LA IL·LUSTRACIÓ
La Il·lustració és un moviment intel·lectual del s XVIII que es
caracteritza per la creença en la raó ( intel.ligència humana ) com a
únic mitjà per entendre el món. També defensa la idea de progrés,
és a dir, la millora progressiva de les condicions de vida dels
humans.
La Il.lustració va criticar l’Antic Règim i va proposar una nova
concepció de la societat, la política i l’economia.
Així, en lloc de la societat estamental proposa una societat de
“classes” caracteritzada per:
• La igualtat davant la llei ( tots els éssers humans són lliures
i iguals )
• La mobilitat social ( les persones poden ascendir
socialment, els grups de la societat no són tancats)
• Els mèrits d’una persona depenen de la seva intel·ligència i
no del seu naixement
• Les diferències socials vénen determinades només per la
riquesa ( no hi ha privilegiats i no privilegiats)
En lloc de l’ absolutisme monàrquic proposa el Liberalisme
polític, caracteritzat per:
• La divisió de poders ( legislatiu, executiu i judicial)
(Montesquieu)
• La sobirania nacional ( el poder emana dels ciutadans i
s’expressa mitjançant el vot ) ( Rousseau)
• La idea d’un contracte que hi ha d’haver entre els governants i
els governats per a garantir els drets bàsics dels individus
(Locke)
• La defensa de les llibertats i drets individuals
• La igualtat jurídica dels ciutadans davant la llei.
• L'ordenació del règim polític mitjançant una llei fonamental
( Constitució )
En lloc del Mercantilisme ( política econòmica de l’Edat Moderna
que defensa que la riquesa d’un país depèn de l’acumulació de
metalls preciosos ) proposa la fisiocràcia ( la riquesa econòmica
d’un país depèn de l’agricultura ) i , sobretot el Liberalisme
econòmic o Capitalisme ( Adam Smith ) caracteritzat per:
• La defensa de la propietat privada
• La llibertat de comerç i indústria

• La llei d’oferta i demanda
• La no intervenció de l’Estat en l’economia
• L' interès personal i la recerca del màxim benefici són el motor
de l' economia.

