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I TU, QUÈ HI DIUS?

2.1. Tria cinc adjectius amb els quals definiries l’ésser humà. Ordena’ls de més a menys importància i justifica
el perquè d’aquest ordre.

2.2. Quins aspectes creus que han evolucionat més en l’ésser humà des de la prehistòria? Quins aspectes
creus que no han evolucionat gaire?

2.3. Per què podem afirmar que l’ésser humà és una gran meravella? 

L’ésser
humà

Una gran meravella

U N I TAT

2

ÚNIC 

Drets i deures

RELACIONAL

Cerca la 
FELICITAT PLENA 

La sexualitat = 
expressió de l’AMOR 

Respecte i protecció

Dignitat 

Capacitats
Consciència 

ÉSSER HUMÀ = PERSONA 

- amb el transcendent

- amb el medi natural

- amb si mateix
- amb els altres

En quasi totes les cultures i creences, l’ésser humà ha estat considerat una meravella, un
ésser especial i diferent de la resta d’éssers vius. Per què? Per la seva capacitat intel·lec-

tual i de pensament; per la seva consciència d’ésser que té una història, és a dir, amb un
passat, un present i un futur; per la possibilitat de preguntar-se sobre els esdeveniments;
per la seva capacitat d’«intuir» que tot el que existeix ha estat obra d’«Algú» (el Transcen-
dent, Déu…), etc.

D’altra banda, l’ésser humà és l’únic capaç de comprendre i acceptar la seva responsa-
bilitat en la continuació de la creació. Sap que necessita aprendre a gaudir-ne, a transfor-
mar-la i a millorar-la. Però també sap que només pot fer-ho amb relació als altres éssers
humans. 

Tu, com a persona, tens davant teu un gran repte: descobrir el camí de la felicitat ple-
na. De fet, tots els éssers humans intentem comprendre el propi origen i el destí, donar
valor al present i adreçar-lo vers la construcció d’un futur millor per a tothom. Per a al-
gunes de les grans religions, aquesta és la tasca més important. Aquesta felicitat plena, el
cristianisme l’anomena Regne de Déu.
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El mirall d’en Kam

«En un petit poble, hi vivia un camperol
molt treballador que es deia Kam.

Sempre havia volgut visitar la capital del seu
país. Un dia, va poder complir el seu somni. En
arribar a la gran ciutat, va quedar meravellat
amb tot el que veia. Després de recórrer-la, va
decidir tornar a casa, no sense comprar, abans,
uns quants regals per a la seva família. Quan es-
tava a punt per marxar, va veure en una botiga
un objecte molt estrany que mai no havia vist.
Era rodó i brillava com un tros de metall. S’hi
reflectia el rostre d’un home, que semblava mi-
rar sorprès en Kam. Però no va quedar aquí la
cosa, ja que l’home imitava exactament tot el
que feia en Kam. Qui devia ser aquesta perso-
na? En Kam no havia vist mai abans un mirall;
així doncs, sense pensar-s’ho, va comprar aquell
màgic tros de metall. El va embolicar, el va po-
sar al fons de la bossa i es va encaminar de retorn a casa. Tenia moltes preguntes a fer a l’home que havia vist i
que tan familiar i, alhora, tan estrany li semblava.

Quan va arribar a casa, va ser rebut amb molt d’entusiasme per la seva família, especialment quan va desem-
bolicar els regals. Van celebrar una festa en honor seu, i, un cop acabada, en Kam se n’anà a treballar al camp. Mentre
era fora, la seva filla, que s’havia adonat que a la bossa del pare hi quedava un paquet, el va treure i el va obrir.

—Mira això! El pare ha portat una noia maca a casa i l’ha amagada amb arts màgiques en un tros de metall.
La dona d’en Kam va sentir el que deia la filla, va agafar el mirall i va veure la cara d’una dona. De segui-

da es va engelosir.
—Home cruel! Ha dut una dona de la ciutat perquè ocupi el meu lloc! 
El pare d’en Kam es va acostar a les dones. Va observar el mirall i va dir:
—Per què ha portat aquest vell? De segur que vol menjar-se el meu arròs i dormir al meu llit!
Els plors i els crits feren tornar en Kam. En veure’l, la seva dona començà a donar-li cops. 
—Ets un malvat, per haver portat aquesta mala dona perquè ocupi el meu lloc!
—I per portar aquest vell lleig! —va cridar el seu pare.
—I per portar aquesta noia estúpida! —va exclamar la filla.
—Anem a veure el sacerdot i que ens digui què vol dir tot això —va dir en Kam.
Anaren tots a veure què deia el sacerdot. Cadascú li explicà el que havia vist al mirall.
—Mmm! L’únic que veig és el rostre d’un vell i savi sacerdot. 
Després, els va explicar què és un mirall i com havien caigut tots en el parany.»

