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1. Com entendre el temps històric? 

Abans que res, cal distingir la visió greco-romana, basada en un temps cíclic on no hi ha inici ni 

final, de la judeo-cristiana, basada en un temps lineal que parteix de la creació divina i 

interpreta el passat per fer una predicció del futur, entenent-lo com una preparació evangèlica 

dels esdeveniments que s’han de donar. 

Partint de la visió judeo-cristiana, l’actual en la nostra societat, trobem diferents corrents, 

entre les quals m’agradaria destacar la visió de Sant Agustí (“Les Confessions”), el qual ens 

parla de la distensió de l’ànima, entenent que vivim en el present i que el passat i el futur són 

operacions mentals de l’ésser humà, és a dir, el passat i el futur estan vius dins del present. Per 

tant, podem parlar de 3 temps: el present del passat (memòria), el present del present (l’ara) i 

el present del futur (expectacions). 

Aquesta teoria la podem relacionar també amb l’obra de w. Benjamin (“Tesis de Filosofia de la 

Història”), qui també ens dirà que passat i futur coexisteixen en un sol present, considerant-lo 

un temps ple, el qual valora cada instant per si mateix. 

Com a conclusió, des del meu punt de vista i partint de la visió que ens ofereixen diferents 

autors, com W. Benjamin i Sant Agustí, hem d’entendre el passat, és a dir, el temps històric, 

com un record viu en el nostre present i ,alhora, en la nostra memòria col·lectiva, del qual hem 

d’aprendre per entendre el present (l’ara) i per preveure el futur (expectacions). 

És per això que les següent preguntes les enfocaré des del present, és a dir, des de l’ara, des de 

l’actualitat, donant un sentit al passat que viu dins el meu present. 

2. Com entendre “La Pau Perpètua” de Kant avui en dia? 

L’any 1795, Kant publica la seva obra sobre “La Pau Perpètua”, en la qual ens presenta una 

recepta per assolir una pau perpètua entre els Estats. Proposa un model d’Estat republicà, el 

qual ja significaria cert impediment per l’aparició o provocació de conflictes bèl·lics. Una 

vegada convertits en repúbliques, aquests haurien d’arribar a pactes per evitar enfrontaments 

militars, ja que, segons Kant, no pot donar-se un “estat de pau” sense un pacte entre pobles. 

Per últim, aquestes repúbliques haurien d’arribar a formar una federació que vetllés per una 

pau perpètua entre els Estats membres. Kant es basa en tres conceptes fonamentals: legalitat, 

universalitat i publicitat. 

Des d’un punt de vista contemporani, podem veure en la Unió Europea o en altres institucions 

sorgides després de la Segona Guerra Mundial, com ara les Nacions Unides, un clar reflex de la 
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idea o recepta que ens proposa Kant per assolir aquest estat de pau perpètua. Una vegada 

finalitzada la Segona Guerra Mundial, l’any 1945, es volen evitar més conflictes bèl·lics a gran 

escala i es crea l’ONU, amb l’objectiu de mantenir la pau, entre d’altres. A Europa, el 1951 es 

crea la CECA, la qual acabarà esdevenint, l’any 1957, en la CEE i més tard, l’any 1993, en 

l’actual Unió Europea. Aquesta també busca una cooperació política i econòmica entre els 

Estats membres, entre d’altres objectius, per mantenir una pau perpètua. 

El següent pas per aproximar-nos a la idea de pau perpètua de Kant seria la formació dels 

Estats Units d’Europa, tal com proposen alguns autors com Luuk van Middelaar, amb una única 

Constitució per a tots els Estats membres. Es tractaria d’una autèntica federació, en la qual els 

diferents pobles cedirien part de la seva sobirania i, alhora, renunciarien al “dret” de recórrer a 

la guerra entre ells, donant lloc a un vertader “estat de pau” perpètua. El pas definitiu seria 

donar universalitat a aquesta federació, arribant a aglutinar tots els Estats del món, cosa que 

podem arribar a considerar utòpica. 

De totes maneres, Kant ens diu que la política, mitjançant la qual s’ha d’arribar als pactes de 

pau entre Estats, ha d’estar lligada a l’ètica. Però, actualment, la política la trobem més aviat 

lligada a l’economia. A partir d’aquí em pregunto si és ètic el context econòmic actual, en el 

qual està totalment submergida la Unió Europea, la qual, políticament, ens hauria de donar la 

“pau perpètua”. 

3. Quina és la situació de l’amo i de l’esclau en el context econòmic actual? 

Hegel, en la seva obra “Fenomenologia de l’esperit” ens parla sobre la lluita per la presa de 

consciència. Una lluita entre amo i esclau, entre dominat i dominant. Tant l’amo com l’esclau 

necessiten el reconeixement de l’altre, ja que sense l’altre no existirien i, per tant, és a partir 

de l’altre que prenen autoconsciència. 

Aquesta idea la podem relacionar, per una banda, amb l’obra de J. Derrida (“Sobre la 

Hospitalidad”), en la qual ens diu que la pròpia identitat es forma a partir de la relació amb 

l’altre, amb allò estrany que, per tant, no ens resulta propi.  

