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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  

«—Doncs pel que fa al bé, passa el mateix: qui no pugui distingir amb la raó la Idea del 

Bé, abstraient-la de les altres, i no pugui travessar totes les dificultats com enmig de la 

batalla, ni aplicar-se a aquesta recerca, no segons l'aparença sinó segons l'essència, i 

tampoc fer la marxa per tots aquests llocs amb un raonament que no decaigui, no diràs 

que tal home posseeix el coneixement del Bé en si ni de cap altra cosa bona; sinó que, si 

assoleix una imatge d'aquest, serà per l'opinió, no per saber; i que en la seva vida actual 

està somiant i dormint, i que baixarà a l’Hades abans de poder despertar aquí, per 

acabar dormint perfectament allà. 

—Sí, per Zeus! Diré el mateix que tu. 

—Però si alguna vegada has d'educar en la pràctica aquests nins que ara en teoria 

eduques i formes, no permetràs que els governants de la ciutat i les autoritats en les 

coses supremes siguin irracionals, com a línies irracionals. 

—No, de cap manera.» 

Plató, República 

 

1. Explicau el contingut del text (2,5 punts) 

2. Què és una «Idea», segons Plató? Posau-ne qualque exemple (2,5 punts) 

3. Com s’arriba a conèixer el bé? Explicau la teoria platònica de l’ànima i la 

reminiscència (2,5 punts) 

4. Hume diu que «totes les nostres idees deriven de les nostres impressions». Està 

d’acord amb Plató? Per què? (2,5 punts) 
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OPCIÓ B 

«La nostra imaginació té una gran autoritat sobre les nostres idees, i no hi ha idees que 

siguin diferents entre si que ella no pugui separar, i unir, i compondre segons les 

varietats de la ficció. Però, malgrat l’imperi de la imaginació, hi ha un vincle secret entre 

algunes idees particulars que fa que la ment les conjugui entre si més freqüentment i fa 

que l’aparició d’una introdueixi l’altra, d’aquí sorgeix el que anomenem l’à propos del 

discurs; d’aquí, la coherència en l’escriptura; i d’aquí, aquest fil, o cadena de 

pensaments, que un home manté fins i tot en el més desencadenat dels seus somnis. 

Aquests principis d’associació es redueixen a tres, a saber: Semblança: un retrat ens 

porta naturalment a pensar en la persona per a qui va ser pintat. Contigüitat: quan 

s’esmenta el nom de St. Denis, la idea de París ens ve naturalment. Causalitat: quan 

pensem en el fill, estem predisposats per portar la nostra atenció al pare. Serà fàcil 

concebre les grans conseqüències d’aquests principis en la ciència de la naturalesa 

humana, si considerem que, pel que fa a la ment, aquests són els únics vincles que 

uneixen entre si les parts de l’univers o ens posen en contacte amb alguna persona o 

objecte exterior a nosaltres. Perquè, com és només mitjançant el pensament com les 

coses actuen sobre les nostres passions, i com aquests principis són els únics vincles 

dels nostres pensaments, aquests principis són realment, per a nosaltres, el fonament 

de l’univers; i totes les operacions de la ment, en gran mesura, n’han de dependre.» 

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

 

1. Explicau el contingut del text (2,5 punts) 

2. Comparau aquest enfocament amb la teoria del racionalisme (2,5 punts) 

3. Quin és el paper de les «passions» —emocions, sentiments— en la teoria de 

Hume? (2,5 punts) 

4. Hume considera que «hi ha una cadena de pensaments que es manté fins i tot 

en el més desencadenat dels somnis». Creieu que Descartes hi estaria d’acord? 

(2,5 punts) 

 


