
EL MARC CONSTITUTIU DE LA CIUTAT 

EN KANT 

SALVI TURRÓ 

El gener de 1 786, al bell mig de la polemica des
fermada per Jacobi sobre Spinoza i la possibilitat 
d'una filosofia racional, el Berlinischer Monatschrift 
-organ intel· lectual de la Prússia il·lustradal- publi
cava un article de Kant amb el títol de Mutmafllicher 
Anfang der Menschengeschichte. L'opuscle desenvo
lupa una interpretació deis capítols II-VI del Genesi 
en clau historico-política, i constitueix la resposta del 
filosof a l 'exegesi lingüístico-teofanica proposada pel 
seu antic alumne Herder 2 

l .  El caracter combatiu de l'cscrit kantia es palesa ja en el medi de 
publicació escollil. J.E. Biester, director del Berlinischer MOllolschrifr, 
amb el beneplacit del ministre von Zedlilz, centralitzava I'ofensiva edi
torial deis sectors racionalistes i il·luslrats alemanys contra les noves fi
¡osofies de la fe ¡ del sentiment (Hamann, Jacobi, Herder). Biester ma
teix exposa a Kan! la seva visió del momen! filosoficQ-cu[tural ¡ del 
necessari enfrontament amb els sectors «irracionalistes» en carta de 
l' 1 1 . Vl.86 ---cfr. Kants Briefwechsel, F. Meiner, p. 299 SS.-, carta de 
gran valor com a excepcional testimoni de conlexlualüzació hislorica. 
(Vegi's lambé: K. VorHinder; Kal1ls Lebel1; Hamburg. F. Meiner, 
1986(4); p. 153 ss.). 

2. Herder havia publical en 1774 I'assaig Alresre Urk/llule des Mell
schellgeschlechrs, on ex posa va I'existencia d"tma revelaci6 originaria 
de Déu a la humanital de la qual quedarien empremtes en els lIenguat-
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Kant reconeix d'antuvi que I ' intent de cercar en el 
text sagrat una explicació deis orígens de la historia 
humana podria titilar-se d' «esbós de nove[.la», «mera 
jabulació», «moviment permes a la imaginació» o 
«recorregut jet sobre les ales de la imaginació»,3 
qualificatius que ell mateix havia dirigit, només un 
any abans, contra la metodologia que presideix la fi
losofia de la historia de l 'ex-alumne.4 Si I 'hermeneu-

ges orientals més antics i en el text del Genesi. L'articJe ja havia provo
cat ulla dura resposta crítica de Kant en cartes a Hamann d'abril de 
1774, crítica no exempla d'ironia: «Cal' jo, pobre jill de la rerra, //0 es
tic en absolut organitza! per al lIenguatge de Déu de la raó intu'ltiva» 
(A Hamann, 6.1V.74; Kanl.s Briefwechsel; F. Meiner, p. 1 20). En rc
prendre Herder gran pan d' aquel! assaig en els capítols IV-VII del lIibre 
X de les Ideen zur Philosophie der Geschichte der Mellschheil ( 1 785), 
Kant respon ara oferint al públic una interpretació alternativa del tex! 
bíblic. (Cfr.: R. Hayrn, Herder naeh seinem Leben und seil/en Werkell 
dargesteflt, Berlin, J 885, vol. n, p. 256 ss). 

3. «E1/IWIlI:f Zll einem Romal/», «b!oj3e Erdiehtung», «eine del' Einbil
dungskraft. . vergollnte Bewegllllg», «2ug, den ieh auf den Flügeln der 
EinbiltlEmgskraft ... fue» (Anfang Geschichte; Ak, VIII, 109). [eitem les 
obres de Kant, com es habitual -llevat de la primera crítica�, en J'edici6 
de J' Academia tot indicant abreujadament el títol de I'obra respectiva], 

4. Llegim, en efecte, en la primera recensi6 crítica a I'obra de 
Herder: «L 'esperi! del l1osfl'e ellginyós i pers/./asiu a/./tor mostra en 
aqllest eseri! /a seva ja reeoneguda origina/itat» (Herders Rezellsionell; 
Ak, VIII, 45). «Es mm si el seu geni, no sois aplegués idees de l'ampli 
camp de les cieneies i les arts per millorar-Jes amb altres de més f¿¡cil 
eOl1lllllicabilitaI, sil/ó que, segol/s /lI1Q eena llei d'assimilació (per em
prar la seva expressió), les transforma a la seva manera en ulla forma 
de pel1sar específicament propia . . .  » ([bid.). «Per aixo podria passar 
pe/:fectamellt que al/o que el/ allomena ((filosofia de la historia de la 
Jlllmanitat» fos quelcom compleramelll dijerent del que hom acostuma a 
el11endre sOla aital 110m: 110 pos /l/lO precisió lógica en la determinació 
deIs conceptes o /lna acurada diferenciaeió i comprovació dels princi
pis, sinó una mirada ol1l11iabastant sense aturar-se en res, una gra" sa
gacitat en la recerca d'al/alogies, en {'lis d'w/Q agosarada imaginació, 
unir amb I'habililar per copsar el seu objecte, mantigut sempre en /lila 
fosca /hlllyania, mitjant;ant sentiments i sensacions . . .  » ([bid.). 1 en la re-
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tica ara assajada escapa, en el seu propi judici, a 
aquesta valoració és perque sotmet I 'Escriptura a l'ú
nic criteri que permet llegir-la com a font versemblant 
(<<presumible») de coneixement: la raó, l 'experiencia 
o el concepte.5 El Genesi és digne de consideració es
peculativa només quan se l ' il · lumina des de I 'antropo
logia pragmatico-transcendental -primer bloc de 
l ' article- o des de la doctrina jurídico-política -se
gon i tercer bloc-: en ambdós casos des de la raó 
practica com a reguladora de les dades historiques 6 
Rom podria dir que aquest article de 1 786 corregeix, 
adoptant la perspectiva del Tractatus theologico-poli
ticus, els ex ces sos místico-exaltats que el hén kaí pan 
comenyava a provocar entre els <<tempestuosos» lec
tors i seguidors de Spinoza.7 

censió de la segona pan publicada: «Pero tampoc vo/cm examinar aquí 
si f'esperit poelic que anima l'expressió l/O haurá penetrar a vegades en 
la filosofia de ¡'autor; si aquí ¡ allá sinon;ms l/O valen per explicaciolls 
i aUegaries per veri/ots; si, en flae de passos vdl/o/s entre el terreny 
del IIcngllatge filosófic ¡ la regió de! poetic, a vegades 110 s'hall jl/verl;1 
completol1lcnt els lílllilS i rerritoris de (ols dos .. .  » (Id.; Ak, VIII, 60). 

5. «eine del' Eillbildllllgskraft in Begleilllng del' Vemlllifr ... vergiJnll
te Bewegl/Ilg» (Anfang Geschichte; Ak, VIII, 109); «l1Iein Zug, dell ¡eh 
all}' den Fliigeh¡ de,. Eillbildllngsfraft, obgleich "icht olme einell dllrcil 
Venlllllft all Eifahnll/g gekniipftell Leitfadell, tlle» (1d.; Ak, VIII, 109-
[ [O); «del' Weg, den Pililosophie lIaell BegriffelJ lIimm1 . .. » (Id.; Ak. 
VIII. 1 1 0). 