ROBERT FISHER

Cuento popular de Corea, dins Cuentos para pensar (traducció i adaptació) 

Obelisc

Tu ets únic Carta a un amic

«N o puc donar-te solucions a tots els problemes de la
vida, ni tinc respostes per als teus dubtes o temors,

però puc escoltar-te i cercar-les al teu costat.
No puc canviar el teu passat ni el teu futur, 
però, quan em necessitis, seré allà.
No puc evitar que ensopeguis, 
només puc oferir-te la mà perquè t’agafis i no caiguis.
Les teves alegries, el teu triomf i els teus èxits no són meus, 
però gaudeixo, sincerament, quan et veig feliç. 
No puc impedir que t’allunyis de mi, 
però puc desitjar-te el millor i esperar que tornis.
No puc posar-te límits a les teves actuacions, 
però puc oferir-te l’espai necessari perquè puguis créixer.
No puc dir-te qui ets ni qui hauries de ser. 
Només puc estimar-te tal com ets i ser el teu amic.
Sí, em sento feliç: tinc més amics dels que podia imaginar-me. 
Allò que ells em diuen m’ho demostra, allò que sento per tots ells ho demostra.
Veig la resplendor en els seus ulls, el somriure espontani 
i l’alegria que senten en veure’m.
Visc la joia de la pau i de la confiança quan els veig i quan enraonen: 
sigui en l’èxit, sigui en el silenci, sigui en la pena, sigui en el neguit, 
sigui com sigui… estic content, perquè quan penso en els amics, 
sé que puc comptar amb ells.»

JORGE LUIS BORGES

Fragment de Carta a un amigo (traducció) 
Emecé 

A C T I V I T A T S

2.4. Per parelles, intenteu reflectir els moviments de l’altre, com si fóssiu
un mirall. Intercanvieu-vos els papers. Després, comenteu les sensacions
que heu experimentat.

2.5. Què creus que vol explicar el conte de la pàgina anterior? Què vol dir
que «havien caigut tots en el parany»?

2.6. Què diferencia una persona de les altres, a més de l’aspecte físic?

2.7. Quines característiques ha de tenir per a tu un amic? Coincideixen
amb les que podem deduir del text Carta a un amic?

2.8. De manera semblant al text Carta a un amic, què diries a un amic que
té dificultats en l’estudi? I a un altre que té el costum de dir paraules lletges?



– Som iguals. No obstant això, descobrim que el fet
de ser únics va lligat a una característica comuna de les
persones: a tots ens han estat donats i reconeguts trets fí-
sics, intel·lectuals, emocionals, ètics, espirituals… que
ens fan iguals, tot i que els treballem o els fem servir de
manera diferent. 

1.2. Amb consciència

Totes les persones hem d’anar descobrint i construint la
nostra vida, de manera que les respostes que donem a
cada situació estiguin ben raonades. Aquest és un apre-
nentatge que cal fer per actuar correctament i responsa-
bilitzar-nos de les conseqüències dels nostres actes.

Per donar les respostes adequades a cada situació, les
persones interrelacionem les capacitats des de la cons-
ciència, des d’on prenem les decisions personals, que ningú no pot subs-
tituir ni prendre per un altre. Diem que la consciència personal es loca-
litza en el propi interior.
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A mesura que et vas fent gran, descobreixes que la
vida que t’envolta no és tan fàcil d’explicar ni de
comprendre com les històries que et narraven
quan eres petit. Segurament has estudiat i après
que tots els éssers vius «neixen, creixen, es repro-
dueixen i moren»; però la realitat de la vida no és
tan senzilla ni de viure ni d’explicar. 

Tot i que físicament semblem iguals, hi ha 
alguna cosa que ens fa diferents. Aquesta és la
grandesa i, alhora, el misteri, del gran do de 
la vida.

1.1. Complexos, únics i iguals, alhora

Els éssers humans tenim diferents característi-
ques:

– Som complexos*. Les persones som una 
realitat complexa, dotada de diverses capacitats:
físiques, emocionals, intel·lectuals, artístiques, es-
pirituals… Som éssers autònoms*, és a dir, amb
capacitat de projectar amb llibertat la nostra vida.

Les capacitats o disposicions naturals que tota
persona posseeix no es donen aïllades. Totes aquestes capacitats es rela-
cionen i interactuen i les podem descobrir, enriquir i fer créixer.

– Som únics. L’ésser humà es pot valdre de totes les seves capacitats.
Però no tothom les utilitza de la mateixa manera. Per això diem que tots

som únics i singulars, perquè ca-
dascú respon de manera diferent
davant la realitat que ens envolta.

Diuen que no hi ha una perso-
na en tot el món que tingui les ma-
teixes empremtes digitals, o que
tingui el mateix timbre de veu, o,
fins i tot, que tingui exactament els
mateixos gustos. Les persones són
tan diferents les unes de les altres
que, tot allò que hom no pensi, no
faci o no decideixi, ningú no podrà
fer-ho en lloc seu. 

Per això diem que cada perso-
na, home o dona, és única i dife-
rent. No som còpia ni succedani
de cap altra persona.
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Complex. Que comprèn mol-
tes parts diferenciades entre
si, però, alhora, relacionades
entre si també, de manera
que donen unitat al conjunt.

Autònom. Que actua per ell
mateix, que pren decisions
pròpies.

El pensador, de Rodin.

Cadascú pot desenvolupar 
les pròpies capacitats.

1. Éssers singulars 

R E C O R D A

Els éssers humans som complexos i únics, iguals i, alhora,
diferents.

R E C O R D A

A través de la consciència, la persona es coneix a si mateixa, decideix la seva
manera d’actuar en cada moment, valora els seus actes i s’adona de les se-
ves conseqüències.

Iguals i diferents, alhora.

2.9. Escriu cinc aspectes que et diferenciïn dels
companys de classe i cinc aspectes en què coinci-
deixis. Comenta’ls amb un company i comproveu
en què us assembleu i en què no.

