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Unitat 1

Jo i els altres. 

Consciència ètica

identitat
autoconeixement i autoestima

ètica 
ètica de mínims i ètiques de màxims

valor
valors explícits i valors ocults

llibertat i decidir

PARAULES CLAU

Qui sóc? Com sóc? Què vull?

Qui sóc jo? Com sóc? Què vull?
Qui són els altres? Com són?
Què volen?
Cadascú és com és, cadascú vol
el que vol. Tots tenim el mateix
dret a ser com som i a construir
una vida feliç. 
Som diferents, però volem viure
junts, perquè ens necessitem els
uns als altres; necessitem sentir-
nos estimats, sentir-nos mem-
bres d’un grup. Junts podem fer
moltes més coses que aïllats.
Viure junts i feliços no és automà-
tic, ni fàcil. Tot el que faig té con-
seqüències en la meva felicitat i en
la dels altres, per tant ens caldrà
vigilar, estar atents a la conduc-
ta i a les decisions que prenem.
La meva identitat i la dels altres,
la conducta, les causes i les con-
seqüències, la llibertat i la presa
de decisions són alguns dels ele-
ments de reflexió que trobaràs en
aquesta primera unitat. Tots són
imprescindibles en aquest deli-
cat art de viure junts i feliços.
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Una bandera és un símbol d’identitat d’un grup.

L’ètica és un conjunt de criteris d’orientació. 

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

1. Reconèixer la pròpia identitat, acceptar-la i estimar-
la. Acceptar l’existència d’identitats diferents i respec-
tar-les.

2. Comprendre el concepte d’ètica i el seu paper per viu-
re i conviure.

3. Conèixer i diferenciar els conceptes d’ètica de mí-
nims i ètiques de màxims.

4. Fer valoracions morals raonables i raonades.

5. Reconèixer els valors com a motors de la conducta.

6. Valorar la llibertat i comprendre les dificultats d’arri-
bar a ser lliure.

Llibertat és decidir.



1. La persona i la identitat 

1.1. Què és la identitat? 

Per tal d’identificar una persona necessitem diverses informacions: el
nom, dades sobre la seva família, la nacionalitat, la llengua, l’activitat
professional, els grups o col·lectius de què forma part, les qualitats o ca-
racterístiques físiques, psicològiques… Tot això forma part de la iden-
titat personal.

«Cada persona és un món», diu la dita popular. I és ben cert! Totes
les persones ens sentim identificades amb un seguit d’elements que
sentim ben nostres, que formen part del nostre «jo». Necessitem sen-
tir que som algú, que formem part d’un grup, que estem arrelats a uns
orígens… La identitat té molt més a veure amb el sentiment* que amb
la racionalitat. Per això és una bestiesa discutir sobre qüestions identi-
tàries: cadascú se sent com se sent i això no és discutible. L’un es pot
sentir català, l’altre, espanyol; un tercer, basc, o francès, o europeu; ca-
dascú ha nascut en un país i en un poble concret. N’hi ha que són més
simpàtics que d’altres, i d’altres que són més intel·ligents que els uns.
Podem simpatitzar amb un equip de futbol o amb un altre sense que
hagi de ser el millor del món, ni que guanyi sempre. Alguns se senten
membres d’una determinada comunitat religiosa; n’hi ha que se sen-
ten més propers a una determinada línia política o de pensament; els
uns se senten més còmodes amb una determinada estètica o manera de
vestir; d’altres s’identifiquen més amb un tipus de música, etc.

Les persones no som millors o pitjors per la nostra identitat. Ningú
no és millor o pitjor que un altre pel seu nom, per la seva nacionalitat
o pels seus orígens, ni per la seva família, ni per sentir-se membre d’un
grup o d’un altre.
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Unitat 1Unitat 1

Sentiment. Disposició emocional en-
vers una cosa o una persona. Coneixe-
ment immediat no explicable només
mitjançant els sentits. Intuïció més o
menys confusa que no es pot justificar
racionalment.

V O C A B U L A R I

identitat

PARAULES CLAU

La llengua i alguns costums folklòrics de
cada país formen part important de la
identitat de molts dels seus ciutadans.

A C T I V I T A T S

1.1. Formeu grups de quatre o
cinc i jugueu al joc dels personat-
ges. Un membre del grup es pen-
sa un personatge i els altres l’han
d’endevinar fent preguntes de res-
posta tancada («sí» o «no»). Dos
intents fallats d’encertar el nom
del personatge signifiquen quedar
eliminat. El qui l’endevina es pen-
sa el personatge per a la partida se-
güent. Un membre del grup fa de
secretari i apunta les preguntes que
es fan.

1.2. Observeu les dades que figu-
ren en un DNI (Document Na-
cional d’Identitat) i anoteu-les.
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autoconeixement i autoestima

PARAULES CLAU

Treballar en grup enriqueix l’autoconei-
xement de totes les persones que estan in-
volucrades en el treball.

És molt important saber acceptar-nos.

A C T I V I T A T S

1.3. Fes una mica d’interioritza-
ció; pensa i escriu: Qui sóc? Com
sóc? Què vull?

1.4. Presenteu-vos per parelles,
explicant-vos allò que heu escrit
en l’activitat anterior.

1.5. Completeu la informació de
l’activitat 1.4. aportant el que l’un
veu de l’altre.

SABIES QUE…?

L’autoestima s’aprèn, canvia i es pot millorar. Cap als cinc o sis anys comen-
cem a formar-nos un concepte de nosaltres mateixos a partir de les experièn-
cies viscudes i de com ens veuen els altres, de manera especial els pares, però
també els mestres, els companys, els amics, etc.