6. Tal com ja anullciava la conlraposició de lítols de 1784 -Herder, 
Ideen z.lIr Philosophie del' GeschicJ¡1e del' MellSchheit; Kant, Idee ZII 

einer allgemellillen Geschichte il/ weltbiirgerlicher Absicht-, només 
amb el recolzament de la raó hom pot transformar una mera associació 
d' «idees» (imaginativo-poetiques) en una «idea» o ullitat sistematica
ment pensable i justificable. 

7. Que les derivacions sentimental-panteistes del Spilloza de Jacobi 
no passaren gens desapercebudes a Kant, ho moslren clarament els 
opuscles de 1 785-86 que polemitzen contra les di verses formes d'aque
lIa recen! nascuda Schw¿¡rmerei: Was heifit sich im Denken oriemierell? 
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Gn. 4 és el capítol central del passatge triat per 
Kant: se'ns hi narra la «genealogia» de la civilització 
com a resultat de la vida ciutadana inaugurada pels 
descendents de Caín. L'exegesi dissenyada en el ter
cer bloc de I 'opuscle (Beschluj3 der Geschichte)8 ele
va aquell relat a model d' intel·ligibilitat de la historia 
humana en general. S'estableix així una equivalencia 
essencial entre historia i cultura ciutadana que, repre
nent la perspectiva deis classics9 -la pólis-urbs com 
a tópos-locus que possibilita el pIe desenvolupament 
de I 'home (humanitas, civitas)-, recorre el text a 
manera de suposit indiscutit. Des d'aquest suposit 
s'articula tant I 'hermeneutica com les doctrines que la 
recolzen: les condicions de possibilitat de la ciutat ho 
són de la historia com a desplegament de la humanitat 
en general. Per aixo aquest fragment, essent un lloc 
privilegiat per exposar la concepció kantiana de la 
ciutat, alhora constitueix una crullla on conflueixen 
els temes fonamentals de la filosofia practica (moral i 
jurídica) de I ' autor. 

En una primera aproximaclO, és pales que Gn. 4 
serveix a Kant per exemplificar la relació fonamental 

directament contra Jacobi, ¡ Idee zu eiller allgemeincn Ceschichte in 
IVclbürgerlicher Absicht, Herders Rezensioncn i Mllf11lajJlicher AI/fong 
del' Menschcngeschichte contra Herder. 

8. Id.; Ak, VIII, 1 1 8-I 20. 
9. Vegi's una excel·lent lectura deis temes kantians de fiJosofia de la 

historia -i adhuc de la generalitat del seu projecte filosofic- en el 
mare de la tradició humanística de J'hel·lenisme (filosofia en sentit cos
mico-munda) en: J.M. Muglioni; La phifosophie de f 'hisroire chez Kant; 
Paris, PUF, 1993. 
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entre el desplegament historic de la cultura i la vida 
ciutadana. En aquest punt les aportacions de l 'exegeta 
són mínimes, puix la literalitat de la narració ja for
neix els elements exigits per les dades positives i per 
la teoria del dret: 

-L'agricultura va tan lligada a la vida sendentaria 
que «amb aquesta forma de vida els homes ja no 
podien dispersar-se més en clans familiars, sinó que 
havien d'aplegar-se i erigir poblats -impropiament 
anometats ciutats-»:Io i efectivament Henoc, fill de 
l'agricultor Caín i no pas del pastor Abel, <1ou el pri
mer que construí una ciutat» (Gn. 4, 1 7) .  I I  

-Entre els «ciutadans» descendents d'Henoc tro
bem els «qui toquen la cítara i el flabiol» (Gn. 4,2 1 )  i 
el <1orjador de tota mena d'eines d'aram i de ferro» 
(Gn. 4,22). És, dones, a partir de l '  aplegament urba 
que « hagué de sorgir la cultura i iniciar-se l 'art, tant 
el del lleure com el de la indústria». 12 

-L'esment al codi de venjan�a pronunciat per La
mec,13 també descendent d'Henoc, permet a Kant fer 
veure que la relació existent entre agricultura i propie
tat-defensa de la terral4 implica necessariament l 'apa
rició en la ciutat deis primers rudiments de legalitat 
que determinen el desenvolupament ulterior del dret: 
«i allo encara més cabdal, sorgí també una disposició 

10. Id.; Ak, VIII, 1 1 9. 
1 1 .  Citem el (ex! bíblic per la traducció i anotacions deis monjos de 

Montserrat (Andorra, Ed. Casal i Vall, 1 969). 
12. Ibid. 
13 .  «He matar llames a COfJS de punyal, i 1/0is a garrotades. Perque 

Caín sera venjar set cops, pero Lillnec, setalltQ-Seh (Gn. 4,23-24). 
14. «l'agricultura . .. exigeix també allotjament permallem. propietaf 

de la ferra ¡ poder suficient per a defensar-la. . . » (Anfang Geschichlc; 
Ak, VIII, 1 18). 
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per a la constitució civil i lajustícia pública: d'an tuvi 
només en vistes a les accions més violentes la ven
jam;:a de les quals ja no resta en mans de l'individu, 
com passava en l'estat salvatge, sinó en les d'un po
der legal recolzat per tots, i.e. en una mena de govern 
sobre el qual ja no s '  exerceix cap poder.» 1 5  

En suma, el relat rrútic coincideix amb els princi
pis reguladors-interpretatius de l 'experiencia historica 
dissenyats per la raó en Idee der Geschichte: situa l' o
rigen de la historia en l' aparició de les disposicions 
tecnico-culturals que tendeixen al desplegament de la 
racionalitat (Principi 11)16 i fixa des de bon comenc;:a
ment com a meta de l' especie la regulació legal de les 
relacions entre els individus (Principi V). 17 En la me
sura que es dóna aquesta coincidencia, el Genesi ofe
reix un quadre prou coherent com per ser considerat 
«presumible inici» de la historia humana. 

En tot aquest comentari s' entreveu, pero, una tona
litat valorativa que forc;:a la literalitat del text bíblic a 
fi de subratllar una tesi fonamental en la comprensió 
kantiana de l 'home: que la racionalitat no es tant un 
«estat» sinó un «procés» d'auto-genesi ; 18  que el des-

1 5. Id.; Ak, Vlll , 1 1 9. 
16. Idee GeschicJue; Ak, vm, 1 8-19. 
17. Id.; Ak, Yl l l, 22. 
18. Comprensió que, arrencant de Lessing (Die ErziehulIg des 

Menschengeschlec/¡rs), caracleritza tota la filosofia CHlssica alemanya, 
especialment Fichte i HegeL Kant ho expressa magistralment en aquesta 
observació: «Per tal eI'indicar a /'home fa seva c!asse en el sistema de 
la I/a/ura al/imada i caracteritzar-lo 110 ens resta més que aixo: que té 
tlll caracter lal que es crea a si mate;x, ates que és capar de perfeccio
nar-se segons e/s fins que eJJ mateix es proposa, i que a partir de si ma
leu, com a animal donar de raonabilitat ((mimal mtiol/ahíle), por fer-se 
/01 animal racional (a/limal raliona/e).» (Anfhropologie; Ak, VII, 32 1 ) .  
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plegament de la raó-cultura només pot ser resultat de 
I'esfore;: i del treball ; 19 i que, per tant, la historia 
avane;:a per la via de la dificultat (o del mal) i no pas 
per la de la felicitat mcil (o del bé) 20 La contraposició 
bíblica entre pastors nomades i agricultors urbans ser
veix perfectament a aquest proposit: 

