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Filosofia II
Model 2

Triau un d’aquests dos textos i responeu les preguntes formulades.
OPCIÓ A
Després d’això, vaig considerar què es requereix, en general, perquè una proposició
sigui vertadera i certa; perquè com n’acabava de trobar una que jo sabia que ho era, vaig
pensar que havia de saber també en què consisteix aquesta certesa. I, havent remarcat
que en la proposició penso, ergo existeixo no hi ha res que m’asseguri que dic la veritat
fora del fet de veure molt clarament que per a pensar cal existir, vaig jutjar que podia
prendre com a regla general que les coses que concebem molt clarament i molt
distintament són totes vertaderes, encara que hi hagi alguna dificultat a reconèixer bé
quines són aquelles que concebem distintament.
R. DESCARTES, Discurs del mètode

1. Explica breument el contingut del text. (2,5 punts)
2. Explica la proposició penso, ergo existeixo i la seva relació amb: a) la noció de
substància pensant, o b) la noció de coneixement vertader. (2,5 punts)
3. Relaciona i compara el mètode cartesià amb: a) el de l’empirisme, o b) el de Kant.
(2,5 punts)
4. Quina opinió et mereix la tesi del text i quin sentit té parlar-ne avui en dia? (2,5
punts)
OPCIÓ B
Jo us conjuro, germans meus, manteniu-vos fidels a la Terra i no us cregueu aquells
que parlen d’esperances sobreterrenals. Destil·len metzina, tant si ho saben com si no.
Menyspreen la vida, agonitzen d’haver-se emmetzinat ells mateixos, i la Terra ja n’està
cansada: tant de bo se’n perdi la mena!
Antany ultratjar Déu era l’ultratge pitjor, però Déu ha mort, i amb Ell també han mort
aquests ultratjadors. Ara el més terrible és ultratjar la Terra i estimar les entranyes de
l’inescrutable més que no pas el sentit de la Terra!
F. NIETZSCHE, Així parlà Zaratustra

1. Explica breument el contingut del text. (2,5 punts)
2. Explica el vitalisme de Nietzsche i la seva relació amb: a) la noció de superhome, o
b) la seva crítica dels valors de la cultura occidental. (2,5 punts)
3. Explica el punt de vista de Nietzsche sobre la religió i relaciona’l amb el de: a)
Tomàs d’Aquino, o b) Marx. (2,5 punts)
4. Quina opinió et mereix la tesi del text i quin sentit té parlar-ne avui en dia? (2,5
punts)

