
[El dret a la guerra]

EL DRET A LA GUERRA DELS POBLES BEN ORDENATS

Cap Estat té dret a emprendre una guerra per tal d’atènyer

els seus interessos racionals, per oposició als seus interessos

raonables. En canvi, el dret de gents (ius gentium) assigna el

dret d’emprendre una guerra en defensa pròpia a tots els

pobles ben ordenats (tant als liberals com als decents) i a tota

societat que segueixi i respecti un dret de gents raonablement

just.1 Si bé tota societat ben ordenada posseeix aquest dret,

una pot interpretar les accions d’una altra de manera diferent

depenent de quins cregui que són els seus fins i objectius.

Faré notar algunes d’aquestes diferències. 

Quan una societat liberal inicia una guerra en defensa

pròpia, ho fa per tal de protegir i mantenir les llibertats bàsi-

ques dels seus ciutadans, així com preservar les institucions

polítiques democràtiques que preveu la seva Constitució.

Efectivament, una societat liberal no pot obligar els seus ciu-

tadans a lluitar per aconseguir un major benestar econòmic o

adquirir recursos naturals, i encara menys per guanyar poder

o formar un imperi.2 (Quan una societat persegueix la satis-

facció d’aquests interessos deixa de respectar el dret de gents

i esdevé un Estat il·legal [outlaw state].) Tan sols es pot inter-

ferir en la llibertat d’un ciutadà i obligar-lo a allistar-se, o a

seguir qualsevol altra pràctica destinada a formar un exèrcit,

en pro de la llibertat mateixa, és a dir, com a mesura necessà-

ria per tal de defensar les institucions democràtiques liberals

i les múltiples tradicions i formes de vida religioses i no reli-

gioses de la societat civil.3

El que és significatiu d’un govern constitucional liberal és
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que, a través de la política democràtica i el respecte de la idea de raó pública, els ciutadans

poden expressar la seva concepció de societat i emprendre accions adequades per defensar-la.

És a dir, idealment, els ciutadans generen una opinió vertaderament política i no tan sols una

opinió sobre què seria millor per als seus interessos particulars, del tipus que siguin, com a

membres de la societat civil. Aquests ciutadans (vertaderament polítics) desenvolupen una

opinió sobre els encerts i els errors de la correcció política i de

la justícia, i del que requereix el benestar de les diferents parts

de la societat. Igual que a Political Liberalism, hom considera

que cada ciutadà té el que he anomenat «les dues facultats

morals» –la capacitat de tenir un sentit de la justícia, i la capa-

citat de tenir una concepció del bé–. Així mateix, hom suposa

que cada ciutadà posseeix sempre una concepció del bé com-

patible amb una doctrina moral, filosòfica o religiosa compre-

hensiva. Aquestes capacitats fan possible que els ciutadans

realitzin el paper de ciutadans i són el fonament de la seva

autonomia política i cívica. Els principis de justícia protegeixen els interessos d’ordre supe-

rior dels ciutadans; interessos que queden garantits en el marc de la constitució liberal i de

l’estructura bàsica de la societat. Aquestes institucions estableixen un ordenament raonable-

ment just en l’interior del qual la cultura de rerefons4 de la societat civil pot prosperar.

Els pobles decents també tenen el dret de fer la guerra en defensa pròpia. Els pobles

decents descriuran el que defensen d’una forma diferent de com ho farà un poble liberal, però

també tenen quelcom que val la pena de defensar. Per exemple, els dirigents d’un poble

decent imaginari, que podríem anomenar Kazanistan,* podrien voler defensar amb raó la

seva decent societat musulmana jeràrquica. En aquesta, toleren i respecten els membres que

professen una fe diferent de la seva, i respecten les institucions polítiques de les altres socie-

tats, incloses aquelles que no són musulmanes o que són liberals. Així mateix, respecten i

honoren els drets humans; l’estructura bàsica de la seva societat conté una jerarquia consulti-

va decent; i accepten i s’atenen a un (raonable) dret de gents. 

El cinquè tipus de societat que he mencionat abans –l’absolutisme benvolent– d’entrada

també tindria el dret de fer la guerra per autodefensar-se. Encara que un absolutisme benvo-

lent respecta i honora els drets humans, no és una societat ben ordenada perquè no deixa que

els seus membres tinguin un paper significatiu en la presa de decisions polítiques. Tanma-

teix, qualsevol societat que no sigui agressiva i que respecti els drets humans té dret a autode-

fensar-se. És possible que als nostres ulls el nivell cultural i espiritual d’aquesta societat no

siguin gaire alts, però té sempre el dret de defensar-se contra la invasió del seu territori.