-«La vida de/s pastors 110 només és més tran
quiUa, silló que proporciona també l 'aliment més se
gtl/: . .  , mentre que / 'agricultura o el conreu és molt 
feixuc i insegur en dependre de la inestabiLitat de/ cli
ma» 2 1  Per aixo el narrador del Cimesi fa que I 'agri
cultor consideri el pastor com a favorit del cel i I'en
vegi.22 

-Dones bé, enfront a aquesta primera aparene;:a de 
benedicció divina en la facilitat i felicitat de la vida 
pastoral, la civilització i la cultura passen pels caYni
tes: les arts i el dret de la ciutat representen certament 
la via difficilior per a I 'home individual --car I'obli
guen a esfore;:ar-se i abandonar l' Arcadia felie;:-, pero 
constitueixen I'únic marc que possibilita el desplega
ment de la raó i, per tant, la vertadera destinació de 
l' especie humana. 

19. Recordi's a l'efccte la «diaU�ctica» de I'esforo;:. del treball i de 
l 'antagonisme perfilada en els principis JI-IV d' Idee der Geschichte i el 
comcntari que mercix per part d' A. Philonenko (La fhéorie kall1iel/l1e de 
f 'ltistoire; Paris, J. Vrin. 1986; p. 88 ss.). 

20. En la replica a ROllsseau en el segon bloc del nostre text, Kant 
escriu: «La historia de la natura comen(a dOlles pel bé, ja qlle és !'obra 
de Déu; la historia de la lIibertat pel mal, puix és obra de J'home.» 
(AIl¡elllg Gesch¡chte: Ak. VIII. 1 1 5). 

2 1 .  Id.; Ak, VIII, 1 1 8. 
22. ¡bid., on s'esmenta directament Gn. 4.4: «Pero }altve accepta 

Abe! i la seva ojrella, mentre que /la accepu) Caín i {a seva. Caín se 'n 
\'a ¡I/digflar mO/1 i (IIl(IlIa a//lb el cap cot.» 
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-

Resulta així una inversió de la interpretació usual 
de Gn. 4: si el bon Déu de la religió tradicional era 
valedor de la innocencia paradisíaca d' Abel, la natu
ra-providencia que la reflexió filosOfica necessaria
ment su posa regeix el curs del món23 s' inclina per la 
causa del partit contrari: pel camí de l ' antagonisme 
-i, per tant, del «mal»- empres pels descendents de 
Caín. Si la desigualtat i la competencia urbanes no ha
guessin desvetllat l 'esfor� per la superació, l 'home 
s'hauria endormiscat indefinidament en el bressol 
d'un primitivisme indolent. 

En realitat, la crítica kantiana a la vida paradisíaco
pastoral del Genesi, ho és a la seva propia contem
poraneltat (Rousseau, Herder) que, lamentant-se pels 
inconvients aparents de la civilització, enyora una con
fusa originarietat natural «pura»: l'admiració a la mode 

23. Aquest lema -i tenninologia- kantia que obviament repren la 
teodicea de Leibniz i significa la continui"tat historiea entre aquel! i la fi
losofia hegeliana de la historia, si bé ja apareix esbossat en la Idee der 
Geschichte de 1784, no sera aclarit en tots els seus supbsits metodolo
gics fins a la tematització del ludici reflexionan! teleologic i la «dialec
tica» entre mecanicisme i finalitat en la segona part de la KU. 

Un bon resum final de l'estatut i límits de la noció de natura-pro
videncia, l 'aporta I 'opuscle de 1795 sobre la pau perpetua: «per aixo Ila 
gran artista natura} s 'allomeno destí rSchiksal¡ en 10111 que lIecessitat 
d'uno causa que el/s és desconeguda en la sella llei d'efecllJoció, pro
videncia {VorselwI/g} en consideració de la sella Jillalitat en el curs del 
món, en tant que saviesa profunda d'Ufla causa més alta que es dirigeix 
al Ji final objectiu de! genere huma i predetermina oquest curs del 
mÓII . . .  L 'ús de la paraula natura, qua". com aquÍ, es Tracto merament 
de teoria (110 pos de religió), és tombé més adequat per als lÍmits de la 
raó humana (que ha de malltenir-se peJ queja a la re/oció deis efectes i 
les causes dins deis marges de !'experiencia possible) i més modest que 
el d'una providencia cognoscible per lIosaltres, expressió amb la qual 
1m es col· loca temerariament les ales d' Icor per poder apropar-se al se
ere! de la seva intenció inescrutable.» (21/11/ elVigen Friedell; Ak, VIII, 
360-362). 
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pels recent descoberts habitants d' Haití24 o pels Ro
binsons,25 en són bona mostra. En aquest punt Kant és 
tant taxatiu com ho fou Plató. Per aquest, una ciutat li
mitada a pro ve ir els recursos necessaris per a la super
vivencia no passaria de ser una «eiulat de pares». 26 Per 
Kant, els defensors de paradissos perduts i incontami
nats per la cultura no fan més que posar el destí de 
I 'home en un benestar tan immediat i simple que rebai
xen la humanitat al nivell de mera criatura animal. No 
és simplement la «felicitat» allo que constitueix el fi de 
la humanitat sinó, en tot cas, la «dignitat de ser feli9»;27 

24. Aquesta és efectivament una de les críliqucs malerials cabdals 
que Kant dirigeix a la filosofia de la historia de Herder. Així escríu: 
«L 'autor pensa Cer1alllelH que si e/s feli90s 'lllbil(lI/!S d'Haití 110 110-
guessin lila; esulI visi/ars per I/aciol/s civilir:.ades i haguessill estar des
tillots a viure dumlll mi/ers de seg/es en la seva lrcl1lquiJ.la indolencia, 
/10111 podria dOllar /liJa respostll satisfactoria a la preguma de perqlle 
existiell, ¿l/O seria, pero, ¡gl/aflllen! ha que aquel/a illa hagués es/m 
ocupada per avelles i clIIyells feJiros que per IlOlI/es felh,:os amb mus 
plaers?» (Herders Rezensiollen; Ak, VIlI, 65). 

25. Sen s duble pensant en Rousseau, amb qui ha discutit unes planes 
més amunt. escriu: «El tercer desig -o, millor, 1I0s{(lIgia valla . . .  - és 
f'especlre de redal d'or llll/l lloada pe/s poeres, 011 ells alliberaríem de 
fes necessiWIS imagilláries amb que ens carrega I 'abulldimóa, ens COII

formariem amb les Ilecessirars merament IIawra/s, i es dO/wria l/na 
igualtal gel/eral deis homes i /lila pau duradora, en IIlla parallla, el pur 
galldi d'ulla vida despreocupada, malldrosament somniadora i pueril-
11/el/l elljogassada - /11/(/ Ilosrálgia que fa tan atraiellls els Robil¡solls i 
e/s viatges a les iIles de/ sud . . . » (Allfang der Geschichte; Ak, VIII, 122). 

