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BAREM DE L’EXAMEN:
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Jaque,segonsel
sraonamentsqueacabodefer,peraconèixerlanaturalesadeDéu-finsonla
mevan’eracapaç-no em caliasinó considerar,apropòsitdetoteslescosesdequètrobavaen mi
algunaidea,siposseir-leseraunaperfecció o no;iestavasegurqueno hihaviaen ellcap deles
quesignificaven algunaimperfecció,però quesíquehihaviatoteslesaltres.Així,veiaquenohi
podiahavereldubte,lainconstància,latristesaialtrescosessemblants,atèsquejomateixhauria
estatben contentd’estar-ne exempt.A més d’això,tenia idees de diverses coses sensibles i
corporals;ja que,encara que suposés que somiava ique totelque veia o imaginava era fals,
tanmateixnopodiapasnegarqueunestalsideesestrobessinenelmeupensament.Però,com que
ja havia conegutmoltclaramenten mique la naturalesa intel·
ligentés distinta de la corporal,
considerantque tota composició revela dependència ique la dependència és manifestamentun
defecte, vaig pensar que en Déu no podia ser una perfecció ser compost d’aquestes dues
naturaleses,ique,perconsegüent,ellno ho era;però que,sihihavia en elmón cossos o bé
intel·
ligènciesoaltresnaturalesesquenofossintotalmentperfectes,elseuésserhaviadedependre
delpoderdeDéudetalmaneraquenopoguessinsubsistirsenseellniunsolmoment.

(R.DESCARTES,Discurs del mètode, Quartapart.TraducciódePereLluísFont).
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1. Sintetitzalesideesdeltextmostranten elteu resum l’estructuraargumentativao expositiva
desenvolupadaperl’autor.
2. Definix elterme“perfecció”,partintdelainformació ofertapeltext,icompletant-laambel
coneixementquetinguesdelafilosofiadel’autor.
3. Redacció:Dubte metòdic i criteri de veritat enDescartes.
4. Comentabreuementqualsevolaspectedelpensamentdel’autordeltextquejutgesimportant
en algun d’aquests sentits:perla seua relació amb eld’altres filòsofs,amb fets històrics
rellevants(especialmentsisón coetanisdel’autoro tenen relació amb laseuavida)o amb
tretssignificatiusdelmóncontemporani.
OPCIÓ PRIMERA
TEXT II
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És evident que Adam,amb tota la seva ciència,mai no hauria estat capaç de
demostrar queelcursdelanaturalesahadecontinuarsentelmateixd’unamanerauniformei
queelfuturhad’estard’acord amb elpassat.Allò queéspossibleno espotdemostrarmai
que siguifals,iés possible que els curs de la naturalesa puguicanviar,ja que podem
concebre aquest canvi.Encara aniré més lluny i afirmaré que Adam no podia tampoc
demostrarmitjançantcapargumentprobable queelfuturhaviad’estard’acordambelpassat.
Totselsargumentsprobablesestanmuntatssobreelsupòsitqueesdónaaquestaconformitat
entre elfuturielpassat;així,doncs,maino podem provar-la.Aquestaconformitatésuna
qüestióde fet,isicalquesiguiprovadanoadmetràcapprovaquenoesbasienl’experiència.
Peròaquesta,quanesbasaenelpassat,nopotsercapprovaderesperalfutur,sinoésque
admetem elsupòsitquehihaunasemblançaentreells(passatifutur).Aquestés,pertant,un
puntquenopotadmetrecapprovaenabsolut,iquedonem persuposatsensecapprova.
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Estem determinats,noméspelcostum,asuposarelfuturd’acordambelpassat.Quanveig
unaboladebillarqueesmou en direcció aunaaltra,lamevamentésmogudademanera
immediataperl’hàbitcapal’efecteacostumatianticipolamevavisióenconcebrelasegona
bolaen moviment.No hiharesen aquestsobjectes,consideratsen abstracte,iindependent
del’experiència,queem portiaunaconclusió semblant;i,finsitotdesprésd’havertingut
l’experiènciademoltsefectesd’aquesttipusrepetits,nohihacapargumentqueem determini
a suposarque l’efecte estarà d'
acord amb l’experiència passada.Lesforcesmitjançantles
qualsoperenelscossossóntotalmentdesconegudes.Nosaltresenpercebem noméslesseves
qualitatssensibles.I,quinaraótenim perpensarquelesmateixesforceshagind’estarsempre
connectadesamblesmateixesqualitatssensibles?
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Així,doncs,no éslaraó laguiadelavida,sinóelcostum.Noméselldeterminalament,
entotselscasos,asuposarqueelfuturestaràd’acordambelpassat.Permésfàcilquepugui
semblaraquestpas,laraónopodriadur-loatermenipertotal’eternitat.
(D.HUME,Extracte del “Tractat de la naturalesa humana”.Traducció de Manuel
Satué).
QÜESTIONS:

