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REPÚBLICA 

El republicanisme és una llarga i complexa tradició del pensament polític que s’inspira 

en l’ideal de la república, entesa aquesta com a comunitat de ciutadans sobirans basada en 

el dret i en el bé comú. El punt de referència ideal més rellevant del republicanisme és el 

concepte ciceronià de res publica. Per a Ciceró república vol dir «allò que pertany al poble» 

(respublica respopuli), i afegeix que no és poble tota massa d’homes reunits d’una manera 

qualsevol, sinó una societat organitzada que té per fonament l’observança de la justícia i la 

comunitat d’interessos (De re publica, I. 25). A l’inici de l’època contemporània, un altre 

exponent del republicanisme, Jean-Jacques Rousseau, referma la mateixa interpretació del 

concepte de república. «Anomeno república», escriu, «tot Estat regit per les lleis, sigui 

quina sigui la seva forma d’administració, ja que només aleshores l’interès públic governa i 

la cosa pública és alguna cosa» (Contrat Social, II. 6). 

Per als teòrics republicans, la república és el contrari del poder sense fre i sense regla, 

l’exerceixi qui l’exerceixi, i de la tirania, és a dir, el domini d’un home (o d’una facció o de 

molts) contra l’interès comú. La república també es contraposa a la monarquia perquè la 

llibertat sota el rei sempre depèn de la voluntat arbitrària d’un sol home. El rei, fins i tot en 

les monarquies constitucionals, assumeix en virtut del naixement prerrogatives i poders 

negats als altres ciutadans i, doncs, viola el principi de la igualtat republicana. 

 

LLIBERTAT 

El concepte de república es relaciona amb el principi que l’autèntica llibertat política 

consisteix a no ser dependents de la voluntat arbitrària d’un home o d’alguns homes i 

exigeix la igualtat dels drets civils i polítics. L’autèntica llibertat, explica Ciceró, existeix 

«únicament en aquella república en què el poble té el poder suprem» i comporta «una 
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absoluta igualtat de drets», en tant que «la llibertat [...] no consisteix en el fet de tenir un 

bon amo, sinó en el fet de no tenir-ne cap» (De re publica, II. 23). Aquest concepte de 

llibertat és vàlid tant per a l’individu com per a l’Estat. Un Estat es pot considerar lliure si 

no depèn de la voluntat d’un altre Estat i no ha de rebre d’altres els estatuts o les lleis o 

demanar aprovació per als seus actes. Tal com assenyala Bartolo da Sassoferrato, les ciutats 

que viuen en llibertat es governen per elles mateixes («proprio regimine»). No reconeixen 

cap poder superior («civitas quem superiorem non recognoscit»), i per això el seu poble és 

un poble lliure. Rousseau, però se’n podrien citar altres exemples, inclou en una fórmula 

exacta el concepte de llibertat republicana: «un poble lliure obeeix però no serveix; té caps, 

però no amos; obeeix les lleis, però només les lleis; i és en virtut de les lleis que no es 

converteix en serf dels homes» (Jean-Jacques Rousseau, Lettres écrites de la montagne, 

VIII). 

Per als escriptors polítics republicans, la llibertat política té com a condició necessària 

l’imperi de la llei. Aquests autors sempre han subratllat que l’autèntica llei és un ordre 

públic i universal vàlid per a tots els ciutadans, o per a tots els membres del grup rellevant. 

La limitació o la interferència que la llei imposa a les opcions dels individus no és, doncs, 

una restricció de la llibertat, sinó una mena de fre essencial i benèfic. Si l’imperi de la llei 

és respectat escrupolosament, cap individu no pot imposar la seva voluntat arbitrària a 

altres individus en virtut del fet que pot acomplir amb impunitat accions que estan 

prohibides a altres sota pena de sanció. Si en canvi són els homes els que governen i no les 

lleis, alguns individus poden imposar la seva voluntat arbitrària a altres i impedir-los 

perseguir els fins que voldrien perseguir, i, doncs, privar-los de la llibertat (això també és 

vàlid en el cas en què governa la majoria dels homes, és a dir, una democràcia).  