26. República, 372 d. 
27. KrV, A 806, B 834. En aquest context dialogic de crítica a I'eu

demonisme «raei)>> de certa il·lustració wolffiana i del mateix Herder, 
cal contextualitzar la drastica negativa de Kant a fer de la felicitat el fo
namenl de la moral: tingui's present, per exemple, que la redacció de la 
Gnmdlegllllg der Meraphysik der Sitien -texl pan important del qual 
esta consagrat a la crítica a ['eudemonisme- és estrictament paral ·lela 
a la lectura i crítica de robra de Herder. (Per a I 'oposició Kant-Herder 
en 1785 vegi's especiatrnenl: A. Philonenko, Qp, cit" p. 1 26 ss.). 
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i aita! dignitat moral exigeix el maxim desenvolupa
ment de les capacitats racionals i no pas el seu anihila
ment en una felicitat com la de les ovelles o els anyells. 

Doncs bé, només amb l'emergencia de la civitas es 
desvetllen en la humanitat «aquelles disposicions na
turals que tendeixen a /'ús de la seva raó,,28 i que la 
natura-providencia, ah initio, ha destinat teleologica
ment per al seu perfeccionament 29 Per aixo, si bé la 
ciutat, pel dinamisme que li és propi, origina tots els 
conflictes entre els homes i és així la causa deIs mals, 
al hora i per aquell mateix dinamisme és la font de tot 
el bé.30 Felix culpa!, la deIs ca'inites: sense caure en 
l' exaltació rom¡¡ntica de l' apologia del mal, no hi ha 
dubte que la racionalitat ¡¡·lustrada de Kant anticipa 
molts elements afins a lectures com la de Byron o 
Hegel. 

* * * 

Per un despla�ament de sentit, la contraposició en
tre pastors i agricultors o pobles nomades i sedentaris 
compleix, tanmateix, una altra funció hermeneutica 
sobre el capítol V I  del Genesi: aquesta enormement 
original i de tot punt essencial per entendre la consti
tució de la ciutat en la perspectiva kantiana. 

Gn. 6, 1 -4 interpola aquell difícil passatge on se'ns 
nana que la procreació entre els fills deIs déus i les fi
lies deIs homes provoca la corrupció de l 'especie i el 
castig diví del diluvi (Gn. 6,5 ss.). Kant, enlla�ant di
rectament ]' inici del capítol VI amb el comentari an-

28. Idee Cese"ic"re, 11 (Ak, VIII, 1 8). 
29. Id., 1 (Ak, VIII, 1 8). 
30. Anfallg Geschichte; Ak, VIII, 1 1 9. 
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terior del capítol IV,31 llegeix aquells versets entenent 
que « fills deis déus» designa «els pobles nomades de 
pastors que 110més reconeixen a Déu per llur senyor», 
mentre que «filies deis homes» es refereix als «habi
tants de les ciutats i agricultors que tenen per senyor 
un home (l'autoritat pública)>> 32 

Que suporta aital lectura, tan aparentment arbitra
ria com prenyada de conseqüencies? Novament un re
cull d' arguments convenientment interpretats des de 
la raó practica: 

( 1 )  Ja s'ha dit més amunt que la vida ciutadana 
deis pobles sedentaris va lligada a la propietat de la 
terra i a la capacitat per defensar-la i que, per tant, 
exigeix una regulació de les relacions entre els indivi
dus per dotar-les d'una mínima estabilitat conviven
cial, és a dir, que permeti llur co-existencia en un ma
teix espai-temps. Requereix, dones, aquella limitació 
recíproca de la conducta individual «sola lleis exter
nes» que des de 1 784 defineix la concepció kantiana 
del dret.33 

3 1 .  POI ser significatiu remarcar que, amb aixo, Kant coincidcix an
licipadament amb la crítica bíblica contempof¿mia que ha mostrat la 
conlinu'ilat d'una maleixa redacci6 Uahvisla) en aqucsls dos capÍlols, rc
dacció interrompuda per la minuciosa preocupació genealogica de la 
tradició sacerdotal en el capÍlol V, tolalment omes per Kant. 

32. Id.; Ak. VlIl. 1 19- 120. 
33. L'expressió efeClivament aparcix en Idee der Geschiclue V 

(Ak, VIII, 22) com a clau per a la solució del «més grall problema» 
que la natura té plantejat a I'horne: ]'administració universal del dreL I 
després de la maduració del tema a través de les reflexions político-ju
rídiques de 1793-1795 acabara constituint la definició mateixa del dret: 
«S'wlOmena doctrina del dret (ills) al conjllnt de I/eis pera les quals és 
possible una fegislaci6 externa . . . » (Rechlslehre; Ak, VI, 229). «Prin
cipi ul/iversal del dret: «És correcta (recht) aquella acci6 (o fa milXima 
de la qllal) que permet coexistir la !libertat d'arbilri de cadascLÍ amb 
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Consegüentment, el «senyof» de la ciutat no pot 
ser més que aquel! capac; d' introduir i preservar la co
Iimitació externa en la conducta deIs seus habitants: 
«[L'home} precisa un senyor que trenqui la seva pro
pia voluntat i l'obligui a obeir una voluntat universal
ment valida per tal que cadascú pugui ser lliure.»34 
Per aixo mateix, aital senyor -ja es tracti d'un sobira 
físic o de I 'articulació de la sobirania en els poders 
d'un estat- és sempre creació humana: el mecanis
me, automatisme o «cos artificial» hobbesia sorgit del 
pacte entre els homes i al servei de l!urs interessos.35 

La ciutat és I 'espai huma regit per les lIeis del ho
mes i per lIurs artificis jurídics. Per tant, l 'ambit que 
té I 'home per senyor 36 

(2) En la mesura que el pastor nomada « odia la 

la /libertar de qllalsevol alTre segol/s ulla !lei ulliversal. »» (Id.; Ak, VI, 
230). 

Vegi's una excel·lent exposició de la doctrina jurídica kantiana, in
sistint molt cspecialment en la funció d'ordenació externa del dret, en: 
W. Kersting; Woh/geordl/ete Freiheit. ImmalllleJ Kan/s Rechfs- uf/d 
Staatsphilosophie; Frankfurt, Suhrkamp, 1993 (especialment, part A). 

34. Idee Geschichte (Ak, VIII, 22). 
35. Malgrat que Kant critiqui certs aspectes de la fonna hobbesiana 

d'entendre el pacte social -així en la segona part de Tlleorie lllld 
Praxis de 1 793-, la seva doctrina de l'estat, com la de tots els autors 
moderns, su posa el mare teóric establert per l'angles -cfr. J. Lucien, 
Le vocablllaire de la représentation polilique de Hobbes a Kant en: 
Y.Ch. Zarca, dir.; Hobbes el son vocabulaire; Paris, J . Vrin, 1 992, pp. 
23 1 -257-. Així, adhuc terminológicament, en el principi VII d'ldee 
der Geschiclue l'estat és comparat a un autómat. 

36. Ádhuc Gn. 6,2 admet una interpretació empírico-antropológica 
en el maleix sentit per part de Kant (AI/lang Geschichte; Ak, VIII, 1 20): 
si «els de rara divina trobarell que les filles deIs hall/es eren agrada
bles» és perque la ciutat posa al servei de la dóna el luxe ¡ les arts de 
I'embelliment personal amb que seduir als habitants del desert. La civi
lització, eom a causa i alhora resultat de les arts, és també ambit del do
mini huma. 
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propietat que limita la seva llibertat de pasloreig>,37, 
s'oposa a la l imitació externo-jurídica de la llibertat 
característica de la vida civil. Al  seu nomadisme físic 
correspon així un altre nomadisme més essencial de 
tipus espiritual: qui, situant-se fora de la ciutat no ad
met cap home ni creació humana per senyor, només 
pot reconeixer la sobirania en quelcom que transcen
deixi tota limitació i fixació espacio-temporals. Un 
sobira tan absolutament «extra-territorial», el nómada 
només pot trobar-Io en el mateix Déu. 

