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Pocs pensadors en la història de les idees 
han estat tan influents com Immanuel 
Kant i John Rawls. Les seves contribu-
cions a la filosofia pràctica han canviat la 
nostra concepció d’aquesta disciplina. Si 
des del segle xix no hem parat de «retor-
nar a Kant», la filosofia política contem-
porània consisteix, com va dir Nozick,  
a «treballar des de la teoria de Rawls o a 
explicar per què no ho fem».

Rawls i Kant no són dos autors que 
parlin el mateix «llenguatge», ja que les 
seves respectives obres estan separades per 
dos segles. Les seves teories s’inscriuen en 
diferents debats i cosmovisions, com ara 
la Il·lustració o la Guerra Freda. No obs-
tant això, és possible establir un diàleg 
fructífer entre tots dos pensadors. Aques-
ta és la tesi principal de Thomas Pogge, 
un alumne avantatjat d’aquests dos ge-
gants del pensament.

Kant y Rawls: Filosofía práctica con-
temporánea és una compilació d’articles 
seleccionats del professor de Yale sobre 
Kant i Rawls, «los dos académicos que 
he estudiado con más profundidad»  
(p. 11). Com ell mateix explica al prefa-
ci, els dos pensadors es poden relacionar 
pels cinc factors que tenen en comú: una 

coherència arquitectònica cap a una teoria 
unificada, un abast ambiciós, la fertilitat 
pràctica de les seves aproximacions, la re-
llevància factible dels seus postulats i la 
plausibilitat de les seves teories. 

Aquest llibre conté tres articles sobre 
Kant i dos sobre Rawls, precedits per una 
introducció del professor de la Universi-
dad Pontificia Bolivariana Johnny Anto-
nio Dávila, qui s’ha encarregat d’editar i 
de traduir alguns dels textos. L’objectiu de 
l’obra és donar a conèixer al públic caste-
llanoparlant els estudis crítics i exhaus-
tius de Pogge sobre aquests dos filòsofs, 
un camp d’especialització molt menys 
conegut que no pas les seves cèlebres 
obres sobre justícia global, però que pa-
radoxalment constitueix la clau herme-
nèutica per comprendre-les.

Els textos són els següents: El impe-
rativo categórico, Sobre los fines y el signi-
ficado de la vida en Kant, La teoría de la 
justicia de Kant, Contratos sociales hipo-
téticos: Tres dificultades i Rawls y la justicia 
global.

El primer text està dedicat a l’ètica de 
Kant. Centrant-se en la formulació kan-
tiana de l’imperatiu categòric, l’autor 
busca una «interpretación unificada» 
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(p. 29) basada en la quíntuple formulació 
de Patton que satisfaci la prescripció kan-
tiana d’equivalència entre totes les formu-
lacions. Problematitzant la relació entre 
màximes amb fins materials i els reclams 
d’universalització de la primera formula-
ció de l’imperatiu categòric, Pogge exposa 
la seva objecció: cal desfer-se del «somni 
dogmàtic» d’una aproximació a priori de 
l’imperatiu categòric. Només així s’assoli-
rà la compatibilitat entre aquest i les 
màximes de fins materials, fet que evita-
rà moltes antinòmies i que serà més pro-
per a les intuïcions morals comunes. Car-
regat d’exemples demostratius, Pogge 
defensa que la seva aproximació s’adequa 
a l’antropologia kantiana, i així «la filo-
sofía moral —aunque se basa completa-
mente en su parte pura— no es comple-
tamente pura» (p. 42).

Pogge també aprofundeix en la sego-
na i en la tercera formulacions de l’impe-
ratiu categòric amb l’objectiu de clarifi-
car els deures imperfectes i de mostrar la 
completesa de la seva aproximació. Amb 
aquest exercici l’autor acompleix l’ideal 
kantià d’equivalència i de reforç mutu 
entre les diferents formulacions de l’im-
peratiu categòric. Aquest camí el porta a 
concloure que «El imperativo categórico 
[…] es una metodología para construir 
una moralidad completa para los seres 
humanos» (p. 60), una contribució im-
portant que aporta llum al «problema del 
contingut» de l’ètica formal kantiana.

El segon text s’endinsa en la conne-
xió entre l’ètica i la política en Kant, es-
pecialment pel que fa al significat de la 
vida i al paper que hi tenen els éssers hu-
mans. Partint d’una sòlida anàlisi del 
concepte vague de «fi» (Zweck), Pogge 
emfasitza la noció de «fi en si mateix», 
que enclou el respecte i l’obligació moral 
dels éssers humans. Després d’una acura-
da aproximació als parells subjectiu/ob-
jectiu i mitjans/fins a la Fonamentació de 
la metafísica dels costums, segueixen les 
reflexions sobre la intencionalitat —ob-
jectiva/subjectiva— de la Crítica de la 

facultat de jutjar que el porten a distingir 
la teleologia natural de la moral. La dar-
rera conté el «fi últim de la natura», del 
qual Pogge deriva les seves implicacions 
pràctiques. Qüestionant la concepció re-
ligiosa del bé suprem, proposa un «fin 
ultimo que pueda ser construido desde la 
ley moral» (p. 107), ço és, una aproxima-
ció mundial que Kant mai va arribar a 
completar i que connecta moralitat amb 
política: la creació d’institucions socials 
globals que permetin la completa realit-
zació de les capacitats humanes en un 
inacabable progrés històric.

