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La libertat és un terme susceptible de diversos sentits, segons l’àmbit a què 
s’aplica, significa en general capacitat d’actuar segons la pròpia decisió. 
Segons l’àmbit on s’exerceix la decisió, podem parlar, bàsicament, de dues 
classes de llibertat. 
1. La llibertat sociològica, que al•ludeix a l’autonomia que gaudeix 
l’individu enfront de la societat, i es refereix a la llibertat política o civil, 
garantida pels drets i llibertats que aamparen al ciutadà en les societats 
democràtiques.  
2. La llibertat de la voluntat, que pot definir-se com la facultat de decidir-se 
per una determinada conducta millor que per una altra igualment possible, 
o simplement com la capacitat d’autodeterminar-se o triar el motiu pel qual 
un es decideix a obrar d’una manera o d’una altra, o a no obrar. 
Tornarem sobre aquesta clasificació posteriorment 
També Llibertat és el primer mot del lema republicà, que va definir-se a les 
diverses declaracions dels drets de l'home que circulaven a la fi del segle 
XVIII. Era el terme d'una llarga evolució d'idees de llibertat com a privilegi 
fins a llibertat com a dret de tothom. La llibertat consisteix en poder fer tot el 
que no sigua perjudicial per als altres. Així, l'exercici dels drets naturals de 
cada persona no té cap més límits que aquells que asseguren als altres 
membres de la societat gaudir d'aquests mateixos drets; aquests límits es 
fixen per la llei, entroncant  amb la democràcia com mecanisme per 
impedir lleis autoritàries i arbitrariament limitatives de la llibertat. 
Va acompanyat de la Igualtat, que vol dir que la llei és la mateixa per a 
tots, que no hi ha cap diferència de drets o de deures  lligats a l'origen 
familiar o a l'estament. Aquest principi posà fi als privilegis de l'antic règim. 
Aquest concepte també va continuar evolucionant. Només el 1945, les 
dones franceses van obtenir el dret a votar. Varis grups, les dones, els gais, 
les persones diferents de pell i de parla van haver de lluitar i continuen 
lluitant pel reconeixement de la seva igualtat i la supressió de les 
discriminacions. El dret d'igualtat davant la llei va ser interpretat de vegades 
per a imposar 'deures' d'igualtat (religions, llengües, etc). Una implicació 
paradoxal més recent del concepte és el dret a la diferència. 
I de la fraternitat, que és un deure respecte a l’altre i que inspira totes les 
expressions de la solidaritat universal. Dins una humanitat de persones lliures i 
iguals, el principi de la fraternitat imposa prendre cura dels altres i treballar 
per millorar el seu destí. 
Resulta esclaridor respecte a la relació permanent de la llibertat i la igualtat 
el texte de Jean-Jacques Rousseau en l’escrit El contracte social de 
l’any1762. (versió en castellà)  
“Si se busca en qué consiste el bien más preciado de todos, que ha de ser 
objeto de toda legislación, se encontrará que todo se reduce a dos 
cuestiones principales: la libertad y la igualdad, sin la cual la libertad no 
puede existir. 
Renunciar a la libertad es renunciar a ser hombre, a los derechos y a los 
deberes de la humanidad. 
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La verdadera igualdad no reside en el hecho de que la riqueza sea 
absolutamente la misma para todos, sino que ningún ciudadano sea tan 
rico como para poder comprar a otro y que no sea tan pobre como para 
verse forzado a venderse. Esta igualdad, se dice, no puede existir en la 
práctica. Pero si el abuso es inevitable, ¿quiere eso decir que hemos de 
renunciar forzosamente a regularlo? Como, precisamente, la fuerza de las 
cosas tiende siempre a destruir la igualdad, hay que hacer que la fuerza de 
la legislación tienda siempre a mantenerla.” 
Sovint s’ha considerat la igualtat com un perill per la llibertat, de la mateixa 
manera que són moltes també les persones que creuen que la llibertat 
també constitueix un perill per la igualtat. Realment són conceptes tan 
oposats? Llibertat sense igualtat és injustícia, igualtat sense llibertat és 
opressió. 
En la meua opinió en aquest plantejament hi ha un apriorisme induit que 
ningú ha constatat. És com quan es planteja la pregunta: Qué és més 
important, el desenvolupament econòmic o el repartiment de la riquesa? 
Assumint que hi ha un conflicte entre eficiència econòmica i equitat. És un 
dogma de la cultura econòmica neoliberal que no està demostrat de cap 
manera. 
Tanmateix, encara que son categories diferents i que es plantegen moltes 
vegades com separades i, fins i tot, contradictòries, la llibertat i la igualtat 
considere que son indestriables i complementàries. Si tinguerem una 
societat realment igualitària i no tinguera llibertat seria perque una part li 
nega drets a altra, una part disposaria de poder i altra no, de manera que 
no seria realment igualitaria i a l’inrevés. 
Pero, certament, aquest raonament condueix a un altre debat que és molt 
més polític que és el de l’exercisi de la llibertat i l’extensió dels drets 
individuals i socials i la definició dels elements de contacte i d’equilibri entre 
uns i altres. 
 