1.2. L’autoconeixement i l’autoestima 

És important dedicar atenció a la nostra identitat: tenir-ne cura, conèi-
xer-la, enriquir-la i estimar-la. Tot això es pot fer a través de l’autoco-
neixement i de l’autoestima.

L’autoconeixement és un concepte psicològic que implica conèi-
xer-nos a nosaltres mateixos, amb les nostres capacitats i virtuts, però
també amb les nostres limitacions i defectes. 

L’autoestima és el concepte que un individu té de si mateix, de la
pròpia identitat. Es pot tenir una bona autoestima o una baixa autoes-
tima, segons el grau de satisfacció de la pròpia identitat.

Hàbits com la interiorització, la reflexió o la introspecció són molt
convenients per progressar en aquests camins de l’autoconeixement i
per aconseguir una bona autoestima. També ens hi ajuda una bona re-
lació amb els altres; els amics i les amigues ens poden ajudar molt a co-
nèixer-nos millor i a valorar-nos.

Hem de tenir present que sense una identitat sòlida i flexible, sen-
se un autoconeixement i una bona autoestima, no podem créixer de
manera equilibrada, ni tampoc relacionar-nos harmònicament amb els
altres. Només des del «jo» podem avançar cap al «tu» i cap al «nosal-
tres». Normalment, darrere de relacions malaltisses, basades en la infe-
rioritat i la submissió, o bé en la superioritat, l’abús i el domini, hi ha
una manca important d’autoconeixement i una baixa autoestima.

RECORDA

Les identitats nacionals i religio-
ses continuen estant al darrere de
guerres i conflictes contempora-
nis. Moltes vegades aquests senti-
ments, molt vius i molt importants
per a les persones, són manipu-
lats per provocar conflictes, des-
pertar odis i actituds negatives i
són utilitzats al servei de grans in-
teressos que resten a l’ombra.



El pensador, de Claude Rodin.

2. La persona i l’ètica 

2.1. Què és l’ètica? 

De tant en tant sentim a parlar, per exemple, d’ètica
professional, o sentim a dir que una conducta deter-
minada no ens sembla ètica. Què vol dir això?

Des de ben antic, podríem dir que des de sempre,
els humans hem considerat que hi ha bones i males
conductes. És a dir que, interiorment, aprovem o
desaprovem, o fins i tot condemnem les accions que
veiem al nostre voltant. Quan transformem aquest
fet gairebé instintiu en una reflexió sistemàtica i or-
denada apareix el pensament ètic.

L’ètica és la reflexió sobre el comportament humà
per considerar-lo com a correcte o incorrecte. Es trac-
ta de pensar i raonar com ens hem de comportar i per
què, què ens semblen bones i què males conductes,
en quines circumstàncies, etc.

Podem plantejar-nos un seguit de preguntes molt
importants: Per a què volem l’ètica? ¿Ens és necessà-
ria? ¿No n’hi ha prou que cadascú faci el que li sem-
bli? ¿No deu ser, en el fons, una manera de voler do-
minar-nos? Per què se’ns han d’imposar normes? Al
llarg d’aquesta unitat mirarem de respondre-les, en-
cara que sigui de manera molt breu.
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Unitat 1Unitat 1

ètica

PARAULES CLAURECORDA

La paraula ètica ve del grec êthos, que significa ‘hàbit,
costum, manera de ser, caràcter’.

A C T I V I T A T S

1.6. Imagina’t que un jutge que ha de fer justícia en un cas
canvia la seva decisió a canvi d’una quantitat important
de diners. Quina opinió et mereix aquest fet? Per què?

1.7. Escriu tres exemples de conductes que et semblin
clarament reprovables, tres exemples de conductes cla-

rament bones i tres que et semblin dubtoses o amb as-
pectes contradictoris. Després parleu-ne entre tota la
classe. 

1.8. Us heu posat fàcilment d’acord en quines són bones
i males conductes de l’activitat anterior ? Per què?



2.2. L’ètica per viure 

En primer lloc necessitem l’ètica perquè volem tenir una vida feliç.
D’entrada ens pot semblar que per ser feliços en tenim prou amb la

llibertat, que ens deixin en pau, que puguem fer el que ens doni la gana
i que no ens vinguin a amargar l’existència amb normes, esforços, sacri-
ficis i altres històries. Però ben aviat ens adonarem que no és tan fàcil.
A vegades les coses són complicades; ens podem trobar en situacions
en què totes les opcions presenten aspectes positius i aspectes negatius
i costa decidir què deu ser més convenient. 

A vegades hi ha coses que resulten extraordinàriament atractives i
temptadores, però que no ens convé fer si mirem una mica més enllà de
la satisfacció immediata. També ens trobem amb la situació contrària:
hi ha coses que ens demanen esforç i que a curt termini no són gaire
gratificants, però que més tard ens proporcionaran una gran satisfac-
ció i que ens aniran preparant un futur feliç. Per exemple: un esportis-
ta d’elit segurament ha de renunciar en molts moments a anar-se’n de
gresca amb els amics, per descansar o per entrenar, però aquesta renún-
cia li permet assolir a la llarga uns èxits que l’omplen de satisfacció. I al
revés, si opta constantment per la diversió immediata, probablement
més tard experimentarà la frustració de no haver assolit els objectius es-
portius que esperava. 

