
Què es ser persona? 
 

Podríem començar plantejant-nos “Què és Ser?” “ Què és ser Home?”  “Tot home o 
ésser humà és persona?”“Com s’arriba a ser persona?”... 
I podríem obtenir diferents respostes a la mateixa pregunta o diferents definicions, ja 
que totes elles son prou complexes... 
 
. Sócrates defineix l’home en funció de que té la capacitat de raciocini. 
. Pels estoics, l’home és l’ésser més virtuós de l’univers. 
. Pels cristians, és la màxima creació de Déu. 
. Per Pascal, és simplement, la raó. 
 
De fet, un home, un ésser humà, es converteix en persona mitjançant la civilització i la 
individualització. 
 
Però busquem, per començar, l’origen etimològic de la paraula, com acostumem a fer en 
el programa. 
L’etimologia primitiva la trobem a l’antiga Grècia, al teatre. Els personatges utilitzaven 
unes màscares (prósopon) per a representar els diferents personatges una mateixa 
persona. Així doncs, aquesta figura explica les diferents “màscares” ideològiques que se 
li han posat a l’ésser humà. 
A la filosofia, la persona és l’essència mateixa de l’ésser humà, les relacions amb ell 
mateix i amb el mon. 
La persona és una entitat racional, dotada de paraula, que interactua amb els altres en un 
mon ple de normes. 
En termes jurídics, la seva arrel, l’hauríem de buscar al dret romà. Només era persona 
l’individuo que era lliure. Per tant, els esclaus no tenien el dret ni el privilegi de ser 
persona. 
A la modernitat, quan parlem de persona pensem més aviat en el subjecte moral. 
 
Jo diria que la pregunta té a veure amb les virtuts. Entenent com a virtut la finalitat . Els 
grecs van establir que les virtuts de l’ésser humà son 4: prudència, templança, justícia i 
fortalesa. Els filòsofs cristians van afegir la fe, esperança i caritat. 
 
El punt de partida jo el posaria en definir l’Home. Som homínids del gènere homo 
espècie sapiens. El fet de que un ésser humà tingui morfologia antropològica, no li 
confereix per si l’estat de persona. 
Des del naixement anem rebent les influències que facilitaran el creixement psicològic i 
espiritual. 
L’ambient familiar proporciona les necessitats bàsiques biològiques i psicològiques , i 
d’aquesta manera, l’infant va creixent, va formant-se, es va autoafirmant i si es du a 
terme de manera adequada, tot això esdevindrà una sana  autoestima i entusiasme per a 
emprendre els projectes de la vida. 
Anirem tenint coneixement del que som i les potencialitats que tenim. 
Arribarem a ser autònoms i estarem en condicions de tractar a les altres persones com a 
un mateix. Arribarem a ser persones. 
Què complicat, oi? 
 
 
 


