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René DESCARTES (1596-1650)         “Antologia de textos” 
 
1.  “Però com un home que camina sol i a les fosques vaig decidir d’anar tan lentament i 
de procedir amb tanta circumspecció en totes les coses que, encara que no avancés gaire , 
almenys em guardés de caure. És més: no vaig voler començar a rebutjar del tot cap de les 
opinions que s’haguessin pogut infiltrar anteriorment en la meva creença sense haver-hi estat 
introduïdes per la raó, sinó després d’haver dedicat prou temps a fer el projecte de l’obra que 
emprenia i a recercar el veritable mètode per arribar al coneixement de totes les coses de què 
fos capaç el meu esperit.  
 Havia estudiat una mica, quan era més jove, entre les parts de la filosofia, la lògica i, entre 
les matemàtiques, l’anàlisi dels geòmetres i l’àlgebra, tres arts o ciències que semblava que 
havien de contribuir poc o molt al meu propòsit. Però, en examinar-les, em vaig adonar que, 
pel que fa a la lògica, els seus sil·logismes i la major part de les altres instruccions que dóna 
serveixen més aviat per explicar als altres les coses que sabem o fins i tot, com l’art de Llull, 
per parlar sense judici d’aquelles que ignorem, que no pas per aprendre-les”. 
       DESCARTES, Discurs del mètode, II 
 
2. “Tot allò que jo he admès fins al moment present com allò més veritable i segur, ho he 
après dels sentits o pels sentits. Ara bé, he comprovat alguna vegada que aquests sentits eren 
enganyadors, i és usar la prudència no confiar mai del tot en aquells que ens han enganyat un 
cop. Però, malgrat que els sentits ens enganyen de vegades, pel que fa a les coses poc 
sensibles i molt allunyades, se’n troben potser moltes altres de les quals hom no pot dubtar 
raonablement encara que les coneguem per llur mitjà. Per exemple, que jo sóc aquí, assegut a 
prop del foc, vestit amb una bata, amb aquest paper a les mans, i altres coses d’aquesta 
natura. I com podria negar que aquestes mans i aquest cos són meus?, si no és, potser, que 
em comparo amb aquests insensats el cervell dels quals es troba tan enterbolit i ofuscat pels 
negres vapors de la bilis, que asseguren contínuament que són reis, quan són molt pobres, 
que vesteixen or i porpra, quan van tots nus, o que s’imaginen que són càntirs o que tenen el 
cos de vidre. Però, i què, són folls i jo no seria pas menys extravagant si em regís segons llur 
exemple. Tanmateix, aquí cal que consideri que sóc un home, i, per consegüent, que tinc el 
costum de dormir i representar-me en els meus somnis les mateixes coses, o de vegades de 
menys versemblants, que aquests insensats, quan vetllen. Quants cops m’ha passat que 
somiava, de nit, que era en aquest lloc, que anava vestit, quer era a prop del foc, encara que 
anava nu dins del llit? Em sembla ara que no és pas amb els ulls adormits que miro aquest 
paper. Que aquest cap que remoc no està gens endormiscat, que és amb intenció i amb un 
propòsit deliberat que estenc aquesta mà i que la sento: el que s’esdevé durant el somni no 
sembla ni tan clar ni tan distint com tot això. Però, pensant-hi acuradament, recordo haver 
estat equivocat sovint, mentre dormia, per il·lusions semblants. I aturant-me en aquest 
pensament veig tan clarament que no hi ha indicis concloents ni marques prou certes per les 
quals hom pogués distingir amb netedat la vetlla del somni, que resto tot astorat, i la meva 
sorpresa és tal que és quasi capaç de persuadir-me que dormo.” 
       DESCARTES, Meditacions metafísiques, I 
 
3.    “I, finalment, considerant que els mateixos pensaments que tenim estant desperts 
poden també acudir-se’ns quan dormim, sense que en aquest cas cap d’ells sigui veritable, 
vaig resoldre fingir que res del que fins aleshores havia entrat a la meva ment no era més 
veritable que les il·lusions dels meus somnis. Però immediatament després vaig advertir que 
mentre volia pensar així que tot era fals, calia, necessàriament, que jo, que ho pensava, fos 
alguna cosa, i observant que aquesta veritat: penso, doncs sóc, era tan ferma i segura que les 
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suposicions més extravagants dels escèptics no eren capaces de fer-la trontollar, vaig pensar 
que podia acceptar-la sense escrúpol com el primer principi de la filosofia que cercava.”  
       DESCARTES, Discurs del mètode, IV 
 