Tampoc hem d’entendre que la vida ha d’estar feta de renúncies,
sacrificis i esforços. No, la realitat no és aquesta. Més aviat hem de
tendir a fer compatible el fet de passar-nos-ho bé i preparar-nos un
bon futur. Però també és cert que sovint experimentem aquesta con-
tradicció entre la satisfacció immediata i la felicitat a la llarga. És
indubtable que el que faig avui afecta el meu demà, i si em deixo
portar exclusivament pel que em ve de gust en aquest moment, sen-
se pensar en les conseqüències que pot tenir a mitjà o llarg termini,
potser més endavant m’adonaré que no sóc a temps de fer el projec-
te de vida que m’il·lusionava. Hauré fet tard. A vegades felicitat i fa-
cilitat no s’assemblen gaire. El repte està a aconseguir un equilibri
raonable.

La reflexió ètica, entre altres coses, ens aporta això: cal posar seny,
perquè les coses tenen conseqüències i la precipitació irreflexiva ens pot
dur a on no voldríem. Hi ha una dita que ho expressa ben clarament:
«Quan hom no sap a on va, acaba anant on no volia anar.»
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La felicitat d’assolir el cim demana esto-
nes de duresa i esforç. La felicitat no sem-
pre és fàcil ni immediata.

Moltes vegades no hi ha contradicció en-
tre passar-m’ho bé ara i preparar-me un
bon futur. 

A C T I V I T A T S

1.9. Analitza aquestes dues activitats: estudiar i prendre drogues. Quins
són els efectes a curt termini de cada una d’aquestes activitats? I els efec-
tes a llarg termini? 



2.3. L’ètica per conviure 

També necessitem l’ètica per poder conviure, és a dir, viure junts amb
altres persones que també volen ser felices i tenen el mateix dret que jo
a ser-ho.

I per a què volem viure junts? No seria millor viure aïllats i que ca-
dascú fes la seva vida? Això tindria alguns avantatges, com ara més lli-
bertat individual i el fet de no haver de compartir un mateix espai ni
repartir-nos els recursos. Però, d’altra banda, és clar que viure aïllats
també comporta moltes limitacions: ¿Podem imaginar-nos vivint ab-
solutament sols en una illa deserta? De fet, no només els humans, sinó
la majoria de les espècies més evolucionades viuen en grup. La natu-
ra, en la seva evolució i després de moltes provatures, ha determinat
que viure en grup té més avantatges que inconvenients: ens aporta se-
guretat, distribució de funcions, possibilitats impensables per a un in-
dividu sol, etc.

Si decidim viure en grup pels grans guanys que ens aporta, també
hem d’estar disposats a acceptar algunes limitacions. La meva conduc-
ta ja no és només cosa meva. Abans hem dit que tot el que faig té con-
seqüències sobre el meu futur. Ara hi hem d’afegir que la meva conduc-
ta té conseqüències en els altres, en la seva felicitat o en el seu sofriment.
Les coses que fem, no només les fem, sinó que «ens les fem» els uns als
altres. 

La reflexió ètica ens ha d’ajudar a trobar també quines són les con-
ductes adequades per fer compatible la meva felicitat i la dels altres.
A vegades apareixen interessos, desitjos o drets oposats. Llavors, dis-
cernir quina és la conducta més adequada pot resultar molt compli-
cat. L’ètica ens ha d’aportar uns criteris d’igualtat i justícia mínims
per poder conviure.
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Unitat 1Unitat 1

La natura ha determinat que els éssers
vius visquin en grup.

A C T I V I T A T S

1.10. Quin judici et mereix una
acció com ara robar? Quina rela-
ció té amb el que acabem de llegir?

1.11. Reflexiona sobre el compor-
tament humà envers la sexualitat.
El desig sexual forma part de la na-
turalesa humana (i animal). Pen-
ses que d’això es dedueix que en
podem fer qualsevol ús? Què opi-
nes de fets com la prostitució, la
violació i la pederàstia? 

Necessitem l’ètica per conviure.
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Per fer qualsevol activitat junts hem de
tenir normes i regles.

En els darrers anys s’ha generalitzat el fenomen que anomenem globa-
lització. Les persones estem cada cop més barrejades en societats molt
plurals i diversificades. Convivim persones de moltes cultures, religions,
costums, llengües, etc. Si volem viure junts ens hem d’entendre. De la
mateixa manera que hem de parlar un llenguatge comú, hem d’establir
uns comportaments mínims comuns per poder conviure. En aquest
context ha anat prenent força el concepte d’ètica de mínims. 

L’ètica de mínims és la recerca d’aquelles conductes mínimes que
tothom hauria de respectar. És difícil decidir què ha de formar part d’a-
quests mínims comuns i on ha de començar la diversitat, però el que és
clar és el següent:

• L’ètica de mínims ha de procurar justícia, és a dir, igualtat de pos-
sibilitats per a tothom.

• L’ètica de mínims ha de fer possible la convivència, és a dir, ha d’es-
tablir unes «regles del joc» comunes, sense les quals no és possible «jugar». 

• L’ètica de mínims ha de fer possible el pluralisme, això és, garantir
que cadascú pugui construir el seu projecte personal de vida. Paradoxal-
ment, sense igualtat no hi ha pluralisme possible per a tothom. Quan
no hi ha cap norma, els més forts s’imposen i l’abús esdevé l’única nor-
ma. Llavors, la immensa majoria no pot edificar el seu projecte de vida
feliç. El desig de pluralisme i llibertat ha d’anar acompanyat del respec-
te per la diferència.

Trobar aquests mínims comuns demana pouar amb profunditat en
totes les tradicions, fer un important esforç d’introspecció i dialogar
amb humilitat, obertura i sentit crític, amb ganes de trobar els grans
punts en comú.

Família multicultural.

2.4. L’ètica de mínims i les ètiques de màxims 

ètica de mínims

PARAULES CLAU



Però, per ser feliç, ningú no en té prou amb una ètica de mínims.
Podríem dir que és necessària, però no suficient. Per això ens calen
també les ètiques de màxims.