EL DRET DE GENTS SERVEIX DE GUIA PER A LA POLÍTICA EXTERIOR

Un dret de gents raonable serveix de guia a les societats ben ordenades a l’hora de fer front

als règims il·legals, especificant l’objectiu que han de tenir present i assenyalant els mitjans
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que poden emprar o han d’evitar emprar per tal d’assolir-lo. La pròpia defensa, però, és tan

sols la primera i la més urgent de les tasques. El seu objectiu a llarg termini és que, amb el

temps, totes les societats arribin a respectar el dret de gents i esdevinguin membres acreditats

de la societat de pobles ben ordenats. D’aquesta manera, els drets humans quedarien garan-

tits arreu. La forma d’aconseguir aquest objectiu forma part de

les qüestions que cal tractar en política exterior: l’empresa

demana saviesa política, i l’èxit dependrà en part de la sort. El

filòsof polític té poca cosa a dir sobre aquests temes; aquí tan

sols faig memòria d’uns quants aspectes ja familiars. 

Si els pobles ben ordenats volen assolir aquest objectiu a

llarg termini, haurien d’establir institucions i pràctiques noves

que fessin una mica la funció de centre confederatiu i de fòrum

públic per a l’expressió d’opinions i polítiques comunes res-

pecte als règims que no són ben ordenats. Podrien fer-ho a l’in-

terior d’institucions com ara les Nacions Unides o per mitjà

d’aliances separades de pobles ben ordenats per tractar determinades qüestions. Aquest cen-

tre confederatiu es podria utilitzar tant per vehicular com per expressar l’opinió de les socie-

tats ben ordenades. Podria servir per exposar a la llum pública les institucions injustes i cruels

dels règims opressius i expansionistes, així com la violació que perpetren dels drets humans.

Fins i tot els règims il·legals no són del tot indiferents a aquesta mena de crítiques, espe-

cialment quan es fonamenten en un dret de gents raonable i ben raonat que no és fàcil de

rebutjar al·legant que és una idea liberal o occidental. Gradualment, amb el temps, doncs, els

pobles ben ordenats poden exercir una pressió sobre els règims il·legals perquè efectuïn un

canvi; per si mateixa, però, aquesta pressió té pocs números de ser efectiva. És possible que

calgui fer entendre als règims il·legals que altrament se’ls negarà ajuda econòmica o d’una

altra mena, o no se’ls acceptarà com a membres acreditats en pràctiques cooperatives mútua-

ment beneficioses. Què cal fer en aquests casos és, tanmateix, una qüestió que correspon

essencialment al judici polític i depèn del judici polític sobre les conseqüències probables de

determinades polítiques.5

[La conducció de la guerra]

PRINCIPIS RESTRICTIUS DE LA CONDUCCIÓ D’UNA GUERRA

D’acord amb l’explicació que acabem de fer sobre l’objectiu d’una guerra justa, a continua-

ció considerarem els principis que restringeixen la conducció d’una guerra –jus in bello–.

Començaré establint sis principis i supòsits coneguts de la doctrina tradicional sobre el tema:

1) L’objectiu que persegueix un poble ordenat quan fa la guerra és aconseguir una pau jus-

ta i duradora entre els pobles, i especialment amb el poble actualment enemic.
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2) Els pobles ben ordenats no fan la guerra els uns contra els altres, sinó tan sols contra

aquells estats que no són ben ordenats, els objectius expansionistes dels quals amenacen la

seguretat i les institucions lliures dels règims ben ordenats i provoquen la guerra.6

3) En la conducció de la guerra, els pobles ben ordenats han de tenir molta cura a fer dis-

tinció entre els tres grups següents: els líders i autoritats de l’Estat il·legal, els soldats i la

població civil. La raó per la qual han de fer aquesta distinció és: com que l’Estat il·legal no és

ben ordenat, els civils que en formen part no poden haver organitzat i provocat la guerra.7 Qui

l’ha organitzada i provocada són els líders i les autoritats de la societat en qüestió, amb l’ajuda

de les elits que controlen i ocupen l’aparell de l’estat. Ells són els responsables; ells desitjaven

la guerra; i, per aquesta raó, són uns criminals. La població

civil, que sovint ha estat mantinguda en la ignorància i ha

estat aclaparada per la propaganda estatal, no n’és pas respon-

sable. Això és així, fins i tot, si alguns civils coneixien millor la

situació i tanmateix estaven entusiasmats amb la guerra.

Sigui quina sigui la situació inicial de la guerra (per exemple,

l’assassinat a Sarajevo, el juny del 1914, de l’hereu al tron aus-

tro-hongarès, l’arxiduc Ferdinand, a mans d’un nacionalista serbi; o els odis ètnics als Bal-

cans i a altres llocs actualment), són els líders –i no els civils comuns– de les nacions qui final-

ment la comencen. En vista d’aquests principis, tant el bombardeig de Tòquio i d’altres

ciutats japoneses, durant la primavera del 1945, com el llançament de la bomba atòmica a

Hiroshima i Nagasaki, que van ser atacs sobretot contra la població civil, van constituir dos

grans mals, tal com ara es tendeix a creure, si bé encara no de forma general. 

