
 
 
EL PUNT DE L'INTERROGANT 
dimecres, 19 novembre 2008 
 
LA CONSCIÈNCIA MOTOR DE L’HOME?  
 
del llatí conscientia, derivat de cum, amb, i scientia, coneixement, per tant remet a un cert «saber amb». 
Per la seva etimologia, és el saber alguna cosa al mateix temps que ens adonem que tenim aquest saber. 
 
Després de buscar la definició de la paraula clau del programa d’avui, he estat “conscient” de la dificultat 
que podia portar entrar per camins que barregen la filosofia, la psicologia i la neurologia. La meva 
“consciència” em deia que m’he ficat en un bon “embolado”. 
 
Però mira, curiosament, consultant el diccionari, veiem també que utilitzem la paraula consciència, tant 
per a definir el coneixement responsable d’una tasca (consciència política, consciència professional), com 
pel fet de tenir remordiments,  (el nostre Pepito Grillo particular que ens diu allò que es considera bo i 
allò que no és recomanable). 
 
La consciència és la part del intel•lecte, de la ment, que decideix si una acció és bona o dolenta. No és un 
acte dels sentiments ni de la voluntat, i els seus principis es basen en la fe i en la raó. 
A la part més profunda de la consciència, l’home descobreix una veu, que ressona quan és necessari, als 
oïdes del seu cor, i el crida a fer el bé i a evitar el mal i així l’home decidirà en funció de la veritat i la 
llum que li ofereixi la seva consciència. 
La formació de nostra pròpia consciència ha de ser un deure fonamental, i la raó és molt senzilla: la 
nostra consciència es pot equivocar. La consciència moral d’una persona ha de créixer i madurar...". 
 
 
Tenim moltes frases del dia a dia lligades amb aquesta paraula 
“Objectors de consciència” 
“ Tenir la consciència tranquil•la” 
“Aquest xicot és un inconscient” 
“Consciència de classe” 
“Fer examen de consciència” 
“Fer una cosa a consciència” 
“Tenir consciència ciutadana, ecològica o social” 
“Tenir la consciència neta (o bruta)” 
“Netejar la consciència” 
“Fer consciència”  (Ex: Fa consciència veure’l tan trist) 
 
Penso que afortunadament no som conscients de moltes de les coses que ens envolten, no ens adonem de 
les dificultats que tenen moltes persones per poder alimentar-se, per tenir un sostre, de com es deteriora 
el medi ambient, de la mortalitat infantil  elevada per manca de vacunes i medicaments, de com 
s’enriqueixen uns pocs amb el treball mal pagat de molts infants, de la quantitat d’accidents de treball 
per no posar els mitjans necessaris a l’abast dels treballadors. Ser conscients d’aquestes coses ens faria 
viure molt més angoixats, patiríem més per les injustícies però cada dia quan anéssim a dormir dormiríem 
tranquils gràcies a no voler veure, a no voler saber però la nostra consciència no ens deixaria dormir. 
 
Serà que per una cosa o per una altre el nostre destí és no poder descansar? 
 


