
 
 
 
 
ATURA’T UNA MOMENT I PENSA-HI 
 
a. El saber, el saber sense més: saber per saber... pot ser, per si mateix, un objectiu, una cosa 

valuosa? 
 
b. Puc saber si m’interessa una cosa que no sé què és o que ni tan sols sé si existeix? 
 
c. Si no sé res... puc fer-me preguntes? Quina mena de preguntes? 
 
d. Puc tenir dubtes sobre les coses que desconec?  
 
e. A internet puc trobar un munt d’informació sobre un munt de coses. Això fa d’internet una 

eina valuosa? 
 
f. Ja tens roba nova, i un mòbil superpotent, però vas a un centre comercial i veus un vestit 

que t’agrada molt i un mòbil encara més potent que el que ara tens. No et calen, però els 
vols: són irresistibles! Resulta, però, que no tens diners... ara bé...  ets afortunat! El centre 
comercial té un oferta extraordinària: et donen el vestit i el mòbil sense haver de pagar res, 
només els has d’ajudar, durant cinc dies, tres hores al dia, a pintar les parets del passadís 
central.  

 

 Imagina ara que el que se t’ofereix no és ni un vestit ni un mòbil, sinó saber una cosa que 
no saps, ser més culte, adquirir un nou coneixement. Estaries disposat a treballar un total 
de quinze hores durant tres dies per a aconseguir-ho? 

 

 Si has respost que no: torna a formular-te i a respondre la pregunta cinquena. 
 
g. Per a conduir un auto o una moto em cal estudiar el codi de circulació i passar un examen. 

Aquesta exigència és justa? 
 
h. «Per a votar i prendre decisions que afectaran tota la meua comunitat no em cal saber res, 

de fet, fins i tot un analfabet pot fer-ho amb igual dret que algú que s’hagi passat la vida 
intentant entendre l’estructura i el funcionament de la societat, que algú que s’hagi 
formulat i mirat de respondre la pregunta què és just.» Aquesta afirmació és, al seu torn, 
justa? 

 
i. Per a conduir-me  a la vida, obrir-me camí, tenir fills i criar-los... tot això es pot fer sense 

cap coneixement previ. Estàs d’acord amb aquesta afirmació? 
 
j. Allò que jo vull és bo per a mi perquè jo sé, espontàniament, què és bo o què no ho és per 

a mi... és a dir, que no puc equivocar-me perquè allò que vull, pel fet de voler-ho és bo. Té 
sentit aquesta afirmació? 

 



k. Aquell qui estudia, llegeix, s’informa i pensa no és menys capaç d’entendre el món i trobar 
solucions als problemes que se li plantegin que aquell que no estudia, no llegeix i s’amoïna 
sobretot per entretenir-se. És veritat això? 

 
l. Aquell que es desentén del món i només es preocupa per ell mateix, no és culpable de res 

del que passi. És innocent de què passi en el món perquè ell no ha fet res. Té sentit aquesta 
afirmació? 

 
m. Si allò que ens fa humans és la nostra racionalitat, com més racional sigui i com més coses 

sàpiga, més plenament humà serà. Estàs d’acord amb aquesta afirmació? 
 
n. Aquelles persones que són models per a mi ho són, només o essencialment,  pels diners 

que tenen i per la fama de què gaudeixen. Estàs d’acord amb aquesta afirmació? 
 
o. Sempre tindré les mateixes oportunitats que tinc ara d’aprendre i sempre tindré les 

mateixes possibilitats de (re)orientar el meu futur. Creus que aquesta afirmació és veritat? 
 
p. «Sovint, per a entendre i aprendre una cosa que em resultarà apassionant, hauré 

d’aprendre abans coses que més aviat em fastiguejaran.» Té sentit aquesta afirmació? Un 
compositor, abans de compondre obra mestra haurà haver estudiat solfeig? 

 
q. Què és l’única cosa que no em podran prendre mai? 
 
r. Quin serà el moment culminant de la meua vida? Què serà l’única cosa que tindrà valor 

aleshores? 
 
s. Realment estic obert a aprendre? Realment hi ha coses interessants? O potser, més aviat, 

allò que vull és que em deixin tranquil i que no em portin la contrària? 