En nota al peu de plana38 Kant recolza aquesta in
terpertació en els costums deIs bedu'ins: el cap del 
clan no és própiament sobira del seu s membres, puix 
és freqüent el canvi de tribu per qualsevol desacord 
amb aquell. Més enllil de la justificació etnológica, 
peró, la lectura kantiana remet (esotericament) a un 
rerafons molt més determinant: al nucli essencial de 
la tradició teológica bíblica. L'afirmació que «els no
mades només reconeixen a Déu per llur senyor» úni
cament adquireix el seu pIe sentit, si «Déu» no és una 
qualsevol de les divinitats deIs panteons deIs po bIes 
sedentaris, i .e. no és cap d' aquelles «figuracions» (es
tetico-idolatriques, jurídico-Iegals o teórico-cognosci
ti ves) de-finides des del marc imaginativo-conceptual 
de les arts i tecniques de-limitadores de la ciutat deIs 
homes. El «Déu-Senyor» deIs pastors nómades -si
gui I 'hebreu, el beduí o el semita- no és altre, en dar
rer terme, que el Jahvé veterotestamentari: el Jahvé 
itinerant de l' Exode39, el Jahvé únic senyor del Deute-

37. Id.; Ak, VrII, 1 1 8. 
38. Id.; Ak, VIll, 120. 
39. «10 sóc Jahvé, el tel( Déu, que ('hefe! sortir de! país d'Egipte, de 

la casa de l'esclavatge. No tindrlis abres déusfora de mi.» (Ex. 20,2-3). 
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rOl1ol11i,"O el Jahvé deconstructor de la institució esta
tal del 1 llibre de Samuel 4 1  

De fet, Kant aprofita l'obscur passatge de Gn. 6, 1 -
4 per introduir una dualitat radical en la forma de con
cebre la «sobirania» i els imperatius (lleis) que se'n 
deriven: o «humanament» dins de l 'esfera de rela
cions externes del dret, o «divinament» per referencia 
a les exigencies incondicional-absolutes de Jahvé. En 
el primer cas habitem dins del perímetre urbanitzat de 
la ciutat, en el segon ens internem pel desert feréstec 
de la consciencia que cerca en la seva intimitat les 
responsabilitats i mobils últims 42 Transposant-ho en 
termes de grans models historico-culturals: «Atenes 

40. «Escolfa Israel: Jahvé és el /lostre Déll, Jahvé lor sol. Estima 
Jahvé. el teu Déu, (1mb tal el COI', al/lb tota " {i/lima ¡ (1mb totes les for
ces» (DI. 6.4-5). 

4 1 .  «E/s dre/s del rei que regl1ara sobre vosaitres seran aquests: 
prendrá e/s vos/res fills per al serl'ei de la seva carrossa i de la sella CQ
)/alleria, i perqul! carrill daval/t la sella carrossa, escortonl-Ia. Se'nJará 
oficia/s de mil, de cem i de cinqUQnfa soldats, e/s ¡ará llaurar els sellS 
camps i segar e/s seus sembrars, fabricar les selles armes de guerra i 
els ormeigs deis seus carros. Prcndra les vostres filies com a perfumis
les, cuil/eres ¡¡ameres. S'apoderarii deIs lIastres millors camps, vil/yes 
i oliverars, ¡ e/s dOllará als seus oficials, Delmadl els \lostres sembrats i 
les vostres vinyes per donar-ho als seus ellllllCS i als seus corteSG/lS. 
Prendrá e/s millors deis 1I0srres criars i criades, deis vostres bOl/S i 
ases, per ocupar-los en el seu treball. PrendriJ el delme deis vosrres ra
mals, i us cOl1vertireu en esclaus d'e//. El dio que aixo passi, IlS queixa
reu del rei que vosalrres maleixos liS haureu imposat, pero Jahvé l/O us 
escollariJ pos.» (IS. 8, I 0- 1 8). 

42. «Aquesta !lei que jo el dOllo avui l/O és massa difícil per a tu, ni 
és lIun)' del teu abasto No és pas o/ ce/, perque en diguis: ¿Qui pujará 
per Ilosaltres al cel, em la portara i em la Jara e11lendre, perque la 
complim ? Ni és a I'altra balido del mar, perque diguis: ¿Qui passarit 
per IlOsalu'es a l'altra banda de/ lllar, em la portara i el/s laJara enleJ1-
dre, perque la col1lplill1? Perque la parau/a és moll a prop teu, en la le
va boca i en el {eu COI', perque la compleixis.» (Dl. 30, 1 1 - 14). 
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versus Jerusalem»;43 la ciutat terrenal que creix VISI
blement al voltant de l 'agora com a espai públic de 
trobada -i.e. de co-limitació de conductes- versus 
la ciutat celestial que, per la seva invisibilitat es sen
cial, soIs pot ser anunciada profeticament com a télos 
inassolible en aquest món. 

Ara bé, allo més important del text kan tia rau en la 
funció que concedeix a aquesta dualitat. Segons Gn. 
6,3 ss. la fusió entre els fills deIs déus i les filles deIs 
homes fou la causa de la perversió de la humanitat i 
de la seva destrucció, és a dir, de la interrupció i des a
parició de la cultura i de la civilització. Kant llegeix 
en conseqüencia: 

-Mentre existí la polaritat entre pobles urbans i no
mades, malgrat l' estat de guerra entre tots dos, «amb
dós pogueren gaudir almenys internament de l ' ina
preciable bé de la llibertat».44 

-En canvi, «per la mútua fusió de dues pobla
cions abans hostils, amb lafi del perill de guerra s'a
caba també la !libertat. El despotisme de tirans pode
rosos afavorí que una cultura encara incipient es 
mesclés amb la sensualitat sense esperit de l '  escla
vatge més abjecte i amb tots els vicis de l '  estat primi
tiu. A ixí, el genere huma s 'aparta inevitablement 
d'allo que li havia estat prescrit per la natura -l'a
valU; en la formació de les se ves disposicions vers el 

43. Malgrat certs elements afins, no emprem aquesta contraposició 
exactament en el mateix sentil que L. Strauss (Jerusalem and Athens. 
Some prelimil/w)' reflectiolls; New York, The City College Papers 6, 
1 967; trad. cal. a J.R. Sales i 1. Monserrat, Introdllcci6 a la lectura de 
Leo SumlSs: Jemsalem i Arenes. Barcelonesa d' Ediciotls. 1 99 1 ), sinó 
en el que deriva del propi text kantia ¡ que s'anira aclarint en el que se
gueix. 

