
 
 
 

 

 

 

 

 
 
FILOSOFIA  
 

EXERCICI D’INTRODUCCIÓ A LA FILOSOFIA 

 
Llegiu atentament el següent text:  
 

 

 

 

“[...] l’home comença existint, es troba, sorgeix en el món, i poc després es defineix. 
L’home [...] sols serà després, i serà tal com s’hagi fet. [...] L’home és l’únic que no 
sols és tal com ell es concep, sinó tal com ell es vol [...] l’home és responsable del que 
és [...] està condemnat a ser lliure. Condemnat, perquè no s’ha creat a si mateix, i no 
obstant, d’altra banda, perquè un cop llançat al món és responsable de tot el que fa. 
[...] L’elecció és possible en un sentit, però el que no és possible és no triar. Pot 
sempre triar, però he de saber que, si no trio, també trio [en este cas, triaria no 
triar]. 
 
[...] 
 
[El individus] apareixen en un món pel qual es troben condicionats, del qual formen 
sempre part, i que contribueixen ells mateixos a condicionar de la mateixa manera 
que la mare condiciona el seu fill i el fill la condiciona al seu torn des que està en 
gestació.” 
 
Jean Paul Sartre, L’existencialisme és un humanisme, 1947 (fragments) 

 
En aquestes línies trobareu dues idees fonamentals: per una banda la idea que 
l´ésser humà és un ésser a qui no li queda més remei que fer-se, que construir-se 
ell mateix perquè és lliure (és a dir no determinat en la seua conducta i valors 
vitals) i conscient d’ell mateix, és a dir de la seua existència i d’aquella seua 
llibertat: de la seua existència lliure (i per això obligada a triar, a triar com vol 
ser i, per tant, com ha de comportar-se). D’altra banda, l’ésser humà es troba 
condicionat pel seu entorn, que el determinarà en les seues eleccions vitals i en 
les possibilitats de què disposa per construir-se. 
 
1.  Un cop vist això, mireu ara de respondre aquestes preguntes: 
 

a) Què és el que fa que l’ésser humà sigui responsable de si mateix? 



 
b) Segons este text, l’home pot renunciar a la seua llibertat? (Tant si 

responeu a aquesta qüestió afirmativament com si ho feu negativament, 
justifiqueu-la; digueu per què i citeu un fragment del text que recolze la 
vostra resposta.) 

 
c) Què significa que l’ésser humà es troba condicionat? Quan diem que 

l’home es troba condicionat volem dir el mateix que quan diem que és un 
ésser històric (determinat per la seua època) i lligat al seu context 
sociocultural? 

 
2.  Finalment, feu-ne un comentari del text. 
 

 