2.10. Per parelles o en petit grup, elaboreu una llis-
ta d’accions que fem les persones de manera autò-
noma (lliurement) i una altra llista d’accions que
fem de manera condicionada. Feu una llista amb les
conclusions a què heu arribat entre tota la classe. 

2.11. Fes un autoretrat per escrit. Què és allò que hi
destaques de tu mateix?

2.12. Escriu una acció positiva i una altra de nega-
tiva que hagis fet a casa, a l’escola o amb els amics i
pensa en les conseqüències que se n’hagin pogut de-
rivar per a tu o per als altres. 

2.13. Fes una llista de persones que destaquin en els
àmbits següents: esportiu, musical, polític, religiós...
Digues quines capacitats creus que desenvolupen.

A C T I V I T A T S



El fet de viure els valors de la dig-
nitat i el respecte es concreten en ac-
tituds solidàries com aquestes:

– La promoció de la justícia i la
solidaritat*: en les relacions perso-
nals quotidianes, a l’escola, en el re-
partiment de les riqueses...

– La denúncia de qualsevol acció
o situació de menyspreu o margina-
ció de l’altre.

– La participació en accions de
protecció i millora de la natura.

– La col·laboració en la millora
de les possibilitats i les condicions de
vida de les persones i els pobles més
desfavorits...
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1.3. Amb dret a la mateixa dignitat i a ser respectats 

L’article 1 de la Declaració Uni-versal dels Drets Humans diu: «Tots els
éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de
raó i consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraterni-
tat.» 

Aquesta afirmació és important, ja que reconeix que tota persona
té el dret de viure i desenvolupar-se sense patir cap tipus de manipu-
lació, explotació o agressió contra la seva vida per part de ningú. 

Descobrir, conèixer i valorar les pròpies possibilitats (il·lusions,
qualitats, habilitats…) fa que siguem capaços de descobrir, conèixer i
valorar les aptituds i les possibilitats dels altres. Això ens porta a res-
pectar i a compartir el que som i el que fem, tot enriquint-nos mú-
tuament.

El pensament ètic mundial*, que es basa en el respecte a tothom,
sigui de la cultura que sigui, tingui les creences que tingui, segueixi
una ideologia o una altra, regeix el comportament de les persones i de
les societats.

Aquests dos principis o valors suprems, mateixa dignitat i respec-
te mutu, són la base de la Declaració Universal dels Drets Humans,
acordada per l’Organització de les Nacions Unides (ONU) l’any
1948. 

Per als cristians, la dignitat i el respecte mutu també són valors 
suprems que tenen la seva concreció en el manament de l’amor de
Jesús: «[...] que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat.» 
(Jn 15,12) 

D’altra banda, el reconeixement de la dignitat de la persona i del
respecte mutu és un deure que els pobles i les nacions han de tenir en
compte i fer realitat en els seus àmbits d’actuació: social i cultural, po-
lític i econòmic, sanitari, religiós...
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Pensament ètic mundial.
Conjunt de comportaments,
normes i valors que regulen la
conducta humana, per a tota
la humanitat i totes les cultu-
res i creences.

Edifici de l’ONU a la ciutat de
Nova York.

Quan respectem les persones,
tots ens n’alegrem.

R E C O R D A

– Tots els éssers humans són mereixedors de respecte mutu ja que neixen
amb la mateixa dignitat.
– El fet de viure els valors de la dignitat i el respecte mutu es concreta en ac-
tituds solidàries i de promoció de la justícia.

«On tu dius llei,
jo dic Déu!
On tu dius pau, justícia, amor,jo dic Déu!
On tu dius Déu,
jo dic llibertat, justícia, amor!»

PERE CASALDÀLIGA

V O C A B U L A R I

Solidaritat. Fet de compartir
les idees, els propòsits i les
responsabilitats amb els al-
tres.

A C T I V I T A T S

2.14. Escriu la definició dels termes següents: consciència, dignitat i ètica
mundial.

2.15. Fes una llista de les actituds a què fa referència el text Carta a un
amic de la pàgina 29. 

2.16. Llegeix i relaciona els textos bíblics Lv 19,18 i Jn 15,12. Quina és
la novetat que presenta Jesús, respecte del text del Levític? Per què Jesús
es posa com a exemple d’amor? 

2.17. Busca informació sobre l’ONU i redacta’n una explicació breu.
Esmenta dos objectius o finalitats importants d’aquesta organització.

2.18. Parleu en grups reduïts dels aspectes que podrien formar part d’u-
na ètica comuna a tota la classe o a tota l’escola. Trieu-ne cinc i expliqueu
per què han de ser acceptats per tothom. Després, entre tota la classe, se-
leccioneu els més importants i confeccioneu un mural.

2.19. Fes una breu reflexió sobre els valors de què parla el poema de Pere
Casaldàliga que hi ha en aquesta pàgina.

Totes les persones tenim la ma-
teixa dignitat.



2.2. Amb els altres 

Des del seu naixement, la persona descobreix
que no està sola i que el seu creixement integral
depèn, en gran manera, dels altres. 

– La família: és l’àmbit on les persones apre-
nen i desenvolupen les seves primeres experièn-
cies de relació amb els altres. Proporciona com-
panyia, afecte, suport incondicional, estabilitat
emocional i inicia en la dimensió transcendent
de la vida. En el si de la família s’aprèn a valorar
els altres des de l’estima, el respecte i la col·la-
boració. 