4.  “La Meditació que vaig fer ahir m’ha omplert l’esperit de tants dubtes que ja no és en 
el meu poder oblidar-los. I, tanmateix, no veig de quina manera els podria resoldre; i com si 
de cop hagués caigut en aigües molt profundes, estic tan sorprès, que no puc ni assegurar els 
peus al fons ni nedar per sostenir-me a dalt. M’esforçaré, però, i seguiré la mateixa via on 
vaig entrar ahir, allunyant-me de tot allò de què podria imaginar el menor dubte, com si 
conegués que això fos absolutament fals; i continuaré sempre per aquest camí, fins que hauré 
trobat alguna cosa certa o, si més no, si no puc cap altra cosa, fins que hauré après amb 
certesa que no hi ha res de cert al món. 
 Arquimedes no demanava res més que un punt que fos fix i segur per moure el globus 
terraqüi dels seu lloc i transportar-lo a un altre lloc. Així, jo tindria dret de concebre grans 
esperances si fos prou afortunat de trobar solament una cosa que fos certa i indubtable.” 
       DESCARTES, Meditacions metafísiques, II 
 
5.   “Comencem per la consideració de les coses més comunes i que creiem comprendre 
més distintament, a saber, els cossos que toquem i veiem. No vull parlar dels cossos en 
general, ja que les nocions generals són normalment més confuses, sinó d’algun en 
particular. Prenem, per exemple, aquest tros de cera que acaba de ser tret del rusc: encara no 
ha perdut la dolçor de la mel que contenia, té encara alguna cosa de l’olor de les flors de les 
quals fou recollit; el seu color, la seva figura, la seva grandària, són aparents; és dur, és fred, 
hom el toca, i, si li doneu un cop, farà algun so. En fi, totes les coses que poden fer conèixer 
un cos distintament, es troben en aquest. 
 Però heus ací que, mentre jo parlo, hom l’apropa al foc: allò que li restava de gust 
s’exhala, l’olor s’esvaeix, el seu color canvia, la seva figura es perd, la seva grandària 
augmenta, esdevé líquid, s’escalfa, hom no pot a penes tocar-lo, i per molt que hom el 
copegi, no farà cap so. Roman la mateixa cera després d’aquest canvi? Cal reconèixer que 
roman i ningú no ho pot negar. Què coneixia hom doncs amb tanta distinció d’aquest tros de 
cera? Certament no pot ser res de tot això que hi he observat mitjançant els sentits, puix que 
totes les coses que queien sota el gust, o l’olfacte, o la vista, o el tacte, o l’oïda, es troben 
canviades, però la mateixa cera roman. Potser era això que penso ara, a saber, que la cera no 
era pas ni aquesta dolçor de la mel, ni aquesta agradable olor de les flors, ni aquesta blancor, 
ni aquesta figura, ni aquest so, sinó solament un cos que una mica abans se m’apareixia sota 
aquestes formes, i que ara es fa observar sota unes altres. Però què imagino, parlant amb 
precisió, quan la concebo d’aquesta manera? Considerem-ho atentament, i allunyant totes les 
coses que no pertanyen a la cera, vegem què en resta. Certament, no hi resta res més que 
quelcom extens, flexible i mudable”. 
 “(...) d’on voldria gairebé concloure que hom coneix la cera per la visió dels ulls, i no 
per la sola inspecció de l’esperit, si per atzar no mirés per una finestra els homes que passen 
pel carrer, a la vista dels quals no deixo pas de dir que veig homes, igual que dic que veig la 
cera; i tanmateix, què veig per la finestra, sinó barrets i abrics, que poden cobrir espectres o 
homes fingits que es mouen per ressorts. Però jutjo que són veritables homes; i així 
comprenc pel sol poder de judicar que resideix al meu esperit, això que creia veure amb els 
meus ulls”. 
 