Les ètiques de màxims són ofertes de sentit de la vida que com-
porten un seguit de valors i de conductes que presenten camins cap
a la felicitat i la plenitud humana. Ho diem així, en plural, perquè
aquí sí que hi ha d’haver lloc per a la pluralitat d’ofertes: no tothom
ha de trobar el mateix sentit a la vida ni ha de tenir el mateix projec-
te de felicitat. 
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Unitat 1Unitat 1

«En la felicitat i en el sofriment haurem

d’abstenir-nos d’infligir als altres allò

que no ens agradaria que se’ns infligís.» 

«No fereixis els altres amb allò que 

et fa sofrir a tu.» 

«Allò que no voldries que et fessin,

no ho facis als altres.» 

«No facis als altres allò que si et fessin 

a tu et causaria pena.» 

«Allò que per a tu és detestable, no ho

facis al teu pròxim.Aquesta és tota la

Llei, la resta són comentaris.» 

«Tracteu els altres tal com voleu que ells

us tractin.» 

«No desitgeu per als altres allò que no

desitgeu per a vosaltres mateixos.» 

«La bona naturalesa és aquella que es

reprimeix per no fer a l’altre allò que no

seria bo per a ella.» 

«Allò que us irrita de la conducta dels

altres envers vostre, no els ho feu 

a ells.» 

«Cap de vosaltres no és veritablement

creient fins que no vol per al seu germà

allò que vol per a ell mateix.» 

Maha–vı–ra
Fundador del jainisme
Índia
Segles VI–V aC 

El Buda
Fundador del budisme
Nepal
Segles VI–V aC

Confuci
Fundador del confucianisme
Xina
Segles VI–V aC 

Maha–bha–rata

Gran epopeia sànscrita d’autor desconegut
Segle VI aC 

Talmud bab

Recopilació jurídica del judaisme
Versió babilònica segle V aC 

Jesús de Natzaret
Fundador del cristianisme
Israel-Palestina
Segle I

Baha–’ Alla–h 
Fundador del bahaisme
Iran
Segle XIX

Zaratustra o Zoroastre
Fundador del zoroastrisme o mazdaisme
Iran
Dates incertes entre els segles X i VI aC 

Isòcrates
Filòsof
Grècia
Segles V–IV aC 

Mahoma
Fundador de l’islam
Aràbia
Segles VI–VII

Els deu manaments són un codi ètic molt
antic del judaisme.

A C T I V I T A T S

1.12. Reflexioneu en grup sobre
la sorprenent coincidència de tan-
tes tradicions, tan distants en el
temps i en l’espai, en l’anomena-
da «regla d’or». Per què creieu que
es dóna aquesta proximitat ètica?

1.13. Comenta les dues frases se-
güents. Què creus que volen dir?
Quina t’agrada més?
a) «La meva llibertat acaba on co-
mença la de l’altre.»
b) «La meva llibertat comença allà
on comença la de l’altre.»

ètiques de màxims

PARAULES CLAU

Un exemple de l’ètica de mínims és l’anomenada «regla d’or». Mal-
grat la gran diversitat de cultures i creences de la humanitat, aquesta
formulació ètica apareix en la majoria de les tradicions religioses o fi-
losòfiques. Fixa-t’hi:



3. L’ètica, els valors i la conducta 

Hem dit que orientar-se, decidir quin és el millor camí per trobar la fe-
licitat per a mi i per als altres, no sempre és fàcil. Què fa que decidim
fer una cosa o una altra? Els valors.

3.1. Què entenem per valors? 

Un valor és una cosa que val. Quan diem que una cosa val volem dir
dues coses:

• Que és valuosa, important, apreciada, estimada.
• Que serveix, que és útil per a alguna cosa. 
Agafant aquests significats de la paraula, direm que els meus valors

són aquelles coses que per a mi són molt importants perquè em servei-
xen per ser feliç. 

Els valors són les meves prioritats*, els meus criteris de decisió. Da-
vant de qualsevol situació, interiorment valoro i decideixo allò que em
sembla més bo, és a dir, decideixo d’acord amb els meus valors. Les me-
ves actuacions revelen quins són els meus valors reals. Aquesta valora-
ció moltes vegades es fa de manera automàtica, sense tenir-ne cons-
ciència, però, si volem reflexionar sobre la conducta, ens hem de fixar
en els valors, ja que en són la causa. Valors, ètica i conducta estan ínti-
mament relacionats. 15

Prioritat. Preferència, el fet de venir
abans en l’ordre.

V O C A B U L A R I

SABIES QUE…?

L’estudi dels valors i la seva influèn-
cia en l’acció es coneix amb el nom
d’axiologia.

A C T I V I T A T S

1.14. Quins són els teus valors principals?

1.15. Has decidit què faràs quan acabis l’ESO? Quins valors hi ha darre-
re d’aquesta decisió?

L’amistat i el respecte per la diferència
són valors perquè generen felicitat.

valor

PARAULES CLAU



3.2. Les incoherències 

Quan ens pregunten quins són els nostres valors, gairebé sempre ens
vénen al cap coses boniques com l’amistat, la llibertat, la solidaritat,
la pau, la justícia, etc. Però sabem que la nostra conducta no sempre
obeeix a aquests valors: de vegades observem o tenim comportaments
egoistes que no lliguen amb allò que hem proclamat com «els nostres
valors». No hi ha ningú que sigui absolutament coherent entre allò que
diu i allò que fa. Tots cometem contradiccions, grans o petites.