– L’escola: és el lloc d’aprenentatge dels diversos coneixements i de
la convivència amb els altres companys. El suport i l’ajut dels educadors
proporcionen orientació i criteris, conviden a la participació, enri-
queixen la vida dels alumnes i fomenten la relació amb els altres. 

– Els amics: de manera espontània i natural les persones formen
grups en què el vincle que els uneix és l’amistat. La relació d’amistat
es basa en la pràctica de valors com la lleialtat, el respecte, la justícia,
la solidaritat, l’honestedat i la sinceritat. Els amics aporten la possi-
bilitat de desenvolupar afeccions i de relacionar-se i comunicar-se en
un ambient de cordialitat i alegria.

– La societat: l’amistat predisposa a la inter-
relació entre les persones i a la participació en els
diferents àmbits de la societat. Així, quan una
persona creix en un entorn social regit per l’a-
mor i el respecte, aprèn a situar-se en el món
com un ésser capaç de participar-hi amb res-
ponsabilitat.

L’Església catòlica, responent a la missió de
servei a la persona i de compromís en la cons-
trucció del món, orienta i convida els cristians a
viure els valors de l’evangeli (l’estima, el respecte,
la justícia, la solidaritat, la pau...) enmig de la fa-
mília, l’escola, els amics i la societat (1Pe 3,15-16;
GS,1).
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L’ésser humà creix i progressa gràcies al domini i a l’ús de les pròpies
capacitats físiques i intel·lectuals. Però allò que el fa ser persona i l’aju-
da a dotar de sentit la seva existència és la relació i la comunicació que
estableix amb l’entorn social, amb l’entorn natural i amb el
Transcendent (Déu). 

En aquest sentit, la mateixa Bíblia, en referir-se a la creació de la
humanitat, vol explicar, d’una manera poètica, la necessària comuni-
cació i relació que hi ha entre la persona i Déu, entre les persones i amb
l’entorn. 

El creixement, el progrés i la realització personal i relacional es dóna
a diversos nivells: amb un mateix, amb els altres, amb la natura i amb
Déu.

2.1. Amb un mateix

Conèixer i estimar-se un mateix, sense
menysprear-se, sense deixar de fer allò
que hom creu que ha de fer i d’arribar
on pot arribar, ajuda a progressar i a 
realitzar-se a la vida. És una disposició
que afavoreix el creixement personal
correcte i condueix a la felicitat.

La relació amb un mateix passa
per:

– L’autoconeixement*: és la presa
de consciència de les qualitats i els de-
fectes que un té.

– La valoració d’un mateix: és
l’acceptació de les pròpies capacitats i
limitacions, donades per l’aprenentatge, l’entorn i el moment històric
en el qual un viu.

– L’autoestima*: és la visió positiva i oberta de les pròpies capacitats.
Per als cristians, Jesús ensenya que conèixer-se un mateix i estimar-se

és construir la pròpia persona segons la voluntat de Déu, que ha creat tot
ésser humà perquè arribi a la seva realització plena (Lc 6,46-49). No po-
dem arribar a la realització plena si no som capaços d’acceptar-nos i esti-
mar-nos a nosaltres mateixos (Mt 19,18-19).
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2. Éssers relacionals 

R E C O R D A

– El coneixement i l’acceptació de les pròpies capacitats i limitacions i l’au-
toestima ajuden a la realització personal.
– Jesús ensenya que conèixer-se i estimar-se un mateix és construir la prò-
pia persona segons la voluntat de Déu.

Comunicar-se i compartir ex-
periències és molt important.

R E C O R D A

– En la família, a l’escola, amb els amics i en l’entorn social, la persona
aprèn a conviure, a compartir experiències i a participar en la construcció
del món.
– L’Església convida a viure els valors de l’evangeli enmig del món.

Som éssers socials que tenim
cura de l’entorn natural i en
gaudim.

La vida de grup ajuda la per-
sona a expressar els propis sen-
timents.

V O C A B U L A R I

Autoconeixement. Fet de co-
nèixer-se un mateix tant pel
que fa als aspectes positius
com als negatius.

Autoestima. Capacitat huma-
na d’autovaloració, essencial
i necessària per poder actuar
davant les coses des d’una
òptica positiva. 



2.3. Amb la natura 

Fer un ús indegut de la natura
o abusar-ne són dues accions
que perjudiquen l’equilibri na-
tural i que afecten tota la hu-
manitat i les generacions futu-
res. Cal respectar el medi natu-
ral i donar suport a tota inicia-
tiva que el protegeixi.

Una manera de ser més eco-
lògica pot ajudar a viure en har-
monia amb la natura: usar el
que realment es necessita, utilit-
zar les energies renovables*, seguir una cultura del reciclatge i la soste-
nibilitat*, etc.

La persona creient, des de molt antic, descobreix en la natura l’obra
creadora de Déu. I per això està convençuda que cal gaudir-ne, preser-
var-la i admirar-la com a do rebut de Déu. 

2.4. Amb Déu (el Transcendent) 

A la persona sempre l’han fasci-
nat el misteri i la seva descoberta,
ja sigui el que hi ha dins d’un ma-
teix o en la vida que ens envolta. 

Però hi ha un gran Misteri,
amb majúscules, que fa que ens
preguntem pel sentit de tot: de
l’existència humana, l’Univers,
l’origen de la vida, la mort... A
aquest Misteri l’anomenem
l’Absolut, el Transcendent,Déu. 