 “(...). Però quan jo distingeixo la cera (substància) de les seves formes exteriors 
(accidents), i que, igual que si li hagués tret tots els seus vestits, i la considero tota nua, 
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certament, tot i que es pugui trobar encara algun error en el meu judici, jo no la puc concebre 
d’aquesta manera sense un esperit humà”. 
 
 “Però heus ací a la fi que he tornat insensiblement on volia; car, puix que hi ha una 
cosa que m’és ara coneguda, que parlant pròpiament, no concebem els cossos sinó per la 
facultat d’entendre que és en nosaltres, i no pas per la imaginació ni pels sentits, i no els 
coneixem perquè els veiem, o els toquem, sinó solament perquè els concebem pel 
pensament, conec evidentment que no hi ha res més fàcil de conèixer que el meu esperit. 
Però, com és gairebé impossible desfer-se tan ràpidament d’una vella opinió, serà bo que 
m’aturi un xic en aquest indret, a fi que, per la durada de la meva meditació, imprimeixi més 
profundament en la meva memòria aquest nou coneixement.” 
       DESCARTES, Meditacions metafísiques, II 
 
6.   “Per tant, no resta més que la sola idea de Déu, en la qual cal considerar si hi ha 
alguna cosa que no pugui venir de mi mateix. Pel nom de Déu entenc una substància infinita, 
eterna, immutable, independent, omniscient, omnipotent, i per la qual jo mateix i totes les 
altres coses que són (si és veritat que n’hi ha que existeixen) han estat creades i produïdes. 
Ara bé, aquests avantatges són tan grans i tan eminents, que com més atentament els 
considero, menys em persuadeixo que la idea que en tinc pugui tenir el seu origen en mi 
mateix. I per consegüent, cal concloure necessàriament de tot el que he dit abans, que Déu 
existeix; car, encara que la idea de la substància sigui en mi, fins i tot que jo sóc una 
substància, no tindria tanmateix la idea d’una substància infinita, ja que jo sóc un ésser finit, 
si no hagués estat posada en mi per alguna substància que fos veritablement infinita. 
 I no haig pas d’imaginar que jo no concebo l’infinit per una veritable idea, sinó solament per 
la negació del que és finit, de la mateixa manera que jo comprenc el repòs i les tenebres per 
la negació del moviment i la llum; perquè al contrari veig manifestament que es troba més 
realitat en la substància infinita que en la substància finita, i per tant que tinc d’alguna 
manera primerament en mi la noció d’infinit que del finit, és a dir, de Déu que de mi mateix. 
Car, com seria possible que jo pogués conèixer que dubto i desitjo, és a dir, que em manca 
alguna cosa i que no sóc pas del tot perfecte, si no tingués en mi cap idea d’un ésser més 
perfecte que el meu, per comparació amb el qual jo conegués els defectes de la meva natura.” 

DESCARTES, Meditacions metafísiques, III 

7.   “De tot això reconec en mi que ni la potència de voler, la qual he rebut de Déu, no és 
en ella mateixa la causa dels meus errors, car és molt ampla i molt perfecta en la seva 
espècie; ni tampoc la potència d’entendre o concebre: car no concebent res sinó per mitjà 
d’aquesta potència que Déu m’ha donat per concebre, sens dubte tot el que jo concebo ho 
concebo com cal, i no és possible que m’equivoqui en això. D’on neixen doncs els meus 
errors? És només d’això: a saber que, essent la voluntat molt més ampla i extensa que 
l’enteniment, no la continc en els mateixos límits, sinó que l’estenc també a les coses que no 
entenc; a les quals, essent de si indiferent, ella s’extravia fàcilment, i tria el mal pel bé, o el 
fals pel cert. La qual cosa fa que m’equivoqui i pequi.” 

