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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 revoltar-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 la finalitat del govern és el bé de la comunitat, ¿què és millor
per als homes, que els pobles estiguin sempre exposats a la voluntat incontrolada
dels tirans, o que sempre hi hagi la possibilitat d’enfrontar-se als governants si fan
un ús exorbitant del poder i el posen al servei de la destrucció en comptes
d’aplicar-lo a la protecció dels béns dels súbdits?
Locke, Segon Tractat sobre el Govern civil, cap. 19, secció 228 I 229

1. [1,5 punts] Expliqueu breument (entre seixanta i vuitanta paraules) les idees principals del
text i com hi apareixen relacionades.
2. [1 punt] Expliqueu breument (entre cinc i quinze paraules en cada cas) el significat que
tenen en el text les paraules o les expressions
a) «la llei»
b) «fins pels quals el govern havia estat erigit»
3. [3 punts] Expliqueu com justifica Locke el dret a la rebel·lió. (En la resposta, us heu de
referir als aspectes del pensament de Locke que siguin pertinents, encara que no
apareguin explícitament en el text.)
4. [2 punts] Compareu la justificació que dóna Locke del poder amb una altra teoria sobre
aquest tema que es pugui trobar en la història del pensament occidental.
5. [1,5 punts] Expliqueu si esteu d'acord o en desacord amb el dret a la rebel·lió per part del
poble.