La humanitat, al llarg de tots
els temps i cultures, ha volgut
mantenir una estreta relació
amb la transcendència, amb la divinitat. Aquesta relació és fruit d’un des-
cobriment progressiu, en l’àmbit personal i en l’àmbit col·lectiu o social. 
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La sexualitat: expressió d’amor

Fisiològicament, l’home i la dona són
diferents. També, però, són iguals en
dignitat* i en respecte. Ser home o
dona no implica superioritat de l’un
vers l’altra i viceversa, sinó relació. La
sexualitat és una de les expressions
d’aquesta relació.

En certs ambients socials, la se-
xualitat es presenta com una activitat
adreçada a la recerca del plaer imme-
diat en la qual la relació amb l’altra
persona esdevé, sovint, un objecte per
a la satisfacció pròpia. 

En conseqüència, la utilització de la persona com a mer objecte se-
xual condueix a situacions que la desestructuren i que degraden la dig-
nitat de la persona, com la pornografia, la pederàstia*, la prostitució… 

L’ésser humà no pot prescindir de la seva sexualitat. No pot deixar
de ser home o dona, ni pot deixar de manifestar-se com a tal. Sí que pot,
en canvi, renunciar a les relacions sexuals. Aquest és el cas de les perso-
nes que escullen l’estat del celibat o de castedat. L’opció pel celibat és
fruit d’una decisió lliure i madura i una resposta a la crida que Déu fa a
algunes persones, com en el cas de preveres i religiosos i religioses con-
sagrats.

Entesa la sexualitat com un do de Déu, l’Església catòlica dóna pau-
tes perquè els creients visquin amb actitud positiva la riquesa de les re-
lacions afectives*.
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A C T I V I T A T S

2.20. Elabora una llista de tres capacitats i limitacions naturals que tenen
les persones. Escriu una frase amb cadascuna que defineixi el que caldria fer
per utilitzar-les, en el cas de les capacitats, i per superar-les, en el cas de les
limitacions.

2.21. En petits grups, busqueu informació i fotografies sobre una or-
ganització solidària en favor del desenvolupament i l’educació.
Escriviu quins són els seus objectius i les seves accions i confeccioneu
un mural.

2.22. En grups, elaboreu un dossier amb textos de cançons que parlin d’a-
mor i relacioneu les lletres segons l’aspecte que tractin: l’amor, el com-
promís, el plaer, la comunicació...

R E C O R D A

Per als cristians, la sexua-
litat és un do de Déu, una
relació i una comunicació
d’amor que es professen
un home i una dona.

La sexualitat es viu des de l’ex-
periència de l’amor fidel.

V O C A B U L A R I

Energia renovable. Energia
que s’obté de fonts inesgota-
bles o que es poden renovar. 

Sostenibilitat. Preservació,
manteniment o millora de la
qualitat dels recursos i l'equi-
libri natural amb vista al futur.

R E C O R D A

La persona creient aprèn a gaudir de la natura, a preservar-la i a admirar-la
com a do rebut de Déu.

La natura és un do que cal
conservar per poder gaudir-ne
ara i sempre.

La persona ha sentit sempre
fascinació pel Transcendent i
la seva descoberta.

V O C A B U L A R I

Dignitat. Qualitat de digne,
de respectable, de correcte.

Pederàstia. Relació sexual
d’un adult amb un menor.

Relacions afectives. Senti-
ments i emocions que com-
mouen la persona adreçats a
una altra persona. 



Des de sempre, la humanitat ha estat en
constant recerca de la felicitat. Aquesta
felicitat s’aconsegueix a base de «petites
dosis», és a dir, d’experiències concretes
que es viuen de manera gratificant: l’èxit
en els estudis o en un projecte, la celebra-
ció d’un aniversari, el goig de compartir
una experiència d’amistat, un èxit espor-
tiu…

Però no has de confondre la felicitat
amb el benestar. La felicitat és un concep-
te molt més profund que neix de l’interior
de la persona; és una experiència d’harmo-
nia, de seguretat, d’equilibri, d’esperan-
ça… És molt difícil ser feliç amb una actitud de ressentiment o d’enuig
cap a la vida i els altres. Tampoc no es pot ser feliç si dipositem el nos-
tre cor només en coses materials o en les persones equivocades. I és que
les coses materials ens donen benestar, però aquest benestar no té res a
veure amb la felicitat.

Com es viu la recerca de la felicitat en el cristianisme, l’islam i el bu-
disme, tres de les grans religions del nostre món?

3.1. La felicitat per al 

cristianisme

A la felicitat plena, el cristianisme l’ano-
mena Regne de Déu. Per als cristians,
aquesta és la seva tasca més important.

L’evangeli és ple de situacions que par-
len de servir els altres, d’estar al costat dels
febles, de donar la vida pels altres.

Per al cristià, ser feliç no és un estat d’à-
nim, sinó una actitud constant; per acon-
seguir-ho, és fonamental: 

– Aprendre a gaudir de les coses petites
i quotidianes de la vida: la conversa, l’es-
tudi, el lleure, la natura, l’amistat…

–Tenir clar que tota tasca que es fa ha de ser expressió del que la per-
sona pot i sap fer.

– Acceptar les qualitats i les limitacions personals. 
– Tenir una actitud positiva davant les persones i les circumstàn-

cies, no provocar problemes i conflictes i saber crear un ambient
agradable.
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UNITAT

2
El fet de preguntar-se sobre «el més enllà» ha

possibilitat la recerca i el descobriment de Déu, el
Transcendent.