El tercer text constitueix una aproxi-
mació a la concepció de la justícia en 
Kant. La primera part és una reconstruc-
ció crítica de la teoria de la justícia kanti-
ana, ja que aquesta mai va ser sistematit-
zada pel filòsof de Königsberg. Després de 
problematitzar el rol de l’imperatiu cate-
gòric, relacionat amb els deures de la vir-
tut, Pogge se centra en els deures de la 
justícia, que són «límites a las acciones de 
una persona que son necesarios para 
asegurar la libertad externa de los otros» 
(p. 128). La seva visió de la justícia va 
acompanyada de dos elements més: una 
orientació institucional i una connexió 
amb el concepte de dret. Pogge esquema-
titza la doctrina kantiana de la justícia 
(Rechtslehre) en tres principis amb prioritat 
lexicogràfica: consistència (PF-1), univer-
salitat (PF-2) i il·lustració (PM). Després 
d’explorar els problemes i les injustícies 
generades per la primacia de PF-1 —espe-
cialment al nivell internacional cap a on 
tendeix inevitablement la teoria kantia-
na—, Pogge exposa la seva proposta: una 
aproximació cosmopolita realista i actua-
litzada que no depengui tant de la sobira-
nia absoluta de l’estat jurídic, ja que 
«Abandonar el dogma de la soberanía ab-
soluta no solo hace posible una genuina 
separación de poderes, sino también un 
federalismo (global) genuino» (p. 177).

El quart text qüestiona els avantatges 
i els inconvenients de l’aproximació con-
tractualista a la justícia de Rawls. Pogge 



Ressenyes Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason 64, 2020  211

comença afirmant que es tracta d’un con-
tractualisme institucional que pren el 
punt de vista de l’estructura bàsica. Des-
prés d’introduir alguns problemes sobre 
la responsabilitat individual, l’autor sen-
tencia que l’ordre bàsic, en Rawls, «ha de 
ser valorado exclusivamente con base en 
el destinatario» (p. 187). Des d’aquesta 
constatació parteix la triple crítica de 
Pogge a Rawls, a qui acusa de ser conse-
qüencialista en qüestions de justícia. 
L’autor mira de proposar alternatives a 
l’oblit de Rawls sobre les desigualtats na-
turals, el seu individualisme que no té en 
compte els grups moralment significants 
i la insuficiència en l’assegurament de les 
llibertats bàsiques. Pogge acaba amb una 
reflexió al voltant del codi penal per ar-
rodonir la seva crítica al conseqüencialis-
me rawlsià i proposa un tetralema que 
vol servir d’orientació per a futurs estudis 
en filosofia política.

En el cinquè i darrer text, Pogge es-
tudia la justícia global de Rawls des 
d’una perspectiva crítica. Concretament, 
vol derivar les implicacions de la teoria 
de la justícia rawlsiana, que s’aplica a so-
cietats tancades, i expandir-les a la justí-
cia internacional, una operació que 
Rawls no va dur mai a terme de manera 
sistemàtica. Després d’una aproximació 
inicial a la concepció general de la justí-
cia de Rawls, Pogge defensa la necessitat 
moral d’«abandonar el énfasis primario 
de Rawls en las instituciones domésticas, 
a favor de globalizar su concepción ente-
ra de justicia» (p. 227) en un món on 
totes les nacions són interdependents i, 
doncs, tots som responsables de les injus-
tícies institucionals d’arreu. 

La proposta particular de l’autor es 
basa en el mateix experiment mental que 
empra Rawls: el vel de la ignorància, però 
el pren des d’una «posición original 
única, global» (p. 236). Amb aquesta 
aproximació, més respectuosa amb la di-
versitat cultural, és possible plantejar la 
molt necessària reforma institucional que 
necessitem en l’actualitat.

Com podem veure, aquest llibre co-
breix un ampli ventall de temes al voltant 
de la filosofia pràctica de Kant i Rawls 
impossibles de resumir aquí. No obstant 
això, és important assenyalar que, tot i 
que Pogge tendeix a explicar el que és 
fonamental de les seves teories, el seu 
punt de vista és sempre crític i, per tant, 
personal. D’una banda, això té la virtut 
de fer que aquests filòsofs esdevinguin 
contemporanis mitjançant aquesta recep-
ció que empra esquemes actuals, esque-
mes que sovint no associem a aquests 
autors. D’altra banda, i com a contrapar-
tida, aquesta aproximació va en detri-
ment d’una lectura més «canònica», i al-
guns lectors que no estan excessivament 
familiaritzats amb els filòsofs en poden 
tenir una recepció esbiaixada.