1.Sintetitzalesideesdeltextmostrantenelteuresum l’estructuraargumentativaoexpositiva
desenvolupadaperl’autor.
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2.Definixelterme“qüestiódefet”,partintdelainformacióofertapeltext,icompletant-laamb
elconeixementquetinguesdelafilosofiadel’autor.
3.Redacció:Sentiment i moralitat enHume.
4.Comentabreuementqualsevolaspectedelpensamentdel’autordeltextquejutgesimportant
enalgund’aquestssentits:perlaseuarelacióambeld’altresfilòsofs,ambfetshistòricsrellevants
(especialmentsisóncoetanisdel’autorotenenrelacióamblaseuavida)oambtretssignificatius
delmóncontemporani
OPCIÓ SEGONA
TEXT I
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Jo hauria d’opinarque elsexemplesde la matemàtica ila ciència de la natura,les
quals,perunarevolucióportadaacapdesobte,hanarribataserelquearasón,jaserienprou
notablesperfermeditarsobrelapartessenciald’aquestcanvidelaformadepensarqueels
haestattan avantatjósiperimitar-losací,simésno com un assaig,tantcom hopermetllur
analogia,entantqueconeixementsracionals,amblametafísica.Finsarahom admetiaquetot
elnostreconeixements'
haviaderegirpelsobjectes;però,ambaquestapressuposició,totsels
assaigs fets mitjançantconceptes perdecidira priori alguna cosa sobre ells,amb la qual
eixamplarelnostreconeixement,quedaven anihilats.Assagem,doncs,perunavegadasino
avançarem millorenlestasquesdelametafísicaadmetentqueelsobjecteshanderegir-sepel
nostre coneixement,la qualcosa ja concorda més bé amb la desitjada possibilitatd'
un
coneixementa priori d’aquests objectes que establirà quelcom sobre ells abans que ens
siguendonats.S'
esdevéambaixòexactamentcom ambelprimerpensamentdeCopèrnic,el
qual,nosortint-se'
nambl'
explicaciódelsmovimentsdelcelsiadmetiaquetotalamunióde
lesestrellesgiravaalvoltantdel'
espectador,assajàdedonar-hiunaexplicaciómésbonafent
que l'
espectador giravoltara ideixant,en canvi,les estrelles immòbils.En la metafísica
podem,doncs,ferun assaig semblantpelque fa a la intuïció delsobjectes.Sila intuïció
s'
haguera de regirperla constitució delsobjectes,aleshoresno puc discernircom podríem
saber-nealgunacosaa priori;però sil'
objecte(com aobjectedelssentits)esregeix perla
constitució de la nostra capacitat d'
intuïció,llavors jo puc representar-me perfectament
aquestapossibilitat.
(I.KANT,“Pròleg alasegonaedició delaCrítica de la raó pura”(BXVI-BXVII).
TraducciódeJoanB.Llinares).
QÜESTIONS:

1.Sintetitza les idees deltextmostranten elteu resum l’estructura argumentativa o expositiva
desenvolupadaperl’autor.
2.Definix elterme“coneixementapriori”,partintdelainformacióofertapeltext,icompletant-la
ambelconeixementquetinguesdelafilosofiadel’autor.
3.Redacció:Sentit negatiu de la crítica segons Kant.
4.Comentabreuementqualsevolaspectedelpensamentdel’autordeltextquejutgesimportanten
algun d’aquests sentits:perla seua relació amb eld’altres filòsofs,amb fets històrics rellevants
(especialmentsisóncoetanisdel’autorotenenrelacióamblaseuavida)oambtretssignificatiusdel
móncontemporani
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OPCIÓ SEGONA
TEXT II
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Noconeclavoluntatsinópelsentimentdelameva,inoconecmillorl’enteniment.Quanhom
em demanaquinaéslacausaquedeterminalamevavoluntat,demano almeu torn quinaéslacausa
que determina elmeu judici:carésclarque aquestesduescausesnomésen són una;isiun hom
comprèn béquel’homeésactiu en elsseusjudicis,queelseu entenimentno ésmésqueelpoderde
compararide jutjar,hom veurà que la seva llibertatno ésmésque un podersemblant,o derivat
d’aquell;escullelbécom hajutjatelver;sijutjaerròniament,escullmalament.¿Quinaés,doncs,la
causaquedeterminalasevavoluntat?Éselseujudici.¿I quinaéslacausaquedeterminaelseujudici?
Éslasevafacultatintel·
ligent,éslasevapotènciadejutjar;lacausadeterminantestàen ellmateix.
Passataixò,janoentencres.
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Sensdubte,nosóclliuredenovolerelmeupropibé,nosóclliuredevolerelmeumal;peròla
meva llibertatconsisteix en això mateix,que no puc voler sinó elque m’és convenient,o que
considero com atal,sensequeresd’estrany amiem determini.¿Esderivaqueno sócelmeu amo,
perquènosócl’amodeserunaltrequejo?
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Hom trobaelprincipidetotaacció en lavoluntatd’un ésserlliure;hom no podriaanarmés
enllà.No ésla paraula llibertatla que no significa res,ésla paraula necessitat.Suposaralgun acte,
algun efectequeno derivid’un principiactiu,ésvertaderamentsuposarefectessensecausa,éscaure
en elcercle viciós.O no hiha pasprimera impulsió,o qualsevolprimera impulsió no té cap causa
anterior,ino existeix pas veritable voluntatsense llibertat.L’home és,doncs,lliure en les seves
accions,icom atal,estàanimatperunasubstànciaimmaterial;estractadelmeu tercerarticledefe.
D’aqueststresprimersusdeduiréfàcilmenttotselsaltres,sensequeelscontinuïcomptant.
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(J.
-J.ROUSSEAU.Professióde fe del vicari savoià.TraducciódeJosepM.Sala-Valldaura).

QÜESTIONS:
1.Sintetitzalesideesdeltextmostrantenelteuresum l’estructuraargumentativaoexpositiva
desenvolupadaperl’autor.
2.Definixelstermesrelacionats“voluntat”i“llibertat”,partintdelainformacióofertapeltext,i
completant-laambelconeixementquetinguesdelafilosofiadel’autor.
3.Redacció:Antropologia enRousseau:“l’home natural".
4.Comentabreuementqualsevolaspectedelpensamentdel’autordeltextquejutgesimportanten
algund’aquestssentits:perlaseuarelacióambeld’altresfilòsofs,ambfetshistòricsrellevants
(especialmentsisóncoetanisdel’autorotenenrelacióamblaseuavida)oambtretssignificatius
delmóncontemporani.
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