El cas dels soldats de l’Estat il·legal, a excepció dels càrrecs més alts de la jerarquia militar,

és igual que el dels civils: ells tampoc no són responsables de la guerra del seu estat. I és que

els soldats sovint són obligats a allistar-se o se’ls força d’alguna manera a anar a la guerra;

se’ls adoctrina amb coerció en les virtuts marcials; se’ls explota, sovint cruelment, el patriotis-

me.8 La raó per la qual és lícit atacar-los directament no és el fet que siguin responsables de la

guerra, doncs, sinó que els pobles ben ordenats no tenen més remei que fer-ho. No es poden

defensar de cap altra manera, i s’han de defensar.

4) Els pobles ben ordenats han de respectar, tant com sigui possible, els drets humans dels

membres de l’altre bàndol, siguin civils o militars; i això per dues raons. La primera és que l’e-

nemic, com qualsevol altre, té simplement aquests drets en virtut del dret de gents (§ 10.3). La

segona és que, gràcies al tracte que rebran, els soldats i els civils enemics aprendran amb l’e-

xemple el contingut d’aquests drets. És la millor manera de fer comprendre el significat i la

significació dels drets humans. 

5) Seguint amb la idea d’ensenyar el contingut dels drets humans, el següent principi diu

que, mentre dura una guerra, els pobles ben ordenats han d’anunciar a través dels seus actes i

de les seves proclamacions tant el tipus de pau que persegueixen com el tipus de relacions

que desitgen establir. D’aquesta manera, demostraran obertament la naturalesa dels seus
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objectius i la mena de poble que són. Aquests últims deures recauen en bona part sobre els

líders i sobre les autoritats dels governs dels pobles ben ordenats, car tan sols ells es troben en

situació de parlar pel conjunt del poble i d’actuar d’acord amb el que demanen aquests princi-

pis. Els principis anteriors també especificaven deures d’estadista; però això és particular-

ment cert del principi 4) i d’aquest mateix principi. La manera com es fa una guerra i els fets

que en constitueixen la fi perviuen en la memòria històrica de les societats i poden represen-

tar o no l’escenari d’un futur enfrontament bèl·lic. L’estadista té sempre el deure de preveure

les possibilitats futures no immediates. 

6) Finalment, el raonament pràctic basat en un càlcul de mitjans-fins ha de tenir sempre

un paper restringit a l’hora de jutjar l’adequació d’una acció o d’una política. Aquesta forma

de raonar –tant si es duu a terme d’acord amb el raonament utilitarista, com si pren la forma

d’una anàlisi de costos i beneficis, apel·la a la idea d’interessos nacionals o adopta altres

modes– ha de quedar sempre emmarcada i ha d’estar estrictament limitada pels principis i

supòsits que acabem de veure. Les normes de conducció de la guerra marquen una línia que

no podem creuar; els plans de guerra, les estratègies i la forma de dirigir les batalles s’han d’a-

tenir als límits que aquelles representen. L’única excepció a això són les situacions d’extrema

emergència, que tractaré més endavant.

L’IDEAL DE L’ESTADISTA

Abans he observat que els principis 4) i 5) relatius a la conducció de la guerra obliguen so-

bretot els estadistes, entesos com a grans líders dels pobles. I és que són ells els que es troben

més ben situats per representar els objectius i les obligacions del seu poble. Però, ¿qui és un

estadista? No existeix pas el càrrec d’estadista, a diferència del càrrec de president, canceller o

primer ministre. En realitat, l’estadista correspon a un ideal, com el de l’home virtuós i veraç.

Els estadistes són presidents o primers ministres o autoritats

d’algun tipus que, mitjançant una actuació i un lideratge exem-

plars en el seu càrrec, manifesten força, saviesa i coratge.9

Guien el poble quan els temps són turbulents i perillosos. 

L’ideal d’estadista queda reflectit en aquesta dita: el polític

té la vista posada en les següents eleccions, i l’estadista en la

generació següent. La tasca de l’estudiant de filosofia consis-

teix a investigar i expressar les condicions permanents i els

interessos reals d’una societat ben ordenada. La de l’estadista,

en canvi, és discernir i trobar aquestes condicions i interessos en la pràctica. L’estadista veu

amb més profunditat i més lluny que la majoria de gent, i copsa el que cal fer. L’estadista ha

de tenir raó, o gairebé, i ha d’agafar-s’hi. Washington i Lincoln van ser estadistes.10 Bismarck,

no.11 No cal que els estadistes siguin persones desinteressades, poden tenir els seus propis

interessos per ocupar el càrrec; ara bé, sí que cal que siguin imparcials quan jutgen i quan
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valoren els interessos fonamentals de la societat, i no s’han de veure dominats, especialment

en temps de guerra, pel desig de venjança.12

Abans que res, els estadistes s’han d’aferrar a l’objectiu d’obtenir una pau justa i han de

mirar d’evitar aquelles coses que fan encara més difícil assolir-la. En aquest punt, s’han de

preocupar que les declaracions que es facin en nom del poble deixin ben clar que, quan s’hagi

restablert una pau ferma, a la societat enemiga se li garantirà un règim propi ben ordenat i

autònom. (Si bé durant un temps serà correcte establir límits a la llibertat del poble derrotat,

pel que fa a política exterior.)