Potser el millor exemple d’aquesta 
visió crítica és l’últim text: Rawls y la jus-
ticia global. Dedicat al tema cabdal de 
l’obra de Pogge, la seva aproximació crí-
tica és encara més forta, i més tenint en 
compte que ell mateix va ser deixeble 
directe de Rawls. No obstant això, aques-
ta aproximació és sempre constructiva, 
perquè actualitza la teoria amb noves ca-
racterístiques però conservant-ne el nucli 
bàsic. Fins i tot ens atreviríem a dir que, 
en alguns moments, l’autor vol ser més 
«rawlsià» que Rawls, en el sentit que vol 
desenvolupar les seves intuïcions fins a 
les últimes conseqüències.

En aquest text hi trobem el debat pel 
qual creiem que paga la pena editar el 
llibre que ressenyem. Avançant cap a la 
construcció d’un sistema de justícia glo-
bal, Pogge agafa allò que creu més vàlid 
de Kant i Rawls, en critica els errors i les 
obsolescències i construeix la seva pro-
posta a partir d’aquest substrat. En par-
ticular podem veure com comença amb 
una explicació general sobre Rawls (p. 217- 
229), seguida d’una aproximació crítica 
(p. 229-249) i una reafirmació de la seva 
pròpia proposta sobre el tema (p. 249-
269), que és clarament coherent amb les 
seves teories del dividend dels recursos 
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globals o el fons per l’impacte sobre la 
salut, exposades en altres obres de Pogge. 
El moment clau que catalitza aquesta 
transició és l’argument kantià que reforça 
el cosmopolitanisme de Pogge contra 
Rawls (p. 245). És a dir: la «kantianitza-
ció» de Rawls   —no hem d’oblidar que la 
Teoria de la justícia té influències del 
constructivisme kantià— és el pas que 
necessita l’autor per desenvolupar les 
seves teories sobre justícia global que ins-
piren la seva coneguda visió del govern 
multinivell. Si Rawls va mitigar el cos-
mopolitanisme kantià per la seva inviabi-
litat, Pogge pren les millors eines de 
Rawls per revifar, des d’un major refina-
ment i actualitat, l’ideal cosmopolita 
kantià.

Malgrat això, no tots els textos són 
tan fructífers. Per exemple, sense desme-
rèixer-ne el rigor, els primers dos escrits 
dedicats a Kant formen part d’un debat 
acadèmic amb poca rellevància pràctica. 
Seguint aquest fil, tot i que l’objectiu 
principal d’aquest llibre no és donar l’úl-
tima paraula sobre la lectura que fa Pogge 
d’aquests dos autors, s’hi troba a faltar un 
estudi que els compari sistemàticament 
des de la seva perspectiva. Totes les com-
paracions, potser exceptuant-ne les del 
darrer text, han de ser fetes indirectament 
i entre els diferents escrits, com una 
mena de reconstrucció arqueològica. No 
obstant això, el fet que els textos estiguin 
ben relacionats entre ells i tractin temàti-
ques similars (p. ex.: l’imperatiu categòric 
apareix en tots) facilita aquesta tasca, te-
nint en compte que l’obra no disposa de 
cap índex temàtic o onomàstic.

Una altra crítica que se li pot fer és 
que no tots els escrits estan prou actualit-
zats. Malgrat que tots presenten una qua-

litat excel·lent, amb erudites i precises 
notes al peu que no han estat extirpades 
—quelcom que denota el rigor acadèmic 
necessari per emprendre aquest projec-
te—, es pot argumentar que els textos 
publicats als anys 80 i 90 —com els dos 
primers— són molt lluny de les opinions 
actuals que té l’autor sobre el tema i, da-
munt, la bibliografia està obsoleta. Si el 
—legítim— criteri és escollir les millors 
obres de l’autor des d’una perspectiva 
històrica, en alguns casos s’hi haurien 
d’afegir notes que expliquessin, per 
exemple, la incongruència de teoritzar 
sobre la justícia global de Rawls abans 
que aquest publiqués The Law of Peoples 
(1999).

Pel que fa a les traduccions, són sol-
vents i ben fetes per acadèmics especialit-
zats. Les poques problemàtiques que 
presenten —Pogge ja exposa gran part de 
les clarificacions terminològiques— són 
resoltes en notes concises (p. ex.: p. 35, 
166). La idea de traduir textos publicats 
en alemany i d’altres en anglès i d’unir-
los en un sol llibre facilita la recerca en 
l’àmbit d’aquesta literatura i en promou 
la divulgació.

Així doncs, podem afirmar que 
aquest llibre fa una important contribu-
ció als estudis kantians, rawlsians i pog-
geans, especialment en l’àmbit hispà. 
Ofereix una selecció de textos que, si bé 
és parcial, també és raonada tant per 
mostrar part de la biografia intel·lectual 
de Pogge com per, alhora, suggerir inno-
vadores aproximacions als dos grans clàs-
sics de la filosofia pràctica. Tractant-se, 
aquest darrer, d’un tema que va clara-
ment a l’alça, només ens resta desitjar 
que aquest tipus d’iniciatives s’incremen-
tin en un futur pròxim.
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