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EL SENTIT DEL CIVISME 

Victoria Camps 

 

  Per què parlem de civisme. 

 

 Literalment, “civisme” deriva del llatí  civis, que significa “ciutadà”. 

D’acord amb l’etimologia, el civisme  constitueix el conjunt de qualitats que 

permeten als ciutadans viure en la ciutat, és a dir, viure en comunitat tot 

respectant unes normes de convivència pacífica, acceptant les regles de joc de 

la democràcia i els drets fonamentals o els valors constitucionals. Cívic és el 

comportament propi o característic del ciutadà.  

 

 El concepte de civisme, com també el de virtuts cíviques, ha anat 

adquirint importància en els darrers anys degut a la necessitat creixent de fer 

palès el paper que el ciutadà ha de tenir en les democràcies liberals. El 

liberalisme, en el sentit més ampli de la paraula, és el regim polític que s’ha 

imposat, especialment en el món occidental. Dic liberalisme en el sentit ampli, 

que inclou el reconeixement no sols dels drets civils, sinó dels drets socials 

com l’educació o la protecció de la salut. Entès d’aquesta manera, el 

liberalisme es caracteritza pel reconeixement de dos valors fonamentals, la 

igualtat i la llibertat, dels quals el prioritari és la llibertat, en el ben entès, però, 

que, sense unes polítiques mínimament equitatives, el dret individual a la 

llibertat només és un dret formal, val a dir que és un engany.  

 

El garant dels drets és l’Estat, a qui correspon protegir les llibertats 

individuals i els drets socials. Un Estat anomenat “policial”, com a salvaguarda 

dels drets civils i polítics, i un estat interventor com protector dels drets socials. 

És un model d’Estat, que s’ha anat imposant i consolidant-se al llarg dels dos 

darrers segles, i que tot i que representa un progrés de cara a l’estat absolut, té 

un inconvenient manifest. Ha contribuït a dividir a les persones en dues classes 

de ciutadans diferents: uns ciutadans políticament actius, que tenen càrrecs 

polítics, militen a algun partit o es fan càrrec d’algun moviment social; i uns 

ciutadans passius que tendeixen a desentendre’s de la vida pública o hi 

participen d’una manera esporàdica i molt formal. Alguns teòrics de la política 
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de començament de segle –com Max Weber o Schumpeter- ja denunciaren 

aquesta passivitat ciutadana, conseqüència segurament inevitable de la 

democràcia representativa, però contraproduent per altres aspectes del 

funcionament de la democràcia. No és només una determinada mena de 

democràcia o un determinat model d’estat el culpable d’aquest estat de coses. 

El desenvolupament del capitalisme i de la societat de consum han contribuït a 

fomentar un individualisme exagerat, que dóna lloc a societats atomitzades, on 

cadascú mira només pel seu interès particular o corporatiu, i a on és gairebé 

impossible aconseguir la cohesió social de tots els membres de la societat al 

voltant d’uns ideals o projectes comuns.  

 

 A partir d’aquesta situació, en la filosofia política contemporània han 

sorgit una sèrie de teories que coincideixen en un aspecte bàsic: mostrar la 

necessitat de que el ciutadà es faci càrrec del seu paper, la seva funció i les 

seves obligacions en les democràcies socioliberals. Dues teories filosòfiques 

son especialment rellevants, si més no, pel desenvolupament i la recepció que 

han tingut. Em refereixo al  comunitarisme i al republicanisme. Cada una a la 

seva manera, propugnen una recuperació del model grec de la polis, una 

societat més “comunitària” que les actuals, o del model que ofereixen les 

repúbliques renaixentistes descrites per Maquiavel. Si troben interessants 

aquests models és perquè, en ambdós casos, hom exigia als ciutadans que ho 

fossin de veritat, que fossin, com es deia aleshores, “virtuosos”, és a dir, que 

estiguessin disposats a adquirir les virtuts o les qualitats necessàries per a 

captenir-se com bons ciutadans.  