Un cop s’hagi rendit,13 el poble enemic no serà esclavitzat ni els seus membres no es converti-

ran en serfs, i amb el temps recuperarà les llibertats plenes. Així, doncs, l’ideal d’estadista

inclou elements morals. El fet de tenir una conducta de les anomenades «històriques» no fa

que algú sigui un estadista. Napoleó i Hitler van alterar la història i la vida humana d’una for-

ma incalculable; però no els podem considerar en cap cas estadistes. 

L’EXEMPCIÓ DE L’EMERGÈNCIA SUPREMA

Aquesta exempció14 ens permet deixar de banda, en determinades circumstàncies extraor-

dinàries, l’estatus estricte que tenen els civils durant la guerra i que ens obliga a no atacar-los

directament. Però hem d’anar amb compte. ¿Hi va haver algun moment durant la Segona

Guerra Mundial en el qual la Gran Bretanya hauria pogut man-

tenir que l’estatus estricte de civil havia quedat suspès i, per

tant, estava autoritzada a bombardejar Hamburg o Berlín? És

possible, però només si era segur que el bombardeig havia de

comportar algun benefici substancial; una acció d’aquesta me-

na no es pot justificar per un guany marginal dubtós.15 Quan la

Gran Bretanya estava sola i no disposava de cap altre mitjà per

trencar el poder superior d’Alemanya, es podia justificar, en

principi, el bombardeig de les ciutats alemanyes.16 Aquest pe-

ríode s’estén, com a mínim, des de la caiguda de França, al

juny del 1940, fins a l’estiu i tardor del 1941, quan la derrota

del primer assalt alemany a Rússia va mostrar que era possible

combatre Alemanya fins al final. Es podria argüir que el perío-

de s’estén ben bé fins al final de l’estiu i tardor del 1942, o fins

a la batalla d’Stalingrad (que va acabar amb la rendició alemanya, al febrer de 1943). Però el

que és clar és que el bombardeig de Dresden, al febrer de 1945, ja no en forma part. 

Determinar si l’exempció d’emergència suprema es dóna o no depèn de determinades cir-

cumstàncies, sobre les quals de vegades no hi haurà acord. El bombardeig britànic sobre Ale-

manya fins a finals de 1941 o 1942 es podia justificar perquè Alemanya no podia guanyar la

guerra de cap de les maneres, i això per dues raons. En primer lloc, perquè el nazisme anun-

ciava un mal moral i polític incalculable per a la vida civilitzada d’arreu. En segon lloc, perquè
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el que hi havia en joc era la naturalesa i la història de la democràcia constitucional, i el seu lloc

en la història d’Europa. Churchill no va exagerar gens quan, el dia que França va capitular, va

dir a la Casa dels Comuns: «si nosaltres no aconseguim plantar cara a Hitler, tot el món,

inclosos els Estats Units... cauran en les profunditats d’una

nova Edat Obscura». És aquesta mena d’amenaces, en resum,

el que justifica la invocació de l’exempció d’emergència

suprema, en nom no tan sols de les democràcies constitucio-

nals, sinó de totes les societats ben ordenades. 

Aquí és bo que entenguem el mal especial que suposava el

nazisme. Una característica de Hitler era que no acceptava la

més mínima possibilitat de mantenir cap mena de relació

amb l’enemic. L’enemic havia de ser intimidat contínuament

mitjançant el terror i la brutalitat, i havia de ser governat per la força.17 Des dels seus inicis, la

campanya contra Rússia estava pensada com una guerra de destrucció i de vegades, fins i tot,

extermini dels pobles eslaus, i els habitants que restessin, si en restava cap, s’havien de con-

vertir en serfs. Quan Göbbels i altres personalitats van protestar afirmant que així no guanya-

rien la guerra, Hitler va fer el sord.18

EL FRACÀS DE L’ESTADISTA

Tanmateix, és evident que els EUA no es van trobar mai en situació d’exempció de supre-

ma emergència en la guerra contra el Japó. Els EUA, per tant, no estaven justificats a bombar-

dejar les ciutats japoneses; d’altra banda, en les converses que van mantenir els aliats al juny i

juliol de 1945 –abans de fer ús de la bomba atòmica sobre Hiroshima i Nagasaki–, el raona-

ment basat en la consideració de mitjans-fins es va imposar per sobre de les crides a la calma

d’aquells que creien que s’estaven passant de la ratlla.

Aleshores es va dir que la justificació de llançar les bombes era que la guerra acabaria

abans. És evident que Truman i la majoria de líders aliats ho van creure així i que estaven con-

vençuts que d’aquesta manera salvarien vides de soldats americans. Presumiblement, les

vides dels japonesos, ja fossin soldats o civils, van comptar menys. D’altra banda, es va argüir

que, amb el llançament de les bombes, l’Emperador i els líders japonesos podrien salvar la

cara, fet gens menyspreable si tenim present el pes de la cultura samurai en l’exèrcit japonès.

