
 

 LOCKE PLATÓ 

Objectiu de la seva 

obra política 

• Vol establir les condicions de legitimitat del 
govern. 

• Vol establir un ordre polític estable i just 

Naturalesa humana  • Igualtat natural → Tohom té accés a la llei 
natural 

• Ànima humana tripartita: racional, irascible i concupiscible.  
• En cada individu domina una de les parts → uns estan més 
capacitats que altres per dur a terme certes tasques.  

Relació individu – 

política 

• Governants i governats són per natura iguals.  
• Tothom està en condicions de saber què és 
just. 
• Tots els individus tenen el mateix pes a l’hora 
de decidir instituir el govern i qui governa. 

• Isomorfisme individu – societat:  
• Governant/ filòsof rei: ànima racional. Coneix 
l’ordre immutable de les idees Per tant, té excés 
privilegiat al que és just i bo;  
• Guardians i guerrers: ànima irascible.  
• Pagesos, artesans i comerciants (tasques 
productives): ànima concupiscible. 

Tipus de govern • Necessitat d’acceptar la voluntat de la majoria 
(si no, el cos social no pot existir). 

• Rebuig de la democràcia. 

Origen de la societat • Locke no parteix d’una escassetat. Els homes 
s’uneixen per tal que es garanteixin els seus 
drets naturals. 

• Els éssers humans han de cobrir les seves necessitats 
bàsiques per viure. Però no són autosuficients i necessiten 
dels altres per cobrir aquestes necessitats. Per això s’associen.

Societat/ Polis justa • Aquella en la qual es respecta la llei natural.  • Domini i direcció del que és racional. 
Societat / Polis feliç • Aquella en la qual es garanteix als individus el 

gaudi dels seus drets/ possessions.  
• Equilibri resultant del respecte a l’ordre jeràrquic i del 
funcionament correcte de cadascuna de les parts. 

Fi de la polis / societat • Garantir que l’individu pugui cercar per si 
mateix la seva pròpia felicitat. 

• Perseguir el bé comú (però de manera que, a ulls de Locke, 
seria paternalista) 


