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1. Introducció 

La idea d’aquest treball sorgeix a partir del curs de “Pensament i Civilització del Món 

Contemporani” ofert el trimestre de tardor del curs 2012-2013 per Jordi Ibáñez a la 

Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. En el curs es va tractar el llibre 

de Francis Fukuyama The End of History and the Last Man. Els postulats de Fukuyama 

sobre la fi de la Història, van ser plantejats als anys 89-92 del segle XX, en un moment 

d’eufòria econòmica i política després de la victòria de la democràcia liberal enfront 

dels seus “enemics”, els països de l’òrbita soviètica i de la URSS. Aquests postulats 

presenten l’economia de mercat en un règim democràtic de llibertats individuals com la 

fita ideològica de la humanitat i defensen una concepció de la història universal 

destinada teleològicament a conduir-nos-hi. Vint anys després, aquestes idees semblen 

discutibles en un context global de crisi del deute públic i de les institucions 

democràtiques. En efecte, la situació econòmica i política ha fet aflorar crítiques i 

moviments contestataris, com el 15-M a l’Estat Espanyol, contra la democràcia 

capitalista. En els darrers anys s’ha qüestionat la legitimitat de l’statu quo i dels poders 

públics lliurats als interessos del capitalisme financer i s’han volgut presentar 

alternatives polítiques i econòmiques. És des d’aquest context que rellegim Fukuyama i 

la seva defensa a la democràcia liberal vint anys enrere.  

El treball està dividit en dues parts. A la primera part, parlaré de la fi de la 

Història que Fukuyama presenta a l’article de 1989 i el llibre de 1992. Faré servir com a 

bibliografia primària l’article en què va parlar per primera vegada la fi de la Història: 

“The End of History?” publicat el 1989 a la revista The National Interest,  i el llibre  

The End of History and the Last Man, publicat el 1992.   

A la segona part presentaré les crítiques i respostes a Fukuyama després de la 

publicació del seu article i del seu llibre. He intentat contemplar un ventall de crítiques 

que abracessin diverses postures. Per això, he triat diversos llibres o articles de diferents 

autors, filòsofs o historiadors que entren en debat amb els postulats de Fukuyama. La 

majoria de les reaccions recollides es van produir entre el 1989 i el 1996. Presentaré, en 

primer lloc, les crítiques de diversos historiadors i politòlegs publicades a The National 

Interest juntament amb l’article “The End of History?” l’estiu de 1989, seguidament, 

em centraré en la crítica de Samuel P. Huntington amb El choque de civilizaciones y la 

reconfiguración del orden mundial (1996), la dels historiadors Perry Anderson a Los 

fines de la historia (1992) i Josep Fontana a La historia después del fin de la historia 
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(1992), la del filòsof Jaques Derrida a Espectros de Marx. El Estado de la deuda, el 

Trabajo del duelo y la nueva Internacional (1993), i per últim, al·ludiré Ira y tiempo de 

Peter Sloterdijk llibre publicat bastants anys després, el 2006, de l’article de Fukuyama. 

Però com que aquest llibre torna a presentar aspectes filosòfics rellevants de l’assaig de 

Fukuyama, he volgut referir-m’hi per mostrar que encara no podem donar per resolt el 

debat generat entorn de la seva fi de la Història. En aquesta segona part em cenyiré a 

presentar les diverses opinions dels autors, exposades a les seves respectives obres.  

Finalment, a les conclusions faré entrar en diàleg els diversos autors. Si al llarg 

del treball hi falta una postura crítica i dono la veu a la visió de Fukuyama, i a les 

diverses respostes presentades, a les conclusions em permetré exposar la meva opinió.   

En el treball uso principalment bibliografia en llengua castellana, amb l’excepció 

de les fonts primàries:  l’article “The End of History?” i el llibre The End of History and 

the Last Man de Francis Fukuyama.  
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2. L’article “The End of History?” 

 

What we may be witnessing in not just the end of the Cold 

War, or the passing of a particular period of post-war 

history, but the end of history as such: that is, the end point 

of mankind's ideological evolution and the universalization 

of Western liberal democracy as the final form of human 

government. This is not to say that there will no longer be 

events to fill the pages of Foreign Affairs's yearly summaries 

of international relations, for the victory of liberalism has 

occurred primarily in the realm of ideas or consciousness 

and is as yet incomplete in the real or material world 

Francis Fukuyama 

 

Francis Fukuyama pubica l’article “The End of History?” l’estiu de 1989 a la revista 

The National Interest, basat en una conferència seva a John M. Olin Center for Inquiry 

into the Theory and Practice of Democracy de la Universitat de Chicago. Aquesta 

publicació va anar acompanyada de comentaris crítics firmats per A. Bloom, P. Hassner, 

G. Hummlfarb, I. Kristol, D.P. Moynihan i S. Sestanovich. Després de la presentació de 

l’article, Fukuyama es veu obligat a matisar i argumentar el seu article amb “A reply to 

my critics” a la mateixa revista dos números després, l’hivern de 1989-1990.  

Fukuyama a l’article inicial analitza el panorama socioeconòmic imperant i 

l’explica a partir de l’esfera de la consciència o de les idees, abraçant nocions 

hegelianes i el llegat de Kojève. Cal contextualitzar que escriu l‘article quan el món, que 

havia estat dividit maniqueament amb la Guerra Freda, s’anava ensorrant alhora que 

s’erigia triomfador el liberalisme polític i econòmic occidental. Aquesta manca 

d’alternatives polítiques i econòmiques que apareix a les acaballes del segle XX revela 

per Fukuyama com aquest ideal de democràcia liberal es va encarnant paulatinament en 

el món real. Per Fukuyama, la democràcia liberal i el liberalisme econòmic resulten la 

forma final de govern humà, la fita ideològica de la humanitat. És en aquest sentit que 

Fukuyama parla de la fi de la Història: s’han desmantellat les fèrries contradiccions i 

pugnes ideològiques que havien dominat el panorama polític mundial davant l'èxit 

progressiu de la democràcia liberal.  No obstant això, com anirà reiterant al llarg dels 

seus articles i llibre, això no representa que s’aturarà per sempre el curs convencional 

dels esdeveniments, sinó que el progrés històric ha culminat a nivell ideològic. 

Fukuyama no contempla el materialisme per explicar la història, sinó que explica la 

història des d’una vessant idealista:  
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I want to avoid the materialist determinism that says that liberal economics inevitably 

produces liberal politics, because I believe that both economics and politics presuppose 

an autonomous prior state of consciousness that makes them possible. But that state of 

consciousness that permits the growth of liberalism seems to stabilize in the way one 

would expect at the end of history if it is underwritten by the abundance of a modern free 

market economy (Fukuyama 1989). 

El liberalisme havia topat amb dos grans desafiaments al segle XX: el 

comunisme i el feixisme. El 1989 el comunisme i el feixisme s’havien retirat del camp 

de batalla. El feixisme va ser enfonsat com a ideologia després de la Segona Guerra 

Mundial i va quedar definitivament desacreditat. El 1989 el comunisme ja no 

representava tampoc una alternativa ideològica sòlida. Tot i així, Fukuyama assenyala 

dues hostilitats que podrien fer tremolar l’ordre imperant: el fonamentalisme i el 

nacionalisme. Tanmateix, només l’islam presentaria un estat teocràtic com a alternativa 

política, però no significaria una amenaça important atès que, sempre segons Fukuyama, 

al 1989, disposa de poca força i legitimitat per arrelar-se arreu i generar una 

contradicció sistèmica. Per altra banda, el nacionalisme, que va generar grans conflictes 

al segle XX, no representaria per se una contradicció amb el sistema liberal. Només 

doctrines totalitàries i excloents podrien articular una ideologia alternativa.  La resta de 

moviments nacionals reivindiquen la mera sobirania, però no pretenen canvis 

socioeconòmics divergents amb el model liberal. Fukuyama conclou, però, que totes les 

alternatives presentades al liberalisme han coixejat en algun aspecte. Aquest apogeu i 

fallida de les ideologies al segle XX, quedant el liberalisme com a sistema senyorejant, 

ha fet que s’acabi tota pugna ideològica a gran escala. Això no vol dir que s’acabi tot 

conflicte: el món està dividit per estats històrics – no lliures de contradiccions i que no 

han assolit la fita ideològica de la humanitat- i estats posthistòrics – estats lliures de 

contradiccions, com Europa Occidental o Estats Units, que poden entrar en 

discrepància. 

Fukuyama a l’article recupera la noció de la fi de la Història per encaminar-la en 

el context històric que analitza.  Fukuyama es lamenta que la difusió del concepte de la 

fi de la Història ens hagi arribat a partir del llegat materialista de Marx i no a partir de 

Hegel i la seva visió més idealista de la història. Però Fukuyama compartirà amb Marx i 

Hegel la idea que la història és un procés dialèctic amb un punt de partida, que 

evoluciona amb un progrés direccional fins a una clausura en què s’assoleix un estat que 

resol tota dialèctica i contradicció.  
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Fukuyama, que renega del llegat de Marx en la filosofia hegeliana, s’avé amb la 

interpretació que Alexandre Kojève va fer de la Fenomenología del espíritu en un 

cèlebre curs a l’Ecole Practique des Hautes Études de París als anys trenta del segle 

XX. Segons Kojève, per Hegel la història s’havia acabat el 1806 amb la Batalla de Jena, 

quan Napoleó va vèncer les forces de Frederic Guillem III de Prússia. Basant-se en 

aquesta interpretació i en les idees exposades pel propi Hegel a la seva Filosofía del 

derecho, Fukuyama registra la posició hegeliana com la primera constatació del triomf 

de les idees liberals i el seu destí universal. És molt probable que Kojève al seu seminari 

dels anys trenta pensés única o sarcàsticament (al capdavall era un exiliat rus que havia 

fugit dels soviets) que ningú més que Stalin personificava l'encarnació del final de la 

Història (Auffret 1990: 296). Després de la Segona Guerra Mundial, i convertit ja en un 

alt funcionari del ministeri d'afers estrangers francès, Kojève va passar a considerar que 

malgrat que  havien de canviar moltes coses, els principis bàsics de l’Estat liberal i 

democràtic no podien millorar-se, sinó que contenien una veritat teòrica absoluta. Com 

diu Perry Anderson a Los fines de la historia: “En una famosa nota a pie de página de la 

segunda edición de su Introduction, explicaba que después de la guerra había 

comprendido que los cálculos de Hegel eran correctos: la historia había llegado a su fin 

en Jena y no en las orillas del Volga” (Anderson 1996: 81). Aquest estat final, mancat 

de contradiccions, Kojève l’anomena “Estat Homogeni Universal”, que es 

materialitzaria als països de l’Europa occidental de la postguerra i als Estats Units. En 

aquest “Estat Homogeni Universal” no restaria un bri de contradicció que pugui fer 

esclatar la història atesa la complaença que procura aquest estat a una majoria de la 

població humana.  

Com explica Perry Anderson a Los fines de la historia l’article i la interpretació 

de la fi de la Història va suscitar un gran debat i un rebuig tant des de  l’esquerra com de 

la dreta,  i es va criticar primerament la interpretació de Hegel per part de Fukuyama i la 

manera il•legítima amb què abraça el seu llegat a partir de Kojève. Per Anderson: “Lo 

que en realidad hizo Fukuyama en tal ensayo fue combinar los legados de Hegel y 

Kojève de manera innovadora” (Anderson 1996: 97).  

A l’últim paràgraf de l’article, després de la celebració de la victòria del 

liberalisme, tenyeix d’ironia les seves paraules, parlant d’una fi trista i melangiosa de la 

Història. Havent assolit tal fita, hom pot sentir-se cofoi, però sense la necessitat 

d’arriscar la vida ni recrear la imaginació,  hom romandrà abstret en el càlcul econòmic 

i en el desig sempre insaciable del consumisme. Fukuyama preveu segles d’ensopiment. 
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Després de l’agitació social i política del segle XX s’ha arribat a un calmat i serè recés. 

Però a les darreres línies de l’article acaba dient que, potser, la mateixa perspectiva 

d’una tranquil·litat massa molesta farà que hom vulgui fer trontollar de nou la història.   

 

3. El llibre The End of History and the Last Man 

And if we are now at a point where we cannot imagine a world 

substantially different from our own, in which there is no apparent 

or obvious way in which the future will represent a fundamental 

improvement over our current order, then we must also take into 

consideration the possibility that History itself might be at an end.  

Francis Fukuyama  

 

El llibre és una continuació més desenvolupada del pensament que presenta en el seu 

article de 1989. El llibre presenta la qüestió de si es pot concebre una fi de la Història 

direccional, orientada i coherent a les acaballes del segle XX que guiï a la majoria de la 

humanitat a la democràcia liberal, ara que ha romàs en escena com a protagonista 

indiscutible. Davant l’eufòria victoriosa Fukuyama es replanteja la qüestió després que 

tanta gent al llarg del segle XX hagués negat la idea de progrés i d’una història 

direccional. A diferència del que diu a l’article, conclou, amb un excés d’optimisme, 

que hi ha un traçat que ens condueix a tal fita i ho argumenta amb aportacions 

econòmiques i materialistes com a partir d’un raonament idealista que pren de Hegel, la 

“lluita pel reconeixement” i que barreja amb el llegat de Plató. Finalment, ens presenta 

la criatura engendrada en el cor de la democràcia liberal, en l’època de la fi de la 

Història: l’últim home caracteritzat pels trets que ja havia esbossat Nietzsche a la seva 

obra. Aquesta mescla entre política, història i filosofia usant personatges tant dispars 

com Hegel, Marx, Nietzsche o Plató per fer una defensa del liberalisme polític com a 

cloenda de la Història ha estat tant objecte de crítica com motiu de fascinació. Si Emilio 

Luis Méndez assenyala a Ensayo sobre el Finalismo Histórico de F. Fukuyama que el 

llibre és “una simple reconstrucción a posteriori del devenir histórico, una proyección 

del futuro en base a la virtualidad de nuestro mismo presente, una fabulación ideológica 

de la Historia de la humanidad, no otra cosa que un simple montaje argumental” 

(Méndez 1998: 83), Perry Anderson a Los fines de la historia escriu que:  

 

Fukuyama se desplaza con fluidez entre la exposición metafísica y la observación 

sociológica la estructura de la historia humana y los detalles de los acontecimientos 

actuales, las doctrinas del alma y las visiones de la ciudad. Se puede afirmar que nadie 
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jamás ha intentado una síntesis tal, a la vez tan profunda en sus premisas ontológicas y 

tan cercana a la superficie de la política mundial (Anderson 1996: 113). 

 

3.1 La recuperació de la idea d’una història universal 

Fukuyama fa una crítica al pessimisme arrelat al segle XX, alimentat per l’horror 

d'esdeveniments com les dues guerres mundials, els genocidis i els totalitarismes, com 

una crítica a la idea que no existeix la història, un ordre i una coherència en el transcurs 

de la història. Als anys 90, després de la fallida dels totalitarismes i de sistemes 

autoritaris, havent canviat el panorama polític i econòmic Fukuyama vol extirpar el  

pessimisme. L’autor enumerarà els sistemes autoritaris caiguts abans de la URSS al sud 

d’Europa convertint-se en estats democràtics, com altres països d’Amèrica Llatina i 

Àsia Oriental. Serà la manca de legitimitat que farà minvar els règims i acabarà amb 

ells: “It was ultimately made possible by a growing belief that democracy was the only 

legitimate source of authority in the modern world” (Fukuyama 1992: 20). El feixisme, 

però, no va patir una crisi de legitimitat sinó que va ser vençut per les armes. Després de 

Hitler, van romandre com a alternatives de dretes a la democràcia liberal algunes 

dictadures militars que només volien mantenir l’statu quo social tradicional. Segons 

Fukuyama: “None was able to formulate, as Hitler did, a coherent doctrine of nation that 

could justify perpetual authoritarian rule” (Fukuyama 1992: 17). Més enllà de la 

debilitat dels sistemes autoritaris, els sistemes totalitaris, terme encunyat a Occident 

després de la Segona Guerra Mundial per fer referència a la URSS i a l’Alemanya nazi i 

distingir-los dels autoritarismes tradicionals, van pretendre anihilar la població civil i 

van voler apoderar-se del control absolut de la vida humana i la totalitat de la societat 

civil. L’any 1989 però, s’esdevé el col·lapse del comunisme. El que va fer caure la gran 

potència, per Fukuyama, van ser raons econòmiques i un fracàs de la legitimitat. Diu 

que després de 1989 el comunisme es relaciona amb el retràs polític i econòmic i que ja 

no suscita una idea atractiva sinó reaccionària: l’amenaça que suposava en el passat s’ha 

acabat. Els canvis efectuats a la URSS com les mostres de protesta a la Xina com la de 

Tianamenn fan que Fukuyama assenyali que:  

 

While retaining numerous uniquely “post-totalitarian” traits, people in Soviet Union and 

PRC turned out not to be the atomized, dependent, authority-craving children that earlier 

Western theories projected them to be. They proved instead to be adults who could tell 

truth from falsehood, right from wrong, and who sought, like other adults in the old age 

of mankind, recognition of their adulthood and autonomy (Fukuyama 1992: 38).  
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A diferència de l’article, l’autor analitza el concepte de liberalisme polític i 

econòmic, però ho fa de manera general, emfatitzant el fet que no existeixi un acord 

entre quins drets i llibertats ha de garantir l’Estat que es defineixi com a liberal. 