Alguns experts també creuen que es va prendre la decisió de llançar-les per tal d’impressionar

Rússia i aconseguir, així, que els líders russos fossin més condescendents amb les demandes

americanes.19

És evident que cap d’aquestes raons no pot justificar la violació dels principis de conducció

de la guerra. ¿Què va originar aquest error d’estadista en els líders aliats? En una ocasió, Tru-

man va dir que els japonesos eren com bèsties i que se’ls hauria de tractar com a tals.20 ¡Que

insensat que sona ara afirmar que els alemanys i els japonesos són com bàrbars o bèsties!21

Els militaristes nazis i japonesos van ser uns bàrbars i unes bèsties, certament, però ells no
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representaven tot el poble alemany o japonès. Churchill va atribuir l’error de judici a l’hora de

bombardejar Dresden a la passió i a la intensitat del conflicte.22 Però el seu deure d’estadista

era impedir que aquesta mena de sentiments, per molt naturals i inevitables que fossin, per-

torbessin l’actuació que un poble ben ordenat ha de seguir per tal d’aconseguir la pau. L’esta-

dista comprèn que les relacions amb l’enemic tenen una importància especial: la guerra s’ha

de conduir obertament i públicament de tal manera que faci saber al poble enemic com serà

tractat i faci possible una pau duradora i cordial. Cal dissipar

les pors i fantasies del poble enemic sobre possibles revenges i

acarnissaments. Encara que costi, s’ha de poder veure en l’ac-

tual enemic un futur associat en una situació de pau justa i

compartida. 

Un altre fracàs d’estadista va ser no intentar negociar amb

els japonesos abans de prendre mesures dràstiques com el

bombardeig de ciutats japoneses, la primavera de 1945, o el

llançament de la bomba atòmica a Hiroshima i Nagasaki. Sóc

de l’opinió que aquesta alternativa hauria pogut ser eficaç i

hauria pogut evitar moltes víctimes. El 6 d’agost la guerra

estava a les acaballes i no hi havia cap necessitat d’envair l’ar-

xipèlag.23 Però que això sigui cert o no és indiferent. Com a

poble democràtic liberal, els EUA tenien el deure d’oferir al poble japonès la possibilitat de

negociar la fi de la guerra. El 26 de juny,24 potser fins i tot abans, l’Emperador havia donat ins-

truccions al govern i als caps militars de buscar una manera d’acabar-la, i aquests, sense flota

i havent perdut ja illes exteriors i interiors, segur que eren conscients que la guerra estava per-

duda. Els líders del règim, imbuïts com estaven del codi d’honor samurai, potser no haurien

acceptat emprendre negociacions, però si l’Emperador els ho hagués indicat haurien pogut

respondre positivament a la iniciativa americana. Tanmateix aquesta no va arribar mai. 

LA IMPORTÀNCIA DE LA CULTURA POLÍTICA

Ha quedat clar que els bombardeigs d’Hiroshima, Nagasaki i altres ciutats japoneses van

constituir uns grans mals, d’aquells que el deure d’estadista obliga els líders polítics a mirar

d’impedir; també és clar, però, que en aquells moments l’expressió articulada dels principis

de guerra justa difícilment hauria pogut canviar res. Perquè ja era massa tard: a aquelles alça-

des de la guerra, el bombardeig de civils constituïa ja una pràctica comuna. Ningú no hauria

prestat atenció a unes reflexions sobre la guerra justa. Per aquesta raó, cal que aquestes qües-

tions siguin tractades atentament abans que hi hagi un conflicte.

Anàlogament, és necessari que els fonaments de la democràcia constitucional i les bases

dels seus drets i deures es discuteixin contínuament en tota mena d’associacions de la socie-

tat civil, i que aquesta discussió formi part de la comprensió i la formació que ha de tenir un

ciutadà abans de prendre part en la vida política. Aquestes qüestions han de formar part de la
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cultura política; no és necessari que ocupin el primer lloc de les preocupacions polítiques

corrents, però sí que han de quedar pressuposades i han de ser operatives en el rerefons.

Quan van ocórrer els bombardeigs de la Segona Guerra Mundial, no hi havia prou coneixe-

ment previ de la gran importància que tenen els principis de guerra justa perquè el fet d’ex-

pressar-los pogués aturar l’ús còmode que s’estava fent del raonament basat en considera-

cions pràctiques de mitjans-fins. Aquest raonament justifica massa coses i massa de pressa, i

proporciona una sortida a les forces dominadores del govern per fer emmudir qualsevol

escrúpol moral que molesti. Quan els principis de guerra no es

discuteixen amb antelació, esdevenen simplement una altra

consideració a sospesar a la balança. Cal que aquests principis

estiguin al seu lloc molt abans que hi hagi guerra i és necessari

que els ciutadans, en general, els comprenguin. El fracàs de

l’estadista rau en part en el fracàs de la cultura política pública

–que inclou la cultura militar i la seva doctrina de la guerra–25

a l’hora de respectar els principis de la guerra justa. 

