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Història de la Filosofia  
Model 3 

 
Triau una de les dues opcions i responeu les preguntes proposades. 

 

OPCIÓ A 

 

1. Comentau el següent text, incloent en el comentari aquests elements: a) Context 

històric, social i cultural; b) identificació del tema concret i de la tesi sostinguda en el 

text; c) explicació ordenada, clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text 

i de la relació entre aquestes (3 punts). El comentari també ha d’incloure una valoració 

crítica, emprant els coneixements de la matèria que s’han adquirit al llarg del curs, a 

favor o en contra del que diu l’autor del text (2 punts): 

«Estem determinats, pel costum, a suposar el futur d’acord amb el passat. Quan veig 

una bola de billar que es mou cap a una altra, la meva ment és moguda de manera 

immediata per l’hàbit vers l’efecte acostumat i anticipo la meva visió en concebre la 

segona bola en moviment. En aquests objectes, considerats en abstracte, no hi ha res 

més, independentment de l’experiència, que ens condueixi a una conclusió semblant; i, 

fins i tot, després d’haver tingut l’experiència de molts efectes d’aquest tipus repetits, no 

hi ha cap argument que ens determini a suposar que l’efecte estarà d’acord amb 

l’experiència passada. Les forces mitjançant les quals operen els cossos ens són 

totalment desconegudes. Nosaltres percebem només qualitats sensibles. I doncs, quina 

raó tenim per a pensar que les mateixes forces hagin d’estar connectades amb les 

mateixes qualitats sensibles? Així, doncs, no és la raó la guia de la vida, sinó el costum. 

Només ell determina la ment, en tots els casos, a suposar que el futur estarà d’acord amb 

el passat. Per més fàcil que pugui semblar aquest pas, la raó no podria dur-lo a terme ni 

per tota l’eternitat.» (HUME, Compendi del Tractat de la naturalesa humana) 

 

2. Responeu una, i només una, d’aquestes dues qüestions (2,5 punts): 

a) Explicau la crítica dels valors de la cultura europea efectuada per Nietzsche. 

b) Explicau la teoria ètica d’Aristòtil. 

 

3. Responeu una, i només una, d’aquestes dues qüestions (2,5 punts): 

a) Comparau l’antropologia de Descartes i la de Plató. 

b) Relacionau la filosofia d’Arendt amb la de Marx. 
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OPCIÓ B 

 

1. Comentau el següent text, incloent en el comentari aquests elements: a) Context 

històric, social i cultural; b) identificació del tema concret i de la tesi sostinguda en el 

text; c) explicació ordenada, clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text 

i de la relació entre aquestes (3 punts). El comentari també ha d’incloure una valoració 

crítica, emprant els coneixements de la matèria que s’han adquirit al llarg del curs, sobre 

l’actualitat del text: (2 punts) 

«Tota la història de la societat humana, fins avui, és una història de lluites de classes. 

Lliures i esclaus, patricis i plebeus, barons i serfs de la gleva, mestres i oficials; en una 

paraula, opressors i oprimits, enfrontats sempre, entossudits en una lluita 

ininterrompuda, a vegades velada, altres franca i oberta, en una lluita que condueix en 

cada etapa a la transformació revolucionària de tot el règim social o a l’extermini de les 

classes bel·ligerants (…). La moderna societat burgesa que s’alça sobre les ruïnes de la 

societat feudal no ha abolit els antagonismes de classe. El que ha fet ha estat crear noves 

classes, noves condicions d’opressió, noves modalitats de lluita, que han vingut a 

substituir les antigues. 

 Emperò, la nostra època, l’època de la burgesia, es caracteritza per haver 

simplificat aquests antagonismes de classe. Avui, tota societat humana tendeix a 

separar-se, cada vegada més obertament, en dos grans camps enemics, en dues grans 

classes antagòniques: la burgesia i el proletariat.» (MARX, El manifest comunista, I) 

 

2. Responeu una, i només una, d’aquestes dues qüestions (2,5 punts): 

a) Explicau la teoria del coneixement de Descartes. 

b) Explicau la teoria política de Plató. 

 

3. Responeu una, i només una, d’aquestes dues qüestions (2,5 punts): 

a) Relacionau la filosofia d’Aristòtil amb la de H. Arendt. 

b) Comparau la teoria del coneixement de Hume amb la de Kant. 

 

                                                  


