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Triau un d’aquests dos textos i responeu les preguntes formulades. 

 

OPCIÓ A 
I en fi, considerant que tots els pensaments que ens vénen estant desperts també se’ns 

poden ocórrer durant el son, sense que cap aleshores sigui vertader, vaig resoldre fingir 

que totes les coses que fins llavors havien entrat en el meu esperit no eren més 

vertaderes que les il·lusions dels meus somnis. Però després vaig advertir que, volent 

pensar jo d’aquesta manera, que tot és fals, calia que jo, que ho pensava, fos alguna 

cosa; i observant que aquesta veritat: «jo penso, doncs sóc», era tan ferma i segura que 

les suposicions més extravagants dels escèptics no són capaces de commoure-la, vaig 

jutjar que podia rebre-la, sense escrúpol, com el primer principi de la filosofia que 

estava cercant.  

R. DESCARTES, Discurs del mètode 

 

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

2. Explica el mètode cartesià posant-lo en relació amb: a) la seva metafísica; o b) la 

filosofia de Hume. (2,5 punts) 

3. Compara la teoria del coneixement de Descartes, bé amb la de a) Plató, o bé amb la 

de b) Nietzsche. (2,5 punts) 

4. Tenint en compte els coneixements que has adquirit d’història de la filosofia, quina 

opinió et mereix la tesi del text i quin sentit té parlar-ne avui en dia? (2,5 punts) 

 
OPCIÓ B 
[...] en la seva feina, el treballador no s’afirma, sinó que es nega; no se sent feliç, sinó 

desgraciat; no desenvolupa una energia física i espiritual lliure, sinó que mortifica el seu 

cos i arruïna el seu esperit. Per això el treballador només se sent en si fora de la feina, i 

en la feina se sent fora de si. Se sent realitzat quan no treballa, i quan treballa no se sent 

realitzat. El seu treball no és, doncs, voluntari, sinó forçat, treball forçat. Per això no és 

la satisfacció d’una necessitat, sinó un simple mitjà de satisfer les necessitats fora de la 

feina [...] D’això resulta que l’home (el treballador) només se sent lliure en les seves 

funcions animals, en el menjar, el beure, l’engendrar, i, com a màxim, en el que es 

refereix a l’habitatge i el vestit; i, en canvi, en les seves funcions humanes se sent com 

un animal. El que és animal esdevé humà, i el que és humà, animal. 

KARL MARX, Manuscrits econòmico-filosòfics de 1844 

 

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

2. Aquest text parteix d’una concepció de l’home. Explica l’humanisme de Marx, 

posant-lo en relació amb: a) la teoria de l’alienació; o b) el materialisme històric. (2,5 

punts) 

3. Compara la proposta filosòfica de Marx amb un d’aquests dos autors: a) Plató; b) 

Kant. (2,5 punts) 

4. Tenint en compte els coneixements que has adquirit d’història de la filosofia, quina 

opinió et mereix la tesi del text i quin sentit té parlar-ne avui en dia? (2,5 punts) 

 


