
 

L’origen d’aquest Treball de Recerca apareix al qüestionar-me l’actual 

model democràtic i adonar-me de la necessitat d’esbrinar en què 

consisteix la democràcia.  

 Per tal d’entendre el fenomen modern de la democràcia vaig haver de 

situar-me en l’antiga Grècia, on apareix per primera vegada una 

comunitat regida per una organització democràtica, incipient però real. La 

participació del ciutadà en la Polis contribueix a consolidar unes bases 

organitzatives cada cop més democràtiques. De la mà de la filosofia he 

pogut analitzar la polis i les relacions que s’establien dintre d’ella; 

conèixer-la és el punt de partida per transitar cap a l’Estat Modern.  

 Ara es tracta d’estudiar el sorgir dels estats liberals i democràtics 

moderns. Tots ells han aparegut amb el trencament (revolucionari) 

respecte les formes autoritàries de l’Antic Règim. He estudiat tres estats 

que van construir noves maneres d’organització i d’entendre el món 

(primers Estats Liberals). Paral·lelament faig una anàlisi del pensament de diferents filòsofs moderns que van contribuir a aquesta transformació, com ara 

Maquiavel, Hobbes, Rousseau. També faré ús de les idees d’altres autors contemporanis com Hans Kelsen, Habermas i Marzoa. És d’aquesta manera com 

he aconseguit entendre el funcionament de l’estat modern i sota quins pensaments i paràmetres es sustenta.  

 Un cop arribat a aquest punt, estic en condicions de començar a fer una reflexió personal sobre temes relacionats amb les democràcies actuals com, per 

exemple, la premsa, els medis de comunicació, la representativitat, l’espai públic, el ciutadà modern... Per fer-ho em recolzo en diferents referents del 

pensament actual. Ha estat d’aquesta manera com he arribat a adonar-me que les democràcies actuals són imperfectes i de quina forma si es donessin alguns 

canvis es podrien perfeccionar.  
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