Cal repudiar completament dues doctrines nihilistes sobre

la guerra. La primera ha quedat expressada en el comentari de

Sherman, segons el qual «la guerra és l’infern», cosa que

implica que qualsevol cosa val per tal d’acabar-la aviat.26 La segona sosté que tots som igual-

ment culpables, estem al mateix sac i, per tant, no és correcte que culpem ningú, ni que ningú

ens culpi. Aquestes dues doctrines –si és que podem dir-ne així– neguen superficialment

totes les distincions raonables; la seva buidor moral queda patent en el fet que les societats

civilitzades decents i justes –amb les seves institucions i lleis, vida civil, cultura de rerefons,

costums– depenen sempre de la possibilitat de fer distincions morals i polítiques. És veritat:

la guerra és una mena d’infern; però, això, ¿per què hauria de significar que qualsevol distin-

ció normativa deixa de ser vàlida? També es pot admetre que, de vegades, tots o gairebé tots

som en algun sentit culpables; però això no significa que tots ho siguem en la mateixa mesu-

ra. En definitiva, en cap moment quedem excusats de les distincions afinades dels principis

morals i polítics i de les restriccions mesurades.27

NOTES

1. El dret a la guerra normalment inclou el dret d’ajudar els aliats. 

2. Evidentment, les anomenades societats liberals de vegades actuen per aquests motius, però això tan sols indi-

ca que poden actuar incorrectament. 

3. Vegeu A Theory of Justice, Cambridge Ma., Harvard UP, 1971, § 58, p.380s.

4. Vegeu Political Liberalism, Nova York, Columbia, 1996, p.14.

5. Abans he dit que en algun moment ens haurem de fer la pregunta de si és mai legítim interferir en la política

dels estats il·legals simplement perquè violen els drets humans, fins i tot encara que no siguin perillosos i agressius -

sinó més aviat dèbils- per als altres estats. Certament, en principi hi ha una raó per intervenir, en aquests casos; tan-

mateix a l’hora de fer-ho haurem de diferenciar entre les civilitzacions avançades i les societats primitives. No tenim
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cap mena de possibilitat d’influir sobre les societats primitives, aïllades, que no tenen cap contacte amb societats

liberals o decents. Però el cas és ben diferent quan parlem de societats més desenvolupades, societats que busquen

comerciar o establir altres acords cooperatius amb les societats liberals o decents. Posem el cas d’una societat desen-

volupada semblant a la dels asteques. Imaginem que si bé aquesta societat no

constitueix un perill per als membres que s’atenen a la Societat de Pobles, en

ella la classe més baixa són esclaus i els membres més joves poden ser sacrifi-

cats en els temples. ¿Disposem de cap estratègia diplomàtica que els pugui

persuadir d’abandonar aquestes pràctiques? Crec que se’ls ha de fer entendre

que si no respecten els drets humans, és impossible que puguin participar en

un sistema de cooperació social que els podria ser molt beneficiós. Un siste-

ma marcat per l’esclavatge i l’amenaça de sacrificis no és un sistema de coope-

ració, i no pot formar part d’un sistema internacional de cooperació. (Vegeu

també §17.1.) ¿És possible que alguna vegada calgui intervenir per la força? Si

les ofenses als drets humans són atroces i la societat en qüestió no respon a la

imposició de sancions, la intervenció per la força en defensa dels drets

humans seria acceptable i requerida. Més endavant [a §15.4] discutiré més

extensament l’afirmació segons la qual si uns pobles queden exposats d’una forma positiva a la civilització liberal i

als ideals i principis bàsics de la cultura liberal, amb el temps poden arribar a acceptar i a actuar d’acord amb els seus

principis i per tant es redueixen les violacions dels drets humans. D’aquesta manera, el cercle de pobles mútuament

atents s’estendrà amb el pas del temps. 

6. S’ha d’admetre que, ben poques vegades, la responsabilitat d’una guerra recau només en un sol bàndol. Però

la responsabilitat també admet graus. Per tant, és ben legítim afirmar que un bàndol té una més gran responsabilitat

que un altre. Dit d’una altra manera: algunes mans brutes són més brutes que d’altres. És important, també, reconèi-

xer que de vegades un poble ben ordenat amb les mans en certa manera brutes pot tenir tanmateix el dret i, fins i tot

l’obligació, d’entrar en guerra per tal de defensar-se. La història de la Segona Guerra Mundial en dóna testimoni. 

7. Aquí segueixo el llibre de Michael Walzer, Just and Unjust Wars (New York, Basic Books, 1977). Es tracta d’un

llibre excel·lent, i el que jo defenso no crec que s’aparti gaire del que ell diu. 