Per altra banda, també la podem relacionar amb l’obra de Foucault (“Sujeto y poder”), la qual 

estudia les relacions de poder i argumenta l’existència de poder en tota relació humana, 

donant lloc a un paper de dominant (amo), contraposat al de dominat (esclau). 

Hegel ens dirà que, mentre l’amo depèn de l’esclau per construir el seu “jo”, l’esclau assoleix la 

presa de consciència des de l’objectivitat del treball i, per tant, des de la creació de si mateix.  
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Hegel equipara l’excel·lència humana amb el treball, enlloc d’equiparar-la amb l’acumulació de 

plusvàlua (augment de valor o beneficis per causes externes)  o capital, tal com farà A. Smith. 

Si adoptem una visió actual de les relacions de poder entre treballador i propietari, podem 

veure ràpidament qui és l’amo i qui és l’esclau i, alhora, quina és la situació de cadascun. En un 

món globalitzat, on impera el neoliberalisme i el capital s’ha apoderat del procés de producció 

(des de la Primera Revolució Industrial fins avui), convertint-lo en un procés mecànic i dividit 

on només intervé la mà, enlloc de la mà i el cervell, l’amo ha destruït l’ofici de l’esclau, 

impedint que aquest es realitzi a si mateix.  

A més, l’amo, que ha anat acumulant benefici a partir de l’explotació de l’esclau, ha fet sentir 

poderós l’esclau, mitjançant la concessió de crèdit. Aquest crèdit, amb la crisi econòmica 

mundial que va esclatar l’any 2007, ha resultat impagable, ja que des d’un principi no 

s’equiparava al poder real que tenia l’esclau. Com a conseqüència, l’esclau encara n’ha sortit 

més perjudicat, donant lloc a una lluita de classes totalment palpable en casos extrems com el 

de Grècia en l’actualitat.  

4. Com podem repensar el sentit del treball en l’actualitat? 

Tant Hegel com Marx ens parlaran del treball. Hegel ens diu que en la presa d’autoconsciència, 

tal com s’ha explicat anteriorment, l’esclau assoleix la seva identitat a partir de l’objectivitat 

del treball i, per tant, a partir de la creació de si mateix. Marx, per la seva part, ens dirà que el 

dret a treballar transcendeix tots els altres drets. 

Per tant, podem entendre que el treball és quelcom vital per l’home, ja que és a partir d’on 

pren consciència i representa un dret fonamental per al seu desenvolupament humà. Però a 

què ens referim quan parlem del treball? Personalment, entenc el treball, ja sigui manual o 

intel·lectual, com a creació, com quelcom que produeix l’home a partir de la interacció entre 

mà i cervell, quelcom que el fa sentir realitzat i li dóna sentit a la seva existència. 

Però a partir de la Revolució Industrial, l’acumulació de capital (amos) s’ha apoderat del procés 

de producció, l’ha mecanitzat i ha imposat el treball en cadena. En resum, ha destruït els oficis, 

entesos com un artesà que crea el seu producte des de l’inici fins al final. Per tant, priva la 

realització humana del treballador. Com diu Marx: “el procés de producció domina a l’home, 

enlloc que l’home domini el procés”. 

Quines són les alternatives? Marx ens proposa un sistema on no hi hagi propietat privada en 

els mitjans de producció (ja que és d’on parteix la divisió de classes socials segons el seu punt 
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de vista), sinó que els béns produïts siguin compartits en la societat. Altres autors, com R. 

Sennett, ens parlen de la cooperació. 

Com a conclusió, entenc que l’home hauria de treballar pel sol fet de tenir plaer en fer una 

cosa ben feta. És una qualitat que té la major part dels humans, però en la societat moderna 

sembla que només existeixi el treball per obtenir benefici. Es tracta d’una utopia? 

5. Per què serveix la utopia? 

Una de les preguntes que es formula Kant és: Què puc esperar? Aquesta fa referència, 

clarament, a un temps futur, però, com hem dit anteriorment, el futur conviu amb el passat 

dins el present. Per tant, és a partir del present que buscarem una finalitat al passat per anar 

cap al futur. Però buscarem un bon futur, l’home sempre vol anar cap allò millor. Això ho 

podem relacionar perfectament amb el concepte d’utopia. 

Per definició, el concepte utopia és quelcom inassolible i d’aquí parteix la pregunta que molta 

gents es pot fer: Per què serveix si no hi arribarem mai? 

D’aquí la resposta que ens proposa Fernando Birri, cineasta i pensador argentí: 

La utopia està a l’horitzó i sabem perfectament que mai l’assolirem: si caminem deu passes 

endavant, aquesta s’allunyarà deu passes, com més la busqui menys la trobaré, ja que ella es 

va allunyant a mesura que intentem apropar-nos. Per què serveix doncs? Per caminar, per 

avançar cap a un futur millor, per seguir endavant. 

També cal fer referència al concepte distopia, el qual es tracta de l’antònim d’utopia, és a dir, 

una societat oposada a la societat ideal (utopia), on les tendències socials ens porten a 

extrems on hem d’evitar caure. Ho podríem comparar amb el règim comunista de la URSS. 

Com a conclusió, la utopia dóna finalitat a la història, ja que des del present volem entendre el 

passat per anar cap a un futur millor. El fre d’aquesta seria la distopia, és a dir, l’avís d’on no 

convé caure. 