Fukuyama classifica els drets fonamentals en tres grups: els civils, els religiosos i els 

polítics. Cal fer notar que dins d’aquests no inclou drets del treball, a l’habitatge o a 

l’atenció sanitària. Malgrat que liberalisme i democràcia no són indestriables, 

Fukuyama entén com Estat liberal el que garanteix la lliure activitat econòmica i 

l’exercici formal de la democràcia, dret dels ciutadans a participar en el poder polític ja 

sigui intervenint directament o elegint els representants amb una votació secreta, amb 

multiplicitat de partits i mitjançant un sufragi universal. Respecte el liberalisme 

econòmic, Fukuyama en parla també de manera general, com a model de producció 

basat en el reconeixement del dret a la lliure activitat econòmica i a l’intercanvi basat en 

la primacia de la propietat privada i del mercat. Fukuyama postula que la democràcia 

liberal s’ha estès i arrelat i que és, dels diferents règims presentats al llarg de la història, 

la única forma que ha romàs intacta fins el segle XX. Tanmateix, el que ha romàs 

victoriós no és la pràctica liberal, sinó la idea liberal: no hi ha cap ideologia amb 

pretensions d’universalitat que pugui desafiar la democràcia liberal.  

Dins de les alternatives de la democràcia liberal, com ja havia subratllat a 

l’article, contempla el fonamentalisme islàmic que presenta una ideologia coherent i 

amb el seu propi codi moral i doctrina política. Considera que és potencialment 

universal, atès que no es redueix a una ètnia i sovint ha fet trontollar la democràcia. Però 

la seva força no atrau les zones no islàmiques i, per tant,  l'islam no és una amenaça a la 

democràcia liberal ni en el territori que li és propi ni en el terreny de les idees.  

Malgrat que les democràcies han estat rares al llarg de la història humana, per 

Fukuyama hi ha hagut una tendència comuna de l’evolució de totes les societats 

humanes, una història universal de la humanitat cap a la democràcia liberal. Fukuyama 

remarca la importància del moment històric que analitza: “The growth of liberal 

democracy, together with its companion, economic liberalism, has been the most 

remarkable macropolitical phenomenon of the last four hundred years” (Fukuyama, 

1992: 48). En cap cas, les crisis o les irrupcions serien incompatibles amb una història 

amb una significació finalista o amb un sentit teleològic.  

Fukuyama indaga en la genealogia de les primeres històries universals, l’origen 

de les quals troba, pel que fa a la tradició Occidental, en el cristianisme. Amb el 

cristianisme s’introdueix el concepte d’una història finita, iniciada per la creació de 
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l’home per Déu i acaba amb el Judici Final. Kant també pretengué escriure una història 

universal des de la tradició il·lustrada. Així ho va fer a  Idea para una historia universal 

desde un punto de vista cosmopolita (1784), cercant si existia un moviment regular de la 

història que revelés una evolució lenta i gradual, suggerint que la història tenia un final. 

Finalment, per Fukuyama, va ser Hegel qui va escriure una història universal amb la 

Fenomenología del espíritu. Fukuyama explica el progrés històric i la fi de la Història 

per Hegel
1
 en el capítol del llibre titulat “In the Beginning, a Battle to the Death for Pure 

Prestige” (Fukuyama 1992: 143-152). Segons Fukuyama, Hegel concebria la història 

com una pugna, en què els sistemes de pensament i polítics s’enfronten per les 

contradiccions que presenten, i acaben essent substituïts per sistemes amb menys 

contradiccions en un procés dialèctic. Fukuyama mostra un Hegel defensor de la 

democràcia liberal dient que per aquest:  “The Universal History of mankind was 

nothing other than man’s progressive rise to full rationality, and to a self-conscious 

awareness of how that rationality expresses itself in liberal self-government” 

(Fukuyama 1992: 60). La història que ens vol fer remarcar l’autor es pot entendre com 

un diàleg entre aquests sistemes que s’enfronten amb les vulnerabilitats i contradiccions 

que presenten fins a ser superats per altres sistemes més lliures de contradiccions. Hegel 

creia que l’home era lliure per arribar a ser racional, i era racional per assolir l’absolut 

de la raó. Més enllà dels dictats corporals, l’home es podia determinar per sí mateix, 

crear-se, lluitar contra tota contradicció mitjançant la raó. Hegel va definir la història 

com un progrés humà cap a la racionalitat i llibertat, punt culminant en què s’assoleix la 

màxima consciència de sí,  que significaria la fi de la Història.  

Com ens mostra Anderson, Fukuyama acut a Hegel com a suport dels seus 

raonaments i moltes han estat les crítiques fetes que consideraven il•lícites les seves 

interpretacions. Segons Anderson, Hegel no va escriure mai en els seus textos que 

s’acabés la història, malgrat que la lògica del seu sistema ens porta a aquesta conclusió. 

Anderson sosté que la Fenomenología del espíritu, en efecte, pren la història com una 

evolució conscient de l’esperit, al llarg del temps, cap al saber absolut de sí mateix. 

                                                           
1
 La interpretació que ofereix Fukuyama de Hegel passa pel filtre de les interpretacions de Kojève. Però 

com emfatitza Fukuyama: “we are interested not in Hegel Hegel per se but in Hegel-as-interpreted-by-

Kojève, or perhaps a new, synthetic philosopher named Hegel-Kojève” (Fukuyama 1992: 144). Per això, 

Fukuyama fa notar que “we will actually be referring to Hegel-Kojève, and we will be more interested in 

the ideas themselves than in the philosophers who originally articulated them” (Fukuyama 1992: 144). 

Aprofitant el benentès, direm que en aquest treball, parlarem des de la interpretació mateixa que fa 

Fukuyama d’aquest Hegel-Kojève. Desgranar les idees pròpies de Hegel i les de Kojève, com també 

detectar totes les sentències que Fukuyama atribueix a Hegel i Kojève resultaria un altre treball. L’únic 

incís que presentaré seran les consideracions de Perry Anderson respecte l’ús que Fukuyama fa de Hegel. 
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Aquesta finalitat, com prossegueix Anderson, és més propera a una consumació 

filosòfica que a un estat social definitiu. Tot i així la primera pot implicar l’altre. Quan 

Hegel parla del curs de la història i del moviment de l’esperit, el seu sistema va més 

enllà del món empíric, per això, diu Anderson, no podem desfilar el seu pensament 

polític de manera clara. Però quin seria el sistema polític que s’abandera d’aquest 

assoliment de la raó? Un ordre institucional liberal? Fukuyama defensa que així és, no 

obstant això, Anderson matisa que Hegel: “Consideraba crucial el mandato de la ley [...] 

un orden público que garantizase al individuo sus derechos a la libertad personal, a la 

propiedad privada y a la expresión sin trabas, además del acceso a los oficios del estado. 

Tal liberalismo no era, por supuesto, democrático” (Anderson 1996: 21). Anderson 

considera agosarat i anacrònic considerar-lo el pare de la democràcia liberal, quan era 

senzillament un monàrquic constitucional (Anderson 1996: 21). 

A més a més, Anderson també posa sobre la taula la qüestió sobre el terme fi. 

Hegel, com diu Anderson, mai parla de End (final) o SchluB (conclusió) sinó de Ziel 

(meta), Zweck (finalitat) o Resultat (resultat). En alemany no hi ha un terme que uneixi 

tant final com resultat o propòsit. A Hegel, doncs, li interessaria la meta, la finalitat i no 

l’acabament, final en sí. Serà a partir de Kojève, com diu Anderson, quan la noció 

hegeliana esdevindrà ambigua parlant del fin de l’histoire i amb Fukuyana, abraçant del 

seu llegat. 

Amb aquesta insistència en la defensa d’una història universal, com assenyalen 

tant Méndez com Anderson, no ens pot passar inadvertit que Fukuyama va treballar 

com a Director Adjunt d’Oficina de Planificació Política a Llarg Termini del 

Departament d’Estat Nord-Americà quan James Baker va ser Secretari d’Estat. Per 

Méndez l’aportació de Fukuyama:  

 

No se trata de una opinión particular más, su comprensión del porvenir de la historia es la 

de quien conoce los entresijos de la política exterior norteamericana, sus objetivos, sus 

verdaderas necesidades y estrategias de acción [...] La tesis de Fukuyama expresa la 

concepción histórica del mundo occidental, y muy particularmente la de los EEUU, 

quienes han asumido la responsabilidad de extender hasta universalizar el liberalismo 

político y económico (Méndez 1998: 22). 

 

Per la seva part, Anderson dirà que: “La nueva versión del fin de la historia no 

surge de un punto estratégico, real o imaginario, en un aislamiento equidistante de las 

masas y del poder, sino nada menos que de las mismas oficinas del Departamento de 
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Estado y su leitmotiv no transluce un pesimismo lúgubre, sino un optimismo confiado” 

(Anderson 1996: 12). 

Quant a la filosofia de la història presentada, Anderson diu que, a diferència 

d’altres, la història i la política en l’obra de Fukuyama ocupen el primer pla, mentre que 

les referències filosòfiques resten accessòries. Méndez diu que Fukuyama relata un 

pronòstic històric realista, que embolcalla la veritat política i econòmica del nostre 

temps, però erra en entestar-se a legitimar-lo amb un discurs argumental que, al final, no 

fa res més que desacreditar-lo.   

A diferència de l’article de 1989, Fukuyama al llibre fa una interpretació 

econòmica de la història però amb una conclusió no marxista: el neoliberalisme és el 

que ha romàs vencedor en aquest progrés històric. A l’article no recull les causes 

materialistes que aporten a la fi de la Història, sinó que sosté bàsicament que és la 

consciència ideològica d’una societat la que articula el comportament econòmic. En el 

llibre Fukuyama presenta la història universal, que ens porta a la democràcia liberal, a 

partir d’una explicació materialista i una altra, d’idealista. 

 

3.2  L’explicació materialista de la història universal  

Exemplifica a partir de la ciència natural moderna com es pot traçar la història 

universal, atès que és una mostra del coneixement acumulatiu i direccional. El 

coneixement científic ha comportat canvis significatius en les societats humanes, 

sobretot a partir de la ciència natural moderna, apareguda a Europa entre els segles XVI 

i XVII. El descobriment del mètode científic “created a fundamental, non-cyclical 

division of historical time into periods before and after” (Fukuyama 1992: 73). Els 

primers grans canvis històrics i direccionals de la ciència natural moderna s’evidencien 

amb la tecnologia militar. La possibilitat de guerra va suposar la necessitat d’una 

modernització social i tecnològica per totes les societats que volien defensar-se. 

D’aquesta manera, la possibilitat de guerra i la competència militar han fomentat la unió 

entre nacionals, unificant i uniformitzant cultures, modernitzant-se socialment. Per altra 

banda, per Fukuyama, la ciència natural moderna ha produït altres canvis històrics 

direccionals per pretendre satisfer els desitjos humans amb el desenvolupament 

econòmic. Amb la industrialització s’aposta per la tecnologia i creació de noves 

màquines alhora que apareixen noves qüestions com una nova organització social o 

l’establiment d’una divisió racional del treball per propiciar un òptim procés productiu. 
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El creixement econòmic va comportar una unificació de les estructures socials, 

provocant importants transformacions socials a diverses societats. La ciència natural 

regula la direcció del sistema econòmic. Fukuyama conclou que la història no pot ésser 

concebuda com a cíclica, ja que hom no pot rebutjar el llegat de la ciència, com tampoc 

seria possible que un cataclisme pugui anorrear tot el llegat científic de la humanitat: 

només podria ser cíclica si concebem que una civilització pot desaparèixer sense deixar 

petja. La ciència natural moderna, progressiva i irreversible, “produces a directional 

history and certain uniform social changes across different nations and cultures” 

(Fukuyama 1992: 89). La ciència, però, no és suficient per explicar el caràcter 

direccional de la història cap a la democràcia liberal. L’home per Fukuyama no és un 

mer animal econòmic, que es mou a partir de la raó i dels seus desitjos, i 

consegüentment furga nous arguments més enllà del materialisme i l’economia per 

sustentar la seva teoria de la direccionalitat de la història, que trobarà amb “la lluita pel 

reconeixement”.  

 

3.3  L’explicació idealista de la història universal 

Segons Fukuyama, podem interpretar a partir de l’obra de Hegel el procés històric 

mitjançant la “lluita pel reconeixement”, de manera no materialista, amb un procés 

dialèctic que acaba culminant amb la fi de la Història. Per entendre el seu significat cal 

fer referència al concepte d’home per Hegel: l’home és lliure i indeterminat, capaç de 

crear i alterar la naturalesa. Segons s’ha interpretat la Fenomenología del espíritu i la 

dialèctica de l’amo i de l’esclau en el capítol IV de la Fenomenología (Hegel 2006: 275-

283) i com explica Fukuyama, hi hauria un primer home, un ésser que posseïa atributs 

humans abans de la creació de la societat civil del procés històric. El primer home té les 

necessitats bàsiques de tot animal i l’esperit d’autoconservació. Però aquest no només 

desitja objectes reals sinó que voldrà que altres homes el reconeguin. Com explica 

Kojève a La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, el desig humà difereix del desig 

animal “que constituye un ser natural, sólo viviente y que no tiene más sentimiento que 

el de su vida” (Kojève 2006: 12) i es dóna quan “uno desea no el cuerpo, sino el Deseo 

del otro, si quiere “poseer” o “asimilar” el Deseo tomado en tanto que Deseo, es decir, 

si quiere ser “deseado”, “amado”, o más todavía: “reconocido” en su valor humano” 

(Kojève 2006: 12). Per tal d’ésser reconegut, s’esdevindrà una lluita a vida o mort pel 

reconeixement. I en aquest fet es manifesta el caràcter espiritual de l’home: pot renegar 
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de la vida animal per tal de ser reconegut. En aquest fet també comença la vida humana: 

més enllà de la vida, de l’autoconservació, l’home escull el camí de la llibertat i no el de 

la necessitat. A partir d’aquesta lluita a vida o mort, que es convertirà en una “lluita pel 

reconeixement”, s’esdevé la desigualtat: hi haurà un subjecte dominant i un altre 

d’esclau. Perquè aparegui el reconeixement buscat, els dos han de quedar en vida. En 

cap cas han de morir els dos, ja que no deixarien cap llegat i, per altra banda, de res 

serviria matar l’adversari: tan sols l’ha de deixar en vida i anul•lar la seva autonomia per 

subjugar-lo. Així, un ha de cedir davant de l’altre, reconèixer sense ésser reconegut. El 

vençut en aquesta lluita serà l’esclau que decidirà no arriscar davant del perill de perdre 

la pròpia vida i la preferirà abans que la llibertat que el faria home. L’esclau no serà 

esclau del senyor sinó de la vida que no ha volgut renunciar i acabarà sent una 

consciència depenent. Per altra part, el senyor, que no haurà tingut por a afrontar la 

mort, escapa de l’esclavitud de la vida.  