8. L’alt comandament japonès va lluitar durant tota la Segona Guerra Mundial motivat per l’esperit del «bushi-

do», el codi d’honor del guerrer samurai. Els oficials de l’Exèrcit Imperial Japonès van mantenir viu aquest codi i al

seu torn van adoctrinar les tropes regulars japoneses segons la seva disciplina. El bushido exigeix que el soldat prefe-

reixi la mort abans que ser capturat, i penalitza la rendició amb la mort. Els soldats japonesos lluitaven fins al final en

els anomenats atacs «banzai» (el nom prové del crit de guerra «Tenno heika banzai»: «Llarga vida a l’Emperador»)

fins i tot després que haguessin perdut qualsevol possibilitat de complir la missió encomanada. Per exemple, en l’a-

tac japonès a Bougainville en el riu Torokina, al març del 1944, els americans van perdre 78 soldats, els japonesos

més de 5.500. Atacs sense sentit com aquest eren freqüents. El més famós de tots potser és el de Saipan, al juny del

1944. La Convenció de Ginebra sobre rendició va ser dissenyada per evitar casos d’aquesta mena. Però als americans,

per tal de defensar-se , en el Pacífic Sud, no els va quedar més remei que lluitar de la mateixa manera i, en conseqüèn-

cia, normalment cap dels dos bàndols feia presoners o es rendia quan hi havia enfrontaments d’infanteria (les ano-

menades «lluites de foc» entre petites unitats, brigades, companyies). Era deure de l’Emperador, si és que s’adonava

del seu paper, posar-hi mà i procurar pel futur del seu poble; en el seu moment així ho féu. Per als enfrontaments

d’infanteria en el Pacífic, tan diferents de les tropes americanes a França i Alemanya (a excepció de les Waffen SS),

vegeu Eric Bergerud, Touched with Fire (Nova York, Viking, Penguin Books, 1996), p.124-145 i 403-425; i Gerald Lin-

derman, The World within War (Nova York, Free Press, 1997), cap.4. L’explicació que faig del bushido i del banzai és

fidel a les entrades respectives del Oxford Companion to World War II (Nova York, Oxford University Press, 1995), ed.

I.C.B. Dear and M.R.D. Foot. 

9. A Crítica del Judici, Ak.262s., Kant afirma que el coratge del general (Feldherr) el fa més sublim que l’estadista.

En aquest punt, però, crec que Kant s’equivoca, i que un estadista pot mostrar tant o més coratge que un general. 

10. Per al cas de Washington, vegeu Stanley Elkins i Eric McKittrick, The Age of Federalism (Nova York, Oxford

University Press, 1993), p.58-75. Per al cas de Lincoln, vegeu Frederick Douglas: Autobiographies, ed. H.L. Gates (Nova
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York, Library of America, 1994); l’Oració de 1876, quan es va inaugurar el monument Freedmen a Lincoln, en el

Park Lincoln, a Washington D.C., figura en l’apèndix, p. 915-925. 

11. Bismarck no es va adonar de quins eren els interessos reals d’Alemanya a llarg termini, i els seus interessos

de classe i les ganes de ser, ell i només ell, canceller d’Alemanya sovint van tergiversar-li el judici i la motivació.

[Aquest comentari no figura a «The Law of Peoples», sinó en el breu article «50 Years After Hiroshima», recollit a

John Rawls, Collected Papers, Cambridge Ma., Harvard UP, 1999, p.568. En aquest punt de «The Law of Peoples»

Rawls remet a una altra nota al peu anterior, en la qual simplement indica quines foren les «guerres Bismarck», i no

diu res sobre la conducta del canceller alemany. Per aquesta raó, pensem que segurament volia fer el comentari que

nosaltres hem recollit en la nota al peu.]

12. Un aspecte remarcable de Lincoln és la seva actuació desinteressada, com a estadista. 

13. Vegeu les explicacions que fa Churchill sobre el significat de l’expressió «rendició incondicional», a The Hin-

ge of Fate (Boston, Houhghton Mifflin, 1950), p. 685-688. 

14. He tret el terme «emergència suprema» del llibre de Walzer, Just and Unjust Wars, cap.16, p.255-265. 

15. La discussió sobre aquest punt que he tingut amb Thomas Pogge m’ha sigut profitosa. 

16. Però prohibicions com ara torturar els presoners de guerra són encara ben vigents. 

17. Vegeu la discussió alliçonadora que fa Stuart Hampshire sobre això, a Innocence and Experience (Cambridge,

Mass., Harvard University Press, 1989), p.66-78. 

18. Pel que fa a les protestes de Göbbels i altres, vegeu Alan Bullock, Hitler: A Study in Tyranny (London, Old-

ham’s Press, 1952), p.633-644. Vegeu també Omar Bartov, Hitler’s Army (Nova York, Oxford University Press,

1991). En aquest treball s’estudia la caiguda en la brutalitat i la barbaritat en el front de l’est, on la Wehrmacht fou

derrotada. 

19. Pel que fa a aquesta darrera raó, vegeu Gar Alperovitz, Atomic Diplomacy: Hiroshima and Potsdam (Nova York,

Penguin Books, 1985). Si fos cert, la cosa seria especialment greu. No faig cap intent d’estimar la importància relativa

que es va donar a aquestes raons. 