 

 Faig aquesta al·lusió al tema de les virtuts perquè estic convençuda que 

l’èmfasi actual en el valor del civisme representa una recuperació de l’ètica de 

les virtuts, tal com la va pensar, sobre tot, Aristòtil. Per el filòsof grec, les virtuts 

eren l’eix de l’ètica, i també de la política, dos conceptes que, en la seva 

filosofia, de vegades es confonen. Ser una bona persona, en el segle IV a.C, 

significava ser un bon ciutadà. Només els homes lliures podien ser-ho, atès que 

els altres havien de treballar en feines massa vils per poder-se dedicar a 

cultivar l’enteniment i discutir sobre els afers públics. Ara bé, els homes que 
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gaudien de la llibertat no podien fer res millor, més excel·lent, que dedicar-se 

en cos i ànima a la vida pública.  

 

Sabem que Aristòtil defineix l’home com un “animal polític”, el que 

implica que l’ésser humà té una finalitat essencial i única: convertir-se en un 

bon ciutadà de la polis. És la millor manera d’aconseguir la felicitat –que també 

és la fi dels humans -, no sols individual sinó col·lectiva, la felicitat de la polis. 

D’acord amb aquesta teoria, arriba a ser un bon ciutadà el que és capaç 

d’adquirir i desenvolupar les virtuts del coratge i l’autodomini, consistents en 

saber escollir sempre el terme mig entre l’excés i el defecte. Per exemple, la 

virtut del coratge o la valentia era concebuda com el terme mig entre la 

temeritat i la covardia. Aristòtil estableix, en les seves Ètiques, el còmput de les 

virtuts que ha d’adquirir el bon ciutadà. La filosofia medieval, receptora de la 

doctrina aristotèlica, que interpreta en clau teològica, converteix les virtuts 

gregues en virtuts cristianes. Quatre en destaquen, les coneixem tots els que 

vam estudiar, en la nostra època escolar, el catecisme. Són la prudència, la 

justícia, la fortalesa i la temperància. Degut a aquesta transformació o lectura 

del pensament aristotèlic, el que pel pensador grec foren les virtuts del ciutadà, 

passen a ser les virtuts del bon cristià.  

 

No sols Aristòtil, sinó molts pensadors, antics i moderns, consideren que 

l’adquisició de virtuts és essencial per l’educació de la ciutadania i, en 

conseqüència, d’una ètica que no pot ignorar la dimensió política de la persona.  

La república romana té en Cicerò al teòric dels deures ciutadans. Més tard, 

Maquiavel pensarà d’una manera similar les repúbliques renaixentistes i 

emfasitzarà igualment la necessitat de que els individus tinguin virtú i 

s’identifiquin, gràcies a ella, amb els objectius de la república. Entre els filòsofs 

moderns, és Rousseau qui es desmarca més decididament de l’individualisme 

que assumeixen els seus coetanis. Ho fa tot subratllant el valor de la 

participació política, sense la qual la democràcia és una mera ficció. El demos 

ha de ser construït sobre la igualtat, i, a falta d’una altra cosa,  serà necessària 

una mena de “religió civil” – en paraules de Rousseau –, capaç d’unir als 

ciutadans al voltant d’unes creences, valors i normes comunes.  Finalment, i 

sense sortir del segle XVIII, Alexis de Tocqueville, en elogiar la democràcia 
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americana, es fixa també en la importància que ha tingut la religió pel 

desenvolupament democràtic, doncs ha aconseguit cohesionar als creients 

cultivant el que ell anomena “hàbits del cor”.  

 

La filosofia política contemporània, que s’ha desenvolupat seguint el 

model del pensament liberal i contractualista dels segles XVII i XVIII 

(especialment, el de Hobbes, Locke y Kant), finalment està trobant a faltar 

quelcom que contribueixi d’una manera efectiva a crear el que en podíem dir 

una “identitat ciutadana”. Les declaracions de principis, com la declaració de 

drets humans o els principis constitucionals, no han aconseguit formar 

ciutadans. Ens trobem, com a conseqüència amb una realitat preocupant: una 

democràcia sense ciutadans en el sentit més complert de la paraula.   

 

És per això, per aquest defecte de les nostres democràcies, que insistim 

en el civisme o en les virtuts cíviques. Els filòsofs comunitaristes, el pioner dels 

quals és l’escocès, Alasdayr MacIntyre, han estat els primers en reivindicar el 

civisme. Son crítics del pensament liberal, sobre tot per dues raons. Una, 

perquè el liberalisme fonamenta l’ordre social i l’estat de dret en uns principis 

universals que son massa formals i abstractes, condició que amaga moltes 

deficiències reals, com per exemple, que estiguin realment reconeguts els drets 

de les dones. Dos, perquè precisament per la seva abstracció, els grans 

principis tenen escàs poder de motivació sobre la ciutadania, que entén que el 

compliment dels mateixos no és cosa seva, sinó de les institucions polítiques. 

