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

 

Opció A 

«Que el producte del treball no pertanyi al treballador, que s’enfronti a ell com un poder 

aliè és possible només perquè pertany a un altre home diferent del treballador. Si la seva 

activitat li és un turment, ha de ser satisfacció i alegria de viure per a un altre. Ni els déus 

ni la naturalesa, només l’home mateix pot ser aquest poder aliè sobre l’home.» 

K. Marx, Manuscrits econòmico-filosòfics 

 

1. Comenta el text i la qüestió que tracta. (3 punts) 

2. Relaciona aquest text amb la teoria de la divisió de classes de Marx. (3 punts) 

3. Explica el concepte marxista d’“alienació”. (2 punts) 

4. Estableix relacions entre les crítiques de Marx i de Nietzsche a la societat moderna? (2 

punts) 

 

Opció B 

«Què és, doncs, la veritat? Un exèrcit mòbil de metàfores, metonímies, antropomorfismes; 

en poques paraules, una suma de relacions humanes que han estat augmentades, 

transferides, adornades poèticament i retòricament, i que després d'un ús de molt de temps 

a un poble li semblen fixes, canòniques i obligatòries: les veritats són il·lusions de les quals 

hom ha oblidat que ho són, metàfores que han esdevingut desgastades i sense força 

sensible, monedes que han perdut la imatge i que ara ja no considerem com a monedes sinó 

com a metall. Encara no sabem d'on prové l'impuls vers la veritat: perquè fins ara només 

ens hem assabentat de l’obligació que la societat assenyala per existir, la de ser veraç, és a 

dir la de fer servir les metàfores usuals, i per tant, expressat moralment: de l’obligació de 

mentir segons una convenció fixa, de mentir en grups en un estil obligatori per a tots. Per 

descomptat, l’ésser humà oblida aleshores que així és com li van les coses; així doncs, 

menteix inconscientment de la manera que hem assenyalat i segons usatges centenaris —i 

justament per mitjà d’aquesta inconsciència, tot just gràcies a aquest oblit, arriba al 

sentiment de la veritat.» 

F. Nietzsche, Sobre veritat i mentida en sentit extramoral 

1. Comenta el text i la qüestió que tracta. (3 punts) 

2. Relaciona aquest text amb la crítica de la metafísica que fa Nietzsche. (3 punts) 

3. Explica els trets més significatius del nihilisme de Nietzsche. (2 punts) 

4. Destaca les principals diferències entre la teoria del coneixement de Nietzsche i de Kant. 

(2 punts) 


