
 
DE L’OBLIGACIÓ DE L’OBEDIÈNCIA AL 

DRET DE REVOLTA 
 



PER QUÈ CAL OBEIR? 
ANTIC TESTAMENT:  
1. Déu a Eva «Cap al teu home anirà el teu afany, i ell et 

dominarà» Gn 3.16 
2. Déu a Abraham: «Faré de tu un gran poble, et beneiré i 

faré gran el teu nom» Gn 12.2 i «Observaràs la meva 
aliança, que serà observada entre jo i la teva 
descendència, de generació en generació. Gn 16.9 

PAU DE TARS:  
«Tothom s’ha de sotmetre als governants en funcions, 
perquè no hi ha autoritat sinó de Déu» Romans 13.1 
EDAT MITJANA:  
1. Jerarquia celestial = terrenal 
2. Bellatores, oratores, laboratores 

 



L’OBLIGACIÓ POLÍTICA 

• Estem o no obligats a obeir el dret? (moral) 

• RAONS PRUDENCIALS: Evitació del càstig 

• RAONS MORALS:  

– El dret és o no una guia per a l’acció?  

– Ho és quan coincideix amb la moral? I quan no? 

– Tenim obligació moral d’obeir? I de desobeir? 



TEORIES OBLIGACIÓ POLÍTICA II 

• VOLUNTARISTES: del consentiment o del 
contracte: Hobbes, Locke, Rousseau. 
(Residència més participació) 

• NO VOLUNTARISTES: 

• Dret natural 

• Comandament diví (Carta als Romans 13 1-2) 

• Utilitarisme 

• «Fair play» 





DRET NATURAL versus DRET POSITIU 
 

• Sant Agustí d’Hipona: De civitate dei 

• Declaració universal dels Drets de l’home i del 
ciutadà. Convenció francesa 1789 

• «Declaració Universal dels Drets Humans» 
ONU 1948 

• Lleis de Nuremberg (Nürnberger Gesetze) 
contra els no-jueus. De 1935 

• Lleis Jim Crow de 1890. EUA (separate but 
equal) 



Nürnberger Gesetze (1935) 



Déclaration 
des droits 

de 
l’homme et 
du citoyen 

(1789) 



ESTAT DE NATURA: DRET NATURAL en 
Locke 

• Dret a la VIDA 

• Dret a la LLIBERTAT (limitada només pel 
Dret natural) 

• Dret a la PROPIETAT:«V. 32.- Però com que la base 
principal de la propietat no són pas els fruits de  la Terra 
ni les bèsties que l’habiten, sinó la terra mateixa atès que 
conté i empara totes les altres coses, em sembla evident 
que n’adquireix la propietat de la mateixa manera. Tanta 
terra com l’home llauri, sembri, adobi i cultivi i de la qual 
utilitzi el producte, serà de la seva propietat». 



ESTAT DE NATURA 

• Perfecta igualtat, llibertat i reciprocitat. 

• Hom té dret a defensar el dret natural, en sí 
mateix o per a un altre. 

• Tothom pot castigar. Exemple de Caïm: «Ara 
tothom em podrà matar» 

• Càstig proporcional al mal. «Estat de guerra» 

• Problema: Hom és jutge de la pròpia causa. 

 



EL CONTRACTE SOCIAL 

• Entre propietaris i per protegir els drets naturals i 
evitar que hom hagi de ser jutge de la pròpia 
causa.   

• Contracte entre governants i governats (amb 
obligacions i drets per les dues parts.) Basat en el 
consentiment. 
1. El govern té dret a ser obeït en tot allò que té dret a 

manar (només es pot privar de llibertat en pro del bé 
comú) 

2. El poble té l’obligació d’obeir en tot allò que ha de 
ser i pot ser manat. 

 
 

 



ROBERT FILMER I EL DRET 
• ROBERT FILMER: The 

patriarch. (o sobre el 
poder diví dels reis) 

• J. LOCKE: Treatise on 
government II. (Cap  I) 

• 1. En el discurs 
precedent (1r Tractat) 
hem vist que:  

• Adam no tingué, ni 
sobre els seus fills ni 
sobre el món, cap 
autoritat ni cap domini 
adquirits per dret 
natural de paternitat ni 
per donació positiva de 
Déu, com s'ha volgut 
fer veure.  