Primer de tot, l’esclau sembla que tingui la consciència d’una bèstia, que no ha 

volgut renunciar a la vida. A partir d’aquí, es dedicarà a l’altre, no serà ser per sí, sinó 

per l’altre: contempla l’amo com l’essència i com l’ideal, ell mateix s’humilia. Per por a 

la mort i l’angoixa que això engendra haurà servit i reconegut l’amo, aquell qui sí que es 

va enfrontar a la mort. A partir d’aquesta victòria, l’amo és amo perquè és reconegut per 

l’esclau: la seva independència i poder, per tant, és relativa. L’amo subjuga l’esclau i el 

fa treballar, i es relacionarà amb les coses a partir del treball de l’esclau de manera 

ociosa. Totes les coses li seran proporcionades per l’esclau i es converteix en un 

mandrós cofoi. D’aquesta manera, l’amo s’animalitza, podríem dir que la bona vida 

l’amansa. A partir del domini que exercirà l’amo sobre l’esclau i el treball que ha de fer 

induït per el temor i l’angoixa, hi haurà l’alliberament de l’esclau, una inversió 

dialèctica. L’amo no voldrà canviar el seu estat ni el seu domini, vol continuar sent amo 

i assolir el ple reconeixement permanent. Però l’esclau té molt a guanyar i està disposat 

al canvi. L’amo ha fet treballar l’esclau i treballant, i modelant la naturalesa, l’esclau es 

converteix en amo. Finalment, el vertader amo i senyor esdevindrà l’esclau treballador i 

no el mer amo inicial que havia vençut per no haver tingut por a la mort i  l’esclau haurà 

assolit la plena autoconsciència, malgrat que primerament requeia puntualment en 

l’amo. Sense l’angoixa i el terror inspirat per l’amo, l’esclau no seria mai esclau, i 

tampoc  podria assolir mai la perfecció final.  

En efecte, aquesta dominació puntualment negativa per l’esclau, acaba 

esdevenint positiva per l’alt grau d’autoconsciència i llibertat que assolirà aquest. El 
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motor històric fou el desig de reconeixement de l’esclau i no el cofoisme immòbil del 

senyor. En paraules de Kojève:  

 

El hombre integral, absolutamente libre, definitiva y completamente satisfecho con lo que 

es, el hombre que se perfecciona y se completa en y por esa satisfacción será el Esclavo 

que ha “suprimido” su servidumbre. Si el Amo ocioso es un obstáculo, el Esclavo 

laborioso es, por el contrario, la fuente de todo progreso humano, social, histórico. La 

Historia es la historia del Esclavo trabajador (Kojève 2006: 27).   

  

Així es superarà la desigualtat inicial i hi haurà un reconeixement mutu, atès que 

abans, merament, era parcial i desigual. Més enllà de la relació d’amo i esclau en 

l’hortizó s’ha de teixir una relació d’independència i dependència simètrica, 

d’interdependència per garantir el perfeccionament de l’esperit de manera universal. 

Aquest perfeccionament de l’esperit de manera universal  significaria la fi de la 

dialèctica, de les contradiccions que haurien fet caminar la història fins abraçar el 

reconeixement.  

Seguint aquesta argumentació, Fukuyama assenyala que l’home en el seu 

context sociopolític no es deixa ensarronar per dèries materials sinó que també actua per 

quelcom intangible com la pròpia dignitat i llibertat. Per aquesta raó, sosté que la 

història funciona no només per motius econòmics.  La història humana per Fukuyama 

es pot concebre com la recerca del desig de reconeixement mutu i igual entre senyors i 

esclaus: la història conclou amb un ordre social que assoleix tal fita, com la democràcia 

liberal afirma que procura. La història humana estaria determinada, en última instància, 

per aquesta naturalesa humana que postula.  

Encara que el concepte de “lluita pel reconeixement” ens resulti aliè aquest, per 

l’autor, és tan vell com la filosofia política occidental. Plató ja parlava de thymos a La 

República.  Segons Fukuyama el thymos seria: “The part of the personality which is the 

fundamental source of the emotions of pride, anger, and shame, and is not reducible to 

desire, on the one hand, or reason on the other” (Fukuyama 1992: 163). A la República 

platònica es necessitaven uns guardians per defensar la ciutat, aquests havien d’estar 

dotats de thymos, una de les tres parts de l’anima juntament amb el desig i la raó. Com 

relata Fukuyama, Plató relacionaria la ira i l’autoestima: hom s’enfurisma i s’indigna 

quan no es veu tractat amb la dignitat que ell mateix creu que es mereix (Fukuyama 

1992: 183). Com veiem, el thymos no és un mer desig de possessió d’un objecte 

material sinó el desig que se’ns reconegui la pròpia vàlua. El thymos busca el 
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reconeixement de l’altre i és en aquest punt on es palesa el lligam entre el concepte 

platònic i el hegelià. Seria aquesta part thymòtica de l’ànima, aquest afany de 

reconeixement el que hauria fet caure segons Fukuyama el sistema comunista de la 

URSS i Europa de l’Est, atès que més enllà de les reformes econòmiques s’exigeixen 

drets democràtics que estimulin i satisfacin els anhels de reconeixement. Fukuyama diu 

que les situacions revolucionàries no s’esdevenen sense que hi hagi persones capaces 

d’arriscar la seva vida per una causa: aquesta capacitat prové de la part thymòtica de 

l’anima. Només l’home thymòtic i indignat es capaç de canviar el transcurs de les coses.  

Però si el thymos significa valor, generositat, esperit públic, respecte, autoestima,  

valors que per Fukuyama s’avenen amb la democràcia liberal, per altra banda aquest 

sempre establirà un desacord entre les múltiples perspectives individuals. A més a més, 

té una vessant política fosca que pot generar grans problemes en la vida política: pot fer 

aflorar el desig de domini sobre els altres, pot fer que hom vulgui ésser reconegut per 

sobre dels altres. Fukuyama inventa una nova terminologia a partir d’arrels gregues per 

descriure tals fenòmens: denomina isothymia el desig de ser reconegut com a igual amb 

els altres i megalothymia el desig de ser reconegut com a superior. Ja Plató hauria alertat 

de l’ambigüitat del caràcter thymòtic: la ciutat necessitava una guardians capaços de 

sacrificar-se pel bé comú i per lluitar contra els enemics, però la seva mateixa força la 

podien usar per destruir les comunitats polítiques. Per això, per Plató, la construcció del 

sistema polític just exigeix la cura i la domesticació del thymos per conduir-lo per la via 

pertinent mitjançant l’èmfasi en l’educació dels guardians.  

L’esperit thymòtic i el desig de reconeixement seria part del motor de la història 

per Fukuyama. Segons Fukuyama, per Hegel, la Revolució Francesa va significar la 

versió cristiana de societat lliure i igualitària a la terra que va significar: “That it was 

man who had created the Christian God in the first place, and therefore man who could 

make God come down to earth and live in the parliament buildings, presential places, 

and bureaucracies of the modern state” (Fukuyama 1992: 199). Amb l’exèrcit 

napoleònic es va estendre a la resta d’Europa els principis d’igualtat i llibertat. L’Estat 

democràtic liberal, amb les arrels de la Revolució Francesa i Americana, per Fukuyama 

propicia el reconeixement universal, atès que es reconeix la dignitat de cada ésser humà, 

lliure i autònom. Amb aquest reconeixement universal es resolen les tensions de les 

societats precedents, en què només hi havia una minoria reconeguda. L’estat liberal ha 

de ser universal i reconèixer els ciutadans com a éssers humans sense discriminacions 

nacionals, ètniques o racials i homogeni en la mesura que la distinció entre senyors i 
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esclaus s’ha d’esvair. Representa així una forma racional de govern: els homes prenen 

consciència de sí mateixos, s’adonen de la seva naturalesa i són capaços de construir 

una comunitat política entorn aquesta. Davant d’aquest argument, Méndez indica com 

per sostenir la fi de la Història, Fukuyama ha esbossat un caràcter i una antropologia de 

l’home. Méndez considera anacrònic, ridícul i innecessari parlar de la naturalesa 

humana per justificar l’imperialisme (Méndez 1998: 82) i insisteix que Fukuyama:  

“Sólo hubiera tenido que recurrir a la virtualidad de este presente, a la acción del poder 

militar, tecnológico, económico, diplomático e ideológico de Occidente como verdadero 

agente responsable de este momento que vivimos en la historia” (Méndez 1998: 82). 

Tot i així, amb l’argument de la “lluita pel reconeixement”, Fukuyama explica la 

vessant no materialista de la història. La victòria de la democràcia liberal com a fita 

ideològica s’esdevé per raons materials: amb la ciència natural moderna, impulsada 

mitjançant la raó per la pretensió defensiva i militar com també per l’afany d’acumular 

riqueses i complaure la part de l’ànima desitjosa; com també per raons intangibles com 

aquesta la “lluita pel reconeixement” a partir de la part thymòtica de l’ànima. Anderson, 

com també mostrà Méndez, argumenta que Fukuyama no resol quina de les dues 

vessants és la més determinant respecte el curs de la història: “La orientación de la 

técnica, por un lado, y el afán de alcanzar el honor, por el otro, siguen compitiendo 

como principios explicativos, y no es posible reconciliar el derecho que cada cual 

reclama de ser el principio fundamental. No existe una verdadera concatenación en la 

argumentación de Fukuyama” (Anderson 1996: 128).  

En qualsevol cas, per Fukuyama qualsevol teoria de la història merament 

materialista serà cega respecte els motors de la història i emfatitza:  

 

As people become wealthier, more cosmopolitan, and better educated, they demand not 

simply more wealth but recognition of their status. It is this completely non-economic, 

non-material drive that can explain why people in Spain, Portugal, South Korea, Taiwan, 

and the People’s Republic of China have all expressed a demand not just for market 

economics but for free governments by and for the people as well (Fukuyama 1992:  206)  

 

Malgrat que s’ha estès aquest sistema polític i econòmic i que han format un “Estat 

Homogeni Universal”, en termes de Kojève,  hi ha pobles i nacions que resten reticents 

davant d’aquesta homogeneïtzació econòmica, tecnològica i política. Fukuyama, però, 

indica que la nació continuarà essent l’eix d’identificació de les persones, encara que les 

diverses nacions comparteixin formes d’organització econòmiques i polítiques 
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comunes. Per aquesta raó també és important delinear com han de ser les relacions 

internacionals: els estats han d’anul•lar les relacions de senyor i servitud entre nacions, 

desterrar l’imperialisme i disminuir la probabilitat de guerra. El món, després de la fi de 

la Història, es dividirà entre el món posthistòric – els estats que es relacionaran 

econòmicament, sense conflictes nacionals, i que unificaran mercats i la producció – i el 

món històric – en què hi haurà conflictes religiosos, nacionals i governaran les velles 

regles de la política del poder, mentre que l’Estat-nació seguirà sent la base 

d’identificació política. Els estats democràtics i posthistòrics haurien de vetllar per la 

pau internacional a partir d’una lliga de nacions basada en el compromís amb els 

principis liberals i que vetllés per la seguretat davant les amenaces de la part no 

democràtica i històrica. 

 

3.4  Les crítiques al vaticini de Fukuyama 

S’han fet diverses crítiques al vaticini de Fukuyama a partir de la publicació de l’article: 

crítiques tant d’esquerres com de dretes i que l’autor recull després en el seu llibre de 

1992.  Per una part, com Fukuyama diu, des de l’esquerra s’ha manifestat que no s’ha 

acomplert el reconeixement pretès, atès que la desigualtat econòmica comporta un 

reconeixement desigual. Des de la dreta es critica la fita mateixa del reconeixement 

universal: els éssers humans són inherentment desiguals i tractar-los com a iguals seria 

negar la seva humanitat. Responent les crítiques d’esquerres diu: “The problem of 

inequality will continue to preoccupy liberal societies for generations to come because 

they are, in a certain sense, unresolvable within the context of liberalism” (Fukuyama 

1992: 289). Però puntualitza que l’argument des de l’esquerra no presenta una 

contradicció tan evident com el de la dreta: des de l’esquerra es pretén la consumació 

del reconeixement universal, la isolthymia, mentre que des de la dreta es vol evitar tal 

fita, posicionant-se cap a la megalothymia.  

Fukuyama presenta dos tipus de desigualtat: la de les convencions humanes com 

l’aparheid, que es poden canviar, i les atribuïdes a la naturalesa o necessitat natural, 

donades per la desigual distribució en la població de capacitats o atributs naturals. Una 

altra desigualtat que enumera és a del funcionament del sistema capitalista amb la 

divisió del treball. Aquesta desigualtat està implícita, diu, en l’elecció del sistema 

capitalista, ja que la productivitat d’una economia moderna no es pot aconseguir sense 

una divisió del treball i sense crear guanyadors i perdedors cada cop que el capital passa 
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d’una indústria o d’una regió, o d’un país a un altre. Però per altra banda, mostra com el 

capitalisme ataca les relacions convencionals, trencant obsoletes estructures socials i 

aportant obertura i educació. Pel funcionament del capitalisme, aquest promou 

l’alfabetització, l’educació, la mobilitat social, el talent més que el privilegi. D’aquests 

processos anivelladors que propicia el capitalisme Fukuyama anomena que engendren la 

societat de classe mitjana. Però Fukuyama explica que l’estructura social correspon a la 

clàssica piràmide: “But the middle of that pyramid remains fairly capacious, and a high 

degree of social mobility permits almost everyone to identify with the aspirations of the 

middle class and to think that they are, at least potentially, members of it” (Fukuyama 

1992: 291). Per Kojève l’Amèrica de la postguerra hauria assolit la societat sense 

classes de Marx en tant que s’ha aconseguit: “Marx’s “realm of freedom” by effectively 

abolishing natural need, and by permitting people to appropriate what they wanted in 

return for a minimum (by any historical Standard) amount of work” (Fukuyama 1992: 

291). Fukuyama fa una defensa aferrissada del sistema capitalista, assenyalant que 

procura el reconeixement necessari malgrat que resulta impossible una absoluta 

isothymia. La mateixa divisió del treball comporta diferències entre la dignitat ja que: 

“Some occupations are regarded as prestigious while others are seen as degrading” 

(Fukuyama 1992: 292). Per això, hi continuaran havent desigualtats socials i tensions 

entre els principis de llibertat i igualtat que per Fukuyama són necessàries, atès que: 

“There is no fixed or natural point at which liberty and equality come into balance” 

(Fukuyama 1992: 293). Si hom vol eradicar totes aquestes desigualtats caldrà crear un 

estat monstruosament poderós que privi de llibertat. Aquests arguments li permeten 

exposar com els crítics d’esquerres, amb la caiguda de la URSS, estan desproveïts de 

solucions radicals per esborrar la desigualtat. Si abans el comunisme va significar una 

amenaça a la llibertat i s’ha desacreditat, el possible desafiament de l’esquerra: “Is much 

more likely to wear the clothing of liberalism while changing its meaning from within, 

rather than to stage a frontal attack on basic democratic institutions and principles” 

(Fukuyama 1992: 296). Fukuyama diu que són pocs els crítics en les societats liberals 

disposats a abandonar el sistema liberal, econòmic o polític per superar aquesta mínima 

desigualtat econòmica. 

Per altra banda, des de la dreta s’ha renegat de la pretensió d’un reconeixement 

universal i es reivindica la megalothymia, tal com Nietzsche postulava a favor d’un 

home impregnat de voluntat de poder i noblesa, d’ímpetu pel transcendent, de creació 

dels propis valors i d’un gaudi despreocupat de la vida un cop esdevinguda la mort de 
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Déu. Fukuyama explica que és necessari un bri de megalothymia: si ningú pretengués 

que se’l reconegués millor que els altres no hi hauria ni art, literatura, ni música ni vida 

intel•lectual. Una civilització sense esperit thymòtic no tindria dinamisme econòmic ni 

seria una potència tecnològica i restaria indefensa respecte les altres civilitzacions. Per 

tant, s’evidencia la doble vessant de la megalothymia: la confiança i la força per anar 

més enllà són necessàries per avançar i millorar. No obstant això, els caràcters 

impregnats d’aquest esperit thymòtic al segle XX han comès grans aberracions i han 

resultat una gran amenaça per la mateixa democràcia. Pensem només en el feixisme. 

 

3.5  L’últim home 

Fukuyama senyala que aquesta fi de la Història ha engendrat “l'últim home”.  Aquest 

últim home no creu que hagi de morir per res, no té la necessitat de cap thymos 

impetuós, no té creences ni supersticions, ni cap horitzó articulador de combat en la 

seva vida i quefers, doncs la pretensió i la fita de reconeixement que ha estat el motor de 

la història ja està assolida i formalitzada en la democràcia liberal i la vida planera que 

aquesta li comporta. Quan la història estava en marxa, els esclaus s'exposaven a la mort 

en un combat. L'últim home, a l'aixopluc de la “terra promesa”, té la seguretat física i 

l'abundància material. L'últim home vaga entre els passadissos dels museus de la 

història sense pretendre sacsejar la història perquè s'ha arribat al màxim ideal que hom 

pot aspirar. Kojève va assenyalar, anys abans, que l’home de la fi de la Història 

s’assemblaria als trets animals que tenia el primer home de Hegel (Kojève 1947: 414) . 

