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A 

 

Tornem ara a la nostra primera afirmació i, ja que tot coneixement i tota decisió del 
nostre esperit té necessàriament en compte un bé d’una classe determinada, expliquem 
quin és el bé que segons el nostre parer és objecte de la política, i per tant el bé suprem 
que podem perseguir en tots els actes de la nostra vida. La paraula que el designa és 
acceptada per tot el món. Tant el poble com les persones il·lustrades anomenen aquest 
bé suprem felicitat, i segons aquest comú parer viure bé, actuar bé és sinònim de ser 
feliç. Però en el que ja es divideixen les opinions és quant a la naturalesa i l’essència de 
la felicitat, i en aquest punt el poble està molt lluny del que opinen els savis. Uns la 
col·loquen en les coses visibles i que ressalten als ulls, com el plaer, la riquesa, els 
honors; mentre que altres la col·loquen en una altra part. Afegiu a això que l’opinió d’un 
mateix individu varia moltes de vegades sobre aquest punt; malalt creu que la felicitat és 
la salut; pobre, que és la riquesa; o bé quan un té consciència de la seva ignorància, es 
limita a admirar els que parlen de la felicitat en termes pomposos, i dibuixen d’ella una 
imatge superior a la que aquell s’havia fet. 

ARISTÒTIL, Ètica a Nicòmac. 
 
 
 
 

1. Explica breument el contingut del text. 

2. Explica la relació del concepte aristotèlic de «felicitat» amb la resta de la filosofia 
aristotèlica.  

3. Relaciona i compara l’ètica aristotèlica amb una de les tres següents: a) platònica, b) 
cartesiana, c) nietzscheana.  

4. Quina opinió et mereix la tesi del text sobre la felicitat i quin sentit té parlar-ne avui 
en dia? 



 

 
B 

 

Què som, aleshores? Una cosa que pensa. I què és una cosa que pensa? És una cosa que 
dubta, que entén, que afirma, que nega, que vol, que no vol, que imagina també, i que 
sent. Sens dubte no és poc, si tot això pertany a la meva naturalesa. I per què no hauria 
de pertànyer-li? No som jo el mateix que dubta de quasi tot, que entén, malgrat tot, 
certes coses, que afirma que són només aquestes les vertaderes, que nega totes les altres, 
que vol conèixer-ne d’altres, que no vol ser enganat, que imagina moltes coses fins i 
tot contra la seva pròpia voluntat i que en sent moltes mitjançant els òrgans del nostre 
cos? Hi ha quelcom de tot això que no sigui tan vertader com ho és que som, que 
existesc, fins i tot en cas que estigués sempre adormit, que el que m’ha donat la meva 
existència empràs totes les seves forces per enganar-me? Hi ha alguna d’aquestes 
propietats que pugui distingir-se en el meu pensament, o que pugui considerar-se 
separada de si mateixa? És tan evident que som jo qui dubta, entén i desitja que no fa 
falta afegir aquí res per explicar-ho. I també és cert que tenc el poder d’imaginar: encara 
que pugui ser que les coses que imagín no siguin vertaderes, així i tot aquest poder per 
imaginar no deixa d’estar en mi i forma part del meu pensament. Per acabar, també som 
jo el mateix que sent, és a dir, que percep i coneix les coses com a través dels òrgans 
dels sentits, ja que, en efecte, veig la llum, sent el so, sent el calor. Se’m pot dir que 
aquestes aparences són falses, i que estic dormint. Posem que sigui així: de totes formes 
així i tot, és cert que em pareix veure, sentir, sentir el calor, i això és pròpiament el que 
en mi s’anomena sentir, i així considerat, no és altra cosa que «pensar». 
 

R. DESCARTES: Meditacions metafísiques. 
 
 
 
 

1. Explica breument les idees principals del text. 

2. Explica el concepte cartesià de «pensar» i relaciona’l amb el que significa en 
Descartes «realitat».   

3. Relaciona la idea cartesiana de «pensar» amb aquesta mateixa concepció en a) 
Plató, b) els empiristes britànics o c) Kant. 

4. Què opines de la tesi del text i quin sentit té avui en dia? 


