
Pràctica 1/ Descartes amb solució: 
 
Però vaig advertir immediatament que mentre volia pensar així que tot és fals, era necessari 
que jo, que ho pensava, fos alguna cosa; i observant que aquesta 
veritat: «penso, per tant sóc», era tan ferma i segura que les suposicions més extravagants 
dels escèptics no eren capaces de fer-la trontollar, vaig jutjar que 
podia rebre-la sense escrúpol com el primer principi de la filosofia que cercava. Vaig examinar 
després atentament el que jo era, i veient que podia fingir que no 
tenia cap cos i que no hi havia món ni cap lloc on jo em trobés, però que no podia fingir, per 
això, que jo no fos, sinó que, al contrari, del fet mateix que pensava 
que podia dubtar de la veritat de les altres coses se’n seguia molt certament i evidentment que 
jo era, mentre que amb només deixar de pensar, encara que tota la resta que havia imaginat 
fos veritat, no tenia ja cap raó per creure que jo era, vaig conèixer per això que jo era una 
substància tota l’essència i natura de 
la qual és pensar, i que no necessita de cap lloc per ésser, ni depèn de cap cosa material; de 
manera que aquest jo, és a dir, l’ànima, per la qual jo sóc el que sóc, és enterament distinta del 
cos i, fins i tot, més fàcil de conèixer que aquest i, encara que el cos no fos, l’ànima no deixaria 
de ser tot allò que és. (DESCARTES. Discurs del mètode, IV) 
 
1. Expliqueu breument –al voltant de 40-80 paraules– les idees principals del text i com hi 
apareixen relacionades. [2 punts] 
 
En aquest text, Descartes exposa dues idees bàsiques. La primera fa referència al procés 
seguit per tal d'arribar a la primera veritat (penso, per tant existeixo), procés que coneixem amb 
el nom de "Dubte Metòdic", i que consisteix en posar-ho tot en dubte fins arribar a una veritat 
que sigui tan "ferma" i "segura" que no es pugui qüestionar de cap manera, esdevenint així el 
fonament segur de tot el coneixement humà. La segona és la visió cartesiana de l'home, o 
"Dualisme Antropològic", perspectiva que deriva necessàriament de la descoberta de la primera 
veritat. 
 
 
2. Expliqueu breument el significat, en el text, de les següents paraules o expressions –al 
voltant de 5-15 paraules en cada cas. [1 punt] 
 
a) «escèptics» filòsofs que consideren que no existeix cap veritat, i que, si existís, no la 
podríem conèixer. 
 
b) «substància» el que existeix de manera que només té necessitat de si mateix per ser el que 
és. 
 
3. Per què diu Descartes que la seva existència és una veritat «tan ferma i segura que les 
suposicions més extravagants dels escèptics no eren capaces de fer-la trontollar»? (En la 
vostra resposta, haureu de referir-vos als aspectes del pensament de Descartes que siguin 
pertinents, encara que no apareguin explícitament en el text.) [3 punts] 
 
Esquema de la 3a. pregunta: 
 
- Explicar qui eren els escèptics. Parlar de Gòrgies (la seva famosa frase) i de Pirró. l'autèntic 
fundador de l'escola escèptica. 
 
- Explicar què és el Dubte Metòdic, per a què serveix, quines són les seves etapes, i quina és la 
seva conclusió. 
 
- Explicar quin és l'abast de la seguretat de la primera veritat "Cogito ergo sum" (limitat a la 
certesa del jo i a ser un "model d'evidència"), i el paper que juga Déu en la filosofia de 
Descartes. 
 
 
4. Compareu la concepció cartesiana del jo, o de l’ànima, amb una altra concepció del jo que 
es pugui trobar en la història del pensament. [2 punts] 



 
Esquema de la 4a. pregunta: 
 
- Es pot comparar amb la idea d'ànima de Plató o amb la idea d'ànima d'Aristòtil. En el primer 
cas hi trobarem moltes semblances (innatisme, rebuig del cos...), i també diferències 
(Descartes no diu res sobre la immortalitat de l'ànima, o sobre la reminiscència) mentre que en 
el segon cas hi trobarem tesis totalment contràries: per Aristòtil, cos i ànima formen una unitat 
substancial que no es pot separar. Així mateix, per a aquest filòsof el coneixement comença 
inevitablement pels sentits corporals, i per tant, l'ànima no pot prescindir de cap manera d'ells. 
 