La tensió entre llibertat i igualtat ha marcat la història i els conflictes socials 
dels darrers segles. I com deia Norberto Bobbio, la posició envers la igualtat 
segueix sent l’element central per diferenciar la gent i els polítics en la 
clàssica distinció entre dreta i esquerra  
Pels conservadors, la jerarquia, la desigualtat, són elements indiscutibles, 
propis de l’ordre natural de les coses. Voler remoure aquest ordre natural 
només pot generar problemes i conflictes. Des de l’esquerra, sense negar 
que existeixen desigualtats originàries evidents entre les persones, es 
considera que cal lluitar per eliminar o reduir al màxim les desigualtats 
derivades de l’estructura social, econòmica i política. 
Més recentment  Joan Subirats ha fet algunes reflexions sobre el tema que 
considere molt encertades i que es resumeixen en els següents paràgrafs. 
 Avui la política conservadora té l’impuls i el suport de sectors socials 
ansiosos que viuen malament les incerteses del futur i no volen continuar 
pagant la despesa social que implica la lluita contra les desigualtats 
Un tema central en la societat contemporània, on l’autonomia personal, la 
igualtat i la diversitat han adquirit un valor central és trobar l’equilibri entre 
aquests elements i el gran problema de fons és saber combinar la lluita per 



 4 

la igualtat sense perjudicar ni el valor de l’autonomia ni el valor de la 
diversitat. 
Des del neoliberalisme imperant, la gran palanca de connexió social ha 
estat la reivindicació de la singularitat, de l’especificitat individual, quan 
precisament aquest era un aspecte deixat de banda en les tradicions més 
clàssiques de l’esquerra. El problema, però, d’aquest neoconservadorisme 
és que acaba situant l’espai de la singularitat en el consum i, 
paradoxalment, en fer una societat de consumidors acrítics, assimilats i 
indiferenciats. 
 
El problema de l’esquerra és com aconseguir vincular aquesta exigència 
legítima de reconeixement individual a una visió social que incorpore 
també el valor de la igualtat. Una igualtat que no ha de convertir les 
persones en anònimes o indiferenciades. Podem lluitar per la singularitat i 
per la reciprocitat, buscant els aspectes comuns, els vincles i lligams que 
necessitem per afrontar les grans qüestions col•lectives. Els que se senten 
guanyadors en aquesta fase de globalització i d’especulació financera 
estan a favor del separatisme social, i això va en contra de la possibilitat de 
construir un món comú. 
Des de posicions de progrés, des de posicions d’esquerra, el que caldria és 
anar construint una visió renovada i ampliada de la igualtat que incorpore 
els elements de singularitat i de reconeixement de la diversitat, però que 
reivindique també una idea d’igualtat que vaja més enllà de la formalment 
proclamada igualtat d’oportunitats. 
Sense el reconeixement que la gent parteix de condicions i possibilitats molt 
diferents no serà possible reconstruir un pacte social que treballe amb la 
mateixa intensitat l’autonomia personal, la igualtat i la diversitat. Aquest és 
ara el repte de la qüestió social que exigeix canvis en el pensament 
tradicional d’esquerres. 
Hem de ser també conscients que la llibertat social –la que es regula 
col.lectivament amb les normes del dret-  ha d’anar incorporant noves 
regulacions que donen satisfacció a les noves demandes i que vagen 
construint aquest equilibri dialèctic entre el lliure exercisi de les activitats i les 
tendències de generació de desigualtats que moltes vegades es donen 
fruit del desenvolupament de les activitats individuals i col.lectives. 
Pero hi ha un altre element de la llibertat: la llibertat de la voluntad, que 
requereix determinades característiques que son més potents en la mesura 
que la informació, l’educació, la cultura, les relacions socials, …han sigut 
més accesibles per cada individu. És per això que la llibertat d’expressió, 
l’accés a la cultura, l’extensió de l’accés a l’educació, la socialització,…, 
formen part del bagatge de llibertat d’una societat. 
I, finalment, si és cert que «hem d’instal•lar la llibertat en el cor mateix de la 
igualtat» com deia Bobbio, ho hem de fer des d’una perspectiva oberta i 
dinàmica i entenent que l’exercisi de la democràcia és fonamental per 
trobar els mecanismes de consens i d’equilibri social que permeten gaudir 
d’una societat que practica la llibertat amplament i garanteix la igualtat 
que, justament, permet l’accés als mecanismes de pràctica del benestar, 
també s’ha d’estar permanentment impulsant els debats que vagen obrint 
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espais nous de realització personal o col.lectiva que no hagen segut 
reconeguts o identificats fins ara. I front a totes aquestes qüestions trobem, 
molt a sovint, a fonamentalismes de tot tipús que acaben per construir 
dogmes que trenquen tots aquests equilibris. 
Això representa assumir diferents possicionaments sobre questions que es 
troben en procés de generació de paradigmes més amplament acceptats, 
pero sempre intentat que els desitjos de  llibertat i igualtat es 
compatibilitzen, es consoliden i avancen. 
Algunes d’aquestes qüestions estan de viva actualitat, com el “dret a 
decidir”, la llibertat de comerç de sexe, l’eutanasia, la cobertura sanitària 
de diferents operacions, etc. 
Parlem-ne 
Pasqual Mollà 


