
 
 

La frase “l’home és la mesura de totes les coses” expressava molt bé la seva actitud davant 

de la vida. Tot s’analitzava en funció de les repercussions positives o negatives que pogués 

tenir per a l’home. S’interessaven molt més pel món natural i social que no pas per les 

qüestions espirituals. Déu deixava de ser el terme central de referència en benefici del 
propi ésser humà. 

Molts homes es van dedicar a l’estudi dels filòsofs i científics antics, grecs i romans, fins 

aleshores considerats pagans i, per tant, prohibits. Creien que havien de ser estudiats 

directament i no a través de les versions de l’Església. Per aquesta raó defensaven la idea 
de que s’havia d’escriure en les llengües vulgars, les que parlava la gent, i no en llatí. 

A l’èxit i la difusió d’aquests 

pensadors, denominats 

humanistes, hi van contribuir 

enormement algunes 

innovacions tècniques. Ja 

des del segle XII, a través 

dels àrabs, s’havia començat 

a difondre a Europa la 

fabricació i l’ús del paper, el 

qual podia ser produït en 

grans quantitats i resultava 

molt més barat que el 
pergamí o el papirus. 

Tot i això, el fet realment 

important va ser la difusió 

dels caràcters o tipus mòbils 

per a la impremta 

perfeccionada per Gutenberg 

a la primera meitat del segle 

XV (1455), amb la qual 

s’evitava la còpia manuscrita 

dels llibres, que podien 

divulgar-se amb molta més 
rapidesa. 

El pensament humanista 

és, en definitva, una 

concepció filosòfica del món que situa l’home en el centre de la seva reflexió. Per tant, 

exalta la figura humana, la individualitat i la llibertat de l’home per interpretar el món. La 



filosofia clàssica, i especialment l’obra de 

Plató, és l’instrument fonamental per a 

aquesta reflexió. L’Humanisme és un estil 

de vida on l’humanista és l’home culte, 

coneixedor del llatí i del grec, de la 

filosofia de Plató i Aristòtil, preocupat per 

la ciència, la poesia i l’art. Sovint, ell 
mateix és poeta, científic i artista. 

D’aquesta manera, l’Humanisme va ser 

un moviment intel·lectual destinat a 

transformar les estructures mentals 

medievals, per adaptar-les a un tipus 

de societat més oberta i dinàmica. Al 

marge de les veritats absolutes de la 

cultura medieval, els éssers humans van 

poder reivindicar la possibilitat de 

realitzar-se ells mateixos com a individus 

ja que havien demostrat la seva capacitat per triomfar en les activitats comercials i 
artesanals. 

Els humanistes van cercar en l’antiguitat clàssica, en textos i en les restes arqueològiques 

que van descobrir, el sentit profund del fet humà i el gust per la contemplació de la natura. 

Pel pensament humanista, l’home és el centre de l’univers i la màxima realització de la 

natura (antropocentrisme), i pot observar la realitat que l’envolta amb sentit crític, sense la 

rigidesa de la mentalitat escolàstica. En qualsevol cas, l’humanisme era laic però no 

anticristià perquè defensava una religió més personal i directa, en què l’home adquirís una 
autonomia espiritual i fos més lliure de les institucions religioses. 

D’entre els humanistes podem destacar Marsilio Ficino, de Florència, que va dedicar-

se a l’estudi del grec antic; Giovanni Pico de la Mirandola, també afincat a Florència, que 

va ser un dels més grans defensors de les possibilitats de l’ésser humà; Baltasar 

Castiglione, de Roma, així com Nicolàs Maquiavel, de Florència, que es van interessar per 

la vida política i van proposar l’ideal polític de defensa dels interessos del seu Estat amb 
intel·ligència i habilitat, enfront dels poders tradicionals de l’Imperi o del Papat. 

En el camp de la ciència, es van assolir notables avenços mitjançant l’aplicació de mètodes 

d’anàlisi independents dels criteris religiosos. Tal vegada, el més notable va ser l’aplicació 

de la teoria heliocèntrica de Nicolau Copèrnic, astrònom polonès que va trencar amb la 

tradició geocèntrica de Ptolomeu (l’acceptada per l’Església). Copèrnic va arribar a la 

conclusió que la Terra i els planetes giren al voltant del Sol, per raons matemàtiques. 

Una mica més tard, Galileu Galilei, natural de Pisa, va contribuir notablement a la 
consolidació de les idees copernicanes amb la introducció d’un nou instrument: el telescopi. 


