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RENÉ DESCARTES

TEXT 1
Ja estic persuadit de que res hi ha en el món; ni cel, ni terra, ni esperits, ni cossos. I no estic així  
mateix persuadit de que jo tampoc existisc? Doncs, no: si jo estic persuadit de quelcom, o merament 
si pense quelcom, és perquè jo sóc. Cert que hi ha no sé quin enganyador totpoderós i astutíssim, 
que empra tota la seua indústria a burlar-me. Però llavors no cal dubtar de que, si m’enganya, és que 
jo sóc; i, enganye’m quant vullga, mai podrà fer que jo no siga res, mentres jo estiga pensant que 
sóc quelcom. De manera que, després de pensar-ho bé i examinar-ho tot cuidadosament, resulta que 
és  necessari  concloure  i  donar  com a  cosa  certa  que  esta  proposició:  “jo  sóc,  jo  existisc”,  és 
necessàriament verdadera, quantes vegades la pronunci o la concep en el meu esperit.

DESCARTES: Meditacions Metafísiques, (Meditació 2a)

1. Explica breument les idees principals del text i com apareixen relacionades.
2. Explica breument el significat, en el text, de la frase següent: “...es necessàriament

verdadera”.

       3. Per què diu Descartes que: “no hi ha dubte que, si m’enganya, és que jo sóc; i,enganye'm      
quant vullga, mai podrà fer que jo no siga res, mentres jo estiga pensant que sóc quelcom”? 
(En la resposta, has de referir-te als aspectes del pensament de Descartes que siguen 
pertinents, encara que no apareguen explícitament en el text).

TEXT 2

Després de tot això, vaig haver de reflexionar que, ja que jo dubtava, no era mon ser enterament
perfecte, perquè veia clarament que hi ha més perfecció a conéixer que a dubtar; i se’m va ocórrer
llavors indagar per on hi havia jo aprés a pensar en quelcom més perfecte que jo; i vaig conéixer
evidentment que devia de ser per alguna naturalesa que fóra efectivament més perfecta.

DESCARTES: Discurs del Mètode, Quarta Part

1. Explica la idea principal del text
2. Situa l’argumentació del text dins del context general de la metafísica cartesiana

(demostració de les tres substàncies)
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