Així, el ciutadà evita un compromís actiu amb els drets humans.  

 

 Ens trobem, en conseqüència, davant unes societats, individualistes i 

atomitzades, on els individus han de respectar uns valors o drets que, 

individualment, els obliguen molt poc. En el seu lloc, el que els filòsofs 

comunitaristes proposen és la recuperació d’unes comunitats que tinguin una 

identitat més precisa i es puguin fonamentar en uns valors més concrets i 

específics: comunitats nacionals, religioses o, senzillament, locals. Pensen que 

només si els individus se saben i se senten membres d’una comunitat concreta, 

més definida que l’estat de dret, podran identificar-se amb un determinat 

projecte polític i comprometre’s a realitzar-lo.  
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Una tesi similar a la dels comunitaristes és la dels republicans. Es miren 

en el model de les repúbliques romana i renaixentistes pel que una i les altres 

tenien de res publica, una vida pública realment compartida, si més no, en la 

ment dels que en feien teoria. També els republicans volen recuperar la idea de 

virtut, ja que és la única manera, al seu parer, d’aconseguir que els ciutadans 

siguin cívics.  Els uns i els altres, comunitaristes i republicans, venen a 

qüestionar la teoria de John Rawls i dels liberals més purs del nostre temps, 

segons els quals, cal distingir el just del bo, o la justícia del bé de les persones. 

La distinció sembla complicada, però és fàcil d’entendre. Segons diu Rawls, el 

que hauria d’unir als ciutadans és una concepció comuna de la justícia, d’allò 

que ha de valer i ha d’obligar a tothom, mentre que cadascú és lliure d’ajustar 

la seva vida a la concepció del bé que més li plagui. En una societat liberal, els 

individus son lliures d’escollir la forma de vida que vulguin. La religió, la família, 

l’educació dels fills, l’ocupació laboral, l’oci, son aspectes de la vida de la 

persona que depenen d’eleccions personals i lliures. El que cal acceptar, en 

canvi, obligatòriament son uns principis o unes nocions de justícia que tothom a 

d’assumir ja que son la condició necessària de les llibertats individuals. Sense 

la garantia de la igualtat d’oportunitats, per exemple, no és cert que tothom 

sigui igualment lliure, per molt que les lleis ho estableixin. Doncs bé, els 

comunitaristes i els republicans dissenteixen d’aquesta separació tan radical 

entre el que és just i el que només és bo. Pensen que dissuadeix a les 

persones d’implicar-se en els deures que tenen com a ciutadans.  

 

Amb aquestes critiques es posa de relleu que l’ètica del nostre temps, 

centrada sobre tot en els drets fonamentals, hauria de ser una ètica que  posés 

tan èmfasi en els drets com en els deures. Des que es proclamà la declaració 

de drets humans, l’any 1948, hem viscut una successiva i continuada pluja de 

declaracions de drets, molt necessària, sens dubte, però que ha contribuït a 

ocultar el fet que el reconeixement d’uns drets per tothom ha d’anar 

acompanyat d’un seguit d’obligacions sense les quals els drets no seran 

respectats.  

 



 6 

És simptomàtica d’aquesta ocultació dels deures la definició que donà 

del ciutadà el sociòleg Thomas H. Marshall fa uns cinquanta anys. Segons 

Marshall, el ciutadà es defineix com el subjecte dels tres tipus de drets recollits 

a la declaració de les Nacions Unides: els drets civils, els drets polítics i els 

drets socials. En el seu moment, fou una definició avançada i progressista de la 

ciutadania, sobre tot pel que feia a la reclamació dels drets socials. Ara bé, avui 

és una definició que es queda curta si pensem que l’existència d’uns drets ha 

d’anar acompanyada d’una sèrie de deures i responsabilitats que no ho son 

només de les institucions públiques, sinó de tothom. Només així serà possible i 

entenedor l’intent de corregir la passivitat ciutadana detectada quan la 

democràcia moderna era molt més imperfecta del que ara és. Pel que fa a la 

participació i el compromís ciutadans no sembla que la situació hagi millorat.  