44. Allfong Geschic}¡te: Ak, VIIJ, 120. 
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bé-, i es féu indigne de la seva existencia en tant que 
especie destinada a dominar sobre la terra -i no pas 
a fruir COI1l a bestiar ni a servir COI1l a esclaus-. »45 

Ates que, segons deiem més amunt, la ciutat és el 
1I0c del progrés de la cultura i del desenvolupament 
progressiu de la humanitat, pot semblar paradoxal 
aixo que ara diu Kant: amb l 'anul ·lació del conflicte 
entre la  ciutat -ambit legal on I 'home és senyor- i 
el nomadisme -ambit on només Déu és senyor-, en 
1I0c d'ampliar-se el domini de la civilització i assegu
rar-se el seu creixement, assistim a la desaparició de 
la lIibertat civil i de la mateixa ciutat. 

Aquesta aparent paradoxa s' esvaeix si considerem 
la tasca henneneutica que Kant esta duent a tenne. 
Globalment, els capítols IV i VI del Genesi dibuixen 
un cicle tancat: I' inici, desenvolupament i fi de la cul
tura i historia humanes presentats segons la distensió 
etiologico-diacronica propia de la narració mítica. 
Kant, interpretant el relat des de les regles de la raó 
practica, el tradueix en clau sincronico-estructural 
-si volem, conceptual-sistematica-. Així els perso
natges narratius (pobles urbans, nomades, filies deIs 
homes, fills de Déu, etc.) con·esponen als components 
estructural s d'allo que s'esta analitzant --que és la 
ciutat com a lloc de la historia humana-o 

Des d' aquesta perspectiva estructural, la tesi és 
clara: la darrera condició de possibilitat de la ciutat 
és l' existencia de la dualitat home-senyorlDéu-senyor, 
Beis humanes/Jahvé o Atenes/Jerusalem. Per tant, la 
via difficilior de l' existencia ciutadana no soIs consis
teix en superar la temptació arcadica de la felicitat i 

45. Ibid. 
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decidir-se pel camí de I 'esfor� continuat, sinó en pre
servar dins de si la polaritat entre límit (huma) i il·li
mitació (divina). O potser encara més: només si la 
ciutat es manté en aquesta tensió, persistira en el seu 
desplegament progressiu i evitara dissoldre's en un 
despotisme abjecte. 

* :;: * 

El sentit d'aquesta darrera tesi s'explicita del tot si 
la connectem amb la comprensió kantiana de les fa
cultats humanes, especialment en lIur vessant practic: 

( 1 )  La raó, com a tendencia a I ' absolut-incondicio
nat en l' acció, no és més que l' auto-reglamentació de 
la lIibertat. En la mesura, pero, que la Ilibertat trans
cendental implica una serie causal independent del 
sensible, els imperatius de la raó practica fixen unes 
exigencies tals que cap situació fenomenica els sera 
mai adequada. La qual cosa significa que, com a és
sers lIiures, estem necessariament impel·lits a ultra
passar qualsevol situació donada que, en la seva limi
tació, mai no ens satisfara plenament 46 

Per tant, la nostra constitució racional-moral és 
tant « extra-territorial» respecte a les realitzacions fe
nomeniques com els pobles nomades ho són respecte 
a la vida sedentaria. Hom pot parlar d'un veritable 
<<oomadisme de la raó» : les idees i ideals morals ens 
forcen continuament a un exode que deixa endarrere 

46. «Quin puglli ser el grau mclxilll en qlle la Iwmanitat hagi d'atll� 
rar-se ¡ quilla lIIagniflld pllgui tenir ¡'abisme que necesSclriamellt sem
pre roman ellfre la idea i la seva realització, {{ixo ningú l/O por ni ha de 
determinar-ha, rOl jI/sI perqlle es "'acta de la !libertar que selllpre pOI 
u!rrapassar q//alsevol fímir dona/.» (KrV. A 3 J 7). 
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la « ciutat visible» per més perfecta que pugui aparei
xer als seus civilitzats habitants. Des d'aquí s'entén 
perfectament l 'afirmació kantiana segons la qual, en 
lIoc de ridiculitzar la ciutat ideal platonica, «hom hau
ria fet millor en atendre més aquesta pensada» 47 

No hi ha dubte, doncs, que els pastors nomades 
d'Anfang der Geschichte simbolitzen la crida incondi
cionada de la raó que troba igualment en el Jahvé bí
blic la seva personificació. Per aixo, Kant podra sos
tenir que l 'aplec d'éssers moral s que s'esforcen per 
respondre a la crida interior vers la perfecció consti
tueix el «poble de Déu» -i.e. una comunitat (invisi
ble) que mai no podra trobar satisfacció en el món 
fenomenic per les imperfeccions inherents al sensi
ble-: «una comunitat i!tica soIs és pensable com un 
poble sota manaments divins, i.e. com un poble de 
Déu, i palesament segons les lIeis de la virtUl.»48 

(2) Ja hem esmentat aban s que Kant entén el dret 
com l' ambit de regulació de la conducta externa se
gons lIeis de reciprocitat: al marge, per tant, de la in
tencionalitat o mobil interior de la consciencia 49 Aixo 
significa que una legislació merament jurídica -i no 
pas moral- atén sois a la compatibilitat de les ac-

47. K,V, A 3 1 6. 
48. Religion; Ak, VI, 99. 
49. {{Tora legislació, dO/ICS, ( .. .  ) pOI distingir-se óbviament en JUllció 

del lIIobi!. Aquel/a legislació que fa d'lIno acció deure i alhora fa del 
deure maliu determinan!, és etica. En canvi, aquella que 1/0 llle/Oll 
aques! últim en la !lei -per tant, que permet també alguf/ (lItre mobil 
diferent de la idea del deure- és jurídica. { ... ]. Hom QnomenQ la mera 
concord(l11fO o 110 cOllcordalll;:a d'ulla acóó o1l1h la ¡¡ei, seme afendre 
al seu l11óbil, legalitat (adequació a la I/ei); pero aquella en que la idea 
de delire el/vers la !lei és alhora el ",ohil de ['acció, s 'al/amena morali
tal». (Einleitung Meta! Sitten; Ak, VI, 2 1 8-219). 
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cions individuals sota una llei universal. Per aixo pot 
afirmar-se que en l' iunbit del dret es dóna una «cons
trucció» o «exposició» per analogia amb la llei física 
d'acció i reacció:50 en la mesura que les'«activitats re
actives» deis individus poden coexistir sense destruir
se mútuament, són legals. 

Remarqui's el que aixo significa en la xarxa con
ceptual kantiana. Tot procés d'exposició consisteix en 
sensibilitzar un concepte i remet als esquemes de 
I 'enteniment. Aquests, en tant que fixen i de-terminen 
espacio-temporalment, de-limiten I 'ambit d'allo que 
és humanament abastable i controlable: l' enteniment 
és una facultat essencialment « urbanitzadora» . Que el 
dret sigui esquematitzable significa, doncs, que s'ubi
ca en I 'esfera d'allo constru'ible per I'enteniment en 
el món sensible, de manera semblant a com ho fan la 
geometria o la física: el seu resultat és així la ciutat 
regida per una llei objectivable. 

Per aixo, kantianament entesos, dret, capacitat de 
coacció i penalització convertuntur:5 1  si la llei em 
permet d'efectuar A -per ser compatible amb les ac
cions d'altri-, alhora ha de tenir capacitat coactiva 
sobre qualsevol que tn'itnpedeixi fer A; ¡ coaccionar, 

50. Rec"'sle"/'e; Ak. VI. 232-233. 
5 1 .  «HoII! pOI posar illll1lediawmelll el cOIU;epre de dre! en la possi

hilito! de collllexió d'U/w coacóó mLÍf/W IIniversal amb la /libertar de 
cadascti» (Id.; Ak, VI, 232). 

