítiques que flln un principi del canvi: !'interes per la democrucia entesa d'aqueiitll manera.' 7

L'estal de dret
La conccpció liberal de lu !libertal s'e-

rigeix sobre dos pilars que la fan I'aetible: la defen~a deIs drets individuals
fonamen tnls i I'exist.cneia d'un estat de
dreL. Quant. a I'estat de drct, la seva
exi~tencia és sernprc una garantia per a
¡'autunomia, lu segurctnt i In lIibertat.
deis individus. La subordinació del podel- polític a nurmeii jurídiques de eaire
general i p¡'¡bliques, que ens permeten
de coneixeJ' les competencies, el mare i
els Iímits de lu iieva aetuaei6, dóua conl'ialH;a i segurelat al ciutado. en j'exercici \Je les llibertllts. L'expericncia enii
dCIllOiitTll que restat (alhTlJnes instituCiOIlS, fu ncionnris, etc.) pot acluar
nrbitrnriu11lent, i viola fills i 101 la Illawixa legulitut qlle ha creat: és per aix!,
que calcn normes jurídiques que protegcixin In nOiit1'll llibertat enfl'Ont de
possibles violacions del poder polític
qllan aquest. va més ellllo. deIs límits legals uc la iicva competencia; és pel' aix()
quc calen Inlllbé institucions polítiques
o judicials que cOllt.rnlín la ,eva actuació. Cnnvé no caure en el parany d'arribar n lldmetre iiupoiilldes I'aons d'estut
nI margc de la seva autcnlica ruó de
iier: e]¡; dretii IlUlllllllii l'ollHlnelltals.
I)'altra balldn, I'cslal de dret ha de
possibilitllr el catlvi pacífic a través de
Illodificacions inst.ilucionals i constituciollals, quc, tot gaJ'Hntint la crítica i la
dissidencia, deixin scnse arguments els
[Jartidaris de la l'lIptUl'll de la legalitat i
tle lcs solucious revolucionurics, La
violcncia terrorisla no té espai en un
sist.ema I~n que es protegcix el diideg i la
contrastació d'opinions i de formes de
vida: és un atae a In lIiberlat deis ciutadllns. un acte tOlalitari contra la sobirani[~ Jlloral deis illdividus que un sisteIlla dcmocrntic no pot. permelTe's e1juxe de tolerar ele cnp manera.
AlIlb el que he dit fills Hra, cree que
quedcn prou dcl'illides les característiques d'lIn ordre social regit per l'exe1'cici dc les Ilibcrtats. Aixh no obstan!., i
ates que 1'objectiu plantejat és també la
justícia (sociel.llt justa, dret just, etc.),
la lIiberlal, tot i essent imprescindible,
resulta iniiufieient.,si no va aCOJllpanyada de la igualta!:. Es aquí on les respostes delliberalisme classic i de les postures neoliberuls cxhaureixen llur irnngiIHlci¡'¡ per estructurar un model de societat jusI. Així com la Ilibertat exigeix
la igualtat (lIna igualtat no imposada,
sinó elegida lIiul'ement), un liberalisme
a l'al¡;nda del nostre temps no pot rolIl111ldrc impermeable 11 les rcivindicaeiom deis grups socials per una societat
IIuis igualitilria en els earnps social i
econiJlnic. Fills i lot e1s liberals rnés
sensibles a aquestes 1'eivindicacions,
eoJll ill'll Hall' Dahrcndorf, no hall fet
sinlí planlejar timids intents d'ulla suposada cOllvergcncia que els costa moll
de creUl'e i !len poe de Ilegal'. Arnb lot i
aixi:l, jo partiré de la idea que un liberal
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de modelar plan5 dc vida 65 UII alcmptal contra la dignitat i "autonomia i, en
cOJl5eqi¡cncill, cOlllru la lIibertat dd5
individus. D'lHlní que ni el de5envnlupament de l'antonomia ni el de la lIibertat no puguin ser real, 5i no hi ha
una igualtat 5uficient d'oportunitats
socials i ccollrtmiqlles i un mure mínimarnent igualitari. Aquest fet uecessitll
i justifica accions soeials i de política
govel'llamelllal per T'emoure o!Jslades,
per intervenir positivament en la reducci,j de les situaciollS de desigua[tat i
en I'estílllul de les que nfayoreixen la
ignnltal i, ell general, per eanyiar les
I:ondi(~i[)ns
sr)(~io-e(:olliHniques
arnu
I'objeetiu d'ulliY(~rs¡ditzar les oporLUuitats peT' triaT' plllllS de vida ader¡llals.
L 'úniea actuaeió social i política iHegítima será la que aternpti contra els
drels individunls. SÚII, dones, nLOIIS
d'autonomia, de lIibertat i de justícia
les ?ue exigeixen un [ibcrnlisme igualitari ti, que l~S tan lluny del liberalisllle
conseryador com d'un socialisme rI'arrel marxista. Liberulisllle igualuturi
que és compatible amb una economia
de mercat no absoluta, amb el dret de
prnpielul mínim per ~I desenvolllparnent individual i amb una desigllultut
en els resll!tals que, lot rceonduinl-Ia,
pugui servil' per compensar la sort deis
meuys al'uvorits. Aquest objediu vers
IIn majnr anivellanHmt social i econhmil: es pot dllr a terrne umb el J'ecnneixement eonstitueionul, no rctúric sinr'!
d'ict\l~, deIs drels IJCOll('llllil~s i socials.
No e~ee que un ¡iberal veritahlemcnl
cntcstat en la realitzaeió d'ulla societat
lIiuJ'e i justa cOlIsideri irnproccdelll
fiqllest eomprolllís mínim amb la ¡gualtat social i cconblllica, Aquest és el cns
de Honald Dworkin, el qllal, en In se va