La descoberta i l’acceptació de Déu fan que la
persona creient contempli la seva vida personal i
la de tota la humanitat des del que anomenem ac-
titud de fe.

D’aquesta manera:
– Quan la persona es fa preguntes s’enriqueix,

perquè descobreix noves possibilitats, nous camins
que donen sentit a la seva existència. 

– Aquest enriquiment li permet comprendre
millor l’origen de tota la creació, el perquè de la
pròpia existència i la finalitat de la seva vida. 

– La comprensió li dóna saviesa, és a dir, li per-
met adequar les seves respostes i actituds de manera positiva.

– La saviesa li obre les portes de la felicitat, que, en definitiva, és
l’objectiu últim de la seva existència; el creient associa aquesta felicitat
a la voluntat expressa de Déu per a tota la humanitat: que la persona si-
gui un ésser feliç.

La seva relació amb Déu, tant en l’àmbit personal com en l’àmbit
comunitari, s’expressa per mitjà de la pregària, de les pràctiques de
culte i de la vivència dels valors que es desprenen de la comprensió
que té de Déu i de la capacitat de descobrir quina és la seva voluntat.
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R E C O R D A

La relació amb Déu ajuda
el creient a viure la seva
relació amb el proïsme
des del respecte i la co-
responsabilitat.

A C T I V I T A T S

2.23. En quins nivells es pot donar el creixement personal i relacional?
Explica’ls.

2.24. Per què creus que és important que les persones tinguin autoesti-
ma? Raona la resposta.

2.25. En quins quatre grans àmbits se solen relacionar les persones habi-
tualment? Fes-ne un resum en forma d’esquema.

2.26. Busca el text del Càntic de les criatures, de sant Francesc d’Assís i di-
gues per què creus que el sant, a tots elements de la Creació i la natura, els
anomena germans. Raona la resposta.

2.27. De quina manera col·laborem les persones a conservar i millorar el
medi natural?

2.28. Enumera les maneres per les quals les persones es poden relacionar
amb el Transcendent.

2.29. Quina és la voluntat expressa de Déu per a la humanitat?

El creient contempla la vida
des de la fe. 

3. Éssers en recerca de felicitat 

La felicitat és una experièn-
cia viscuda en relació amb els
altres.

La persona troba la seva felici-
tat fent feliços els altres.



3.2. La felicitat per a l’islam

Per al món islàmic, la felicitat es basa a complir la voluntat d’Al·là, a tra-
vés dels cinc pilars o accions que descriu l’Alcorà i la xara o llei islàmica: la
professió de fe, l’almoina, la pregària, el ramadà i el pelegrinatge a la Meca. 

Complint els cinc pilars i la voluntat d’Al·là, els musulmans el co-
neixen, el segueixen i enforteixen la seva fe en ell. L’islam* creu que
aquest és l’únic camí cap a la felicitat. Per al musulmà, els plaers i la ri-
quesa terrenal tenen menys importància. 

La religió islàmica configura la manera de ser i de fer del creient 
d’una manera total. La pertinença a l’islam es viu dintre del cor de cada
creient musulmà. Per a tot bon musulmà, la religió islàmica indica el
camí que garantirà la felicitat completa, la salvació.

3.3. La felicitat per al budisme

Per al budisme*, la felicitat està lligada, en primer lloc, a un estat de pau
interior, un estat que s’aconsegueix a partir de trobar aquesta pau en
un mateix. 

Pau i felicitat, en el budisme, depenen de la manera com la persona
viu les coses en el seu interior i no pas de les circumstàncies que l’en-
volten. La felicitat s’entén com a superació del sofriment.
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UNITAT

2
Jesús de Natzaret proposa un

programa de vida l’objectiu del
qual és transformar la realitat en un
món nou, on perdurin la justícia, la
pau i la felicitat. Els aspectes més
importants d’aquest programa són
els següents:

– La senzillesa: saber viure amb
allò que és necessari. 

– La solidaritat*: atendre aquells
que, estiguin lluny o a prop, necessi-
ten ajuda per viure amb dignitat.

– La denúncia: denunciar les
situacions d’injustícia o atacs con-
tra la dignitat de les persones.

– La confiança: fer que la gent
estigui a gust al costat de l’altre, que
s’il·lusioni pel goig de viure.

– L’esperança: posar la fe en Déu i disposar-se a afrontar el present
amb coratge i el futur amb valentia.

– La conversió*: millorar i cercar el bé.
– L’amor: estimar Déu, que estima les persones tal com són, i esti-

mar els altres. 
– L’harmonia: gaudir d’una vida més ecològica, en equilibri amb la

natura.
Aquest món nou, aquest programa de Jesús, els cristians no el viuen

sols, sinó que el viuen en comunitat.
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R E C O R D A

Per al cristianisme, la felicitat s’aconsegueix des de l’evangeli que proposa
Jesús de Natzaret i per la via de l’obertura i el servei als altres, especialment
als més desfavorits d’aquest món.

A C T I V I T A T S

2.30. Fes una llista amb 10 propòsits que voldries aconseguir per ser fe-
liç. Després, inventa una recepta de cuina els ingredients de la qual siguin
aquests propòsits.

2.31. En petits grups, debateu aquesta qüestió: «Per què els humans, que
hem avançat tant, encara estem buscant el que, de fet, ha buscat sempre
tota la humanitat?» Després, feu una posada en comú entre tota la classe.

L’experiència de la felicitat es
descobreix obrint-se als altres i
relacionant-s’hi.