Contra The Patriarch 
• Cas que n'hi hagués tingut, fou un dret que no va passar als seus 

hereus.  
• Havent deixat, al meu parer, ben clares totes aquestes premisses, és 

impossible que els actuals governants de la Terra treguin cap profit 
o obtinguin la menor ombra d'autoritat d’allò que alguns 
consideren la font de tot poder:  el domini privat i la jurisdicció 
paterna d'Adam; de manera que, si hom no vol donar ocasió a 
pensar que tots els governs del món son nomes producte de la 
força i de la violència, i que els homes no conviuen sota altres regles 
que les de les bèsties, segons les quals el més fort és qui venç, i 
assenten els fonaments del desordre i del mal perpetus, del tumult, 
la sedició i la rebel·lió (coses contra les quals criden tan fort els 
seguidors d'aquella hipòtesi), haurà de trobar necessàriament un 
altre origen per al govern i per al poder polític, i una altra manera 
de designar i de conèixer les persones que l'han de detenir, tal com 
Sir Robert F.  ens ha ensenyat.  
 



ROBERT FILMER I EL DRET II 

• 2. Per a tal propòsit, crec que no fora desencertat de precisar allò 
que jo entenc per poder polític. El poder d'un magistrat sobre un 
súbdit cal distingir-ho del d'un pare sobre els seus fills, del d'un amo 
sobre el seu criat, del d'un marit sobre la seva muller i del d'un 
senyor sobre el seu esclau. Donant-se, de vegades, tots aquests 
poders distints en un mateix home alhora, si el considerem sota 
aquestes relacions diferents això ens pot ajudar a distingir aquests 
poders l'un de l'altre i ens pot mostrar la diferència entre un 
governant de l'Estat, un pare de família i un capità de galera.  

• 3. Entenc, doncs, per poder polític, el dret a dictar lleis, incloent-hi 
la pena de mort i, consegüentment, totes les penes inferiors, per a 
la regulació i salvaguarda de la propietat, i a emprar la força de la 
comunitat en l'execució de tals lleis i en la defensa de L’Estat contra 
agressions forasteres, i tot això únicament en pro del bé públic.  
 
 



DECLARACIÓ DE FILADÈLFIA (4 juliol de 
1776) Thomas Jefferson 

  
• «Sostenim com evidents aquestes veritats: que tots els 

homes són creats iguals, que són dotats pel seu Creador de 
certs drets inalienables, entre els quals estan la vida, la 
llibertat i la recerca de la felicitat; que per garantir aquests 
drets s’institueixen entre els homes els governs, que deriven 
els seus poders legítims del consentiment dels governat;  

• que quan una forma de govern es torni destructora 
d’aquests principis, el poble té dret a reformar-la o abolir-la 
i instituir un nou govern que és el fonament d’aquests 
principis i a organitzar els seus poders en la forma que, a 
parer seu, ofereixi les més grana possibilitats d’assolir la 
seva seguretat i felicitat».   
 



We, the people 



Declaració de Filadèlfia (4 juliol 1776) 



DRET DE RESISTÈNCIA 

Segon tractat del govern civil.  Locke 
 
• § 225.- «El poble està disposat a tolerar greus errors per part de qui 

governa, moltes lleis equivocades i inoportunes i totes les 
relliscades de la feblesa humana sense murmurar ni sublevar-se, 
però si una llarga rècula d’abusos, prevaricacions, i artificis, tots 
dirigits a un mateix fi, li posen en evidència les intencions dels 
governants i s’adona inevitablement d’allò que l’oprimeix i d’on el 
volen menar, no serà gens estrany que es desvetlli i faci tots els 
possibles per posar la llei en mans de qui li pugui garantir que 
perseguirà els fins pels quals el govern havia estat erigit. Si no és 
així, els noms antics i les formes de govern enganyívoles són molt 
pitjors que l’estat de natura o la pura anarquia, perquè els 
inconvenients són igualment greus i immediats i, en canvi, el remei 
és molt més llunyà i difícil». 