cxposieió de la rela¡;i¡', de les pOSlClons
polítiques liberuls, n'hi ha incll~ts alguIles de rcferenls a la políli(~a eerJllrllnica: "En la política ccollornica -ha e5crit-, els liberals demullclI que les desigllultats dc la riquesa llIinviu u través
d'obrcs de henel'iei social i d'altres rnaIIcres de redistribució fillulH;udes per
impostos progressius. Crellen que el
govern ha d'intervenir cn I'eeonomia
per al'avOI'ir I'estabi[itut eCIHlórnica, per
conlrolur la illflaeió, per rednir I'atur i
Iwr proporcionar set'veis que, d'alt.ra
manera, no es podrien ol'erir, perh prcI'ercixcn una intcrvenció selectiva i
pragllliltica abans que un cunvi dralllilt.ie de la lIiure empresa, la presa de decisions cllll1(Jlelulllcnt col·lectiva (JeI
que I'a a les inversiuns, la prodllcció, e1s
preus i els salaris. ¡, 11
Per acabar, vlllI afegir qlle, davant de
la crítiea mdicul d'csquerres ul sistema
libel'al-d(~llIocl'litic i de la drll'cnsa del
rdllm a I'estut liberal dilssic que fan
e1s neolibcrals, encara !Ji ha raons bones i opnrlunes il favor de I'eslat sucial
de dret.

.Iu¡;tída, lIiberla! i igual/at
El resullal a que IIem arribal permet
d'ellunciar una regla de carilcter general que diria que la justíeia és la síntesi i
la rclacil, ennecia entre la lIiberlal i la
igualtat. La Ilibertat justifica ¡'existencia deis drets individuals bilsies, rnentre
que la igualtat per1l1e1 una mnjor gencralització a !'hora de triar plans de virln
i de distribuir oportunitats, avantatges
i recursos. D'altru bamla, la igualtat
justil'iea la intervellció de la sncietat i
del poder polític amb l'ohjectill de des-