V O C A B U L A R I

Islam. Conjunt de pobles i
països musulmans que pro-
fessen la religió musulmana.
Aquesta religió té com a nor-
ma principal la fe en Al·là.

Budisme. Creences i pràcti-
ques centrades en els ense-
nyaments de Buda (2500 aC).
Els quatre elements que el
motivaren a iniciar la seva re-
cerca són: la malaltia, la ve-
llesa, la mort i la inquietud es-
piritual.

«Oh, creients! Feu almoi-
nes dels béns que haureu
adquirit i dels fruits que
hem fet sortir de la terra;
no escolliu pas les coses
més dolentes, per a les do-
nacions.»

ALCORÀ, II, 267 I 269

«Cada moment és una oportunitat per regar les llavors de felicitat que hi ha
en tu. Si desplegues la capacitat de ser feliç en qualsevol entorn, seràs capaç de
compartir la teva felicitat amb els altres.»

THICH NHAT HANH

El corazón de las enseñanzas de Buda (traducció)
Oniro

R E C O R D A

Per a l’islam, la felicitat s’aconsegueix complint la voluntat d’Al·là i seguint
els preceptes de l’Alcorà i la llei islàmica.
Per al budisme, s’arriba a la felicitat a mesura que la persona aconsegueix
la pau interior.

A C T I V I T A T S

2.32. Formeu grups de tres o quatre alumnes i feu una taula en tres colum-
nes corresponents al cristianisme, l’islam i el budisme. A sota, anoteu-hi els
aspectes més importants sobre la felicitat. Remarqueu algun aspecte que
pugui ser comú en les tres religions.

La religió de l’islam va aparèi-
xer cap a l’any 622 dC, dins de
la tradició dels pobles que ha-
bitaven l’actual península de
l’Aràbia. 

V O C A B U L A R I

Solidaritat. El fet de compar-
tir amb els altres les idees,
els propòsits i les responsa-
bilitats.

Conversió. Transformació en
una cosa diferent; abandona-
ment dels mals costums o
mals comportaments per
part d’algú. 



Apoc a poc, vas trobant respostes a
tota mena de preguntes que et vas

fent. Algunes respostes te les propor-
cionen els pares; altres, l’escola; al-
tres, els mitjans de comunicació: la te-
levisió, la premsa, la ràdio, Internet…;
altres, els companys i amics; altres, les
vas descobrint tu mateix. 

Fer-se i viure com a persona no con-
sisteix solament a respirar,menjar, dor-
mir, fer anys, estudiar, tenir amics, gau-
dir… Créixer i relacionar-se és un es-
forç constant que cal saber assumir i
dirigir convenientment, un esforç que
requereix la presència i l’aportació dels
altres… 

Aquí tens unes pistes que t’hi aju-
daran.

Un pas més
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En aquesta unitat didàctica ja hem comentat que hi ha persones que
han optat pel celibat (pàgina 36). És important que sàpigues que l’op-
ció pel celibat o de viure la castedat ha creat una tradició important en
el si de l’Església catòlica al llarg dels segles i que es concedeix un va-
lor singular a l’elecció d’aquest estil de vida. Aquesta realitat la trobem
documentada en el Nou Testament:

L’opció pel celibat és fruit d’una decisió lliu-
re i madura (discerniment*) i una resposta a la
crida que Déu fa a algunes persones, com en el
cas dels preveres i dels religiosos i religioses
consagrats. Aquesta opció permet que aquestes
persones puguin adreçar tot el seu amor, generós
i gratuït, a l’obra evangelitzadora a la qual s’han
sentit cridats per Déu. 

És possible que hagis sentit parlar d’alguns
instituts de vida consagrada, que és com s’ano-
menen les comunitats formades per religiosos o
religioses consagrats, com els germans de La Salle,
els jesuïtes, els germans maristes, els germans de
sant Joan de Déu, els salesians, els escolapis, les
carmelites vedrunes, les filles de la caritat, les ger-
manes hospitalàries…

El text següent correspon a la regla dels ger-
mans de La Salle i fa referència a l’opció pel celibat:

Moltes persones, de manera semblant als religiosos i religioses
consagrats, opten pel celibat o la vida de castedat, per poder dedicar-
se en cos i ànima a la construcció del Regne de Déu, a través del ser-
vei als altres. 
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4. Una opció lliure: el celibat 

«Hi ha qui no pot casar-se perquè ha sortit així de les entranyes de la mare; a
d’altres, els homes els n’han fet incapaços; però n’hi ha que renuncien a casar-
se per causa del Regne del cel. Qui ho pugui comprendre, que ho comprengui.»

MATEU 19,12

«Els germans trien el celibat en resposta a la crida de Déu. Viuen aquesta cri-
da progressivament com un desenvolupament humà nascut d’una tendresa en-
vers tothom i, sobretot, envers els pobres.» 

Regla dels Germans de les Escoles Cristianes, núm. 28

Sant Joan Baptista de La
Salle, sacerdot i fundador dels
germans de La Salle, religiosos
cèlibes, dedicats a l’educació
dels infants.

Si jo fos…
«Sortiria de la meva casa
per trobar-me amb els necessitats.
Sortiria de la meva comoditat
per ajudar els freturosos.
Sortiria de la meva apatia
per ajudar els qui pateixen.
Sortiria de la meva burgesia
per compartir amb els pidolaires.
Sortiria de la meva ignorància
per conèixer els ignorats.
Sortiria del meu enuig
per trobar-me amb els captaires.
Sortiria de la meva actitud de crítica
per comprendre els qui s’equivoquen.
Sortiria de la meva suficiència
per estar al costat
dels qui no es valen per si mateixos.
Sortiria de la meva pressa
per donar una mica del meu temps.
Sortiria de la meva peresa
per socórrer alguna necessitat.»