Per aquesta raó, Fukuyama explica que han aparegut, per exemple, fenòmens com 

l’alpinisme: l'alpinista crea per sí mateix el que abans aportava un combat històric: 

perill, treball, risc de mort violenta. L'alpinista seria una nova forma contemporània 

sense contingut per saciar un ímpetu vital que s'ha esvaït pel tedi còmode, i per 

enllustrar la pròpia vàlua i considerar cert thymos. En aquest punt de pau i prosperitat, 

l’home es trobarà en contradicció per la vacuïtat vital i l’absència de lluita que un 

sistema estable li procura: 

 

 They will want to be citizens rather than bourgeois, finding the life of masterless slavery 

– the life of rational consumption – in the end, boring. They will want to have ideals by 

which to live and die., even if the largest odeals have been substantively realized here on 

earth, and they will want to risk their lives even if the international state system has 
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succeeded in abolishing the possibility of war. This is the “contradiction” that liberal 

democracy has not yet solved (Fukuyama 1992: 314).  

 

Donat aquest “avorriment”, l'autor emfatitza que el fet que el món històric coexisteixi 

amb el posthistòric seguirà sent atractiu per certes persones del món posthistòric, que 

trobaran en l'altre, la lluita, la guerra, la injustícia i la pobresa desviant així, el seu tedi 

vital. A més a més, segons ell va ser l’avorriment, el que va fer que l’any 68 a París els 

joves d’una de les societats més lliures i pròsperes llencessin llambordes i alcessin 

barricades (Fukuyama 1992: 330). L’home fa així palès fins a quin punt té arrelada una 

paradoxa: sembla que necessiti la injustícia perquè és des de la injustícia on aflora allò 

més elevat en ell.  No obstant això, una majoria resta complaguda amb el sistema 

imperant. Però l’autor presenta un problema: el govern es presenta de manera distant i 

impersonal i hom no hi intervé de manera directa, sinó que adopta un rol passiu, alhora 

que es debilita la mateixa democràcia. Per això, és positiu que hom participi en 

associacions, partits, sindicats, en què la gent surt de les seves preocupacions personals i 

individualistes i treballa per la comunitat rebent, a canvi, la sensació de reconeixement. 

Però mostra que hi ha hagut una decadència de la vida comunitària – que Fukuyama 

indica que provoca la democràcia liberal – que pot comportar el risc d'esdevenir últims 

homes, absorts en sí mateixos, sense lluitar per allò més elevat, senzillament satisfets en 

l’estat en què es troben; alhora que també pot representar tornar a combats 

sanguinolents del principi de la història, a l’haver-se menystingut els mateixos principis 

liberals i democràtics. Una altra problemàtica amb què es troba la democràcia liberal és 

el relativisme imperant, teoria que defensa que tots els valors són relatius i no hi ha una 

perspectiva dominant que permeti dir què és millor o pitjor. Aquesta tendència pot 

debilitar la democràcia, perquè pot debilitar grans valors com el d’igualtat, respecte, la 

llibertat que sostenen el sistema socioeconòmic. L’autor, però, no aporta respostes a la 

problemàtica de les debilitats de la democràcia liberal en aquest sentit. 

Pel que fa a la vida personal de l’individu, Fukuyama reivindica un bri de 

megalothymia per la vida mateixa, doncs aquesta permet la bondat, la creació artística, 

musical, intel•lectual, així com el potencial econòmic i tecnològic. Fukuyama a la 

darrera part del seu llibre ens fa qüestionar: ¿l'últim home, en un context de pau i 

harmonia, de no contradicció ni turment, pot fecundar art, allò preuat quan ja està 

embafat d’una vida confortable? Malgrat això, la megalothymia ha de ser controlada i 

limitada pel bé de la democràcia liberal: un thymos insatisfet faria alterar l’status quo 

que, de moment, es presenta com el millor a què hom pot aspirar. El thymos ha de ser 



Treball de Fi de Grau  Maria del Mar Camps i Mora 

24 

 

guiat per la raó i ser aliat del desig i la democràcia liberal ha de satisfer les tres parts de 

l’ànima. Tot i així, el capitalisme, senyala, exigeix certa megalothymia regulada i 

sublimada en l'esforç de ser bons homes de negocis: l'home d'empresa, el capitalista 

clàssic que treballa no per la mera adquisició material. Segons Fukuyama, el capitalista 

clàssic que s’arriscaria la vida mogut per l’amor propi, no seria l'últim home de 

Nietzsche (Fukuyama 1992: 316). Segons Fukuyama, cal trobar l’equilibri en aquesta fi 

de la Història entre la pretensió de megalothymia i la d’isothymia en l’home. Per una 

part, l’home que es conformés amb la isothymia, l’últim home, seria mereixedor de 

menyspreu, viuria com un animal complagut amb el reconeixement de la democràcia 

liberal i l’abundància material. Aquest últim home, alhora, faria debilitar el mateix stato 

quo, perquè estaria abstret en ell mateix i no vetllaria pel bon funcionament de la 

democràcia. Per altra part, la megalothymia pot portar a l’home a trepitjar els altres 

altivament i això pot comportar  noves hostilitats, ja conegudes, a la democràcia liberal.  

Fukuyama clou el seu llibre il•lustrant-nos el transcurs de la història amb unes 

carretes, com en un Western, que dibuixen una llarga caravana traçant el mateix camí. 

Malgrat que certes caravanes puntuals i insignificants es desvien del sender, la majoria 

es dirigeixen religiosament cap a la ciutat i una gran part hi acabaran el trajecte. Encara 

que les carretes s'hagin trobat en una cruïlla comuna que resulta la imperant, la de la 

democràcia liberal, Fukuyama puntualitza: “Nor can we in the final analysis know, 

provided a majority of the wagons eventually reach the same town, whether their 

occupants, having looked around a bit at their new surroundings, will not find them 

inadequate and set their eyes on a new and more distant journey” (Fukuyama 1992: 

339). En efecte, Fukuyama no desconsidera l'opció d’un altre destí després de les 

braçades per aconseguir la fita de la democràcia liberal. Això no presenta cap 

contradicció amb els seus arguments presentats, perquè la democràcia liberal, per 

Fukuyama, pot no encarnar-se de manera perenne en el món material que, tot i així, 

seguirà essent la fita ideològica.  

D’acord amb el que sosté Méndez i Anderson, es pot discutir sobre 

l’argumentació de Fukuyama i la seva història universal, però el que no es pot 

contrarestar és que les carretes es dirigeixen al mateix port que Fukuyama va postular. 

Efectivament, Anderson considera que del debat generat entorn de l’article, Fukuyama 

en fou el vencedor: “Las críticas que se hicieron a la democracia capitalista [...] son 

compatibles con una visión de ésta como estadio final; las alternativas que se ofrecen, 
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también como estadios finales [...] carecen de credibilidad empírica y conceptual. El 

argumento de Fukuyama emerge relativamente intacto” (Anderson 1996: 113).  
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4. Pierre Hassner, Irving Kristol, Gertrude Himmelfarb, Allan Bloom: 

“Responses to Fukuyama” a The National Interest 

  

There may or may not be an end to history. But there should never 

be an end to vigilance.  

Pierre Hassner 

 

All political regimes are inherently transitional, the stability of all 

regimes is corrupted by the corrosive power of time.  

   Irving Kristol 

 

History has a habit of bequeathing to us disastrous legacies, 

bombs that can explode at any time and any place. 

 Gertrude Himmelfarb 

 

Now, however, all bets are off. The glance back towards ourselves, 

as Fukuyama indicates, is likely to be not entirely satisfying […] 

The world has been demystified and at the end of history all the 

struggles and all the higher dedications and myths turn out to have 

served only to satisfy the demands of man’s original animality. 

             Allan Bloom 

 

  

Com s’ha dit, l’article  “The End of History?” es publica a la revista nord-americana 

The National Interest, fundada el 1985 per Iriving Kristol i que parla, sobretot, de la 

política exterior dels Estats Units. En el mateix número de la publicació també 

apareixen una sèrie de crítiques i respostes a Fukuyama. Personatges com Pierre 

Hassner, politòleg francès, Irving Kristol, fundador i editor de The National Interest, 

Allan Bloom professor de pensament polític i social de la Universitat de Chicago i la 

historiadora i professora emèrita de City University de Nova York, Gertrude 

Himmelfarb, entre altres, van comentar i replicar l’article.  En termes generals, totes les 

crítiques faran una defensa de la democràcia liberal, però alhora contraresten 

l’optimisme de Fukuyama i incideixen que la democràcia liberal és vulnerable, que pot 

estar amenaçada i que s’ha de vetllar permanentment per mantenir-la. Recordem que 

després de a publicació de l’article, Fukuyama recollirà les crítiques que se li fan i 

desenvoluparà més el seu anàlisi i presentarà el llibre The End of History and the Last 

Man.  

 Per la seva part, Pierre Hassner celebra l’obra de Fukuyama i escriu que la 

victòria de la democràcia liberal, com sosté Fukuyama, ”is more than an illusion or a 

temporary fluke” (Hassner 1989). Tot i així, indica que Fukuyama no reconeix la 
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persistència de la guerra i la pobresa fora d’Occident.  Hassner planteja que les nacions 

posthistòriques també estan afectades per aquest món històric, i parla també d’una 

creixent intolerància produïda pel xoc entre diverses cultures. No descarta un possible 

retorn d’un feixisme primitiu basat en el ressentiment, la por i l’odi que apareixeria en 

els països històrics. Tot i que Fukuyama explicaria bé el nou panorama de la política 

internacional, sosté que s’ha d’estar a l’aguait davant d’una nova època de possibles 

nous profetes i fanatismes religiosos. A més, segons Hassner, cal tenir en ment el 

perniciós potencial de la tecnologia moderna. Conclou que potser s’ha arribat a la fi de 

la Història, però que, en qualsevol cas, això no ha de significar el final de la vigilància.  

Irving Kristol criticarà el llegat hegelià que reprèn Fukuyama. Kristol escriu com 

ha arribat a calar la concepció històrica de Hegel, dient que per Hegel pensem la història 

com un procés històric lineal i progressiu. Respecte la tesi de Fukuyama taxativament 

diu: “I don’t belive a word of it” (Kristol 1989). No creu que Amèrica sigui l’encarnació 

de la fi de la Història que Hegel hauria proclamat el 1806: “What I cannot believe is that 

we represent “the wave of the future”, as distinct from temporary hegemony. I put no 

stock in “waves of the future” which I take to be mirages provoked by a neo-Hegelian 

fever of the political imagination” (Kristol 1989). La visió hegeliana la contraposa a  

l’aristotèlica. Segons Kristol, la única manera d’alliberar-nos de l’herència de Hegel és 

retornant a Aristòtil i tornant a concebre totes les formes de govern com a 

inexorablement inestables,  transitòries i degradables pel pas del temps.  Diu que les 

lluites ideològiques del segle XX i les revoltes contra la democràcia liberal mostren la 

debilitat de tot règim polític. Encara que la democràcia liberal hagi vençut això no 

significa que les idees que van fer aflorar el comunisme i el feixisme hagin desaparegut. 

La única victòria que s’ha guanyat és la Guerra Freda, però la democràcia liberal està en 

permanent risc.  

Per la seva part, la historiadora Gertrude Himmelfarb també qüestiona els 

fonaments hegelians de l’article de Fukuyama. Per Himmelfarb, el procés dialèctic 

hegelià no consisteix com diu Fukuyama en un començament, punt mig i final sinó en 

una tesi, antítesi i síntesi. Segons la historiadora, la síntesis de l’etapa precedent 

correspondria amb la tesis del present. Així, la història sempre estaria en moviment, en 

permanent lluita dialèctica sense fi, i la història no acabaria mai. Discrepa sobre la visió 

de la democràcia liberal com a universal i eterna.  Si el comunisme ha mort això no 

significa que el liberalisme sigui el sistema polític que aspira la resta del món no 

occidental. El  liberalisme pot veure’s amenaçat per qüestions religioses, nacionals i 
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ètniques. A diferència de Fukuyama que afirma que tots els desafiaments actuals al 

liberalisme són residuals i no poden pretendre una reivindicació universal, Himmelfarb 

diu que Hitler “had no “universal significance”; indeed the enormity of the Holocaust 

was precisely the fact that it was a “unique” event” (Himmelfarb 1989). El fet que el 

nazisme fos únic i sense precedents ens mostra la possibilitat de presenciar nous 

esdeveniments impensables i esgarrifosos. A més, encara hi ha problemes socials, com 

el racisme, que encara que no els hagi provocat la democràcia liberal poden provocar 

conseqüències greus. Per això, sosté que els problemes poden no finir, ja que “History 

has a habit of bequeathing to us disastrous legacies, bombs that can explode at any time 

and any place” (Himmelfarb 1989). En definitiva, acaba dient que el futur sempre resta 

incognoscible.   

Allan Bloom concep el domini i expansió de la democràcia liberal com una 

victòria, la victòria de la justícia i la llibertat davant de la tirania. Diu que les lluites 

ideològiques contra el feixisme i el comunisme van guiar els objectius morals i polítics 

d’Occident: “We took our orientation from the evil we faced, and it brought out the best 

in us” (Bloom 1989). L’enemic exterior va propiciar canvis i millores en el cor de les 

societats occidentals, d’Estats Units en aquest cas. Tot i així, el problema es presenta 

quan totes les lluites contra el comunisme i el feixisme s’han esvaït i “the glance back 

towards ourselves, as Fukuyama indicates, is likely to be not entirely satisfying” 

(Bloom 1989).  No parla de pugnes ideològiques ni de classes, atès que, com va dir 

Fukuyama, l’home restaria complagut per haver assolit aquest “reconeixement”. Un cop 

s’ha arribat a la fi de la Història i s’han acabat totes les lluites i els nobles ideals,  la vida 

humana s’orienta per satisfer els mers desitjos. I és en aquest moment quan afloren 

noves problemàtiques com la de l’últim home: l’home s’animalitzarà mogut només per 

saciar els desitjos.  Com els altres articulistes senyalen, puntualitza que tot i que la 

democràcia liberal ha vençut això no significa que puguin reaparèixer antics problemes 

com el feixisme. I insisteix l’amenaça nacionalista a Orient Mitjà i Europa de l’Est.  
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5. Samuel P. Huntington: El choque de civilizaciones y la reconfiguración del 

orden mundial 

Los choques de civilizaciones son la mayor amenaza para la paz 

mundial, y un orden internacional basado en las civilizaciones es 

la protección más segura contra la guerra mundial.  

         Samuel P. Huntington  

 

El llibre de Samuel P. Huntington apareix el 1996 després de la publicació de l’article 

“The Clash of Civilitzations?” l’any 1993 a la revista nord-americana Foreign Affairs. 

Els orígens de l’article es troben en les idees formulades per una conferència a 

American Enterprise Institute de Washington l’any 1992, i exposades més tard en una 

monografia preparada per Olin Institute. L’article i el llibre El choque de civilizaciones 

y la reconfiguración del orden mundial van aparèixer amb la pretensió d’interpretar 

l’evolució de la política mundial després de la Guerra Freda. El llibre, finalment, va 

aparèixer gràcies a l’ajuda econòmica de la Fundació John M. Olin i la Fundació Smith 

Richardson. Cal fer notar que Fukuyama va presentar el seu anàlisi de la fi de la 

Història a la Fundació John M. Olin, anàlisi que després es formalitzaria amb l’article 

“The End of History?”.  

 El tema vertebrador del llibre de Huntington és que la cultura i les diverses 

identitats de les civilitzacions estan configurant pautes tant de cohesió com de conflicte 

en el món després de la Guerra Freda. Sosté que durant la Guerra Freda el món era 

bipolar i dividit entre les societats opulentes i democràtiques, encapçalades pels Estats 

Units, i les comunistes i pobres, regides per la Unió Soviètica. Per altra part, el Tercer 

Món, format pels països pobres i mancats d’estabilitat política, es presentava com a no 

alineat. Després de la caiguda del comunisme, la política global s’ha tornat multipolar. 

Les distincions entre pobles ja no són ideològiques, ni polítiques ni econòmiques, sinó 

culturals. Els conflictes ja no seran entre classes socials o per criteris econòmics, sinó 

entre les diferents entitats culturals i la política global ara raurà en la política de les 

civilitzacions. Huntington distingeix vuit civilitzacions: l’occidental, la llatinoamericana, 

l’africana, la islàmica, la xinesa, la hindú, la budista i la japonesa.   