DESCARTES, Meditacions metafísiques, IV 

8.  “I aquí no tinc més a fer que objectar-me que potser aquesta idea del triangle ha 
vingut al meu esperit mitjançant els meus sentits, perquè de vegades he vist cossos de figura 
triangular; car puc formar en el meu esperit una infinitat d’altres figures, de les quals hom no 
pot tenir la menor sospita que mai no m’han caigut sota els sentits, i en canvi, no deixo pas 
de poder demostrar diverses propietats sobre llur natura, com respecte a la del triangle: les 
quals han d’ésser totes veritables, puix que les concebo clarament. I per tant són alguna cosa, 
i no pas un pur no-res; car és molt evident que tot el que és veritable és alguna cosa, i ja he 
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demostrat amplament abans que totes les coses que conec clarament i distintament són 
veritables.”  (...) 
 “Però encara que en efecte no pugui concebre un Déu sense existència, ni tampoc una 
muntanya sense vall, tanmateix, com que només del fet que jo concebi una muntanya amb 
una vall no se segueix que hi hagi cap muntanya al món, igualment també, quant que 
concebo Déu amb existència, sembla que no se’n segueix que n’hi hagi un que existeix; car 
el meu pensament no imposa cap necessitat a les coses (...). Però és aquí on hi ha el sofisma 
amagat sota l’aparença d’aquesta objecció: car del fet que jo no puc concebre una muntanya 
sense vall, no se’n segueix que hi hagi cap muntanya al món, ni cap vall, sinó solament que 
la muntanya i la vall, sia que n’hi hagi, sia que no n’hi hagi pas, no es poden separar l’una de 
l’altra de cap manera, en tant que, només del fet que no puc concebre Déu sense existència 
se’n segueix que l’existència és inseparable d’ell, i per tant que existeix veritablement: no 
pas perquè el meu pensament pugui fer que això sigui d’aquesta manera i que imposi cap 
necessitat a les coses; sinó, al contrari, perquè la necessitat de la cosa mateixa, a saber, de 
l’existència de Déu, determina el meu pensament a concebre-la d’aquesta manera. Car no és 
en la meva llibertat concebre un Déu sense existència (és a dir, un ésser sobiranament 
perfecte sense una perfecció sobirana) com m’és lliure imaginar un cavall sense ales o amb 
ales.”       DESCARTES, Meditacions metafísiques, V  
 
9.  “Tampoc no ens aturarem a examinar els fins que Déu es proposà en crear el món i 
rebutjarem completament de la nostra filosofia el problema de les causes finals, perquè no 
hem de pensar tan bé de nosaltres mateixos que creguem que Déu ens ha volgut donar 
compte de les seves idees; sinó que considerant-lo com a autor de totes les coses, tractarem 
únicament de descobrir, mitjançant la facultat de raonar que ens ha donat, com han pogut ser 
produïdes les que percebem mitjançant els nostres sentits; i ens assegurarem, mitjançant 
aquells dels seus atributs de què ha volgut donar-nos coneixement, que allò que una vegada 
hàgim percebut clarament i distintament com a propi de la natura d’aqueixes coses, té la 
perfecció de ser veritable.”    DESCARTES, Principis de Filosofia, I 
 
10.   “Així, per tal de no restar indecís en les meves accions mentre la raó m’obligués a 
estar-ne en els meus judicis, i de no deixar de viure des d’aleshores tan feliçment com 
pogués, en vaig elaborar una moral provisional, que no consistia sinó en tres o quatre 
màximes, que us voldria comunicar. La primera era obeir les lleis i els costums del meu país, 
mantenint constantment la religió en què Déu m’ha fet la gràcia de ser educat des de la 
infantesa i guiant-me en tota altra cosa per les opinions més moderades i més allunyades de 
l’excés que fossin comunament admeses en la pràctica pels més assenyats d’aquells amb qui 
hauria de viure (...). La meva segona màxima era ser tan ferm i decidit com pogués en les 
meves accions, i seguir fins les opinions més dubtoses, una vegada m’hagués determinat per 
elles amb no menys constància que si haguessin estat molt segures (...). 
 La meva tercera màxima era procurar sempre vèncer-me a mi mateix més aviat que la 
fortuna, i canviar els meus desigs més aviat que l’ordre del món, i en general acostumar-me a 
creure que no hi ha res que estigui enterament en el nostre poder sinó els nostres pensaments, 
de manera que, quant a les coses que ens són exteriors, després d’obrar tan bé com hem 
pogut, tot allò que no ens surt bé és, pel que fa a nosaltres, absolutament impossible.”     
       DESCARTES, Discurs del mètode, III 

 