Aquesta interpretació de la llibertat política està descrita de manera eloqüent en textos 

clàssics que es van convertir en el nucli central del republicanisme modern, en especial un 

passatge en què Livi afirma que la llibertat dels romans consisteix en primer lloc en el fet 

que les lleis són més poderoses que els homes (Ab urbe condita, II. I. 1), i un passatge de 

Ciceró, citat infinitat de vegades pels escriptors polítics republicans: «legum idcirco omnes 

servi sumus ut Liberi esse possimus» (Pro Cluentio, 146). Maquiavel també identifica la 

llibertat política amb les restriccions que el dret imposa uniformement a tots els ciutadans. 

Si en una ciutat hi ha un ciutadà que els magistrats temen i que pot rompre els vincles de les 
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lleis, escriu, la ciutat no és lliure (Discorsi, I. 29). A les Istorie fiorentine (IV, proemi) 

observa que «es pot dir lliure» únicament aquella ciutat en què les lleis i les disposicions 

constitucionals redueixen de manera eficaç els «mals humors» de la noblesa i del poble.  

Per contra, tots els exemples d’opressió que els republicans clàssics ofereixen en els seus 

escrits són violacions del principi de l’imperi de la llei: el tirà que se situa per sobre de les 

lleis civils i de les lleis constitucionals i, doncs, mana de manera arbitrària; el ciutadà 

poderós que ha obtingut un privilegi negat a altres ciutadans; els governants que tenen 

poders discrecionals. Les restriccions que la llei imposa sobre les accions dels governants i 

dels ciutadans són, doncs, per als republicans l’única defensa vàlida contra la coerció 

imposada per individus: ser lliures vol dir viure sota lleis equitatives.  

L’argument republicà segons el qual l’imperi de la llei és la condició necessària perquè 

els ciutadans no estiguin sotmesos a la voluntat arbitrària d’alguns individus (o d’un sol 

individu), i puguin, per tant, viure lliures, és el tema de fons d’un dels debats més 

significatius en la història del republicanisme: la resposta de James Harrington a Hobbes, 

que en el Leviathan (capítol XXI) sosté que no és cert en absolut que els ciutadans d’una 

república com Lucca són més lliures que els súbdits d’un sobirà absolut com el sultà de 

Constantinoble perquè tant els primers com els segons estan sotmesos a les lleis. El que fa 

que els ciutadans de Lucca siguin més lliures que els súbdits de Constantinoble, explica 

Harrington, és el fet que a Lucca tant els governants com els ciutadans estan sotmesos a les 

lleis civils i constitucionals, mentre que a Constantinoble el sultà està per sobre de les lleis i 

pot disposar arbitràriament de les propietats i de la vida dels súbdits, obligant-los així a 

viure en condicions de completa dependència i, doncs, de manca de llibertat. Els ciutadans 

de Lucca són lliures «per les lleis de Lucca» («by the laws of Lucca»), perquè només estan 

controlats per les lleis.(1) 

 

 

VIRTUT CIVIL 

 

En la seva llarga història, el republicanisme s’ha caracteritzat no només pels ideals de la 

república i de la llibertat, sinó també per la insistència en la idea que l’una i l’altra 

necessiten la virtut civil dels ciutadans. Per virtut entenen la saviesa que fa comprendre als 

ciutadans que el seu interès individual forma part del bé comú, la generositat de cor que 
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empeny a participar en la vida pública, la força interior que dóna la determinació de resistir 

contra els poderosos i els arrogants que volen oprimir. Tot i la qualificada opinió de 

Montesquieu, que considerava la virtut política com una forma de renúncia i de sacrifici, els 

escriptors polítics republicans dels segles anteriors interpretaven la virtut com una passió 

que no es contraposava ni a l’interès ni a la riquesa, sinó només a l’avarícia i a l’ambició 

desmesurada de poder. El republicanisme ha estat el llenguatge polític dominant de les elits 

polítiques i socials de les repúbliques comercials d’Europa. Encara que no van faltar, com 

en el cas de Girolamo Savonarola, pensadors republicans que van defensar la república com 

una Nova Jerusalem habitada per homes consagrats a la virtut cristiana, el pensament 

polític republicà, amb els seus pensadors més influents, ha defensat un ideal secular i 

realista de virtut. 