Partínt de l'equivalencia entre dret i capacitat de eoaeció, hom enlén 
que per Kant les consideracions «sociologiques» sobre la funció rehabi
¡itadora de la pena o sobre la relació entre castig i prevenci6 deis delic
tes quedin totalment excloses de la fonamenlaci6 (a priori) del dret pe
nal. D'aquí, la quaJificació de la llei penal com a autentic «imperatiu 
categoric») (Id.; Ak, VI, 33 1 ), o l'oposició a les doctrines de Beccaria 
(Id.; Ak, VI. 363-364). 
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en darrer terme, no és altra cosa que punir. O'aquí que 
el problema cívico-jurídic d'establir una constitució 
regida per la universalitat de la lIei sigui resoluble 
«teoreticament», és a dir, des de I'entenjment que co
neix les lIeis naturals --en aquest cas, el mecanisme 
conductual del psiquisme-. 1 que sigui resoluble ad
huc per a un poble de diables:52 

«Ordenar una munió d'éssers racionals, que en el 
seu conjunt necessiten lleis univerals per a ll!tl' con
servació, pero que cadascú en secl'et vol defugir, i es
tablir llur constitució de manera que, encara que en 
les intencions privades tendeixin a oposar-se entre si, 
es continguin m!Íluament de forma que en llur com
porlamenl públic el resultat sigui el mateix com si no 
tinguessin cap d'aquelles inlencions perverses». Un 
tal problema ha de ser resoluble. Cal' no aleny a la 
millora moral deis Ilomes sinó solamenl al mecanis
me de la natura . . .  ».53 

És pales que els diables no resultarien millorats 
moralment per aquesta «constitució externa» -meca
nisme o artifici (hobbesia) que es val de meres lIeis 
naturals i no implica cap «conversió moral inte
rior»-. Pero també és cert que almenys podrien coe
xistir en un mateix espai, « urbanitzant» lIur violencia. 

Clarament, l' element nomada de la narració mitica 
remet a la raó moral dirigida a la recerca itinerant (ad 

52. Tingui's present que aquest passatge kantia de 211m elVigell 
Friedell és una respos13 al problema polÍlic plantejat per 1.8. Erhard en 
la seva Apologie des Teufels: si seria possible una organització jurídica 
adhuc per a éssers moralrnent perversos. Vegi's al respecle I'estudi in
troductori a la traducció del text d'Erhard per F. Oncina (Apologia del 
diablo; Sevilla, Ed. Er, 1993). 

53. 211m ell'igell Friedell; Ak, VIII, 366. 
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infinitllln) de la perfecció. L' element sedentari sen ya
la, en can vi, la tasca esquematitzadora de la raó jurí
dica, encaminada a la realització de la sociabilitat 
possible hic el nunc. Dones bé, la tesi de Kant diu: o 
la ciutat manté dins de si tots dos elements o es veu 
abocada a I 'anihilació. 

Kantianament entes, I ' anivellament de la polaritat 
moral-dret (raó-enteniment o Jerusalem-Atenes) eli
minaria l' «energia» necessaria per mantenir-se en 
aquell esfor<;: continuat vers la destinació última de la 
humanitat. D' aixo resultaria, segons Anfang der 
Geschichte, el «despotisme de lirans poderosos» que 
redueix la humanitat a I 'esclavatge o a l 'animalitat: 
desaparició, en suma, del dinamisme historie de la ci
viras per immobil ització en la submissió o per repe
tició mecanica de I ' instint. 1 efectivament, segons la 
filosofia practica kantiana el despotisme pot adoptar 
dues modalitats, coincidents per igual en anul·lar 
aquella polaritat: 

( 1 )  Quan el dret vol abastar I'esfera de la moral, el 
govern degenera en un despotisme de la virtut, tal 
com ha mostrat el Comité de «salvació pública» en la 
Fran<;:a de 1 793. En efecte, si una autoritat exterior ha 
de legislar, governar i jutjar sobre els mobils íntims de 
la consciencia -la virtut-, llavors les meres sospites 
o intencions -i no els fets empíricament constata
bles- ja esdevenen motiu suficient de condemna: el 
resultat és la destrucció deis principis més elementals 
de l 'estat de dret (lIibertat de pensament, de conscien
cia, d'expressió, etc.) i el desencadenament d'aqueJl 
terrorisme purita que acaba destruint el cos social. Per 
tant, el sobira que volgués fer del dret instrument de 
moralització <<110 sois produiria 101 JUSI el conlrari 
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d'una constitució e/ica, sinó que també minaria i fa
ria insegura la seva constÜució política» 54 

Certament «el principi «salus publica suprema ci
vitatis lex est» roman sense cap dism.inució en el seu 
valor i estimació»55 com a fonament de l' estat, sem
pre i quan, pero, s'apliqui a la legislació exterior i no 
pas a la inviolabilitat de la consciencia. Car la salus 
publica només és de-limitable si admet esquematitza
ció -traducció espacio-temporal o conductual-, és 
a dir, si no pretén jutjar sobre la moralitat interior. 

(2) Tanmateix, si el dret volgués prescindir total
ment de la moralitat, I 'estat esdevindria un automatis
me despotic. En efecte, si per aconseguir I 'adequació 
deIs individus a la lIei hom emprés un sistema coacti
vo-penal científicament calculat de manera que els 
tractés al marge de tota consideració moral -utilitza
ció de tortures o condicionaments psicologics, vulne
ració del habeas corpus, etc.-, el resultat seria igual
ment un govern totalitari i una societat esclavitzada. 
Potser per a un «poble de diables» -i.e. éssers natu
ralment i necessaria perversos i, per tant, mancats de 
personalitat moral- valdria una tal possibilitat, pero 
no pas per a «persones» -i .e. éssers racional-mo
rals_.56 

Consegüentment, el dret depen en certa mesura de 
la moral, almenys en tant que I 'estatut moralment in
violable de la persona ha de limitar I ' aplicació indis
criminada deIs mecanismes coactius que I 'enteniment 

54. Religiofl; Ak, VI, 96. 
55. Theorie lllld Praxis; Ak, VJU, 298. 
56. Recordi's, en efecte, que des de la GnllldleguIIg der Metap}¡ysik 

der Sirte" Kant defineix la noció de persona com a Endzweck (fi final) 
per la seva dimensi6 moral. 
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científicio-positiu podria utilitzar.57 Per aixo, Kant fo
namenta la seva doctrina jurídica en un primer dret 
innat de natura essencialment moral: la llibertat 58 1, si 
bé reconeix el caracter extern-mecanic inherent a tota 
legislació estatal, alhora s'oposa a Hobbes per desvir
tuar els drets inalienables de la persona en la seva 
concepció del pacte sociaP9 En poques paraules: el 
dret natural -derivat ara a priori de l'imperatiu mo
ral- segueix tenint un lloc cabdal en la doctrina jurí
dica kantiana,60 tOI i impedint la dissolució de la lega
litat externa en mer positivisme jurídic.61 

Sens dubte entre les exigencies absolutes de la mo
ral i les plasmacions historiques del dret hi ha una se-

57. Al capdavall una conseqüencia directa del primal de la raó prac
tico-moral sobre la Icorica i de I'ampliació del concixcment que la raó 
obté de si maleixa -fi final. dignitat moral. inviolabilitat, elC.- en la 
crítica del seu ús practic (Kp V. V. 1 34-135). 