20. Sobre l’intercanvi que van tenir Truman i el senador Russell de l’estat de Georgia, el juny de 1945, vegeu

McCullough, Truman (Nova York, Simon & Schuster, 1992), p.458. 

21. Segons el meu parer, el llibre de Daniel Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the

Holocaust (Nova York: Knopf, 1996) no dóna una visió correcta sobre l’Holo-

caust. Aquest no s’originà, tal com ell diu, en una mentalitat peculiar de la cul-

tura política alemanya, que existia des de feia segles i que els nazis van limitar-

se a expressar. L’antisemitisme era present a Alemanya, però també arreu

d’Europa -a França (n’és un testimoni el cas Dreyfus a finals del s.XIX), a Polò-

nia i Rússia hi hagué progroms i durant la Contrareforma, a finals del s.XVI,

era normal aïllar els jueus en guetos-. La lliçó de l’Holocaust és que un líder

carismàtic d’un estat poderós, militarista i totalitari pot, mitjançant una pro-

paganda fanàtica incessant, incitar una gran quantitat de gent a realitzar plans

terribles i enormement malvats. L’Holocaust hauria pogut passar en qualse-

vol lloc amb un estat així. A més, no és cert que tots els alemanys van sucum-

bir a la fascinació de Hitler i el fet que una part del poble sí que ho fes no pot

explicar-se apel·lant simplement a l’antisemitisme nadiu. Pel que fa a ressen-

yes i discussions del llibre de Goldhagen per part d’escriptors alemanys,

vegeu Unwilling Germans? The Goldhagen Debate, ed. Robert R.Shandley, trad.

per J.Riemer (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998). 

22. Vegeu Martin Gilbert, Winston Churchill: Never Despair, vol.8 (Boston, Houghton Mifflin, 1988), p.259.

23. Vegeu Barton Bernstein, «The Atomic Bombings Reconsidered», Foreign Affairs, 74:1, Gener-Febrer, 1995.

24. Vegeu Gerhard Weinberg, A World at Arms (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), p.886-889.

25. El poder aeri constitueix una temptació que pot fer grans mals. Encara que sigui estrany, la doctrina militar

oficial de la Luftwaffe era correcta (encara que fos per raons incorrectes): el poder aeri ha de servir per donar suport a

l’exèrcit i a l’armada, al camp o al mar. La doctrina militar correcta declara que el poder aeri no s’ha d’utilitzar per ata-
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car civils. El seguiment d’aquesta doctrina, crec, no hauria perjudicat l’eficàcia de l’armada americana i de l’exèrcit

americà a l’hora de derrotar els japonesos. La nostra armada va derrotar l’armada japonesa a Midway, el juny de 1942,

va derrotar la seva flota de portaavions a la batalla del mar de Filipines a tocar de Saipan el juny de 1944, i va inutilit-

zar la seva flota de combat a l’estret de San Bernardino, al nord de Leyte, i a l’estret de Suriago, al sud de Leyte, l’octu-

bre de 1944; mentrestant els «marines» van prendre les illes Marshalls, Guam, Saipan i Iwo Jima, i l’exèrcit va pren-

dre Nova Guinea i les Filipines per acabar amb la batalla d’Okinawa. Això va suposar la fi de la guerra. En realitat,

l’escenari per a una pau negociada ja estava a punt força abans. 

26. Per fer justícia a Sherman, cal dir que en la seva marxa a través de Geòrgia, la tardor de 1864, les seves tropes

tan sols destruïren propietats. No van atacar civils. 

27. Vegeu Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem (Nova York, Viking Press, 1963), especialment les quatre últi-

mes pàgines del Postscript i el que hi diu sobre la funció del judici. 

John Rawls (1921-2002) ha estat considerat el filòsof polític més important del segle xx. Autor de A theory of justice

(1971), obra d’una gran influència en el camp de la filosofia política i en àmbits professionals propers, va ser profes-

sor de Filosofia a la Universitat de Harvard durant una trentena d’anys.

Traducció de l’anglès de Joan Vergés Gifra.

Aquest text ha estat extret de John Rawls, The Law of Peoples, Cambridge (Ma.), Harvard UP, 1999, p. 91-103, § 13.2-

14.5. (Hi ha traducció castellana a l’editorial Paidós, amb el títol El derecho de gentes.) Rawls titula les seccions § 13 i § 14

«Doctrina de la guerra justa», d’on prové el títol dels fragments que traduïm aquí. Aquesta part de l’edició de 1999 de

The Law of Peoples coincideix substancialment amb l’article que Rawls va redactar el 1995 amb motiu de l’aniversari

dels 50 anys del llançament de la bomba atòmica a Hiroshima. Vegeu «Fifty Years after Hiroshima», dins J. Rawls,

Collected Papers, Cambridge (Ma.), Harvard UP, 1999, p. 565-572.
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