Per què passa això? Vol dir que som uns hipòcrites i que no ens atre-
vim a dir el que de debò és important per a nosaltres? Potser hi ha al-
guna cosa d’això, però sobretot és degut al fet que en nosaltres conviuen
dues menes de valors:

• Els valors explícits* o conscients són aquells que sabem que tenim
i que volem tenir.

• Els valors ocults o inconscients són aquells que no sabem que te-
nim o que no volem reconèixer que tenim. 
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Unitat 1Unitat 1

A C T I V I T A T S

1.16. Explica una incoherència
personal i una incoherència social.

Explícit. Explicat clarament, enunciat
completament.

Incoherència. Manca de coherència,
contradicció entre l’actuació i el pen-
sament.

V O C A B U L A R I

valors explícits i valors ocults

PARAULES CLAU

Incoherència.

Aquestes dues menes de valors actuen simultàniament, de vegades
entren en competència i guanya qui guanya. Quan els valors ocults
s’imposen als valors explícits caiem en la incoherència*. 

Els valors inconscients són molt poderosos, ja que actuen d’amagat
i sovint ens sorprenen. És important fer l’esforç de descobrir-los; és la
manera de tenir control sobre nosaltres mateixos. La millor manera de
fer-ho és observar i analitzar la nostra conducta, és a dir, prendre cons-
ciència de les coses que fem. Tal com hem dit, els nostres actes revelen
els nostres valors.



La publicitat delata alguns dels valors so-
cials ocults.

3.3. Els valors socialment dominants 

Les societats, igual que les persones, també tenen valors
explícits i valors ocults. 

Els valors socials explícits són els que qualsevol socie-
tat proclama com a desitjables per a tots els ciutadans. Una
bona manera de conèixer-los és mirant els plans d’educa-
ció. En totes les lleis d’educació es proclamen uns valors en
què convé educar els ciutadans, ja sigui mitjançant les ma-
tèries o les tutories i activitats formatives diverses, o per
mitjà d’alguna assignatura específica, com ara Educació
per al desenvolupament personal i la ciutadania. Els con-
tinguts que trobaràs en aquest llibre formen part dels va-
lors socials explícits. Hi trobem valors relacionats amb el
respecte, els drets humans, la llibertat, la democràcia, la
justícia social, etc.

Però també hi ha els valors socials ocults. Són els que
no es proclamen ni s’expressen mai, aquells que no cal en-
senyar formalment, ni tan sols parlar-ne; són tan presents
en la manera de fer i de viure que es transmeten sols, per
contagi. Qui ens ha parlat mai dels diners com un valor en
el sentit que diem ara? I en canvi, ¿no és veritat que resul-
ten decisius en les conductes de les persones? També aquí
tenim camins ben clars per descobrir-los. 

La publicitat és potser el camí més directe per detectar
els valors socials ocults. Els publicistes busquen vendre un
producte i, per tant, l’embolcallen amb tota una sèrie de
característiques que saben que agradaran als consumidors:
luxe, prestigi, sexe, imatge, èxit… Això delata que saben
que aquests són valors ocults molt poderosos, capaços
d’influir en la conducta de moltes persones.

Els mitjans de comunicació, sobretot la ràdio i la tele-
visió, també ens donen bones pistes sobre els valors so-
cials reals. Lluiten per l’audiència, per tant, miren de donar allò que
creuen que els radiooients i teleespectadors desitgen. En conseqüència,
els programes de més audiència ens informen dels valors reals de molts
espectadors i també dels responsables de cada mitjà.

Finalment, en aquest terreny dels valors, mereix una atenció especial
el món dels videojocs. N’hi ha de moltes menes, de molt bons i de molt
dolents, però no deixa de sorprendre que una societat com la nostra
faci un negoci tan pròsper de jocs que promouen la mala educació, la
violència, la droga, el racisme, el sexisme, les violacions, la delinqüèn-
cia, la conducció temerària, etc., quan de manera explícita condemna
radicalment aquestes conductes. Aquesta mateixa societat després s’es-
candalitzarà quan algun consumidor d’aquests productes posi en pràc-
tica alguna de les conductes apreses i practicades en els jocs. 
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A C T I V I T A T S

1.17. Quins diries que són els va-
lors dominants en la nostra so-
cietat?

1.18. Retalla un anunci d’un diari
o revista i analitza quins valors su-
posa que té el possible comprador.



4. Decidir amb llibertat 

4.1. Què és la llibertat?

Què és la llibertat? Quan actuem amb llibertat? A primera vista podem
pensar que la llibertat és fer allò que «ens dóna la gana». ¿Però realment
és així?
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Unitat 1Unitat 1

A C T I V I T A T S

1.19. Fes un mapa conceptual del
text de Jaume Colomer.

1.20. Creus que la llibertat con-
sisteix a fer allò que et «dóna la
gana»? Per què?

1.21. Intenta explicar amb pa-
raules teves què és la llibertat.

Podem concloure amb l’autor del text anterior que la llibertat és la ca-
pacitat de decidir amb plena consciència i assumint les conseqüències. 

4.2. «Estar lliure» i «ser lliure»

Decidir amb llibertat i amb plena consciència no és un exercici fàcil. La
llibertat depèn de factors externs, però sobretot de factors interns de
cada persona. Ho podem explicar a partir de dues expressions ben sen-
zilles: «estar lliure» i «ser lliure».

L’expressió «estar lliure» fa referència a les condicions externes de la
persona, a les seves circumstàncies. Hom «està lliure» quan no està tan-
cat, quan no està lligat, quan no se sent pressionat per res, quan no l’apres-
sa cap obligació, quan no se sent sotmès a cap poder arbitrari, etc.