 L’autor defensa que Occident es manté com la civilització més poderosa 

econòmica i políticament, però diu que el seu poder declinarà. Huntington respon a la 

l’anàlisi de Fukuyama després de la Guerra Freda que augurava el començament d’un 

món relativament harmoniós. Contrarestant l’optimisme de Fukuyama, Huntington diu:  
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El espejismo de armonía producido al final de dicha guerra fría pronto se disipó con la 

multiplicación de los conflictos étnicos y “la limpieza étnica”, el quebrantamiento de la 

ley y el orden, la aparición de nuevos modelos de alianza y conflicto entre Estados, el 

resurgimiento de movimientos neocomunistas y neofascistas, la intensificación del 

fundamentalismo religioso […] Resulta claro que el paradigma de un solo mundo 

armonioso está demasiado alejado de la realidad para ser una guía útil en el mundo de la 

postguerra fría (Huntington 1997: 34). 

 

 Huntington sostindria que no s’haurien resolt les grans contradiccions 

ideològiques, com va dir Fukuyama. Huntington no creu que hi hagi una civilització 

universal entesa com una convergència de valors, creences, orientacions, pràctiques i 

institucions entre totes les persones del món. Diu que la concepció d’una civilització 

universal és producte de la civilització occidental.  Critica diversos arguments que 

expliquen la configuració d’una civilització universal en el present. Primerament, 

assenyala que hi ha qui defensa que l’enfonsament de comunisme soviètic va significar 

la fi de la Història i la victòria de la democràcia liberal en el món.  Huntington creu que 

aquesta pretesa via única és una fal•làcia. Davant l’opinió de Fukuyama, Huntington 

sosté que la religió és la força fonamental que motiva i mobilitza la gent. La humanitat 

es divideix per raons d’etnicitat, religioses i de civilització. També criticarà l’opinió que 

s’està creant una cultura mundial comuna a partir de la interacció econòmica i la 

globalització. Defensa que quan més contacte hi ha entre les diferents civilitzacions més 

es reforcen les identitats respectives. Per últim, desacredita un tercer raonament que 

sosté que la modernització industrial i urbanística, la creixent alfabetització, educació i 

mobilitat social, que va aparèixer a Occident, està unint les diverses civilitzacions. 

Puntualitza que les societats no occidentals es poden modernitzar sense abandonar els 

seus fonaments culturals i sense abraçar els valors, institucions i pràctiques occidentals. 

De fet, afirma que la modernització enforteix a les diverses cultures i fa debilitar el 

poder d’Occident.  

 Huntington sosté que la civilització occidental presenta dues vessants. Per una 

part, sembla que Occident després de la caiguda de la URSS domina el panorama polític 

i econòmic mundial. Per altra part, una altra imatge d’Occident podria mostrar la seva 

decadència enfront del poder emergent de les altres civilitzacions. El poder econòmic 

s’està desplaçant més enllà d’Occident i, cada cop més, les diverses civilitzacions no 

accepten els dictàmens del món occidental. Segons l’autor que escriu als anys noranta, 

Occident  domina de manera indiscutible i ho continuaria fent les primeres dècades del 
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segle XXI. Occident continuarà apostant pel desenvolupament científic, tecnològic i 

militar, però el seu poder anirà progressivament declinant.  

 A mesura que creix la força econòmica, política i militar de les altres 

civilitzacions, aquestes reforcen més els seus valors, cultura i institucions enfront de la 

dominant, l’occidental. A més a més, està apareixent després de la Guerra Freda un 

ressorgiment religiós global. El renaixement de les religions no occidentals 

representaria una contestació a la cultura laica occidental. Segons l’autor, el retorn 

cultural a la pròpia tradició i el renaixement de la religió es manifesta en el cas d’Àsia i 

de l’islam. Ambdós mostrarien un desafiament a la civilització occidental. Els països 

asiàtics cada cop tenen més poder econòmic i desenvoluparan economies complexes i 

riques en què afloraran classes burgeses i mitjanes. El potencial econòmic asiàtic 

desestabilitzarà el poder d’Occident. L’altre desafiament que es presenta al món 

occidental és el fenomen del ressorgiment islàmic impulsat per gent jove i mòbil, 

estudiants i intel•lectuals residents a les ciutats i provinents de famílies de classe mitjana. 

Emfatitza que el creixement demogràfic dels països islàmics proporciona adeptes per un 

nou fonamentalisme i terrorisme que podrien debilitar l’ordre occidental:  

 

Las altas cifras de gente joven con estudios secundarios continuará impulsando el 

resurgimiento islámico y promoverá la militancia, el militarismo y emigración 

musulmanes. Por consiguiente, las décadas venideras verán el continuo resurgimiento de 

un poder y una cultura no occidental y el choque de pueblos de civilizaciones no 

occidentales con Occidente y entre sí (Huntington 1997: 144).  

 

 Indica que les causes dels enfrontaments entre Occident i l’islam no són 

accidentals sinó que “dimanan de la naturaleza de estas dos religiones y de las 

civilizaciones basadas en elles” (Huntington 1997: 251). D’aquesta manera, presenta els 

conflictes com a inevitables. Segons ell, la concepció musulmana de l’islam com a 

forma de vida que uneix religió i política va contra la dimensió política occidental. Els 

conflictes han augmentat a finals del segle XX pels joves musulmans descontents que 

emigren a Occident, per la nova defensa de la cultura islàmica davant la pretensió 

d’universalització de la cultura occidental. Després de la Guerra Freda, aquest 

antagonisme històric hauria revifat, ja que diu que de manera inherent, l’home necessita 

enfrontar-se amb l’altre i forjar la seva identitat mitjançant l’alteritat. Així, el final de la 

Guerra Freda: “Ha dado origen a nuevas identidades enraizadas en la cultura y a nuevas 
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modalidades de conflicto entre grupos de diferentes culturas que, en el plano más 

general, son civilizaciones” (Huntington 1997: 153). 

 Els estats dominants i centrals de cada civilització són els que hauran d’establir 

l’ordre i ésser mediadors amb els altres estats centrals. Sentencia que els problemes 

futurs poden partir de “la arrogancia occidental, la intolerancia islámica y la 

autoafirmación sínica” (Huntington 1997: 217). Occident s’haurà d’enfrontar amb nous 

problemes, ja que, segons l’autor, Occident i sobretot els Estats Units voldran mantenir 

la seva hegemonia en un moment que el seu poder decau. Occident creu que després de 

la Guerra Freda ha vençut la seva ideologia mundialment, però “lo que para Occidente 

es universalismo, para el resto del mundo es imperialismo” (Huntington 1997: 217) i 

això, inequívocament, pot comportar tensions entre les civilitzacions. Davant de la 

proclamació de Fukuyama, Huntington assenyala que la fi de la Història ha estat ja 

proclamada per moltes civilitzacions: “Cuando aparece el estado universal de la 

civilización, sus gentes quedan cegadas por lo que Toynbee llamaba “el espejismo de la 

inmortalidad”, convencidas de que la suya es la forma final de la sociedad humana” 

(Huntington 1997: 361). Seguidament, afegeix que les civilitzacions proclamen la fi de 

la Història quan el seu poder comença a declinar. Diu que la creença de la universalitat 

de la cultura occidental és falsa, ja que no hi ha una cultura orientada i necessària; és 

immoral, perquè estendre-la arreu suposaria imposar-la, i perillosa perquè voler inculcar 

la cultura occidental pot provocar ressentiments i lluites. Occident no ha de voler 

remodelar les altres civilitzacions sinó protegir i renovar la seva pròpia civilització. 

Estats Units hi tindria un paper destacat, atès que “los Estados Unidos de América son 

el más poderoso país occidental, sobre él recae mayormente esa responsabilidad” 

(Huntington 1997: 372). 

 Explica també el fenomen de la proliferació armamentista en els estats centrals 

de les civilitzacions més poderoses per tal d’exercir el seu domini sobre altres regions i 

civilitzacions. Occident, sosté, no pot evitar la perniciosa acumulació d’armes nuclears 

de les altres civilitzacions. Per això, els Estats Units davant d’aquesta amenaça s’ha 

rearmat per defensar els interessos occidentals. Així, “la proliferación de armas 

nucleares y de otras de destrucción masiva es un fenómeno clave de la lenta pero 

inevitable difusión del poder en un mundo multicivilizatorio” (Huntington 1997: 228). 

Per altra banda, per tal d’evitar les guerres de civilitzacions l’autor recomana que els 

estats centrals de cada civilització s’abstinguin d’intervenir en els conflictes amb altres 

civilitzacions. A més, cal una mediació conjunta i una negociació per resoldre les 



Treball de Fi de Grau  Maria del Mar Camps i Mora 

34 

 

pugnes. Si es vol garantir la pau, cada civilització ha de renunciar a l’universalisme i 

acceptar la diversitat i cercar atributs comuns amb les altres.   

 Després de la Guerra Freda, Occident manté l’hegemonia política i econòmica, 

malgrat que el seu poder està minvant per la força creixent de les altres civilitzacions. 

La resta del món no ha d’adoptar necessàriament la democràcia liberal, els valors i les 

institucions propis d’Occident per molt que el món Occidental vencés a la URSS. La 

caiguda de la URSS no significa que els valors occidentals representin l’ideal universal 

ni que complaguin a totes les persones del planeta. Segons Huntington, el panorama 

mundial que s’augura després del món bipolar difereix del presentat per Fukuyama: “los 

choques de civilizaciones son la mayor amenaza para la paz mundial, y un orden 

internacional basado en las civilizaciones es la protección más segura contra la guerra 

mundial” (Huntington 1997: 386).   

Anys més tard, després de l’atac a les torres bessones l’Onze de Setembre de 

2001, molts comentaristes van assenyalar el retorn de la història i es van posicionar a 

favor dels arguments de Huntington.  Fukuyama va intervenir en el debat amb la 

publicació de “History is still going our way”, la tardor de 2001.  Fukuyama continua 

defensant els seus postulats: per molt colpidors que fossin els esdeveniments, no es 

presenta cap alternativa seriosa a l’hegemonia de la democràcia liberal.  

 

6. Perry Anderson: Los fines de la historia 

Para desestabilizar el esquema de Fukuyama no basta con 

mostrar que subestima o pasa por alto las deficiencias del orden 

mundial dominado por el capitalismo liberal. Se hace necesario 

mostrar una alternativa plausible.  

         Perry Anderson 

 

En el llibre Los fines de la historia publicat el 1992, Perry Anderson fa un anàlisi de 

l’article “The End of History?” i de l’obra The End of History and the Last Man i indaga 

el pensament de Hegel i de Kojève que usa Fukuyama. A l’últim capítol del seu llibre 

titulat “Socialismo?”, Anderson es planteja les oportunitats que podria tenir el 

socialisme després de la victòria de la democràcia liberal.  

  Segons Anderson, la democràcia liberal ens condueix a la fi de la Història no 

perquè s’hagin resolt tots els conflictes, sinó perquè no hi ha alternatives que puguin 

millorar les solucions que la democràcia liberal ofereix. El col•lapse soviètic hauria 
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significat que s’han esgotat totes les alternatives. Per això, Anderson entén que “el fin 

de la historia, representa, sobre todo, el fin del socialismo” (Anderson 1996: 143). 

Segons Anderson, actualment cap antic desafiament al sistema capitalista no té força ni 

suport popular. Dins d’aquest context, Anderson es planteja fins a quin punt la victòria 

de la democràcia liberal és definitiva. I es pregunta si el socialisme podria ressorgir i ser 

una alternativa vàlida, que sabés resoldre millor els problemes que es presenten a les 

democràcies liberals. Reflexiona sobre si és possible articular un moviment socialista 

més enllà del socialisme real.  

 Anderson pensa com es pot articular un moviment i una acció social contra el 

sistema imperant. Detecta que hi ha un problema per organitzar un moviment 

contestatari. Després de la Revolució Industrial el proletariat clàssic era format per 

treballadors assalariats, homes de cultura occidental. Aquests es van organitzar i lluitar 

contra el capitalisme i la burgesia. Però actualment, el caràcter del proletariat clàssic ha 

canviat. Més enllà d’Europa, el mercat s’ha anat estenent i arrelant arreu i cada cop hi 

ha més gent al món depenent d’un salari per la seva subsistència. A més a més, després 

de la Primera Guerra Mundial les dones occidentals començaren a treballar de manera 

remunerada i d’ençà, hi ha moltes dones al món que han entrat dins del món laboral. 

D’aquesta manera, els potencials dissidents de l’ordre imperant han anat augmentant a 

mesura que s’ha anat eixamplant el mercat. Diu que han augmentat les forces socials 

que podrien ser contestatàries a la democràcia liberal, però aquestes forces s’han 

fragmentat, donada l’heterogeneïtat dels treballadors: “La expansión potencial de los 

intereses sociales que pugnan por una alternativa al capitalismo se ha visto acompañada 

por una disminución en las capacidades sociales para luchar por ella” (Anderson 1996: 

158). En aquest context, la globalització no ha unificat els moviments de resistència 

contra la democràcia liberal i el capitalisme. Tot i així, contempla la possibilitat que 

“quizá surja una “sorpresa por los intersticios” […] la emergencia de un nuevo agente 

social que toma a todos por sorpresa” (Anderson 1996: 158). Indica que: “El futuro le 

pertenece al conjunto de fuerzas que están superando el Estado Nacional […] Mientras 

la izquierda no logre recuperar la iniciativa en este campo, el sistema actual puede 

sentirse seguro” (Anderson 1996: 158). Queda clar, doncs, que per Anderson les forces 

socials contestatàries s’han d’organitzar més enllà de l’Estat-nació si es vol fer perillar 

la democràcia liberal. 

 En definitiva, Anderson diu que no hi ha desafiament sòlid al capitalisme: la fe 

en el socialisme s'hauria esvaït, la classe obrera restaria difuminada i de manera general, 
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ja no es creuria en la propietat col•lectiva. Enfront d’aquest panorama es pregunta què 

roman del socialisme. Anderson ens proposa un ventall d’analogies històriques per 

esbossar com se’ns podria presentar i reinventar el socialisme en el futur.  

 Un primer destí del socialisme podria ser el mateix que el de l'experiment dels 

jesuïtes a Paraguai entre el 1610 i 1770, quan es va organitzar una comunitat igualitària 

que al cap d’un temps va ser anul•lada. És a dir, podria ser que el destí del socialisme 

fos el mer oblit.  Si així fos,  s’acabaria veient el socialisme com un simple parèntesi 

històric, com una construcció artificial davant l’ordre natural del capitalisme. 

S’oblidarien les idees del socialisme i per tant, la democràcia liberal hauria vençut 

definitivament la batalla ideològica. Segons aquest primer destí,  es mantindria en 

vigència el pronòstic de Fukuyama.  

 La segona possibilitat es manifesta a partir de l’exemple dels Levellers a 

Anglaterra. Els Levellers van reivindicar el sufragi masculí general, una constitució 

escrita, llibertats civils, parlaments anuals i eleccions populars. Tot i així, aquest 

moviment no va sobreviure i  no va deixar petja a la vida política britànica. Però amb la 

Revolució Francesa, cent quaranta anys després, malgrat que amb un llenguatge diferent 

i des d'una situació diferent, es van defensar les mateixes reivindicacions dels Levellers. 

Segons Anderson, la segona possibilitat en què podria derivar el socialisme seria la 

reinvenció d'un nou discurs que defensés les causes socialistes, però que substituís el 

discurs socialista conegut. Assenyala que podria emergir en l’actualitat un nou discurs 

ecologista, que englobés les antigues lluites socials i que defensés un control col•lectiu 

de les pràctiques econòmiques en funció de la igualtat d'oportunitats per a tota la 

humanitat. 

 Una altra analogia històrica del socialisme podria ésser la del jacobinisme que va 

desencadenar la Revolució Francesa. Els jacobins van pretendre construir l'estat, i van 

accedir al poder durant una dècada. Van suscitar una mobilització popular profunda i un 

desenvolupament ideològic ampli, i es van convertir en un fenomen i moviment no 

simplement nacional, sinó universal.  Efectivament, la Revolució Francesa va fundar un 

precedent històric que inspiraria moviments i lluites posteriors, no només a França sinó 

més enllà de les seves fronteres. Però, com diu Anderson, a partir d’aquí es presentaran 

concepcions diferents i contradictòries d'aquesta herència de la democràcia burgesa que 

va aparèixer amb la Revolució Francesa. Si el socialisme del futur s’encarrila en aquesta 

direcció, podria aparèixer un nou moviment que prengués el poder i procurés la 
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transformació radical de la societat més enllà de l’estat-nació, malgrat que després els 

deutors d’aquesta herència en reneguessin. 