 

 

PATRIOTISME 

 

Al costat de l’ideal de la virtut civil, un altre concepte fonamental de la tradició 

republicana és el patriotisme. Per al republicanisme clàssic, l’amor a la pàtria és una passió, 

i més exactament un amor caritatiu per la república (caritas reipublicae) i pels 

conciutadans (caritas civium). Encara que respecta els principis de la justícia i de la raó, i 

pot ser anomenat, doncs, «amor racional», l’amor a la pàtria és un afecte concret per una 

república concreta i pels seus ciutadans que sorgeix entre els ciutadans de les repúbliques 

lliures perquè comparteixen molts i importants béns, com les lleis, la llibertat, els consells 

públics, les places públiques, els amics i els enemics, la memòria de les victòries i de les 

derrotes, les esperances, les pors. Pressuposa la igualtat civil i política i es tradueix en actes 

de servei (officium) i d’atenció (cultus) pel bé comú. Finalment, la caritas reipublicae és 

una passió que enforteix l’esperit, dóna als ciutadans la força per complir els seus deures 

cívics i als governants el coratge per assumir les obligacions, sovint aclaparadores, que la 

defensa de la llibertat comuna demana.  

El principi fonamental del patriotisme republicà és que l’autèntica pàtria només ho és la 

lliure república en què només hi viuen ciutadans lliures i iguals. La paraula pàtria, es 

llegeix per exemple a l’Encyclopédie, no significa el lloc on hem nascut, tal com vol la 

concepció vulgar, sinó un estat lliure del qual som membres amb unes lleis que protegeixen 

les nostres llibertats i la nostra felicitat.(2) Els escriptors republicans de l’època de la 
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Il·lustració feien servir la paraula pàtria com a sinònim de república. Aquesta identificació 

no era només un motiu polèmic; resumia la consideració que sota el jou del dèspota els 

ciutadans estan desprotegits i no poden participar en la vida pública, com si fossin 

estrangers, i per tant no tenen pàtria. El concepte de pàtria està estretament lligat, doncs, a 

la llibertat i a la virtut, com escrivia Jean-Jacques Rousseau: «La pàtria no pot subsistir 

sense la llibertat, ni la llibertat sense la virtut, ni la virtut sense els ciutadans» (Economie 

politique, a Oeuvres Complètes, III, p. 258).  

Mazzini també subratlla que l’autèntica pàtria és aquella que assegura a tots els 

ciutadans no només els drets civils i polítics, sinó també el dret al treball i a l’educació. Per 

a Mazzini i per als republicans de segle XIX la pàtria és la casa comuna on vivim amb 

persones que entenem i que estimem perquè les sentim semblants i properes. Però és una 

pàtria juntament amb altres pàtries d’igual valor. Quan som a casa nostra hem d’assumir les 

nostres obligacions en tant que ciutadans; quan som a una casa aliena hem d’assumir els 

deures amb la humanitat. La defensa de la llibertat és l’obligació suprema de cadascú, fins i 

tot si vivim en terra estrangera i fins i tot si el poble oprimit és un poble estranger. Les 

obligacions morals amb la humanitat són anteriors a les obligacions amb la pàtria. Abans de 

ser ciutadans d’una pàtria concreta, som éssers humans.  

 

 

DIVERSITAT DEL REPUBLICANISME 

 

Tot i l’acord sobre els principis de la república, de la llibertat i del patriotisme, el 

republicanisme no ha arribat a ser mai un cos doctrinari sistemàtic i ha assumit múltiples 

aspectes lligats als diversos contextos històrics i culturals en què s’ha desenvolupat des de 

l’antiguitat clàssica fins a l’època contemporània. El republicanisme és, doncs, una tradició 

del pensament polític únicament en el sentit que els teòrics republicans han elaborat sovint 

les pròpies anàlisis apropiant-se conceptes d’escriptors polítics d’època anteriors. Però és 

igualment cert que els teòrics republicans han reelaborat –sovint de manera fins i tot 

radical– idees d’altres escriptors polítics pertanyents a la mateixa tradició.  