5. Creieu que Descartes té raó quan defensa que ell és completament distint del seu cos? 
Raoneu la resposta. [2 punts] 
 
Esquema de la 5a. pregunta 
 
Hauríeu de parlar del problema ment/cos, de les dificultats que té una visió dualista per poder 
explicar la naturalesa humana (per exemple, com es comunica la ment amb el cos), i dels 
avantatges i inconvenients que té una visió monista, com la que es planteja des del paradigma 
cibernètic: l'home és un ordinador biològic, amb un "hardware" material (el seu cervell) i un 
"sorfware" immaterial (el seu pensament) Si això és així, però, com explicar la presència en 
l'ésser humà d'aspiracions religioses o metafísiques, dels valors ètics, del desig de llibertat, de 
la seva capacitat de crear ... Es poden simular totes aquestes característiques en un programa 
informàtic? 
 
 
Pràctica 2 / Descartes amb solució: 
 
Però, allò que fa que molts pensin que és difícil conèixer el que és Déu, i fins i tot el que és la 
seva ànima, és que no eleven mai el seu esperit per damunt de les coses sensibles i que estan 
tan acostumats a no considerar res si no és imaginant-ho —que és una manera de pensar 
apropiada per a les coses materials— que tot allò que no és imaginable els sembla que és 
inintel·ligible. Cosa que és bastant palesa pel fet que, fins i tot els filòsofs, admeten com a 
màxima a les escoles que no hi ha res en l’enteniment que no hagi estat anteriorment en els 
sentits, on, tanmateix, és segur que mai no han estat les idees de Déu i de l’ànima. I em 
sembla que aquells que volen usar la imaginació per comprendre-les fan igual com si, per sentir 
els sons o flairar les olors, volguessin servir- se dels ulls; i amb aquesta diferència afegida: que 
el sentit de la vista no ens assegura pas menys que l’olfacte o l’oïda la veritat dels seus 
objectes respectius, mentre que ni la imaginació ni els sentits ens poden assegurar mai res si 
no hi intervé l’enteniment. (René DESCARTES. El discurs del mètode, IV) 
 
1. Expliqueu breument –al voltant de 40-80 paraules– les idees principals del text i com hi 
apareixen relacionades. 
 
Al contrari del que es pugui pensar, el tema d’aquest text no és Déu, sinó el coneixement 
humà. Descartes hi distingeix dos tipus: el coneixement segur, que és el que obtenim per mitjà 
de l’enteniment, i el coneixement poc fiable, que és el que ens proporciona els sentits i la 
imaginació. Només per mitjà de la raó o enteniment l’esser humà pot arribar a entendre 
“veritats” que es troben més enllà dels límits a què poden arribar els nostres sentits, com ara 
Déu, l’ànima, les veritats matemàtiques o els valors morals. Aquesta dimensió profunda de la 
realitat queda fora de l’abast dels nostres sentits, els quals, segons Descartes, només ens 
informen del nivell “superficial” o immediat de la realitat (qualitats secundàries, com ara el color, 
l’olor, el tacte, etc.) 
 
2. Expliqueu breument el significat, en el text, de les següents paraules o expressions –al 
voltant de 5-15 paraules en cada cas:  
 
- Inintel·ligible: que no es pot entendre, que no es pot captar per la ment 
- Imaginació: capacitat que ens permet de fer una imatge mental d’allò que hem percebut amb 
els nostres sentits.  
 



3. Per què diu Descartes que els sentits no ens poden assegurar mai res si no hi intervé 
l’enteniment. (En la vostra resposta, haureu de referir-vos als aspectes del pensament de 
Descartes que siguin pertinents, encara que no apareguin explícitament en el text.) 
 