 La última possibilitat seria que el destí del socialisme, malgrat tot, s'acabi 

aproximant al del liberalisme. El socialisme podria passar del descrèdit, com el 

descrèdit del liberalisme després de la Primera Guerra Mundial, a l'èxit triomfant,  tal 

com el del liberalisme després de la Segona Guerra Mundial. En efecte, després del 

creixement econòmic i de certa pau internacional a principis de segle XX, amb la 

Primera Guerra Mundial la democràcia liberal es va debilitar políticament i també va ser 

qüestionada econòmicament pel Crash del 29. No obstant això, després de l’experiència 

de la Segona Guerra Mundial, el liberalisme va assolir una recuperació notable fins a 

expandir-se en l'actualitat mes enllà del món occidental. Anderson es pregunta si el 

socialisme no podria canviar el seu llenguatge, adaptar-se als nous temps i reinventar-se 

més enllà de tota predicció i vèncer al seu rival ideològic.  

 Anderson emfatitza que el malestar estructural inherent al capitalisme avançat 

que va estellar als anys 70 no ha deixat d'aflorar: 

 

Una crisis grave en la OCDE trastocaría de modo impredecible todos los cálculos 

políticos, tanto en Oriente como en Occidente. El estrechamiento de los lazos en el orden 

capitalista mundial provocará de todas maneras que, por primera vez, también se sienta en 

el Norte la tremenda presión de la pobreza y de la explotación que pesan sobre el Sur 

(Anderson 1996: 172). 

 

 Enfront de les problemàtiques que presenta el liberalisme, el socialisme ha de 

saber respondre amb audàcia aquestes contradiccions i deslegitimar l’ordre establert: 

“Todas esas tensiones acaso inspiren un nuevo programa social internacional para la 

reconstrucción social. Si socialismo lograse responder efectivamente a ellas, no tendría 

por qué sucederlo ningún otro movimiento” (Anderson 1996: 172).   

 En aquest context, el socialisme podria acabar adoptant una fisonomia semblant 

al rostre del jesuïta, del Leveller, del jacobí o del liberal.  
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7. Josep Fontana: La historia después del fin de la historia 

Hemos de aprender el pasado en términos de encrucijadas a partir 

de las cuales eran posibles diversas opciones, evitando admitir sin 

discusión que la fórmula que se impuso fuese la única posible (o la 

mejor). 

Josep Fontana 

 

La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no lo 

configura el tiempo homogéneo y vacío, sino el cargado por el 

tiempo-ahora.  

Walter Benjamin 

 

 

Josep Fontana publica el llibre La historia después del fin de la historia el 1992 després 

de la caiguda de la URSS i de la proclamació de la fi de la Història per part de Francis 

Fukuyama. En aquest context, els militants i acadèmics d’esquerres es plantegen què 

significa el desenllaç de la URSS, com explicar el nou ordre mundial i com afrontar un 

discurs alternatiu a la victoriosa democràcia liberal més enllà del marxisme catequista 

en què havia romàs el discurs d’esquerres. Fontana, sense manies per defensar el seu 

posicionament ideològic, contesta el vaticini de Fukuyama insistint que no s’ha acabat 

la història amb el final de la URSS i de la Guerra Freda, sinó que aquest final ha 

provocat un estancament de la ciència històrica. 

Fontana dedica les primeres frases del seu llibre a Fukuyama, dient que va posar 

de moda la noció de la fi de la Història gràcies a “una institución norteamericana que 

invierte anualmente millones de dólares para favorecer un viraje a la derecha en la 

enseñanza de las ciencias sociales” (Fontana 1992: 7). Per l’historiador, la tesis de 

Fukuyama és “una reelaboración más de las tesis de Hegel […] ideas recicladas 

repetidamente desde que Kojève las volvió a poner en circulación en los años treinta, 

mezcladas ahora con gotas de Nietzsche para componer lo que se ha calificado de “libro 

de rezos hegeliano” para el conservadurismo norteamericano” (Fontana 1992: 7-8).  

El què pretén Fontana amb el seu llibre és ajudar als historiadors i ensenyants 

desorientats per explicar la història des d’una vessant no liberal. Fa una crítica al 

marxisme catequístic i als esquemes petrificats i obsolets que professaven, manifestant 

que l’anàlisi teòric no ha de ser clos i que, en canvi, s’ha de cenyir al curs dels 

esdeveniments. Fontana explica que amb l’enfonsament de la URSS, s’enfonsa una 

vella fe i certs historiadors que s’havien aferrat al marxisme catequístic es troben a la 

intempèrie. L’historiador diu que part d’aquests desemparats cauen en l’escepticisme i 
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la desconfiança, al mateix temps que eviten un postulat teòric únic i s’apropen a 

l’eclecticisme superficial de la postmodernitat. En el llibre mostra les vies 

d’”escapisme”, els camins que prenen aquests historiadors desorientats i, al mateix 

temps, marca un full de ruta que hauria de seguir el pensament històric d’esquerres 

després de la caiguda de la URSS. 

Parla del retorn a la narració com a forma d’”escapisme”. Diu que s’ha apostat 

per explicar la història com una història narrativa, que aspiraria a la neutralitat i a 

l’alliberament de la càrrega ideològica. Una d’aquestes formes narratives seria la 

microhistòria, cultivada sobretot a Itàlia, en què es prenen esdeveniments i meres 

anècdotes i s’esbossa, a partir d’aquestes, una visió del panorama històric. L’autor creu 

que tornar a la forma narrativa tradicional és una falsa solució al problema presentat: el 

que s’ha de fer és recuperar la visió global de la ciència històrica. Si hom retorna a la 

narració tornaríem a “una historia que vuelve a ser, como en un pasado que creíamos 

superado, un simple cuento a narrar” (Fontana 1992: 23) i que endemés, tampoc estaria 

lliure de càrrega ideològica. 

Un altre exemple d’”escapisme” és el recés que troben certs historiadors en 

altres ciències socials menys controvertides. Certs historiadors també s’apropen a 

ciències dures i copien els seus mètodes. Fontana incisa que per la ciència històrica no 

es poden copiar de manera mecànica els mètodes d’altres disciplines. Per l’historiador, 

les ciències dures corresponen a un món d’abstraccions que no s’ajusta a la realitat que 

experimentem i que és l’objecte de la història.  

Insisteix que amb la fragmentació de l’estudi, en branques com la sociologia, 

l’antropologia o la psicologia, no es pot tractar la totalitat del marc social que ha de 

procurar la història. Moltes branques d’estudi han pretès ser disciplines científiques 

autònomes i per l’autor, aquesta emancipació empobreix els resultats de tota recerca, ja 

que s’oblida l’objecte central de treball: l’home en societat. Aquests estudis es centren 

en minúcies irrellevants i tenen una recepció molt limitada sense cap incidència social. 

Tot i així, reconeix que abraçar una dimensió històrica total no ha estat ni és possible, 

però l’historiador ha de tendir a la globalitat com a horitzó orientatiu. 

Fontana també farà una crítica a les conseqüències provocades pel “gir lingüístic” 

i assenyala que l’extensió de l’anàlisi del discurs en el camp de la història pot ser una 

amenaça perquè podria reemplaçar la realitat. Si l’anàlisi del discurs bé serveix per fer 

una depuració crítica dels escrits del passat, cal recordar que l’historiador treballa amb 

evidències no textuals i dades que no poden ser desconstruïdes. A més a més, també 
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parla dels intents per introduir en la ciència històrica l’estudi de les idees, sentiments i 

cultura. Si bé reconeix que s’ha de considerar alhora d’escriure la ciència històrica, com 

ja ho hauria fet Walter Benjamin, diu que hem de vigilar per no concebre les 

representacions mentals com el motor de la història.  

Dins del context històric de principis dels anys noranta, defensa el sentit de 

globalitat en la ciència històrica, per això, hem d’entendre la història “como ciencia que 

intenta abarcar lo humano en su conjunto y explicar, con ello, el funcionamiento de la 

sociedad” (Fontana 1992: 114). També vol recuperar el contingut polític dins de l’estudi 

de la història, ja que com diu no hi ha un relat neutral i cal una ciència històrica més 

enllà de l’obsolet catequisme marxista. A més a més, s’ha de vetllar perquè el treball de 

l’historiador arribi a un ampli sector de la societat i no a un reducte intel·lectual 

autocomplaent. Per aquesta raó, s’ha d’escriure de manera comprensible i parlar dels 

temes que vertaderament afectin al conjunt de la societat.  

Fontana diu que el socialisme real degenerà per motius econòmics, però incisa 

que el creixement econòmic als països desenvolupats també està amenaçat d’estancar-se. 

Pronosticava el 1992 que al 2000 s’apropava un enfonsament econòmic en el món 

occidental i que els seus responsables serien els banquers. Fontana prediu el fracàs tant 

del centralisme econòmic soviètic com de la recepta econòmica occidental. 

L’historiador sosté que el model econòmic de la democràcia liberal l’ideà la burgesia al 

segle XVIII i XIX. L’emergent model econòmic es presentava com un bé per tothom: 

de la barbàrie s’arribaria a una opulència universal. D’aquesta manera, per Fontana, es 

va justificar la conquesa i espoliació de la resta del món amb el pretext de civilitzar. 

L’historiador insisteix en com aquesta visió ens ha calat i com hem estat educats 

d’acord amb una visió optimista del procés industrial, que si bé “vertía alguna lágrima 

por el hambre y los sufrimientos de los campesinos y de los tejedores manuales, pero 

que se acababa aceptando que, en última instancia, el resultado significó un progreso 

general” (Fontana 1992: 135). Emfatitza que hem estudiat la industrialització com un 

capítol necessari de l’evolució humana ignorant que hi ha múltiples vies de 

desenvolupament. Es qüestiona fins a quin punt té validesa aquesta visió optimista i 

única davant d’una perspectiva magre del futur que ens procuraria la democràcia liberal: 

“¿Seguirán aceptando nuestros estudiantes que les expliquemos ese cuento de hadas que 

es la visión tradicional de la “revolución industrial”, aunque no les ofrezcamos una 

argumentación razonable para hacerles aceptar como buenas las jubilaciones anticipadas 

de sus padres y sus magras expectativas de futuro?” (Fontana 1992: 141).  
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La presentació de la democràcia liberal com a única via única possible fa enervar 

a l’historiador i diu que  es bloqueja la nostra capacitat de pensar alternatives. Endemés, 

diu que hem comprès malament el progrés de la ciència i de la tecnologia. Fukuyama, 

en el seu llibre ens indica que la ciència i la tecnologia ens han conduït, en part i 

mitjançant el desenvolupament econòmic que propicien, a la democràcia liberal. Per 

altra part, Fontana ens remet a Galileu tot dient que ell va concebre una ciència que 

servís per comprendre l’home i la naturalesa, i que per defensar-la va enfrontar-se amb 

allò establert i va obrir nous horitzons i fulls de ruta. Amb l’exemple de Galileu com a 

referent, Fontana denuncia el sistema educatiu que ens condueix a una única via de 

pensament i coneixement, que menysprea idees creatives i nous camins. L’historiador 

desmunta la idea de progrés natural i direccional que encamini la història humana i ens 

diu:  

 

Hemos de aprender el pasado en términos de encrucijadas a partir de las cuales eran 

posibles diversas opciones, evitando admitir sin discusión que la fórmula que se impuso 

fuese la única posible (o la mejor), si no queremos seguir condenándonos a repetir los 

errores de los países pobres que han malgastado sus posibilidades de crecimiento, o 

resignarnos a aceptar como inevitable el futuro, poco estimulante que se nos ofrece a 

nosotros mismos dentro del paraíso europeo (Fontana 1992: 142). 

 

 Enfront de la interpretació històrica establerta que il·lustra el procés històric com 

una línia contínua, Fontana reivindica el llegat de Walter Benjamin i la seva concepció 

de la història. Fontana convergeix amb la proposta de Benjamin de “elaborar un 

materialismo histórico liberado de la noción de progreso […] sustituida por la de 

“actualización”. Un método que procedería arrancando sus objetos de estudio de la 

continuidad histórica y que tendría como objetivo central “colocar el presente en una 

situación crítica” (Fontana 1992: 143). Com va postular Walter Benjamin a Tesis sobre 

la historia: “La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no lo configura el 

tiempo homogéneo y vacío, sino el cargado por el tiempo-ahora” (Benjamin 2007: 315).  

Fontana insisteix que cal repensar la història, analitzar el present i plantejar el 

futur. En aquest moment històric, els que es dediquen a les ciències socials han de 

revifar la capacitat de reflexionar i criticar, i sembrar noves esperances ja que d’aquesta 

manera “evitamos que con la excusa del fin de la historia, lo que paren de verdad sean 

nuestras posibilidades de cambiar el presente y construir un futuro mejor” (Fontana 

1992: 144). L’historiador ha de sortir al carrer i cenyir-se als problemes humans actuals 

i parlar de manera planera a les persones, atès que la història ha de ser útil per la vida 
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quotidiana i no només servir pel mer gaudi estèril del saber. Fontana conclou el llibre 

dient que s’ha de treure de l’abandó i del desconcert la història i recuperar-la com a eina 

de coneixement per usar-la davant d’un futur incert. 

 

8. Jaques Derrida: Espectros de Marx. El Estado de la deuda, el Trabajo del 

duelo y la nueva Internacional. 

En el momento en que algunos se atreven a neoevangelizar en 

nombre del ideal de una democracia liberal que, por fin, ha 

culminado en sí misma como en el ideal de la historia humana: 

jamás la violencia, la desigualdad, la exclusión, la hambruna y, 

por tanto, la opresión económica han afectado a tantos seres 

humanos, en la historia de la tierra y de la humanidad.   

      Jaques Derrida

  

Els orígens del llibre Los espectros de Marx,  publicat el 1993, es troben en una 

conferència realitzada per Jaques Derrida el 1993 a la Universitat de Califòrnia dins 

d’un col·loqui internacional titulat: “Whither marxism?”.  

 Derrida ens parla de l’herència del marxisme quan, després de la caiguda de la 

URSS, l’eixordadora eufòria de la democràcia liberal es volia desempallegar del llegat 

del socialisme. Explica que hi ha esperits que animen espectres i que assetgen la realitat. 

De la mateixa manera que Marx i Engels en el Manifesto Comunista van relatar que el 

fantasma del comunisme assetjava Europa, segons Derrida, el fantasmes de Marx i del 

marxisme continuen atemorint la política actual. Reivindica reconèixer el llegat i 

l’herència de Marx i del marxisme en nom de la justícia. Fins i tot aquells que ignorin la 

seva herència hi estan en deute. L’herència del marxisme, però, s’ha de transformar més 

enllà de les formes que havia adoptat en el passat. Abraçar l’herència del marxisme no 

significaria ni retornar al socialisme real, ni a l’anàlisi històric professat pel marxisme 

catequístic, ni a la historicitat teleològica del marxisme, al contrari. En efecte, segons el 

filòsof, l’herència no és mai una cosa donada i closa, sinó que és una responsabilitat i 

tasca que s’ha d’assumir i transformar.  

 Encara que siguin menystinguts o ignorats, els espectres romanen i inquieten. 

L’esperit s’encarna com a espectre i ens genera perplexitat atès que: “Esa Cosa que no 

es una cosa, esa Cosa invisible entre sus apariciones, tampoco es vista en carne y hueso 

cuando reaparece. Esa Cosa, sin embargo, nos mira y nos ve no verla incluso cuando 
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está ahí” (Derrida 2012: 21). Els espectres ens espien sense ésser vistos i s’esmunyen 

més enllà de la concepció temporal ordinària: “furtiva e intempestiva, la aparición del 

espectro no pertenece a ese tiempo, no da el tiempo, no ese tiempo” (Derrida 2012: 14). 

El comunisme, per Derrida, sempre serà espectral. Encara que les democràcies liberals 

sostinguin que l’experiència comunista ha conclòs i que no va ser més que un fantasma, 

no consideren que “un fantasma no muere jamás, siempre está por aparecer y por 

(re)aparecer” (Derrida 2012: 115). 