Diu Fernando Savater (1992) que les coses les fem res-
ponent a una ordre, seguint un costum o per capri-

ci. Cadascuna d’aquestes coses incideix d’una manera o al-
tra en la nostra conducta, encara que amb una intensitat
diferent. Els alumnes van a l’escola per obligació. Quan es
vesteixen o es renten les dents, segurament ho fan per cos-
tum (encara que també ho considerin una obligació). Les
ordres s’obeeixen per por dels esbroncs i de les sancions que
s’obtindran en cas de no complir-les, o per afecte a les per-
sones que les donen. Els costums s’obeeixen per comoditat
(hom s’estalvia de pensar i decidir cada vegada), i també
per la pressió de conformitat del grup. Les ordres i els cos-
tums tenen en comú, però, que vénen de fora. En canvi, els
capricis vénen de dins. Els capricis neixen espontàniament
de nosaltres, sense que ningú no ens els imposi, però no sa-
bem si broten per imitació d’algú, per influència de la pu-
blicitat o de l’entorn social o per dur la contrària a una
ordre rebuda. Aparentment, quan actuem per caprici ens
sentim més lliures, però normalment seguim només un im-
puls, sense que hi hagi hagut cap presa de decisions, sense
que hi hagi hagut exercici de llibertat.
La llibertat és poder dir sí o no a una determinada cosa. La
faig o no la faig. Em convé, i per tant la faig, o no em con-
vé i, per tant, no la faig. La llibertat és decidir. Però tam-
bé és adonar-se que s’està decidint i assumir-ne les conse-

qüències. És el contrari de deixar-se emportar per una or-
dre, un costum o un caprici. Això no vol dir que no sigui
convenient, a vegades, actuar seguint ordres, costums o ca-
pricis, però només s’actua lliurement quan es fa una cosa
perquè es creu convenient.

JAUME COLOMER I VALLICROSA,
Vela Major, revista de l’Editorial Barcanova, 

núm. 2, gener 1995.

llibertat i decidir

PARAULES CLAU

Llibertat és decidir.
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La llibertat sense ètica pot generar greus
desequilibris i injustícies. 

Un pres de consciència és una persona que
no està lliure pel fet de ser lliure. El perio-
dista marroquí Ali Lmrabet va estar em-
pressonat vuit mesos l’any 2003 i s’ha
convertit en tot un símbol en la lluita per
la llibertat d’expressió.

L’expressió «ser lliure», en canvi, fa referència a una condició inte-
rior, depèn d’un mateix, depèn de la capacitat de resistir les pressions
externes i de decidir, malgrat tot, allò que hom creu més just i oportú.
Una persona que «és lliure» és capaç de desobeir una ordre o una llei
greument injusta; és capaç de defensar serenament les seves opinions
encara que estiguin en contra de les de tot el grup; és capaç de resistir
la pressió dels altres, de vegades dels amics, quan creu que actuen ma-
lament. Per «ser lliure» és imprescindible la fortalesa interior. 

Però per ser lliure també cal ser capaç de cedir, de renunciar, de no es-
tar rígidament aferrat als interessos (¿o són ells qui ens tenen aferrats a
nosaltres?), capaç d’esforçar-se, de controlar els impulsos i de no ser es-
clau dels capricis. La llibertat també demana moderació i austeritat.

Només les persones que «són lliures» es poden enfrontar a les cir-
cumstàncies que no ens deixen «estar lliures». No cal dir, per tant, que
resulta molt més important «ser» que «estar», encara que també és més
difícil i més incòmode. Però són les persones lliures les que fan canviar
el món, perquè són les que no es dobleguen davant les situacions amb
què es troben, sinó que són capaces d’enfrontar-s’hi. Necessitem per-
sones lliures per construir un món lliure i just. 

4.3. Conclusió 

La llibertat és el bé més preuat que tenim després de la vida. Però amb la
llibertat sola no n’hi ha prou. La llibertat la volem per poder ser feliços per-
sonalment i col·lectivament. Llibertat és decidir i per decidir bé ens calen
criteris, és a dir, els valors i la reflexió de l’ètica. Emprar bé la llibertat de-
mana seny (atenció amb les conseqüències), sentit de la justícia (fer com-
patible la meva felicitat i la dels altres), fortalesa interior (capacitat de re-
sistir pressions) i moderació (resistint els impulsos i no quedant atrapat
en les coses). Aquestes actituds constitueixen tot un programa de vida.

A C T I V I T A T S

1.22. Resumeix les diferències que veus entre «ser lliure» i «estar lliure».

1.23. Quins diries que són els enemics més importants de la llibertat?

1.24. Quines ordres o quines lleis estaries disposat a desobeir?

SABIES QUE…?

Els objectors de consciència són ciu-
tadans que es neguen a obeir alguna
llei contrària a la seva consciència.
Tradicionalment s’ha aplicat aquest
nom a les persones que s’han negat
a anar a la guerra o a fer el servei mi-
litar. A Espanya, l’obligatorietat del
servei militar es va abolir a finals de
l’any 2001, després d’anys de lluita,
presons i desobediències.



Arxiu    Edició    Visualització    Preferits    Eines    Ajuda

Endarrere Cerca

El racó d’Internet

Preferits

VinclesAdreça www.espaibarcanova.cat
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INTRODUCCIÓ

La desobediència a les lleis injustes és una de les formes més contundents de provocar que canvïin. Un exemple
el tenim en la llarga lluita per l’objecció de consciència a Espanya. 