Si jo fos…
«Aprofitaria la meva joventut
per ajudar els ancians i els malalts,
la meva edat,
per guiar els desorientats
i ajudar els febles.
Aprofitaria la meva ciència
per ajudar els ignorants.
Aprofitaria el meu afecte
per acollir els nens.
Aprofitaria la meva responsabilitat
per tenir cura dels abandonats.
Aprofitaria la meva rectitud
per cercar els allunyats.
Aprofitaria la meva pau interior
per reconciliar-me amb els enemics.
Aprofitaria el meu amor
per acollir els qui es troben sols.
Aprofitaria la meva vida
per donar-la a qui la necessita.»

JESÚS MARÍA BEZUNARTEA (OFM)
Si fuera limpio de corazón (traducció)

Créixer i relacionar-se impliquen
un esforç continu.

V O C A B U L A R I

Discerniment. Acció de dis-
tingir alguna cosa amb els
sentits, especialment amb el
pensament. 



2.1. Argumenta o raona l’afirmació següent: «Els éssers humans som únics i complexos, iguals i,
alhora, diferents.» 

2.2. Fes un esquema que sintetitzi o resumeixi els diferents nivells en què es desenvolupa la capa-
citat relacional de la persona humana.

2.3. Quines són les afirmacions bàsiques i importants que es poden extreure de l’apartat «La se-
xualitat: expressió d’amor»?

2.4. Escriu en una columna deu coses que et farien feliç ara. En una altra columna, escriu deu co-
ses que et feien feliç quan eres més petit. N’hi ha de diferents? Per què? Per què creus que el que fa
feliç una persona pot canviar amb l’edat?

2.5. Sabries dir alguna característica sobre la persona de Jesús que et sembla apropiada a la teva ma-
nera de ser? Raona la resposta.

2.6. Tot dret comporta un deure. Quins serien per a tu els cinc drets, amb els deures corresponents,
més importants per a tota persona?

2.7. Fes una redacció breu el títol de la qual sigui «El món que jo voldria».

2.8. Explica breument quin és el principal missatge del text de Jesús María Bezunartea que hi ha
en l’apartat «Un pas més».

2.9. Elabora un acròstic. Per fer-ho, escriu catorze definicions relacionades amb la unitat didàcti-
ca, la resposta de les quals sigui una sola paraula. Tingues en compte que en l’eix vertical hi ha de
figurar l’expressió «dignitat humana». Per exemple: 1. Fet de ser solidari. 2. ...
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Activitats de síntesi
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Síntesi de la unitat

2 Els éssers humans som complexos, únics, iguals i, alhora, diferents.

2 La consciència és l’activitat mitjançant la qual la persona es coneix a si mateixa, decideix la seva
manera d’actuar en cada moment, valora els seus actes i s’adona de les seves conseqüències. 

2 Tota persona té el dret de viure i desenvolupar-se sense patir cap tipus de manipulació, explo-
tació o agressió contra la seva vida per part de ningú.

2 Cal que les persones es respectin les unes a les altres. El respecte mutu és una conseqüència del
fet que tots els éssers humans neixen amb la mateixa dignitat. 

2 El fet de viure els valors de la dignitat i el respecte mutu es concreten en actituds solidàries i de
promoció de la justícia.

2 El coneixement i l’acceptació de les pròpies capacitats i limitacions i l’autoestima ajuden a la
realització personal.

2 Jesús ensenya que conèixer-se i estimar-se un mateix és construir la pròpia persona segons la
voluntat de Déu.

2 Les relacions entre les persones s’estableixen a diferents nivells: amb un mateix, amb els altres,
amb la natura i amb Déu. 

2 L’Església convida a viure els valors de l’evangeli enmig del món: en la família, a l’escola, amb
els amics i en l’entorn social.

2 Una dimensió important en l’aspecte relacional de la persona és la dimensió sexual.

2 Per als cristians, la sexualitat és un do de Déu, una relació i una comunicació d’amor que es
professen un home i una dona. 

2 L’Església catòlica dóna pautes perquè els creients visquin amb actitud positiva la riquesa de les
relacions afectives.

2 La persona creient aprèn a gaudir de la natura, a preservar-la i a admirar-la com a do rebut de
Déu. 

2 La relació amb Déu ajuda el creient a viure la seva relació amb el proïsme des del respecte i la
coresponsabilitat.

2 La recerca de la felicitat ha estat i és una constant en totes les persones i cultures. La major part
de religions també proposen un camí per arribar a la felicitat plena.

2 La felicitat és un concepte molt profund que neix de l’interior de la persona, és una experien-
cia d’harmonia, de seguretat, d’equilibri i d’esperança.

2 Per al cristianisme, la felicitat s’aconsegueix des de l’evangeli que proposa Jesús i per la via de
l’obertura i el servei als altres, especialment als més desfavorits d’aquest món. 

2 Per a l’islam, la felicitat s’aconsegueix complint la voluntat d’Al·là i seguint els preceptes de
l’Alcorà i la llei islàmica.

2 Per al budisme, s’arriba a la felicitat a mesura que la persona aconsegueix la pau interior.