 Tanmateix, diu que s’ha volgut anul·lar l’herència del marxisme després de la 

victòria de la democràcia liberal enfront del comunisme real. Segons Derrida, s’hauria 

fet una conjuració en tant que aliança, complot i conspiració política contra el llegat 

marxista. També s’hauria fet una conjuració en la mesura que s’hauria volgut exorcitzar, 

destruir una esperit malèfic, una força considerada maligna que amenaçaria amb 

retornar. L’autor fa notar que rere les rialles dels apologistes de la democràcia liberal 

s’hi troba “la forma maníaca, jubilosa e incantatoria que Freud asignaba a la fase 

llamada triunfante en el trabajo del duelo” (Derrida 2012: 65). Malgrat la victòria del 

neoliberalisme, els seus defensors no es podrien alliberar dels fantasmes de Marx, ja que 

“la hegemonía sigue organizando la represión y, por tanto, la confirmación de un 

asedio” (Derrida 2012: 50). Per Derrida, el fet que el poder imperant reiteri 

insistentment que el comunisme ha mort resulta sospitós i revelaria una actitud 

intranquil·la, de treball del dol després de la desaparició del problema i del trauma 

sofert. Si per una part, els fantasmes del marxisme es consideren passats i sense realitat 

present, per l’altra, continuen suscitant inquietud i angoixa. En aquest context, Derrida 

cita el llibre The End of History and the Last Man de Fukuyama, que considera “un 

nuevo evangelio, el más ruidoso, el más mediático, el más succesful a propósito de la 

muerte del marxismo como fin de la historia” (Derrida 2012: 70). 

 Derrida critica el finalisme de Fukuyama i no considera els seus postulats 

respecte una  història de la humanitat coherent i orientada que  guiaria a la major part de 

la humanitat a la democràcia liberal. Derrida qüestiona aquest telos ahistòric que 

presenta Fukuyama i que diu que s’ha encarnat en els nostres dies. A més, el filòsof diu 

que Fukuyama presenta la democràcia liberal segons li convé. En efecte, a vegades, 

Fukuyama exposa la democràcia liberal com a realitat efectiva i d’altres, com a mer 

ideal teològic i escatològic.  Quan hi ha fets empírics que exalcen la victòria liberal, 

com la derrota del comunisme real, s’hi aferra, però quan hi ha fets empírics que 

semblen desmentir tal fi de la Història, Fukuyama sosté el pes de la victòria ideològica.  
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Aquest ideal té un caràcter ambivalent: “Ese ideal es a la vez infinito y finito: es infinito, 

puesto que se distingue de toda realidad empírica determinada o queda como una 

tendencia “a largo plazo” pero, no obstante, es finito, puesto que ha llegado, ya, como 

ideal, y la historia, desde ese momento, ha acabado” (Derrida 2012: 80). 

 Derrida senyala que Fukuyama ens remet al naturalisme i a la teleologia per fer 

coherent el seu anàlisi. Per presentar aquesta fi ahistòrica i abstracte, Fukuyama ens 

remet a “el primer home”, a “l’home natural”. Derrida desacredita aquest procés històric 

i dialèctic, basat en “la lluita pel reconeixement” d’aquest “home natural”. Derrida troba 

inconsistent aquesta manera d’explicar el procés històric a partir de Hegel i Kojève i 

prefereix no detenir-se en aquesta qüestió: “Fukuyama pretende recurrir a una dialéctica 

“enteramente no materialista” surgida de lo que él denomina “un nuevo filósofo de 

síntesis que se llamaría Hegel-Kojève”, el artefacto que nos propone pare tan 

inconsistente […] que renunciaremos a concederle demasiado tiempo esta tarde” 

(Derrida 2010: 82).  

 Peter Sloterdijk a Ira y tiempo recrimina a Derrida que a Espectros de Marx no 

subratlli la nova noció del thymos que presenta Fukuyama. Sloterdijk diu que Derrida, 

no considerant la part thymòtica i espiritualista del procés històric, fa una lectura 

selectiva de Fukuyama i diu: “Se puede, por consiguiente, contestar que incluso a un 

eminente lector como Derrida se le ha escapado lo principal de la obra, que […] 

pretendía nada menos que la recuperación de una auténtica psicología política sobre la 

base de la polaridad restablecida Eros-Thymós” (Sloterdijk 2010: 52). 

 Derrida insisteix en la pretensió neoevangèlica de Fukuyama i cita les seves 

referències a “la bona nova” (Fukuyama 1992: xiii) i a “la terra promesa” (Fukuyama 

1992: xv), que s’haurien esdevingut amb l’arrelament en la política actual de l’ideal que 

significaria la democràcia liberal. Derrida assenyala com Fukuyama abraça el llegat de 

Hegel respecte la ” lluita pel reconeixement”, però també la “visió cristiana” de Hegel:  

 

Si la “existencia del Estado es la venida de Dios al mundo”, como dice la Filosofía del 

Derecho invocada por Fukuyama, dicha venida tiene el sentido de un acontecimiento 

cristiano. La Revolución francesa habría sido “el acontecimiento que tomó la visión 

cristiana de una Sociedad libre e igualitaria, y la hizo descender a la tierra”. Ese fin de la 

Historia es, esencialmente, una escatología cristiana (Derrida 2012: 74).  

 

Sloterdijk comenta el diàleg de Derrida amb Fukuyama i assenyala les seves 

diferències:  
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Después de todo, lo que se ha de objetar contra Fukuyama, según Derrida, es su 

impenetrable dependencia unilateral de las costumbres de la mesianología cristiana: como 

ya es sabido, el Mesías ha sido siempre concebido por los cristianos como un llegado, 

contra lo cual Derrida subraya la postura judía de la espera de un todavía no llegado 

(Sloterdijk 2010: 51). 

 

 En efecte, Derrida defensa una nova anàlisi marxista que comporti una 

escatologia messiànica i reclama “cierta experiencia de la promesa emancipatoria; 

puede ser incluso, la formalidad de un mesianismo estructural, un mesianismo sin 

religión, incluso un mesiánico sin mesianismo, una idea de la justicia” (Derrida 2012: 

73). Derrida posa en qüestió els arguments ontològics i teleològics de la història que 

proposa Fukuyama, que bloquegen i anul•len la historicitat. Per contra, vol pensar una 

altra historicitat que permeti “abrir el acceso a un pensamiento afirmativo de la promesa 

mesiánica y emancipatoria como promesa y no como programa o proyecto onto-

teológico” (Derrida 2012: 89). 

 L’autor no podria acceptar la democràcia liberal, l’status quo imperant, com la fi 

de la Història: 

 

En lugar de cantar el advenimiento del ideal de la democracia liberal y del mercado 

capitalista en la euforia del fin de la historia, en lugar de celebrar el fin de las ideologías y 

el fin de los grandes discursos emancipatorios, no seamos negligentes jamás con esta 

evidencia macroscópica hecha de innumerables sufrimientos singulares. Ningún progreso 

nos permite olvidar jamás, en cifras absolutas, que jamás tantos hombres, mujeres y niños 

han sido esclavizados, han estado hambrientos y han sido exterminados sobre la tierra. 

(Derrida 2012: 99)  

 

  Derrida enumera les plagues presents en el nostre món: l’atur forçat, la 

incapacitat de dominar les contradiccions del mercat, el creixement del deute extern, el 

creixement i sofisticació de la indústria armamentista, l’extensió de l’armament atòmic, 

les guerres entre ètnies, el poder creixent dels estats fantasmes i l’estat del dret 

internacional dominat per les nacions poderoses. Queda clar que aquestes tares no han 

de dibuixar el paisatge de la “terra promesa”.  

 Per això, reclama una “nova Internacional”, que defineix com “un lazo 

intempestivo y sin estatuto y sin nombre […] sin coordinación, sin partido, sin patria, 

sin comunidad nacional […] sin pertinencia social a una clase” (Derrida 2012: 100), que 

lluiti contra la desigualtat present i que forgi un nou dret internacional que vetlli per la 

igualtat.  
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 Derrida dóna la paraula als fantasmes del marxisme, beu la seva herència. Entén 

que malgrat les proclames de la fi de la Història, els fantasmes encara atemoreixen 

l’satus quo que es presenta com a atemporal i ahistòric, com l’ideal assolit. Però el 

fantasma ens provoca estupor, és intempestiu i imprevisible, esquerda tot esquema:  

“lejos de organizar los esquemas de una constitución del tiempo, esa otra imaginación 

transcendental otorga su ley a una invencible anacronía. Intempestivo, out of joint, 

incluso y sobre todo si parece llegar su hora, el espíritu de la revolución es fantástico y 

anacrónico de parte a parte” (Derrida 2012: 129). El fantasma és sempre inesperat, 

inoportú, indicible i capaç de fer trastocar l’ordre temporal. En aquest retorn al 

messianisme, el fantasma encara ha de reaparèixer i els no conformes amb la “terra 

promesa” liberal esperen i romanen aspectant, perquè “en el fondo, el espectro es el 

porvenir, está siempre por venir” (Derrida 2012: 52).  

 

9. Peter Sloterdijk: Ira y tiempo 

El curso del mundo desde 1990 ha confirmado el ensayo 

general de Fukyama (e, implicite, de Alexandre Kojève) según 

el cual el entendimiento de la situación mundial depende de la 

comprensión de la lucha por el reconocimiento. 

 Peter Sloterdijk 

 

Anys després del debat generat entorn de la fi de la Història de Fukuyama, Peter 

Sloterdijk a Ira y tiempo, assaig psicopolític publicat el 2006, menciona el llibre de 

Fukuyama i el seu postulat sobre la fi de la Història. El filòsof diu que la visió històrica 

del panorama polític i econòmic de Fukuyama és la més lúcida presentada després de la 

caiguda de la URSS. També comparteix amb Fukuyama la visió no materialista de 

concebre la història i la comprensió de la “lluita del reconeixement” com a motor 

històric. Segons Sloterdijk, la tesi de Fukuyama: 

 

Representa el sistema mejor ponderado hasta hoy de las declaraciones sobre la situación 

mundial del poscomunismo y de la antropología política del presente. En mi opinión, el 

curso del mundo desde 1900 ha confirmado el ensayo general de Fukuyama (e, implicite, 

de Alexandre Kojève) según el cual el entendimiento de la situación mundial depende de 

la comprensión de la lucha por el reconocimiento (Sloterdijk 2010: 50).  
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Sloterdijk considera que no se l’ha volgut entendre pel fet de ser un conservador 

dins de la política nord-americana. Per tal d’endinsar-nos en el seu llibre i les seves 

raons, Sloterdijk reivindica que cal anar més enllà del posicionament polític de l’autor:  

 

Que el autor, por lo demás, se incluya a sí mismo en la lista de conservadores de Estados 

Unidos no determina al lector a estas perspectivas. Los contenidos de su obra que van 

clarificándose progresivamente, se manifiestan en cuanto se hace el esfuerzo de correr a 

un lado el velo conservador, mientras que las lecturas erróneas más o menos 

intencionadas no merecen ningún comentario (Sloterdijk 2010: 50). 

 

Davant del reguitzell de crítiques que s’han fet a l’autor de The End of History 

and the Last Man, Sloterdijk pensa que l’obra ha estat banalitzada. Per Sloterdijk, els 

crítics han considerat Fukuyama un ingenu i l’han contestat amb petulància “como si los 

comentaristas gozaran de un sentimiento de superioridad cuando sorprenden a un 

filósofo mientras anuncia mensajes aparentemente ingenuos” (Sloterdijk 2010: 52).  

Mentre que altres autors no han reconegut Fukuyama ni com a historiador ni filòsof, 

l’autor de Ira y tiempo el considera un filòsof. Segons Sloterdijk, Fukuyama hauria 

sabut descriure la situació postcomunista de la manera pertinent i com cap historiador 

ha sabut fer.  Per aquesta raó, Sloterdijk creu que els historiadors no haurien vist amb 

bons ulls el llibre de Fukuyama: “Se puede comprender que los historiadores se resistan 

a quedarse en el paro por culpa de un filósofo” (Sloterdijk 2010: 52).  

Sloterdijk defensa el procés històric motivat a partir de la lluita pel reconeixement 

i considera que s’ha arribat a la fi de la Història. Defensa també el caràcter que presenta 

aquest home engendrat en el sí del món posthistòric. Sloterdijk lloa la recuperació de la 

teoria del thymos per part de Fukuyama. El filòsof creu aquesta teoria dotada d’una gran 

riquesa psicològica i d’un inapel·lable significat polític i defineix el thymos com “la 

capacidad de enemistar a alguien consigo mismo [...] cuando la persona no cumple con 

las pretensiones que deberían satisfacerle para no perder el aprecio de sí mismo” 

(Sloterdijk 2010: 34).  Recalca el que diu Fukuyama i explica que quan hom no actua 

dignament i hom no és tractat tal com pensa que es mereix, s’enfurisma, sent pudor i 

s’autocensura. Aquests brots d’ira parteixen de la part thymòtica de l’ànima i per 

Sloterdijk, com també creu Fukuyama, aquesta ira significa que tenim una idea innata 

d’allò adequat, just i noble. Així mateix, Sloterdijk defensa la correspondència entre el 

thymos i l’afany de reconeixement descrit per Hegel:  
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Se comprenderá porqué la ausencia de reconocimiento por parte de otras personas 

relevantes provoca ira. Quien requiere el reconocimiento de un interlocutor determinado 

somete a éste a un examen moral. Si el interlocutor rehúsa este examen, deberá exponerse 

a la ira del que lo desafía, pues éste se sentirá ignorado (Sloterdijk 2010: 35-36).  

 

Considera que s’ha arribat a la fi de la Història malgrat que no es resoldran totes 

les lluites en el món posthistòric. Per Sloterdijk, l’esperit thymòtic sembrarà el 

descontent en les democràcies liberals. Com assenyala, les persones igualment voldran 

perseguir el prestigi, el benestar, els avantatges sexuals i la superioritat intel·lectual. Per 

això, fa que encara hi hagi competicions i lluites menudes, vencedors i derrotats 

quotidians. Quan més complaguda materialment estigui la societat, més enveges 

afloraran i per això apareixeran petites pugnes, no físiques, sinó metafòriques per 

reivindicar la pròpia vàlua davant dels altres. Dins d’aquest context, com també postula 

Fukuyama, apareix l’esport per saciar l’ambició postmoderna i el desig de 

reconeixement.  

Sloterdijk parla del capitalisme i cita a Georges Bataille. Bataille va divagar sobre 

les conseqüències econòmiques de la filosofia de Nietzsche, que podrien articular, 

segons ell,  una “economia de l’orgull”. Tant Bataille com Sloterdijk defensarien un gir 

en la concepció econòmica que anés lligada amb els valors thymòtics.  Com diu Bataille 

i com sosté el filòsof, s’hauria de distingir entre els inversors comuns que usen els seus 

recursos per guanyar més diners i els que usen els seus recursos per complaure el seu 

orgull i que “rechazan la tristeza que supone la acumulación sin objetivo ni final. Con 

su patrimonio hacen cosas que nunca podría realizar un animal que sólo aspira a tener 

más y más” (Sloterdijk 2010: 45). Si hom no volgués mesquinament apropiar-se de bens 

materials, sinó complaure el seu orgull, això el podria portar a obrar de manera altruista:  

“la cura contra el desprecio por uno mismo la encontraría el alma de los acaudaladores 

únicamente en las buenas acciones que vuelven a ganar los aplausos internos de la parte 

noble del alma” (Sloterdijk 2010: 48).  Si l’economia fos regida per l’esperit thymòtic, 

capitalisme podria tenir un rostre més amable. Fukuyama a la darrera part del seu llibre 

en què parla de l’últim home, ja diu que el capitalista clàssic no treballa per complaure’s 

materialment sinó que s’arrisca i actua pel seu amor propi. El capitalista clàssic tindria 

la força del thymos que el condueix a anar més enllà i que el separa del caràcter de 

l’últim home (Fukuyama 1992: 315).  

