
 
 
 
 

 

QUÈ ÉS L'HOME? 
 
«Què és l'home?» Aquesta és, segurament, una de les qüestions més 
importants que s'han de demanar i que depèn, en gran mesura, del nostre punt 
de vista sobre la naturalesa humana. El significat i el propòsit de la vida humana, 
què hem de fer, i el que podem esperar realitzar, son qüestions que queden 
fonamentalment afectades pel que pensem que sigui la naturalesa "real" o 
"vertadera" de l'home. Però existeixen molts punts de vista conflictius respecte 
al que realment és la naturalesa humana. [...] La Bíblia veu a l'home com creat 
per un Déu trascendent que té un propòsit definit per la nostra vida. «La 
naturalesa real de l'home és la totalitat de les relacions socials» va dir Marx (en 
les seves Tesis sobre Feuerbach 1845). Marx va negar l'existència de Déu i va 
sostenir que cada individu és un producte de la societat humana en què viu. 
«L'home està condemnat a ser lliure» va escriure Sartre, a França en els anys 40. 
Sartre va negar l'existència de Déu, però també va negar que estiguéssim 
determinats per la nostra societat ni per qualsevol altra cosa [...] 
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QÜESTIONS 
 
a. En el transcurs de la història, l’ésser humà ha estat definit de molt diverses 

maneres, les principals de les quals són les que teniu a continuació.  
 

 L’ésser humà és un animal racional. 

 L’ésser humà és un animal polític (social) 

 L’ésser humà és una criatura creada a imatge i semblança de Déu. 

 L’ésser humà és un animal sensitiu (o sensible). 

 L’ésser humà és una part de l’univers sotmès al destí. 

 L’ésser humà és un homo faber. 

 L’ésser humà és la totalitat de les relacions socials. 

 L’ésser humà és pura voluntat. 

 L’ésser humà és una passió inútil. 
 



Cerqueu què signifiquen i exposeu per escrit (penseu que, quan siguem a 
classe, se us demanarà que expliqueu oralment aquestes definicions i que 
demostreu que les heu enteses). 

 
b. Torneu a llegir el fragment inicial i exposeu-lo amb les vostres paraules. 
 