 

Tenint en compte el dit fins ara, el civisme pot definir-se com el conjunt 

de normes –escrites o no escrites- que hauria de subscriure qualsevol ciutadà 

demòcrata i liberal. El civisme és l’ètica mínima ciutadana. Cal una ètica del 

ciutadà ja que sense normes comunes, sense una cultura ètica compartida, ni 

la democràcia ni l’ordre social funcionen. Cal que la democràcia sigui 

l’expressió d’un demos, d’un poble disposat a respectar les institucions, a 

reforçar-les, a  compartir uns valors comuns i a conformar la seva conducta a 

aquests valors. És una ètica mínima perquè ha de poder ser acceptada per 

tothom, independentment de les creences religioses o dels costums i tradicions 

de cadascú.  

 

Les virtuts cíviques 

M’he referit al concepte de virtut com l’equivalent antic del que avui 

entenem per civisme. De fet, parlem de “virtuts cíviques” per referir-nos a 

aquelles qualitats o maneres de ser que tot ciutadà hauria d’emprar. El civisme 

respon a una idea bàsica: cal que les persones es respectin les unes a les 

altres. I cal que respectin les coses que son de tothom perquè tothom les pugui 

gaudir quan les necessita. En les campanyes de civisme que acostumen a 

promoure els governs locals, s’insisteix molt en els aspectes més externs del 

respecte degut a les persones i a les coses públiques. Es propugna el 

manteniment d’una ciutat neta, sense sorolls, sense aldarulls violents, una 
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ciutat que reprimeixi les actituds racistes i xenòfobes, una ciutat, en tots els 

sentits de la paraula, “amable”.  Està bé, però el fons de la qüestió no 

consisteix  només en fer una ciutat més habitable, sinó en que les persones 

conformin la seva manera de ser –el seu caràcter o ethos, deien els grecs- a 

les condicions de la vida en comú. És a dir, que assumeixin com fonamentals 

uns quants valors, no formalment, sinó de veritat. Quins son els valors del 

civisme? 

 

Des del meu punt de vista, les actituds cíviques que caldria que els 

ciutadans desenvolupessin giren al voltant de tres valors bàsics: la 

responsabilitat, la tolerància i la solidaritat. Tots tres valors, que haurien de 

conformar les actituds personals, son el complement que necessiten les 

institucions polítiques per tal de que els ciutadans visquin d’una manera 

coherent amb el que les institucions representen. Ho explicaré amb un exemple 

relacionat amb el comportament envers els immigrants. Millor o pitjor, les 

institucions polítiques vetllen perquè la immigració es pugui integrar i viure 

dignament en el nostre país. Un dels primers passos cap a la integració és el 

que representa l’escolarització. Gràcies al dret a l’educació, qualsevol nen o 

nena té dret a ser escolaritzat en condicions d’igualtat amb qualsevol altre. 

Perquè aquest dret funcioni i estigui garantit satisfactòriament, hauria d’evitar-

se la formació de guetos escolars poblats exclusivament per immigrants. Per 

què es tan difícil evitar-ho?  Perquè falta solidaritat, voluntat real de tolerar els 

diferents i de barrejar-nos amb ells. No només perquè no es facin polítiques 

prou valents i decidides. Tot al contrari, les polítiques son inexistents perquè la 

població –el demos- no hi té cap interès ni està disposada a recolzar-les. Les 

majories benestants no tenen cap interès en preocupar-se dels drets dels 

immigrants. Ja ho farà l’estat o unes quantes ONGs que es dediquen a 

aquestes coses.  

 

El desinterès envers els problemes col·lectius, el mirar cap a un altre 

costat, no és sinó una inhibició de les responsabilitats que també el ciutadà 

com individu ha d’assumir. Ser responsable significa estar compromès amb uns 

interessos que no son estrictament individuals, que son comuns, perquè estan 

relacionats amb el benestar i la felicitat col·lectives. Tant en la comunitat més 
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petita, que és la família, com en la vida laboral o en la vida política, l’individu no 

pot ser només egoista i mirar per ell mateix, també ha de pensar en els altres. 

Ningú ens demana avui que siguem essencialment “animals polítics”, com 

proposava Aristòtil. L’home modern entén  la llibertat com  independència per 

fer el que li plau, atenció als propis negocis i no sols dedicació a la vida pública. 