Dret de resistència (Declaració 
independència americana – Filadèlfia) 

• § 2 de la Declaració de Filadèlfia (4 de juliol de 
1776), que diu:   

• «Però quan una llarga rècula d’abusos i 
usurpacions, tots dirigits a un mateix fi, posen 
en evidència el designi de sotmetre’l al 
despotisme absolut, [el poble] té dret a 
rebutjar un govern tal i de preveure amb 
noves salvaguardes la seva seguretat futura». 

 



Els motius de la desobediència 
resistent (Assaig sobre el govern civil) 

• 214. Primer: Quan aquesta persona o monarca imposa la seva 
voluntat arbitrària en comptes d'aplicar les lleis que 
representen la voluntat de la societat, aleshores modifica el 
poder legislatiu; per tal com, efectivament, son les normes i 
les lleis del poder legislatiu aquelles que cal executar i que 
requereixen d'ésser obeïdes, i qualssevol altres lleis i normes 
que hom pretengui d'imposar per la força i no provinguin del 
legislatiu designat per la societat modificaran tal poder. Tot 
aquell qui introdueixi noves lleis, no autoritzades prèviament 
per designació fonamental de la societat, o subverteixi les ja 
existents, repudia i desfà el poder legislatiu i n'implanta un de 
nou.  
 

• 215. Segon: Quan el monarca impedeix al poder legislatiu de 
reunir-se en el seu moment, o d'actuar lliurement d'acord 
amb els fins per que fou constituït, el legislatiu és alterat.  
 
 



Desobediència resistent II (Assaig) 
• 216. Tercer: Quan el poder arbitrari del monarca modifica 

els electors o els procediments d'elecció sense el 
consentiment i contra els interessos del poble, el poder 
legislatiu també resulta alterat.  
 

• 217. Quart: El fet de lliurar el poble a mans d'un poder 
estranger, ja sigui el monarca o el legislatiu qui ho faci, 
produeix també, sens dubte, una modificació del poder 
legislatiu, i consegüentment la dissolució del govern.   
 

• 219. Hi ha encara una altra manera de dissoldre un govern, 
i és quan aquell qui té el poder executiu suprem negligeix i 
abandona la seva funció fins al punt que no és possible de 
seguir executant les lleis ja existents 



DE HOBBES A LOCKE 
• En resum, el poder per a Hobbes té cinc característiques: 
• 1.- És indivisible, atribuït a un sol home o a una sola assemblea. 
• 2.- Els súbdits tenen un deure d’obediència absoluta. 
• 3.- Hi ha una radical superioritat de l’Estat sobre la llei. El sobirà és absolut i no ha 

de retre comptes a ningú. 
• 4.- El contracte nega la llibertat o el dret a la rebel·lió dels súbdits. 
• 5.- Hi ha una total fusió entre religió i política. L’Estat pren les característiques del 

sagrat. 
 

• Locke, en canvi, oposa al hobbesianisme unes altres cinc característiques que 
seran les pròpies dels Estats liberals moderns: 

• 1.- L’autoritat s’ha de compartimentar i fraccionar per evitar que esdevingui 
tirànica. 

• 2.- El límit de l’obediència dels súbdits està marcat per la llei que obliga tant a 
governants com a governats. 

• 3.- La llei natural fonamenta la llei positiva i la convivència entre els humans. El rei 
ha de retre comptes al parlament.        

• 4.- El contracte no significa mai una restricció arbitrària de la llibertat; els súbdits 
tenen dret a rebel·lar-se contra un rei tirànic. 

• 5.- L’Estat ha de garantir la llibertat de consciència, tolerant els diversos cultes i, 
per la seva banda, la pràctica religiosa no ha d’interferir en la vida política. 
 



 
LOCKE EN EL PENSAMENT POLÍTIC 

 
• CONTRACTE SOCIAL I DRET A LA REVOLUCIÓ 
• En la teoria política de Locke que es troba als DOS TRACTATS SOBRE EL GOVERN (1690) hi ha 

dos temes centrals: la doctrina del contracte social i el dret a la revolució. De la mateixa 
manera que Hobbes és el teòric de l’absolutisme polític Locke és el clàssic del primer 
liberalisme; teoritza les innovacions que aporta la Gloriosa Revolució i enceta la línia de 
reflexió que amb el temps portarà al principi del dret polític anglès que diu: El rei regna però 
no governa. 

