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A 

 
−Ara, vaig continuar, imagina’t la nostra natura, pel que es refereix a la ciència, i a la 
ignorància, mitjançant la següent escena. Imagina uns homes en una habitació 
subterrània en forma de caverna amb una gran obertura del costat de la llum. Es troben 
en ella des de la seva infància, subjectes per cadenes que els immobilitzen les cames i el 
coll, de tal manera que no poden ni canviar de lloc ni girar el cap, i no veuen més que el 
que està davant ells. La llum els ve d’un foc encès a una certa distància darrere ells 
sobre una eminència del terreny. Entre aquest foc i els presoners, hi ha un camí elevat, 
al llarg del qual has d’imaginar un petit mur semblant a les barreres que els il·lusionistes 
aixequen entre ells i els espectadors i per sobre de les quals mostren els seus prodigis.  
−Ja ho veig, va dir. 
−Pensa ara que al llarg d’aquest mur uns homes porten objectes de totes classes, figures 
d’homes i d’animals de fusta o de pedra, i de mil formes diferents, de manera que 
apareixen per sobre del mur. I naturalment entre els homes que passen, uns parlen i 
altres no diuen res. 
−És aquesta una estranya escena i uns estranys presoners, va dir. 
−S’assemblen a nosaltres, vaig respondre. 

PLATÓ: República. 
 
 
 
 

1. Explica breument el contingut del text. 

2. Explica l’expressió platònica «s’assemblen a nosaltres» i la seva relació amb la 
doctrina platònica del que és «la realitat».  

3. Relaciona l’anterior tesi platònica amb la que manté a) Aristòtil, b) Descartes o c) 
Marx. 

4. Quina opinió et mereix la tesi del text i quin sentit té parlar-ne avui en dia? 
 



 

 

 

B 

 
El nostre dret a la nostra follia. Com hem d’actuar? Per a què hem d’actuar? Quan es 
tracta de les necessitats immediates i simples de l’home aquestes qüestions es contesten 
sense dificultat, però quan més es puja a nivells més refinats de l’acció, de més amplitud 
i importància, aleshores més insegura, i aleshores més arbitrària, serà la resposta. I 
precisament aquí està exclosa l’arbitrarietat de les decisions. Això exigeix l’autoritat de 
la moral: una por i reverència obscures han de guiar immediatament els homes en 
aquelles accions de les quals precisament els objectius i mitjans els resulten menys clars 
immediatament. Aquesta autoritat de la moral impedeix pensar equivocadament en 
coses que podria ser perillós pensar equivocadament: d’aquesta manera es justifica 
davant els seus acusadors. Error: aquí vol dir «perillós», però perillós per a qui? 
Generalment el que tenen a la vista els promotors de la moral autoritària no és el perill 
de l’acció, sinó el seu propi perill, el de perdre el poder o el prestigi, des del moment en 
què es concedeix a tothom el dret d’actuar arbitràriament i bojament, segons el propi 
enteniment, sigui gran o petit. Ells, en canvi, fan ús indiscriminat del dret a 
l’arbitrarietat i a la follia, ells manen, també en els casos en què les preguntes «com he 
d’actuar? Per a què he d’actuar?» són difícils o impossibles de contestar. I si la raó 
humana s’ha desenvolupat amb tanta lentitud que fins i tot es pot negar el seu 
creixement al llarg de la història, a què es deu si no principalment a aquesta solemne 
presència (a aquesta omnipresència, diria jo) dels manaments morals, que no permeten 
que ni tan sols manifesti la qüestió individual del perquè? I del per a què? No ens han 
educat a sentir patèticament i a refugiar-nos en l’obscuritat precisament quan la raó 
hauria de mirar amb la major claredat i fredor possibles! Que és en tots els assumptes 
superiors i importants. 

F. NIETZSCHE: Aurora. Reflexions sobre els prejudicis morals. 
 
 
 
 

1. Explica breument el contingut del text. 

2. Explica el significat en Nietzsche de «veritat» i la seva relació amb la teoria 
nietzscheana del coneixement.   

3. Relaciona les tesis del text amb tesis sobre el tema en a) Descartes, b) Kant o c) 
Marx. 

4. Quina opinió et mereix la tesi del text i quin sentit té parlar-ne avui en dia? 
 


