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Selectivitat 

Filosofia II 

Model 2 

 
 
Tria un d’aquests dos textos i respon les preguntes formulades. 
 
Opció A 
 
«Tota la història de la societat humana, fins a l’actualitat, és una història de lluita de 
classes. Lliures i esclaus, patricis i plebeus, barons i serfs de la gleva, mestres i oficials; 
i en una paraula, opressors i oprimits, sempre enfrontats, entossudits en una lluita 

ininterrompuda unes vegades, encoberta; i unes altres, franca i oberta que condueix 
en cada etapa a la transformació revolucionària de tot el règim social o a l’extermini 
d’ambdues classes bel·ligerants». 
 

Marx 
 
1. Explica breument el contingut del text. (2,5 punts) 
2. Explica el concepte d’«història» en Marx. (2,5 punts) 
3. Relaciona la teoria marxiana de la història amb les transformacions 

socioeconòmiques del seu temps. (2,5 punts) 
4. Creus que avui en dia podem parlar d'opressors i oprimits? (2,5 punts) 
 
 
Opció B 
 
«I, havent advertit que aquesta gran certesa que tothom els atribueix no es basa sinó en 
el fet de concebre-les amb evidència, segons la regla formulada abans, vaig advertir 
també que no hi havia en elles absolutament res que m’assegurés l’existència del seu 
objecte. Ja que per exemple, si suposem un triangle, cal que els seus tres angles siguin 
iguals a dos de rectes; però no veia res per això que m’assegurés que hi ha al món cap 
triangle. Mentre que, tornant a examinar la idea que tenia d’un ésser perfecte, trobava 
que l’existència hi és compresa de la mateixa manera que en la idea d’un triangle és 
comprès que els seus tres angles són iguals a dos de rectes, o en la d’una esfera que 
totes les seves parts són igualment distants del centre, i fins i tot de manera encara més 
evident; i que per consegüent, és almenys tan cert que Déu, que és aquest ésser perfecte, 
és o existeix, com ho pugui ser cap demostració de geometria». 
 

Descartes 
 
1. Explica breument el contingut del text. (2,5 punts) 
2. Quins tipus d’idees hi ha segons Descartes i a quin tipus pertany «la idea que tenia 

d'un ésser perfecte»? (2,5 punts) 
3. Compara les demostracions de l'existència de Déu de Descartes i de Tomàs 

d'Aquino. (2,5 punts) 
4. Quin sentit té parlar avui de la demostració filosòfica de l'existència de Déu? (2,5 

punts) 
 