ITuir els nbslm~les que imperleixen la
51WlI realitzlIció, sernpre amb les limitaciolls prbpies derivlldes del drets individuals, qne són 5cmpre prinritaris, i
de Il~s institllcions rI'lIn estat de drcl.
Les lnllteixes ruons que hum addlleix a
I'avor de la lIibcrtal seT'veixell per a la
igllaltat: la dignitat humana, I'autonolllin moral i el dret igual de lothmn a
ésser I.rnetat de manera semblant i amb
el mllteix respecte. A partir d'alJuí, podl'íem ttllnbé c:nncloure que, si 5ón els
nHllei.uls principis els que fonalllellten
els drets individuals i la eoncepciti liberal de la \libertat i, d'lIltra banda, els
drets a la igualt:at i la cOllcepeió de la
jllstíeia pnJ¡Jia d'un [ibcralisme igualiInri, all:shores no hi ha eap raó especial
per reconcixcr els uns i no pas els altTes
() per garulltir plellament els primers i
110 I'nncedir tallfes garanties nls darrers. En cas de conflicte entre les exigcncies de In lIibertat i les de la igualtat, hom pndria admetre la solució [iheral que d,'nla priorilal a I'exercici de Ics
11 ibcrtats.
Si hom em dClIIHlH:s aTllb C1uill nom blltcjaria aq uesla teoria de la justícia, respOlldria que urtTb el d'una fenria COI/frac/l/al de la jl/.I'fícia, distingillt-In,
d'una hallda, d'una lenria de les coses
justes per naturalesa i, d'unll altm, d'una tenria de [es coses jusles per convicció. La r(Jeel'(~a de la justícia Ilatural ()
de les l:oses justes pe!' lIaturnlesa ha estut el gJ'[J1I i noble objectiu de totes les
lenries jusnatllralislcs, empresa important pcrcluC les 5eve5 lI[JUI'luciollS lIisll\riques 110 Imil eslat, ¡ierr' lambé empresa plena de I'rustrncions perquc s'lIa limitat II qualil'icar de natural alió que jll
per endaYant tots cls pensat1ors, tots els
cormnts de pensument i totes les cpo-
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lruir e1s obsllldes que irnpedeixen In
seval"l~alització, sempre amb les lilllilaciolls prhpies derivades del drets illdividual." que SÓII scmpre prioril.aris, i
de les inolitucions d\m estat de dreL
Leo lI1ateixes raons que hom addllcix a
i'avor dll la llibPl"lat servcixen per a la
iguallat: la dignitat humana, I'ntJlOIlOmia Illoral i el drel igual de tothom a
l~sscr tractal. de manera semblant i aJllb
cl mateix respecl.e. A partir d'aquL podríclTI talTlbé concloure que, si scm (·Is
IlIall'ixos principis els que i'nllamenten
e1s drets individuals i la concepció liberal de la Iliberl.at i. d'altra balllla, eh
drelo a la igualtat ¡ la conccpció de la
juslícia pn"iJia d'ul1 libernlisrnc igllulilari, alcshores 110 hi ha cap raó especial
pel' reconeixer 1'10 uns i no pas els altres
o per gnranlir plcnamcl1l els prinHlrs i
110 l'otll:mJjr tuntes garnllties nls darrers. En cw; dI.' conl'liete entre les l:xig¡'llcit~s de la lJibertat i les de la igualtat., hllln podria admet.re la sol\l(:ir'J liberal que dl'lIla prioritat a 1'exercici de les
!Iil.H:'l"lats.
Si 110m em demallés amh quin nom IJlltejaria aquesta teoria de la justíeiu, rcspOllrlria que amb el d'unH teoría contractllal de lu jllstícia, distinginl-Ia,
d'ulla banda. d'unu teoria de les coses
justes per naturalesa i, d'ulla altm, d'uua tenría de les coses justes per convicci6. La recerca de la justícia natural o
de les coses justes per uaturalesa ha estat el gran i lloblc objeetill de tnl.es les
teories jllsllawralistes, empresa important perquc les seves aportacJolls bistl'triques ho han estat, rJero tarnbé empresa pleui! de fI'l1Stl'lll.'iolls pcrquc s'ha lilllitat a lIualificar de untural ullo que ja
per l!ndavant tots els pensadors, tots ds
eCllTcnls de pcnsamcnt i totes les i.~po-

ques bisl.óriques intcrprew\'en corn a
jusi i ho. Pel que i'u a les coses justes per
couvieció, la seva lIlúxirna expressíó
s'aconsegueix qunn les coses justes silll
el resultat elc la sobirallia popular i,
doncs, del criteri de les majuries.
Aquesl criteri té el suport de la ra6
illlportant per la qual garantir ('autonomía i lu lIibertHl de lllolls és una
regla més justa que no pas dopar priorital. als drets de les lIIinories 12, pero lu
legitilllilal demoL'l'i1tica COIll a simple
crileri quasi lJuanl.il.atiu és cseassa i insui'ieienL La I.enria conlractual de la
jusl.ícia és un principi de legitimitat demoerútic molt Illés exigen1. Segons
aqucsL per poder pnrlar d'ulla socie/nI,
d'ull sistema poJítie o d'uuu ordenucic\
jurídica prou justos, cnl cmnplir dos relJuisits: el primer, que hom pndriu illlOmenar de legitilllitat eI'ol'[gell, dedura
que les ins. iwciolls socials i polítiques
s'lullI de construir com si s'cstablís UI1
contraete entre individus 11lltt'JJlOms.
!Iiures i en silllaci6 d'igunlwt; el segon
al'egeix que el contillgnt i el mare del
contrncte són In millO!' lIlanera de ['el'
cl'ectius els drets mornls dels indi\'idus
(drels pcrsonuls, dvico-poJítics i eeoIllllnies, socials i culturals): el cnntracte
i'uncionariu l.'OIll a legitilllitat d'exerciei. Ql1ed~ dar, per tant, que .els dr~ts
morals SOIl prevls al eontructe I que s exerceixell «u través» d'aquests.
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