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Filosofia Model 2 

Triau una de les dues opcions i contestau de forma raonada les preguntes que hi ha al 
peu del text. L’examen s’aprova a partir d’un total de 5 punts. 

OPCIÓ A  

«La calamitat dels privats de drets no es basa en el fet que manquin de la vida, de la 
llibertat i de la recerca de la felicitat, o de la igualtat davant la llei i de la llibertat 
d'opinió —fórmules que van ser concebudes per resoldre problemes dins de comunitats 
donades—, sinó en el fet que ja no pertanyen a cap comunitat. La seva condició no és la 
de no ser iguals davant la llei, sinó que no existeix cap llei per a ells. No és que estiguin 
oprimits, és que ningú no desitja si més no oprimir-los. Només en l'última fase d'un 
procés més aviat llarg queda amenaçat el seu dret a la vida; només si són perfectament 
“superflus”, si no hi ha ningú que els “reclami”, poden trobar-se les seves vides en 
perill. Fins i tot els nazis van començar el seu extermini dels jueus privant-los de tot 
estatus legal (l'estatus de ciutadania de segona classe) i aïllant-los del món dels vius 
mitjançant l’amuntegament en guetos i camps de concentració; i abans d'enviar-los a 
les cambres de gas havien temptejat acuradament el terreny i descobert de grat que cap 
país no reclamaria aquestes persones. El fet és que abans que s'amenacés el dret a la 
vida s'havia creat una condició de completa il·legalitat.» 

Hannah Arendt, Els orígens del totalitarisme 

1. Explicau el contingut del text. (2,5 punts) 
2. Explicau la relació entre pertinença a una comunitat i drets humans d’acord amb el 

text. (2,5 punts) 
3. Explicau la idea de totalitarisme segons Arendt en relació amb el text. (2,5 punts) 
4. Creieu que les idees del text es poden aplicar al món actual? Per què? (2,5 punts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 / 2 Convocatòria 2017 

  
Filosofia Model 2 

OPCIÓ B 

«És evident que Adam, amb tota la seva ciència, mai no hauria pogut demostrar que el 
curs de la naturalesa ha de continuar uniformement igual, i que el futur sigui conforme 
al passat. Mai no pot ser demostrat que allò que és possible sigui fals; i és possible que 
el curs de la naturalesa pot canviar, ja que nosaltres som capaços de concebre aquest 
canvi. No només això, vaig més lluny i afirmo que tampoc no es podria provar 
mitjançant cap argument probable que el futur ha de ser conforme al passat. Tots els 
arguments probables es basen en la suposició que existeix aquesta conformitat entre el 
futur i el passat i, per tant, mai no podrem provar-la. Aquesta conformitat és una 
qüestió de fet i, si ha de ser provada, mai no admetrà cap prova que no provingui de 
l'experiència.» 

David Hume, Abstract (Resum del Tractat de la naturalesa humana) 

1. Explicau el contingut del text. (2,5 punts) 
2. És aquest un enfocament metafísic? Per què? (2,5 punts) 
3. Creieu que Descartes hi estaria d’acord? (2,5 punts) 
4. Quin és el paper de les «passions» —emocions, sentiments— en la teoria de 

Hume? (2,5 punts) 
   