Per Sloterdijk s’hauria arribat a la democràcia quan s’hauria resolt la lluita pel 

reconeixement, i quan les persones que no tindrien suficients mèrits per tenir èxit o 
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escindir en l’escala social, arriben tanmateix a formes satisfactòries d’ubicació en la 

societat. En paraules d’Sloterdijk, persones que “no pueden estar arriba pero que, sin 

embargo, han llegado arriba” (Sloterdijk 2010: 54). Així ens diu que les lluites entre 

amo i esclau que havien fet caminar la història, han finit assolint la fi de la Història amb 

el reconeixement paritari de l’esclau i l’amo. Com senyala, hom no pot anar “més 

endalt”, ja s’ha assolit la fita que havia fet moure el procés històric. Ja no hi ha esclaus 

ni amos, però ha aparegut la figura del perdedor amb la Modernitat. Descriu que la 

figura del perdedor “se mueve a medio camino entre los explotados de ayer y los 

superfluos de hoy y mañana, es la magnitud incomprendida en los juegos de poder de la 

democracia” (Sloterdijk 2010: 54). El perdedor tindria ressentiment contra el vencedor i 

les normes del joc. Aquests perdedors podrien fer trontollar la política del món 

posthistòric pel seu malestar. Com fa notar, hi ha hagut mostres de moviments 

d’insatisfets que s’han mostrat disposats a lluitar. Aquestes mostres han fet pensar que 

es tornava al terror històric, que es retornava a la història. Considera mera literatura tota 

la mà d’assajos apareguda amb els fenòmens terroristes. En cap cas signifiquen un 

retorn a la història, atès que “una alternativa que pudiera lanzar nuevas recaídas en 

guiones históricos no se ve en el actual estado de cosas por ninguna parte” (Sloterdijk 

2010: 55). Amb l’aparició del “terrorisme” en el panorama mundial es postulà el nou 

retorn a la història i es defensaren les tesis de Huntington i el xoc de civilitzacions 

davant l’anàlisi de Fukuyama de la fi de la Història. Tanmateix, Sloterdijk sosté que el 

terrorisme global “comienza cuando la ira de los marginados se conecta con la industria 

del infotainment de los incluidos en un sistema teatral de violencia de los últimos 

hombres” (Sloterdijk 2010: 55).  

Respecte la qüestió social, dóna tres receptes per resoldre els conflictes que es 

troben en el món posthistòric. Primerament, però, diu que per solucionar els problemes 

socials cal no tornar als “errors del passat” (Sloterdijk 2010: 56). Es pot entendre, que 

s’ha de pretendre la democràcia liberal i no la via comunista, considerada d’”error” 

davant la “via recta” que significaria la democràcia liberal. Critica el socialisme real i 

no contempla cap altra via socialista en deteniment d’una única via: la democràcia 

liberal.  

En l’àmbit econòmic, el que s’hauria de fer per pal·liar el lleuger malestar socials 

seria establir un “compromiso poshistórico entre capital y trabajo, lo que para el futuro 

significa la domesticación de la economía monetaria especulativa […] y la rápida 

implantación de estructuras económicas de propiedad en los países desarrollados” 
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(Sloterdijk 2010: 56). Diu també que s’ha d’estendre aquest “estat social” (Sloterdijk 

2010: 56)  és a dir, el sistema imperant, en l’àmbit transnacional si es vol fer una 

política social seriosa. Si no s’opta per això, “la única alternativa sería el giro autoritario 

del capitalismo mundial, con el cual volverían a estar a la orden del día ciertas opciones 

fatales de los años veinte y treinta del siglo XX” (Sloterdijk 2010: 56). D’aquesta 

manera, el filòsof defensa que la única via plausible i vàlida és la democràcia liberal. Si 

ens descarrilem d’aquesta via, de manera irreversible per l’autor, tornaríem a opcions 

com el socialisme real. No dibuixa més alternatives i no concep el socialisme o el 

comunisme més enllà del socialisme real. 

La segona qüestió que la macropolítica del futur s’ha d’ocupar és de l’ecosistema 

i dels actors no humans. Tot i així, vetllar pel medi ambient no comporta un canvi 

determinant que pugui fer capgirar l’statu quo. Per últim, la darrera tasca que s’ha 

d’emprendre mundialment és la de procurar per la “neutralización del potencial de 

genocidio en los estados de Oriente Próximo y de otras partes superpobladas de jóvenes 

hombres iracundos” (Sloterdijk 2010: 56). Malgrat això, matisa que es necessita temps 

“de aprendizaje para procesos de civilización” (Sloterdijk 2010: 56). D’aquesta manera, 

Sloterdijk convida als països posthistòrics a “ensenyar” i “civilitzar” els països històrics. 

A encaminar-los, en definitiva, cap a la democràcia liberal.  
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10. Conclusions 

Com Marx i Hegel, Fukuyama concep la història com un procés dialèctic amb un punt 

inicial que es dirigeix progressivament a un final, en què es resolt tota dialèctica i 

contradicció. No obstant això, a diferència de Marx, per Fukuyama la fi de la Història es 

trobaria en la democràcia liberal. A més a més, a diferència del marxisme i de la seva 

visió materialista de la història, Fukuyama defensa una història universal i direccional 

amb un argument materialista, a partir de la ciència natural moderna, i un d’idealista, a 

partir de la “lluita pel reconeixement”. Fontana criticarà el primer argument matisant 

que la ciència no presenta una única direccionalitat. Fontana cita Galileu, que va haver 

d’enfrontar-se amb allò establert i va obrir nous horitzons per fer avançar la ciència. 

Respecte el segon argument, Sloterdijk lloarà la recuperació del thymos i de la vessant 

psicològica en la política que fa Fukuyama. Sloterdijk també defensa el procés històric 

motivat des de la “lluita pel reconeixement” i coincideix amb Fukuyama que, assolit 

aquest reconeixement amb la democràcia liberal, s’hauria acabat la història. Enfront 

dels problemes que pot provocar el capitalisme especulatiu, Sloterdijk diu que si 

l’economia fos regida per valors thymòtics, i no per desitjos materials, el capitalisme 

tindria un rostre més amable.  

Fukuyama descriu l’home que habita en aquesta fi de la Història, en les 

democràcies liberals. Aquest home és el que resta complagut després d’haver arribat a la 

“terra promesa” i després de totes les lluites dialèctiques que han fet caminar la història. 

La seguretat física i l'abundància material estan garantides per aquest últim home. 

L’últim home no té un anhel que vertebri la seva vida i que el porti a arriscar la vida en 

nom de l’ideal. Es pot permetre l’avorriment i posar en perill la seva vida mitjançant 

esports d’alt risc. L’home segons Kojève s’animalitzarà i quedarà absort en les 

qüestions econòmiques. Però més enllà de totes les reflexions suscitades entorn de 

l’últim home, caldria saber quantes persones de la humanitat, i quants joves que viuen 

en les democràcies liberals en aquest context de crisi, es poden prendre el luxe 

d’animalitzar-se i dedicar-se al mer càlcul econòmic.  

Tots els crítics de Fukuyama coincideixen afirmant que la democràcia liberal ha 

vençut a tots els seus rivals ideològics, però a partir d’aquí, cadascú augura un futur 

diferent. Els crítics que escriuen a The National Interest sostenen que s’ha d’estar alerta, 

atès que diferents perills amenacen la democràcia liberal, com el nacionalisme, el 

feixisme, el ressorgiment religiós o com diu Himmelfarb, esdeveniments insospitats que 
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no podem concebre. Per aquests, la democràcia liberal no és un sistema tan estable tal 

com diu Fukuyama. En aquesta línia, Huntington prediu un possible xoc de 

civilitzacions alteraria l’ordre harmoniós que postula Fukuyama. Segons ell, la història 

no s’hauria acabat. Sloterdijk diu que la democràcia liberal és la única alternativa 

possible i que per reforçar-la cal regular l’economia especulativa, vetllar pel medi 

ambient i “civilitzar” des d’Occident els països que encara estan enfangats en la història. 

Per aquests crítics, els conflictes provocats per la injustícia social no determinarien el 

futur de la política i l’economia a escala mundial. En efecte, cap pren seriosament un 

retorn del socialisme, encara que  presenti un rostre diferent del socialisme real. Per 

contra, Derrida, Fontana i Anderson critiquen la desigualtat social que provoca 

l’economia capitalista i parlen de les possibilitats i del futur del socialisme més enllà de 

l’hegemonia temporal de la democràcia liberal. Derrida deconstrueix els arguments 

ontològics i teleològics que presenta Fukuyama i defensarà una promesa messiànica 

alliberada de tota noció ontològica. Parla d’una reaparició dels espectres de Marx i la 

vinguda d’una promesa messiànica, que vetlli per resoldre les desigualtats engendrades 

pel sistema imperant. Fontana, com a historiador, defensa una nova ciència històrica que 

ens faci entendre la història i el passat no com un procés necessari i direccional. Per 

aquesta raó, el futur també presenta múltiples opcions i la tasca de l’historiador és 

vetllar per la justícia social, que el sistema polític dominant no propicia. Per la seva 

banda, Anderson presenta diversos futurs del socialisme. El socialisme podria caure en 

l’oblit i romandre com una anècdota i anomalia històrica, també podria canviar de 

llenguatge i adaptar-se als nous temps o bé, podria revifar com va fer el liberalisme 

després de la Segona Guerra Mundial.  

Fukuyama publica deu anys després de “The End of History?” l’article 

“Pensando sobre el fin de la Historia diez años después”. En aquest article presenta una 

debilitat en el seu anàlisi de The End of History and the Last Man. L’argument de la 

ciència natural moderna que utilitza per explicar que la història és direccional i que 

culmina amb l’estat liberal topa amb una contradicció: les ciències no tenen fi. 

Fukuyama afirma que ens trobem immersos en un món d’innovacions tecnològiques en 

les ciències de la vida i de la biotecnologia. Amb el desenvolupament de la 

biotecnologia, hom podrà alterar i manipular la vida humana. Arribats a aquest punt, es 

pot cloure la història humana, atès que podran desaparèixer els éssers humans. La 

història que començaria seria una història posthumana. A l’article “Second 

Thoughts:  The Last Man in a Bottle” publicat l’estiu del 1999 a The National Interest 
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explica que si la naturalesa humana sustentava la seva fi de la Història, amb els canvis 

esdevinguts en el camp de la biologia es pot alterar la naturalesa humana. Això pot 

comportar conseqüències polítiques i canviar el curs de la història. Parlarà àmpliament 

sobre la biotecnologia i les seves potencials conseqüències en el seu llibre Our 

Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution publicat el 

2002.  Karl Popper ja va plantejar a La miseria del historicismo la impossibilitat 

d’anunciar els esdeveniments històrics en termes futurs. Popper defensa que el curs de 

la història humana està determinat per l’evolució dels coneixements humans. Com que 

no podem predir el coneixement futur dels nostres coneixements científics, no es pot 

predir el futur de la història humana i per tant, no es pot parlar d’una teoria científica del 

desenvolupament històric. Segons Popper, tots els mètodes historicistes estarien mal 

concebuts i l’historicisme no es sustentaria per enlloc. I, en efecte, no és agosaradament 

presumptuós voler explicar el desenvolupament històric de la humanitat des d’un punt 

de vista objectiu? Com podem predir el futur ignorant la realitat opaca i indesxifrable 

del demà? 

Comparteixo la idea de Fukuyama que després de la caiguda del socialisme real, 

la democràcia liberal assoleix l’hegemonia política i econòmica. Podem considerar que 

això és un fet històric. Entendria la fi de la Història en la mesura que significaria 

l’absència d’alternatives polítiques que desafiarien l’ordre establert en l’actualitat, però 

discrepo de la concepció de la democràcia liberal com a telos ahistòric. La teoria de 

Fukuyama flaqueja quan defensa una ontologia de l’ésser humà, una naturalesa humana 

determinada, que ens condueix a una fi teleològica. Malgrat que Fukuyama parla d'una 

història universal i vol presentar el seu anàlisi des d'un punt de vista objectiu, en realitat 

s’empesca un complex i interessant sistema, a partir del llegat de Hegel, Plató, Kojève i 

Nietzsche, per forjar la seva defensa de l’statu quo. La profecia, el pronòstic escatològic 

i polític de Fukuyama resulta, com diu Derrida, inconsistent. Com sosté Popper, el futur 

se'ns presenta incognoscible, no obstant això, els postulats de Fukuyama mantenen la 

seva força per l’evidència i la vigència de l’hegemonia de la democràcia liberal després 

del món biopolar. 

Anderson sostenia, a principis dels noranta, que havia desaparegut la figura del 

treballador assalariat i que no hi havia una força social que es mobilitzés contra el 

sistema capitalista. Segons Anderson, la força social s’hauria fragmentat a mesura que 

el mercat s’ha anat estenent i postulava que per fer perillar el sistema capitalista s’havia 
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d’organitzar una lluita més enllà de l’Estat-nació. Darrerament, han aparegut nous 

moviments contestataris com els “indignats” o el moviment occupy.  El moviment 15-M 

a l’Estat Espanyol va prendre el carrer contra el capitalisme especulatiu, la gestió de la 

crisi econòmica i la precarietat generalitzada, fent una crítica al mateix temps, a la 

corrupció i degradació política. El moviment va abraçar un conjunt de persones de 

diverses edats i procedència social, i tant treballadors assalariats com treballadors 

domèstics, aturats, jubilats i estudiants. Aquest conjunt de persones es va mobilitzar 

buscant alternatives polítiques i econòmiques, i va renovar un nou discurs en defensa de 

la justícia social.  El 15-M es va organitzar a partir d’assemblees públiques i va establir 

diàleg amb altres moviments i països a través de la xarxa. Aquests moviments no serien 

el potencial d’una nova força social més enllà de l’Estat-nació? El llegat de les seves 

experiències no ha comportat la renovació d’un nou discurs contra la injustícia social i 

una nova manera d’organització de la força social? No sabem on ens poden conduir 

aquests moviments, tot i així, no s’ha articulat una alternativa que hagi fet trontollar el 

sistema dominant. Com sosté Perry Anderson, no és suficient mostrar les deficiències 

de la democràcia liberal, sinó que cal resoldre els problemes que presenta. De moment, 

la democràcia liberal encara manté l’hegemonia política i econòmica més de vint anys 

després de la proclamació de la fi de la Història de Francis Fukuyama.  

Un cop acabada la meva investigació, penso que un altre punt a considerar és la 

qüestió del temps en la fi de la Història de Fukuyama. Fukuyama presenta un progrés 

inexorable en un temps lineal que ens aboca a una fi de la Història. Com diu Giorgio 

Agamben a Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia 

cada concepció històrica ve determinada per una experiència determinada amb el temps. 

Per Agamben: “La tarea original de una auténtica revolución ya no es simplemente 

“cambiar el mundo”, sino también y sobre todo “cambiar el tiempo” (Agamben 2010: 

129). Walter Benjamin a Tesis sobre la historia també ens mostra el lligam entre la 

noció de progrés i del temps homogeni i lineal: “La idea de un progreso del género 

humano a lo largo del curso de la historia no puede separarse de la idea de su 

prosecución a todo lo largo de un tiempo vacío y homogéneo. De este modo la crítica de 

la idea de tal prosecución debe constituir la base misma de la crítica de la idea general 

del progreso” (Benjamin 2008: 314). Contra el que sosté Fukuyama, Benjamin presenta 

la història com una construcció “que no lo configura el tiempo homogéneo y vacio, sino 

el cargado por el tiempo-ahora” (Benjamin 2008: 315). Les classes revolucionàries 
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haurien fet esclatar i podrien trencar el continuum de la història en un instant, “cargado 

por el tiempo-ahora”. Per la seva banda, Derrida, des d’una visió filosòfica i crítica, 

també qüestiona el concepte de progrés i de temps que postula Fukuyama. Els espectres 

de Marx podrien fer sacsejar l’statu quo, alterant l’ordre lineal del temps. Derrida 

parafraseja les paraules de Hamlet i recalca que “The time is out of join” (Derrida 2010: 

31). Derrida entén “time” en tant que temps, història i món (Derrida 2010: 32) i segons 

ell, “”the time is out of join”, el tiempo está desarticulado, descoyuntado, desencajado, 

dislocado, el tiempo está trastocado, acosado y trastornado, desquiciado, a la vez 

desarreglado y loco” (Derrida 2010: 31). Des de la seva posició d’historiador marxista i 

contra l’argument de Fukuyama, Fontana també defensa no pensar la història com un 

procés necessari i únic sinó “en términos de encrucijadas a partir de las cuales eran 

posibles diversas opciones” (Fontana 1992: 142). En efecte, segons sostenen els 

diversos autors, no hi hauria un únic camí ni progrés en el qual es desenvolupa la 

història. Les concepcions històriques i temporals de les societats humanes no resten 

immutables. Les revolucions que pretenguin canviar el món i el temps farien 

desaparèixer les antigues concepcions. Però m’agrada situar-me en aquesta posició que 

ens permet pensar que no estem determinats i condemnats a un destí i una fita 

inexorable. Sempre hi ha d’haver un bri d’esperança i imaginació per poder fer d’aquest 

món una terra més amable.  
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