Som lliures per poder-nos concentrar en les nostres coses, per viure bé. Però la 

vida pública també mereix una certa consideració per part de tothom. Com diu 

Rawls, tenim obligacions envers l’ideal de justícia. No és un bon ciutadà el que 

s’inhibeix de les preocupacions dels que conviuen amb ell a la mateixa ciutat. 

No és bon ciutadà el que no es fa si més no  una mica responsable dels 

problemes de la ciutat on viu.  

 

Diria  que la responsabilitat és avui la virtut que les resumeix a totes. El 

que no treu que siguem més específics i insistim en els dos altres valors abans 

esmentats: la tolerància i la solidaritat.  La tolerància és un valor imprescindible 

per la democràcia, per bé que el defensem amb la boca petita.  Tolerar és 

acceptar l’altre tot evitant demostrar ostensiblement que la seva presència ens 

desagrada. La tolerància és la resposta correcta al disgust que produeix 

l’existència  del que ha de ser tolerat. Ara bé, ja que el disgust és un fet, en 

principi incontrolable, ja que és tan difícil conviure amb els que son diferents, no 

hi ha més remei que exigir tolerància per començar, com el primer pas cap a la 

convivència, que és el valor que finalment cal impulsar. Evitar les actituds 

clarament xenòfobes tractant, si més no, de guardar les formes. Dit d’una altra 

manera: ser ben educats amb tothom.  

 

Finalment, entenc que la solidaritat és la manera individual de contribuir 

a fer una societat més justa. El filòsof Richard Rorty ha escrit que, gràcies a la 

solidaritat, estenem el “nosaltres” a les persones que fins aleshores només 

eren “ells”. Un ciutadà activament solidari és el que es fa càrrec, dintre de les 

seves possibilitats, de les exclusions que pateixen moltes persones i fa el 

possible per ajudar a alleugerar-les. Però, sobre tot, és el que no posa 

impediments perquè es faci justícia amb els que viuen pitjor. La solidaritat és 

l’expressió més moderna de l’antiga i a vegades carrinclona virtut de la caritat. 
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Caritat volia dir amor, i sense afecte es difícil que prosperi la justícia.  Aristòtil 

anava més lluny: deia que quan hi ha autèntica amistat, no cal la justícia.  

 

Educar en el civisme 

 
 El civisme entès com venim dient, com la potenciació de les virtuts o 

actituds que faran de la persona un bon ciutadà o un bon demòcrata està 

estretament relacionat amb l’educació.  Ensenyar civisme és ensenyar ètica, 

una matèria que –ja ho digueren els grecs- no s’ensenya amb els mateixos 

mètodes que s’ensenyen les altres matèries, com la geometria o les 

matemàtiques.  La millor manera d’ensenyar ètica o civisme es a partir de 

l’exemple. El civisme es transmet  no amb teories o normes de conducta, sinó 

sent cívic, creant un entorn que afavoreixi les actituds cíviques. El civisme 

significa “civilitat”, ser civilitzat o contribuir a que la convivència quotidiana sigui 

pacífica i agradable. Una manera un pel anacrònica de parlar de civisme és fent 

referència a la “bona educació”  o a la “urbanitat”, una assignatura que fa temps 

va desaparèixer de les escoles. Sigui com sigui, es tracta d’ensenyar a cultivar i 

estimar les formes de respecte als altres, des de les més externes, com saludar 

amb propietat, a les més interiors que es manifesten en fer-se càrrec del 

sofriment dels altres. La regla d’or de la moralitat, des de Confunci, és la que 

diu: “el que no vulguis per tu no ho vulguis per ningú”. Ha estat el convenciment 

de que aquesta regla comença a ser ignorada el que ens porta a insistir en el 

valor del civisme.  

 

 L’educació, per inculcar actituds cíviques, ha d’anar contracorrent. Ha de 

lluitar contra una societat que fomenta la vida còmoda i fàcil, el plaer immediat, 

que valora per sobre de tot el poder adquisitiu dels diners i l’èxit personal al 

preu que sigui. La mena de persona que es forma espontàniament en les 

societats desenvolupades no és el ciutadà, sinó el consumista. Guanyar-se bé 

la vida per poder comprar tot el que ve de gust és el que dóna sentit a la vida, 

la senyal de l’èxit i de que no som uns éssers frustrats. L’individualisme, que no 

hauria de ser un concepte negatiu, si s’entén com la importància central 

donada a l’individu, és contraproduent quan es converteix en pur egoisme. 