TASCA

Busqueu informació sobre què és l’objecció de consciència i quina ha estat la seva història a casa nostra. Feu-
ho entre tota la classe. Formeu grups i repartiu-vos els diferents aspectes que us proposem en el guió o d’altres
que el mateix treball us suggereixi. Cal que acompanyeu el text amb fotografies. El treball, incloent-hi les imatges,
no ha de tenir més de deu pàgines i cal que l’elaboreu en format Word. Finalment haureu de fer una presentació
oral per als vostres companys i companyes, amb el suport d’un document en format PowerPoint.

PROCÉS

El guió que us suggerim per fer el treball és el següent:

RECURSOS

Per poder elaborar aquest treball, cal que consulteu el web www.espaibarcanova.cat.

1. Definició del terme i antecedents històrics
2. Els pioners a Espanya
3. Associacions d’objectors i campanyes
4. Diferents modificacions legislatives
5. Objecció de consciència, servei civil i insubmissió
6. Evolució del nombre d’objectors i insubmisos
7. Final del servei militar obligatori
8. Altres formes d’objecció de consciència: professional, fis-
cal, científica…

Grup d’objectors de consciència al ser-
vei militar concentrats davant el Go-
vern Militar de Barcelona l’1 de març
del 1989 en protesta per la detenció de
tres companys insubmisos.



autoconeixement

bona autoestima

conèixer-la 
ens aporta

sentir-nos-en 
satisfets ens aporta
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LES PERSONES

• seny
• justícia
• fortalesa
• moderació

Esquema de la unitat

tenim

identitat
(sentiment 

no discutible 
i respectable)

quan els valors
ocults s’imposen
als valors explítics

caiem en

però demana

decidir amb
llibertat

de

per

per

ètica

per

mínims

màxims

conviure

viure

explícits

ocults

incoherències

valors

per

per
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Unitat 1Unitat 1
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Resum gràfic

identitat 1.1.

autoconeixement i autoestima 1.2.

ètica 2.1.

Diverses informacions formen part de la identi-
tat personal: el nom,dades sobre la família, la
nacionalitat, la llengua, l’activitat professional,
els grups o col·lectius de què forma part, les
qualitats o característiques físiques, psicolò-
giques… 

L’autoconeixement és un concepte psicolò-
gic que implica conèixer-nos a nosaltres ma-
teixos, amb les nostres capacitats i virtuts i
també amb les nostres limitacions i defectes. 
L’autoestima és el concepte que un individu
té de si mateix, de la pròpia identitat.

L’ètica de mínims és la recerca d’aque-
lles conductes mínimes que tothom hau-
ria de respectar. Ha de procurar justícia,
fer possible la convivència i el pluralisme.
Les ètiques de màxims són ofertes de
sentit de la vida que comporten tot un
seguit de valors i de conductes, que pre-
senten camins cap a la felicitat i la ple-
nitud humana. 

ètica de mínims i ètiques de màxims 2.4.

L’ètica és la reflexió sobre el comporta-
ment humà per considerar-lo com a cor-
recte o incorrecte. Es tracta de pensar i
raonar com ens hem de comportar i per
què, quines són les conductes que ens
semblen bones i quines les que ens sem-
blen dolentes, en quines circumstàn-
cies, etc.
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valor 3.1.

Un valor és una cosa que val. Els meus
valors són aquelles coses que per a mi
són molt importants perquè em servei-
xen per ser feliç. Els valors són les me-
ves prioritats, els meus criteris de de-
cisió. 

Els valors explícits o conscients
són aquells que sabem que tenim
i que volem tenir. La societat els
proclama com a desitjables per a
tots els ciutadans. Hi trobem va-
lors relacionats amb el respecte,
els drets humans, la llibertat, la
democràcia, la justícia social, etc.
Els valors ocults o inconscients
són aquells que no sabem que te-
nim o que no volem reconèixer que
tenim. 

llibertat i decidir 4.1.

La llibertat és la capacitat
de decidir amb plena cons-
ciència i assumint les con-
seqüències. 

valors explícits i valors ocults 3.2.
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1.25. Dissenya el teu «carnet d’identitat». Què
t’agradaria que hi figurés?

1.26. Estàs satisfet de la teva identitat? T’agra-
des? Què voldries canviar de tu mateix? Creus que és
possible canviar?

1.27. Inventa’t un test per mesurar l’autoestima.
Contesta’l tu i després passa’l a un company. Contes-
ta tu també el que et passi el teu company. Compa-
reu els resultats que us donen a tots dos.

La persona i l’ètica

1.28. Creus que s’han de posar límits a la ciència
i a la tecnologia? Quines aportacions ha de fer l’ètica
a la ciència?

1.29. Feu un debat a classe amb persones que de-
fensin que s’ha de posar límits a la ciència i a la tècni-
ca i amb persones que defensin la posició contrària. 

1.30. En el curs passat i en aquest mateix llibre
trobaràs moltes referències a la Declaració Universal
dels Drets Humans. Amb quina de les coses que has
estudiat sobre l’ètica la relacionaries? 

1.31. Quina de les proposicions següents et con-
venç més:
a) Hi ha d’haver una única ètica universal, vàlida per
a tothom.
b) L’ètica és una qüestió personal, cadascú pot tenir
la seva opinió ètica.

