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TEXTOS LOCKE

L'Estat de naturalesa
És un estat "de perfecta llibertat per a ordenar els seus actes i disposar de les seues propietats i de 
les persones que creuen convenient dins dels límits de la llei natural, sense demanar permís ni 
dependre de la voluntat de cap altre home" (II, 2, 4) […] Ningú ha d’atemptar contra la vida, la 
llibertat ni les possessions de l’altre; ningú pot invocar una “llibertat” que ens autoritze a destruir-
nos mútuament. Cada un està destinat a defendre’s a si mateix […] i si no és per a fer justícia a un 
malfactor, ningú pot arrabassar ni danyar la vida ni res del que tendix a la protecció de la vida, la 
llibertat, la salut, la integritat del cos i de les propietats d’un altre”

El dret a la propietat privada
“...quien s’apropia d’una terra per mitjà del seu treball no disminuïx, sinó que augmenta els recursos 
econòmics del gènere humà […] Si bé la terra i totes les criatures inferiors són comuns a tots els 
hòmens, cada home és propietari de la seua persona i si amb el treball de les seues mans trau 
quelcom de l’estat en què la naturalesa el tenia, ho combina amb quelcom que li pertany i ho 
convertix, en conseqüència, en propietat seua, exclou així als altres hòmens del dret de posseir-ho” 
(II, 5) […] L’apropiació de la terra no pot ser il·limitada, perquè no ho vol així la llei natural, sinó 
en la mesura que es puga fer ús dels béns apropiats abans de que es deterioren […] Tot home té dret 
a la propietat privada de tanta terra com puga llaurar, sembrar i cultivar per a aprofitar els seus 
productes”

Poder polític 
“El dret a dictar lleis, inclosa la pena de mort i, en conseqüència, totes les inferiors, per a la 
regulació i salvaguarda de la propietat, i a emprar la força de la comunitat en l’execució de 
totes les lleis i en la defensa de l’Estat contra agressions de l’exterior, i tot això únicament en pro 
del bé públic." (II Tractat, 1, 3)

Una societat política legítimament constituïda pel consentiment es regix per la majoria
D’eixa manera, tots quants consenten a formar un cos polític sota un govern, accepten davant de 
tots els membres d’eixa societat l’obligació de sotmetre’s a la resolució de la majoria, i deixar-se 
guiar per ella”

[…] Tenim, per tant, que el que inicia i realment constituïx una societat política qualsevol, no és una 
altra cosa que el consentiment d’un nombre qualsevol d’hòmens lliures capaços de formar 
majoria per a unir-se i integrar-se dins de semblant societat. I això, i només això, és el que va donar 
o podria donar principi a un govern legítim.
John Locke   (II Tractat , 8)

El dret de resistir-se a la injustícia comesa pels governants
Tot el que fa ús de la força sense tindre dret a això […] es posa en estat de guerra amb aquells 
contra els quals ho ha fet. Una vegada en este estat, tots els vincles anteriors desapareixen i perd 
vigència qualsevol dret que no siga el d’autodefensa i el d’oferir resistència a l’agressor”
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1. Quines són les característiques del ser humà en l’estat natural segons Locke? Quins són els 
drets que posseïx en tal estat i segons quina llei es regix?

2. Explica com justifica Locke el dret natural de tota persona a la propietat i els límits que té tal 
dret.

3. En què consistix el poder polític? Què és el que pretén preservar? Quina és la finalitat de 
totes les seues accions?

4. Explica què és, segons Locke una societat legítimament constituïda

5. En quines situacions tenen dret els ciutadans a resistir-se a l’obediència als seus governants?
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