Sense una educació que ensenyi a viure d’una altra manera, la persona 
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aprendrà només a pensar en ella mateixa i en els seus interessos, no en el 

benestar dels altres. És igual que els mitjans de comunicació ens posin al 

davant cada dia la misèria i el patiment dels altres. Oblidar-ho és tan fàcil com 

apagar la televisió.  

 

 La societat de consum no ajuda a inculcar civisme. Tampoc ho fa la 

societat lliberal. Poder gaudir de les llibertats que tenim és, sens dubte un 

progrés. Ara bé, el concepte de llibertat més difós és el que considera que ser 

lliure vol dir no estar sotmès a normes que limiten la llibertat. És una concepció 

negativa de la llibertat. Segons tal concepció, soc lliure de fer tot allò que les 

lleis em permeten fer. Si vinculem aquesta idea de llibertat amb el fet que vivim 

en societats plurals, on cada cop tenim més possibilitats d’escollir maneres de 

viure diferents perquè totes estan igualment permeses i es consideren 

igualment bones, el resultat és una societat submergida en el que Durkheim 

anomenà “anomia”. L’absència de normes, o de referents clars i sòlids, ens 

provoca una incertesa que molt fàcilment es converteix en indiferència. La 

indiferència del “tot val igual” sempre que l’elecció sigui lliure. 

 

 M’he referit més amunt a la importància que per molts pensadors tingué 

la religió com instrument cohesionador i motivador de les persones cap a 

comportaments entesos com correctes. Rousseau demanava ni que fos una 

“religió civil” per aconseguir l’efecte desitjat. No es tracta de recuperar les 

religions – alguns comunitaristes és el que voldrien -, ni de construir-ne un 

simulacre que les substitueixi. El que si que cal és que no abandonem 

l’educació moral o cívica pel fet de que la religió, en les societats laiques,  s’ha 

convertir en un afer privat. Penso que les dificultats actuals d’entendre 

l’educació no com la transmissió d’uns coneixements instrumentals, sinó com la 

formació de la persona, provenen bàsicament de que ens hem d’inventar la 

manera de fer-ho. La religió integrava la moralitat. L’educació laica no sap com 

integrar el civisme com l’aspecte més bàsic de l’educació. És simptomàtic que 

quan es proposa una assignatura alternativa a la religió es pensi amb 

l’educació cívica. Com si els creients i els no creients haguessin de tenir 

concepcions diferents de la moral o del civisme.  
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 El civisme es, per sobre de tot, una cultura, la cultura de la convivència 

pacífica i solidaria, del compromís amb la ciutat i amb les persones que hi 

conviuen. És una cultura perquè està relacionat amb el “cultiu” de la persona, el 

que els grecs en deien la formació del caràcter o de l’ethos  (d’on ve la paraula 

“ètica”). Què caldrà fer per formar el caràcter d’acord amb els valors de la 

responsabilitat, la solidaritat i la tolerància, en una societat que ensenya a les 

persones a gaudir de la llibertat i a fer-ho per consumir, és el que cal que 

esbrinem entre tots. Però no seria bo ni eficaç que ens deixem envair pel 

pessimisme. La moral sempre ha tingut quelcom de contracultural, de remar 

contra corrent, d’inculcar valors que no son ni populars ni atractius, però que 

son els que ens han d’ajudar a viure bé tots plegats.  

 

 

 Bibliografia 

 Águila, Rafael del, ed., La democracia en sus textos, Alianza, Madrid, 

1998.  

 Camps, Victòria, Virtudes públicas, Espasa Calpe, Madrid, 1990. 

 Camps, Victòria i Giner, Salvador, Manual de civisme, Columna, 

Barcelona, 2005.  

 Cortina, Adela, Ciudadanos del mundo, Alianza, Madrid, 1997.  

 Mac Intyre, Alasdayr, Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 1987.  

Pettit, Philip, Republicanismo, Paidós, Barcelona, 1997.  

Savater, Fernando, El valor de elegir, Ariel, Barcelona, 2004.  

Thiebaut, Carlos, Vindicación del ciudadano, Paidós, Madrid, 1998.  

Rorty, Richard, Contingencia, ironía, solidaridad, Paidós, Barcelona, 

1991.  