Les divergències més significatives afecten la forma de govern més adequada per portar 

a terme l’ideal de la república. Gairebé tots els teòrics republicans van ser partidaris del 

govern mixt entès com a forma de govern que concilia els aspectes positius de les tres 

formes pures: el govern d’un (monarquia), el govern de pocs (aristocràcia) i el govern de 
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molts (govern popular o democràtic). Mentre que alguns consideraven que en l’àmbit del 

govern mixt el poble (el gran consell) havia de tenir un paper preponderant, d’altres eren 

partidaris d’assignar aquest paper a l’element aristocràtic representat per un senat o per un 

consell restringit.  

Una altra diferència és la que hi ha entre els defensors de la república que garanteix els 

drets polítics a la majoria dels habitants (república democràtica) i els defensors d’una 

república que garanteix els drets polítics únicament a una minoria dels habitants (república 

aristocràtica). A més, alguns teòrics republicans, com Maquiavel, defensaven la necessitat 

de l’expansió territorial d’acord amb el model de la república romana (o del model 

federatiu etrusc); d’altres, per exemple Rousseau, estaven convençuts que la república, per 

conservar-se incorrupta, havia de quedar confinada dins un petit territori. Hi va haver 

pensadors republicans que van propugnar l’ideal d’una república unitària, i pensadors que 

van propugnar l’ideal d’una república basada en la descentralització administrativa i en 

l’autogovern, com Carlo Cattaneo. Finalment, la història del pensament polític republicà 

presenta pensadors favorables a utilitzar la religió per reforçar la lleialtat dels ciutadans 

amb la república (Maquiavel) al costat d’altres que van recomanar la creació d’una 

veritable religió civil (Rousseau) i encara d’altres que es van fer divulgadors de la idea 

religiosa com a principi moral interior (Mazzini).  

A causa també de la multiplicitat de concepcions pràctiques que conté el pensament 

republicà, els estudiosos contemporanis tenen opinions diverses sobre importants 

problemes històrics i teòrics. Mentre que John Pocock defensa que el republicanisme és una 

forma d’aristotelisme polític basat en la idea que la vida política és la màxima realització de 

l’individu, altres estudiosos, en especial Quentin Skinner, subratllen el paper prevalent del 

pensament polític i jurídic romà. La interpretació del concepte de llibertat també és matèria 

de divergències interpretatives. Philip Pettit defensa que la manca de llibertat només 

consisteix en la dependència de la voluntat arbitrària d’altres homes; per a Quentin Skinner 

la manca de llibertat pot estar causada tant per la dependència com per la interferència. Hi 

ha, a més, autors que interpreten el republicanisme com una doctrina democràtica, 

allunyada del liberalisme, que insisteix en la participació dels ciutadans en les decisions 

polítiques; d’altres acosten el republicanisme al comunitarisme; encara d’altres subratllen 
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més aviat l’afinitat entre republicanisme i liberalisme radical; d’altres, finalment, 

consideren que tant el liberalisme com la democràcia provenen del republicanisme.  

Tot i les divergències interpretatives, els estudiosos d’història del pensament polític i de 

filosofia política estan majoritàriament d’acord a reconèixer que el republicanisme 

representa una tradició de pensament polític autònoma i diversa que ha tingut un paper de 

primer ordre en el naixement i en la formació de les democràcies modernes.  

 

 

NOTES 

 
(1) Vegeu James HARRINGTON, The Commonwealth of Oceana and a system of politics, ed. a cura 

de J.G.A. Pocock, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, «preliminaries». 

(2) D’ALEMBERT, Jean i Denis DIDEROT, Encyclopédie, Neuchâtel, Bouloiseau, 1765, vol. XII, p. 

178. 
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