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Capítol 4: “Dóna't una bona vida”
Fixa't que el capítol està en relació amb el tema que estam treballant ara a l'aula
(la necessitat d'aclarir el que és bo).
Fixa't també que està relacionat amb el capítol anterior: “Fes el que vulguis”
(rellegeix-lo).
1.- Comenta l'expressió de la pàgina 113: “No preguntis a ningú què has de fer
amb la teva vida: pregunta-t'ho a tu mateix”.
2.- Quina és la diferència entre “passar l'estona” i “viure-la bé”?
3.- Explica el “problema essencial de la llibertat mateixa” (p. 114).
4.- Explica el cas d'Esaú i Jacob i posa'l en relació amb els capricis i la llibretat.
5.- Per què pot ser un problema pensar en la brevetat de la vida (i de la joventut)
i voler fer tots les coses que un vol, ja.
6.- Explica l'espressió de la pàgina 119: “l'ètica no és més que l'intent racional
d'esbrinar com podem viure millor”, atenent a cada una de les paraules.
7.- Cerca informació sobre la pel·lícula Ciutadà Kane. Anota tres d'aquestes
informacions: una sobre la seva importància en la història del cinema, una sobre
l'argument i una sobre la seva significació. Explica el significat de la solitària mort de
Kane.
8.- Explica l'expressió de la pàgina 121: “La bona vida humana és bona entre
éssers humans, i si no és així, pot ser que sigui vida, però no serà bona ni humana”.
Intenta imaginar el cas de la vida d'una persona que no sigui ni bona ni humana, pels
motius que es tracten al capítol, posant-ho en relació amb la qüestió de per què les coses
(els bens materials, la riquesa...) no poden fer bona la vida dels éssers humans.
9.- Què vol dir que la persona no és només una realitat biològica (p. 121)?
Explica en quina mesura el llenguatge exemplifica això.
Les 7 primeres qüestions admeten una resposta breu, però intenta redactar-la, no
siguis telegràfic/a.
Les altres dues requereixen que desenvolupis la resposta.
En qualsevol cas, atén a la lectura, però pots aportar exemples propis i és
interessant que exposis la teva reflexió sobre la qüestió.

Criteris de qualificació: A més de la claredat i precisió en l’explicació que figura
repetidament com a criteri per a totes les qüestions, es tindrà en compte la utilització correcta
de l’ortografia i de la sintaxi i una redacció i exposició adequades.