• Locke afirmava (com Hobbes) que l’Estat neix d’un pacte social (contractualisme polític), però 
que no deriva de la guerra de tots contra tots (tesi de Hobbes), sinó de la necessitat de 
protegir de la propietat privada i més en general del que Locke anomena els bens civils, que 
quan ningú no mana sempre estan més desprotegits. Inicialment els homes vivien en grups 
en plena i feliç igualtat (sota la llei natural) però posteriorment per sobreviure millor 
s’adonaren de la importància de la individualitat, del control de si mateixos. I a partir de la 
valoració del propi treball nasqué la propietat privada. La propietat privada a l’inici era 
limitada i no hi hagueren grans desigualtats fins la introducció del diner. 

• En la versió del contracte de Locke, l’Estat no s’origina com una forma d’evitar la violència de 
l’estat de naturalesa sinó que neix d’un pacte que fan els propietaris tenint en compte els 
avantatges i desavantatges de la col·laboració mútua a l’hora de viure millor tots junts. Per tal 
de fundar l’Estat els humans renunciaren a la pròpia llibertat absoluta, que cediren a l’Estat, 
mantenint, però, el dret de resistència, és a dir, la possibilitat que els ciutadans resisteixin al 
poder del cap de l’Estat i defensin els propis drets fonamentals. A canvi l’Estat ha de mantenir 
la pau, la felicitat i permetre el gaudi de la propietat privada, que també ha de defensar. En 
definitiva es tracta d’un pacte: la gent dóna al govern el poder per governar i el govern 
protegeix les persones i les propietats. Per sobre del poder legislatiu Locke reconeix la 
sobirania del poble. 



 
LOCKE EN EL PENSAMENT POLÍTIC 

 
• A més l’Estat lockeà s’ha de comprometre a fer complir la llei natural, que existia també en la natura 

anterior al contracte però que en l’estat de natura no s’aplicava perquè no hi havia ningú prou fort per fer-
la respectar. Per llei natural cap home pot danyar un altre en el que pertoca a la seva vida, salut i 
possessions. Hobbes, en canvi, creia que no hi havia cap llei natural més enllà del fet pur de la violència 
originària. És el sobirà el qui, per un acord entre els ciutadans, detenta tot el dret sobre tots, inclòs el dret a 
matar. 

• En la teoria de Locke es pot revocar la confiança al governant si no compleix amb l’encàrrec de defensar la 
llibertat i la propietat i per un acord entre els ciutadans es pot atorgar el poder a una altra persona. Davant 
unes circumstàncies imprevistes, el rei pot actuar fins i tot contra el dret però quan  comença a actuar com 
un tirà el poble té l’obligació absoluta de resistir a l’autoritat. Sobirania i dret de resistència són 
compatibles. Com diu ell mateix: «robar i destruir la propietat de la gent o reduir-la a esclavatge [situa el 
governant] en estat de guerra contra el seu poble, que queda deslliurat de tota violència i lliure d’acudir al 
recurs que Déu ha donat a tots els homes contra la força i la violència». No estem obligats a patir sense 
reaccionar davant un mal govern, immoral o arbitrari. Dit d’una altra forma, el dret a la revolució és un dret 
natural. 

• Aquesta tesi s’enfronta radicalment a l’autocràcia que aleshores triomfava a l’Europa continental. Per a 
l’absolutisme francès —i per a la filosofia política de Hobbes— el rei pot canviar la llei i mai se’l pot treure 
del poder ni obligar-lo a què retri comptes; en canvi, per a Locke i el liberalisme anglès el rei està obligat a 
respectar la i les condicions del pacte. Un rei que no respectés la llei podria ser portat a judici i la ciutadania 
té tot el dret en nom de la Constitució a revelar-se contra una conducta anticonstitucional. En aquest cas 
simplement, el pacte deixa d’estar en vigor i cal començar de bell nou. Això és l’impeachment, procediment 
parlamentari que permet exigir la responsabilitat dels governants encara en vigor als països anglosaxons. 
La teoria de Locke és la que es troba en la base de la crida que feu Jefferson en la Declaració 
d’independència americana. 

 