Descartes diu que els sentits “no ens poden assegurar res si no hi intervé l’enteniment” perquè 
només la raó és capaç d’anar més enllà de la realitat sensorial, la qual és dinàmica i fugaç, i 
captar el fonament sòlid i permanent (l’estructura subjacent d’ordre matemàtic i lògic) que fa 
possible la realitat tal i com la percebem amb els nostres sentits. Ara bé, aquesta constatació 
no és assequible per a tothom. La majoria de les persones (Descartes diu “molts”) no actuen 
filosòficament, és a dir, no tenen l’hàbit de mirar més enllà (Descartes ho anomena dient que 
“no eleven mai el seu esperit”), i per tant, creuen erròniament que la realitat es redueix a allò 
que poden percebre per mitjà dels seus sentits o bé imaginar. Com que les autèntiques realitats 
no són captables per mitjà d’aquest canal, no poden acceptar que existeixin ni poden arribar a 
comprendre-les. Amb un estil pedagògic, Descartes explica aquest fet per mitjà d’una 
comparació: voler captar Déu o l’ànima per mitjà dels sentits o la imaginació és més erroni que 
voler flairar una olor per mitjà de la vista o bé escoltar una melodia per mitjà de l’olfacte.  
 
4. Relacioneu el tema del text amb una altra posició filosòfica 
 
El text s’ha de relacionar amb Aristòtil. De fet, Descartes cita una frase textual d’aquest filòsof: 
“no hi ha res en l’enteniment que no hagi estat anteriorment en els sentits”. És evident que, per 
a Descartes, Aristòtil s’equivoca, ja que ell mateix ha descobert en la seva ment o ànima 
“veritats” que no pot haver obtingut a través dels sentits, com és el “jo penso, doncs, jo 
existeixo” (cogito, ergo sum), la pròpia idea de Déu o les veritats matemàtiques. Les idees 
relatives a aquestes veritats són “idees innates”, idees que Déu ha imprès en la nostra ànima 
abans de néixer, i per tant, són impossibles de conèixer partint de la nostra experiència 
sensible (a posteriori). És de destacar, doncs, com amb la teoria de les idees innates Descartes 
adopta una filosofia molt platonitzada, que parteix del principi que el coneixement es fonamenta 
en una realitat trascendent, és a dir, situada més enllà del món material que ens envolta, i que 
si bé en el cas de Plató cal situar en el “món de les idees”, en el cas de Descartes cal situar en 
la figura de Déu.  
 
5. Creieu que Descartes té raó en relació amb el que diu en aquest text? Raoneu la resposta. 
 
És difícil analitzar objectivament les idees de Descartes des de la perspectiva del s. XXI, tenint 
en compte les transformacions socials, ideològiques i culturals que Occident ha experimentat al 
llarg d’aquests quasi quatre segles que ens separen. El debat sobre les formes “correctes” del 
coneixemet humà es planteja avui en dia des de la perspectiva interdisciplinar de la lingüística, 
la biologia, la genètica i l’enginyeria informàtica. Per altra banda, és clar per a nosaltres que el 
paper dels sentits i la imaginació és fonamental. Segurament, Aristòtil no s’equivocava quan 
reivindicava el paper imprescidible que juguen els nostres sentits per a poder-nos integrar de 
forma adaptativament òptima al nostre entorn. De fet, una de les branques més 
esperançadores de la bioenginyeria és la que es dedica a “suplantar” els òrgans sensorials 
danyats en persones que han nascut amb una discapacitat, o bé que han patit un traumatisme 
que els limita les seves capacitats perceptives. Així doncs, és clar avui en dia que no podem 
renunciar a cap de les capacitats cognitives de què estem dotats genèticament. Un altre tema 
és saber com potenciar aquestes capacitats, i alhora esbrinar si a través d’elles l’ésser humà 
podrà algun dia superar els reptes a què s’enfronta, com ara véncer la ignorància, garantir la 
pau i el benestar per a tothom, etc.	  


