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(en català: Ètica per al meu fill, Editorial Ariel, Barcelona 2003)
1.- Indica els quatre tipus d’imbecilitat segons Fernando Savater.
2.- Es pot ser imbècil en matemàtiques i no en moral?
3.- Qui pot ser egoista sense se imbècil?
4.- Si una persona té remordiments sense tenir por de cap mena de càstig —ni humà ni diví—. D’on
venen els remordiments ni el sentiment de culpa?
5.- Què és el que fa «humana» la vida?
6.- Què és el que l’interessa de l’ètica —la seva especialitat— respecte a la vida?
7.- Marc Aureli tenia bastant clar dues coses: la primera, que qui roba, menteix, traeix, viola, mata o
abusa de qualsevol altra manera no per això deixa de ser humà; i la segona, que els éssers humans ens
caracteritzam per la nostra capacitat d’imitació. Comenta-ho.
8.- En què consisteix tractar a les persones humanament?
9.- Què és més immoral, el sexe o el menjar?
10.- Explica la diferència que hi ha —segons Savater— entre «ús» i «abús» del plaer.
11.- Quina és la recompensa més alta que podem esperar d’un esforç, una carícia, una paraula,...?
12.- Com s’anomena l’art de posar el plaer al servei de l’alegria, és a dir, de la virtut que sap no caure del
gust al disgust?
13.- Explica quatre raons per les quals tenen tanta mala fama els polítics.
14.- Explica en què s’assemblen l’ètica i la política pel que fa a la seva finalitat.
15.- Quines tres característiques bàsiques hauria de tenir una organització política des de l’horitzó d’un
projecte ètic?
16.- Què passa amb els principis morals quan s’està en guerra?
17.- Què és el pacifisme?
18 Què es defineix com un conjunt d’actitud i pràctiques socials que consideren la guerra i la seva
preparació com a activitats socials normals i desitjables?
19.- Defineix «guerra».
20.- Explica què és per a tu l’ètica. Explica-ho com si ho fessis a un amic que t’ho demana.