1.32. Llegeix el text següent i respon les pregun-
tes que hi ha més avall:
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Món global, ètica global 

E l nostre món d’avui és plural. Convivim persones
que pensem de manera diversa, de diferents tra-

dicions culturals, religions, ideologies... Només cal pas-
sejar-se per les nostres ciutats. Una pluralitat que pot
ser més o menys pacífica però que sovint complica la so-
lució dels problemes comuns. Entre tots, podríem anar
cercant dins d’aquest pluralisme allò que ens pot unir
en l’àmbit dels valors o dels drets fonamentals de les
persones i dels pobles. Així podríem construir una so-
cietat on es pugui donar una cooperació i no una mera
coexistència.
Els nous problemes de la nostra societat (ecològics, de dis-
tribució de recursos, tecnologies que afecten els períodes
en què la vida és més fràgil...) ens han fet prendre una
forta consciència que som una mateixa espècie que com-
parteix una mateixa biosfera. Moltes d’aquestes qües-
tions ens afecten com a humanitat i, per tant, cal cercar
solucions globals i no limitades a determinats territoris.
Cal, doncs, posar-nos d’acord en allò bàsic i, al mateix
temps, deixar un ampli marge de llibertat per a totes les
altres qüestions. Així, aquests nous projectes ètics volen
ser respectuosos amb les diferents tradicions culturals i re-
ligioses.
Aquest plantejament suposa una certa alternativa a la
màxima «cadascú que faci el que vulgui, mentre no in-
terfereixi la legítima llibertat de l’altre». Perquè això
conduiria a l’explotació del més dèbil, al neoliberalisme
econòmic salvatge, a no tenir en compte les minories cul-
turals. Així la fórmula del necessari pluralisme ètic no
hauria de significar que tot valgui, sinó que en allò que
fa referència als projectes de felicitat, cadascú pot perse-
guir els seus i convidar els altres a seguir-los, mentre es
respectin uns mínims irrenunciables comuns a tota la
humanitat.
Les propostes que es poden denominar ètiques de mínims
cerquen aquests irrenunciables ètics que haurien d’ac-
ceptar totes les ètiques de «màxims». Anomenem, en can-
vi, ètica de «màxims», aquelles ètiques que presenten un
sistema de béns ordenats de forma jeràrquica; i ofereixen
models de vida i inviten a orientar la pròpia conducta
per tal d’assolir una vida plenament realitzada o feliç. 
El problema que presenten aquestes ètiques de mínims és
determinar la manera com es poden arribar a definir
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a) Subratlla els fragments més significatius del text.
Després, tria’n un, el que et sembli més representa-
tiu, i escriu-lo en el teu quadern.
b) Explica què vol dir aquesta frase del text: «Aquest
plantejament suposa una certa alternativa a la màxi-
ma “cadascú que faci el que vulgui, mentre no inter-
fereixi la legitima llibertat de l’altre”.» A quin plante-
jament fa referència? 
c) Escriu la teva opinió sobre la frase subratllada en la
pregunta anterior.
d) En el text es parla d’ètica de mínims, d’ètica de mà-
xims i de pluralisme. Què vol dir cada un d’aquests
conceptes?
e) Resumeix en quatre línies la idea bàsica d’aquest
text.
f ) El text acaba amb el plantejament d’un problema.
Quines respostes creus que es deuen donar en la con-
tinuació d’aquest text? Quines hi donaries tu?

L’ètica, els valors i la conducta

1.33. Aquest matí t’has llevat i has vingut a clas-
se. Per què ho has fet? Què t’ha empès a fer-ho?
Quins valors dominen en la teva decisió?

1.34. Escolliu per grups una sèrie de televisió.
Analitzeu quins valors hi són presents. Quins es pre-
senten com a bons? Quins es presenten com a do-
lents? Trieu imatges o escenes concretes que justifi-
quin la vostra resposta.

Decidir amb llibertat

1.35. Moltes vegades, un cop acabada una gue-
rra, es descobreix que s’han comès molts abusos. De
vegades algunes persones són detingudes i portades a
judici per crims contra la humanitat (assassinats, tor-
tures, violacions, etc.). Sovint l’acusat mira de defen-
sar-se dient que ell només «complia ordres». Creus
que és una excusa vàlida? Totes les ordres s’han d’obeir?

1.36. Els teus amics s’emborratxen en una festa i
et conviden a fer-ho tu també. Algú comença a treure
un «porro» o unes «pastilletes». Te n’ofereixen. Et sents
pressionat? Et sents lliure? Pensa què faries; no cal
que ho diguis ni que ho escriguis. Per què ho faries?

1.37. Quines condicions diries que són necessà-
ries per decidir amb llibertat?

1.38. Llegeix amb atenció les frases següents.
Després, per escrit, explica’n el significat i digues si
hi estàs d’acord o no:
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aquests mínims, de tal manera que puguin ser acceptats
per totes les cultures i sistemes ètics.

JOAN CARRERA I CARRERA. «Món global, 
ètica global». Quadern Cristianisme i Justícia, núm. 18.

«Les cadenes de l’esclavitud només lliguen les mans: és la
ment allò que fa l’home lliure o esclau.» Franz Grillparzer 

«Només se’ns atorgarà la llibertat externa en la mesura
exacta que haguem sabut, en un moment determinat, des-
envolupar la nostra llibertat interna.» Mahatma Gandhi

«La llibertat sense educació és sempre un perill; l’educa-
ció sense llibertat resulta vana.» John F. Kennedy

«La disciplina sense llibertat és tirania; la llibertat sen-
se disciplina és caos.» Cullen Hightower

«L’ambiciós és un esclau de les moltes coses que desitja;
l’home lliure és el que no desitja res.» Edward Young

Estudiants universitaris cremant fotografies de Wiranto i Susi-
lo Bambang Yudhoyono, tots dos generals d’exèrcit retirats que
aspiraven a presidents d’Indonèsia l’any 2004. Tot i les protes-
tes dels ciutadans en contra d’un govern militar, el 20 de setem-
bre del 2004 l’exgeneral Yudhoyono va ser elegit president.