58. «UI lIibertat... és aquesr dre! lÍnic. origillari. que correspOI/ a rot 
IIome per la sel'a /1III1Iall;lal. { ... }; toles aquestes capacita/s ¡igua/lOl, 
independencia, Iliberta! d'expressió, etc.) rauen ja en el principi de la 
/libertar il/llata ; realmente 110 s 'h; distillgeixen (en 10m que membres 
d'ulla c!il'üió sOla 1111 com:eple jllrídic superior).» (Rec/¡tsle/¡re; Ak, VI, 
237·238). 

59. Theorie l/lid Praxis, 1 1 ;  Ak, VIII. 289 ss. 
60. Recillsleil,-e: Ak, VI, 229, 237. 
6 1 .  Aquesta «fonamelllació» del dret en la lIei moral que. no obs

tan1. evita identificar ambducs esferes constituí la creu de rescola jurí
dica kantiana (Erhard. Maimon. etc.). No éso dones. d'estranyar que fi
nalment Fichte. atenent al decantament teorico-extern propi del dre1. 
acabi excJoent-lo de la pura fílosofia practica (moral. Sittelllehre) i a1Or
gant-li un estatut de «trunsí!» (Übergollg) entre la par! teanca i la prac
tica del sistema filosofic (cfr.: WL Nova Me/bodo; GA. lV11. p. 263-
264). 
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paració tan radical com I 'abisme (Kluft) entre el món 
intel·ligible i sensiblé2 o entre els dos troncs de la 
desconeguda arrel comuna de les nostres facultats:63 
en darrer terme, I 'escissió (Trennung) entre les nostres 
tendencies espirituals nomades i sedentanes 64 Tal
ment com I'home, en tant que ésser racional finit, es 
mou sempre entre tots dos mons, la ciutat, com a lloc 
d'humanització per excel·lencia, ve constituIda per la 
mateixa tensió estructual. Conjugar aital dualitat sen
se anul·lar cap deIs dos pols és el repte de la ciutat 
kantiana. 

Enfront a la dissolució hegeliana -o de qualsevol 
forma de positivisme jurídic- de la Moralitdt en la 
Sittlichkeit de l' estat, Kant surt en defensa deIs ideals 
absolut-incondicionats de la raó practica: sense 
aquests no hi hauria instancia crítica per denunciar les 
insuficiencies que la legislació positiva comporta. 
L'anhel de Moralitdt serveix almenys per impedir que 
qualsevol forma jurídica historicament donada, eri
gint-se en absoluta, paralitzi I ' avan� de la humanitat 
vers les seves metes últimes. Com en PI ató, 65 no té 
cap importancia si la ciutat moralment ideal no arriba 
mai a existir físicament: la seva mera presencia en la 
interioritat de la consciencia és suficient per complir 
aquella funció crítico-reguladora que permet la dina
mització constant de la civitas visible. La Jerusalem 
celestial promesa per Jahvé, com a correctiu al narci
sisme de l' Atenes de Pericles, manté la nostra raó i 

62. KU, Einleitung 11, IX (Ak. V, 175, 195). 
63. KrV, A 15. 
64. «die Trellllllllg derer von verschiedeller Lebensarl . . .  » (An¡ang 

del' Geschichte; Ak, VIII, 1 J 8). 
65. República, 592a ss. 
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cultura en el nomadisme que, com a finita, li és pro
pi 66 

Pel mateix motiu, el necessari estatut absolut de les 
idees moral s no equival a hipostasiar-les en un innocu 
IÓpOS ouranos que, pel seu caracter ou-topicament 
transcendent, es desentengui de tota mena de positivi
tat o fenomenalitat históriques. Per Kant la Moralilat 
tampoc pot quedar redu"ida a mer consol futur davant 
les insuficiencies de la ciutat visible, tot i alienant la 
raó esperan<;:ada en consciencia malaurada. L'impe
ratiu incondicional de la Moralitat ha de ser intra
mundanament efica<;:: «allo que, pels seus fonaments 
racionals, és valid per a la teoria, val lambé per a la 
praxi» 67 1 només pot ser efica<;: si, mitjan<;:ant els me
canismes esquematitzadors del dret, s'encarna en la 
ciutat real, en la Sittlichkeil 68 Convé no oblidar que el 
nomadisme transcendent de Jahvé va unit al hora a la 
seva intervenció histórica alliberant els esclaus israe
lites de I 'opressió egípcia i constintuint-Ios en estat al 
bell mig deis altres pobles.69 

66. Pcr tol aixó. no és gens casual que Hegel. des de les reflexions 
jurídico-ruarais i religioses de joventut, mantigui sovint ¡ 'equivalencia 
enlre moralisme kantia, judaisme i concepci6 assimptbtico-infinita de la 
historia, contraponsant-ho al model (cíclico-clausura! i reconcilia! amb 
el món) de la pólis grcga. 

67. Theorie /l/U! Praxis; Ak, VIll, 3 1 3. 
68. En aquest sentít considerem totalment crronia la interpretaci6 

que Kojeve fa de la filosofia praclica i de la historia de Kant, en negar-Ji 
tOla eficacia intramundana -<:Fr. Ka1lt: París. Gallimard, 1 973-, ínter
prclaci6 excessivament condicionada pel peculiar i dogmatic hegeliano
marxisme de r autor. 

69. «He vis! 1'{lIIgoixa del mell poble a / 'Egipte i he semil el seu 
c1am per culpa de/s sellS capatassos. E!I/ faig ciirrec deIs Se/lS dolors. 
Baixaré, dalles, per alliberar-Io de les !l/mIS deis egipcis i fer-Io pujar 
{/ 'aq/lell país cap a tilia terra bOl/a i espaiosa, /lila terra qlle regalil1la 
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En suma, la ciutat kantiana extreu de la polaritat 
dret-moral el «diferencial energetic» necessari per 
mantenir inexhaurit el dinamisme de perfecciona
mient infinit que la racionalitat exigeix. En la dificul
tat per afermar-se dins d'aquella tensió rau la con di
ció de possibilitat d'una civitas igualment allunyada 
de la indolencia paradisíaca com de l' automatisme 
despotic. La nostra ciutat finisicular, assetjada per les 
crides de moralismes fonamentalistes i positivismes 
pragmittics de diversa mena, sent el perill que ame
na<;a el projecte europeu de la civitas. Sentir el perill i 
enfrontar-se a les dificultats és, pero, kantianament, la 
prova de que roman viu el dinamisme civil itzador i de 
que, per la mediació dia-Iogica entre raó i enteniment, 
hom pot evitar sucumbir als encisos exclusivistes deis 
dos contrincants. 

Ilel i mel, el Iloc deis canClneus, deis hitites, deis amorreus, deis fere
zeus, deIs hevells i delsjebllseus. Ara que el cJam deis israefires ha arri
bOl fins a mi, i he vis! I'opressió amb que e/s lracten els egipcis, vés, jo 
{'envio al Faraó, perque facis sorri,. d'Egipte el meu poble. eLs israeli
te5.» (Ex. 3,7-10). 
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