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Proves d�accés a la Universitat. Curs 2006-2007

Filosofia
Sèrie 3

Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).

Opció A

Estem determinats a suposar que el futur s’assembla al passat únicament pel cos-
tum. Quan veig una bola de billar que es mou cap a una altra, la meva ment es veu
immediatament portada per l’hàbit al seu efecte habitual, i s’anticipa a la vista conce-
bent el moviment de la segona bola. No hi ha res en aquests objectes, considerats
abstractament i de forma independent de l’experiència, que em condueixi a treure una
conclusió com aquesta; i fins i tot després d’haver tingut experiència de molts efectes
repetits d’aquesta classe, no hi ha cap argument que em determini a suposar que l’efec-
te serà conforme a l’experiència passada. Els poders pels quals actuen els cossos ens són
completament desconeguts. Només percebem les seves qualitats sensibles: i quina raó
tenim per pensar que els mateixos poders estaran sempre conjuntats amb les mateixes
qualitats sensibles?

David HUME. Resum del tractat de la naturalesa humana

1. Expliqueu breument les idees principals del text i com hi apareixen relacionades
(entre 40 i 80 paraules).
[2 punts]

2. Expliqueu breument el significat, en el text, de les expressions següents (entre 5 i 15
paraules en cada cas):
[1 punt]

a) «poders pels quals actuen els cossos»
b) «qualitats sensibles»

3. Per què diu Hume que «no hi ha cap argument que em determini a suposar que l’e-
fecte serà conforme a l’experiència passada»? Feu referència als aspectes del pensa-
ment de Hume que siguin pertinents, encara que no apareguin explícitament en el
text.
[3 punts]



4. Compareu la concepció de Hume del coneixement empíric (o coneixement pels
sentits) amb una altra concepció del coneixement empíric que es pugui trobar en la
història del pensament.
[2 punts]

5. Creieu que Hume té raó quan defensa que no es pot demostrar racionalment que el
futur s’ha d’assemblar al passat? Raoneu la resposta.
[2 punts]

Opció B

La revolta dels esclaus en la moral comença quan el mateix ressentiment esdevé cre-
ador i genera valors, el ressentiment d’aquells éssers privats de la veritable reacció, la de
l’activitat, que només es consideren recompensats per una venjança imaginària. Mentre
que qualsevol moral noble sorgeix d’una autoafirmació triomfant, la moral dels esclaus
nega, de bon començament, qualsevol cosa «externa», «diferent», «aliena a la pròpia
essència», i aquest fet de negar és el seu acte creador. Aquesta manera de capgirar el punt
de vista des d’on hom estableix valors —aquest dirigir-se necessàriament cap a l’exte-
rior, en lloc de dirigir-se cap a la pròpia essència— pertany específicament al ressenti-
ment. Per tal de néixer, la moral dels esclaus requereix sempre en primer lloc un món
contrari i extern.

Friedrich Wilhelm NIETZSCHE. La genealogia de la moral, I

1. Expliqueu breument les idees principals del text i com hi apareixen relacionades
(entre 40 i 80 paraules).
[2 punts]

2. Expliqueu breument el significat, en el text, de les expressions següents (entre 5 i 15
paraules en cada cas):
[1 punt]

a) «aliena a la pròpia essència»
b) «moral noble»

3. Per què diu Nietzsche que «la revolta dels esclaus en la moral comença quan el
mateix ressentiment esdevé creador i genera valors»? Feu referència als aspectes del
pensament de Nietzsche que siguin pertinents, encara que no apareguin explícita-
ment en el text.
[3 punts]
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4. Compareu la concepció de Nietzsche dels valors morals amb una altra concepció
dels valors morals que es pugui trobar en la història del pensament.
[2 punts]

5. Creieu que Nietzsche té raó quan defensa que la moral cristiana es basa en el res-
sentiment? Raoneu la resposta.
[2 punts]
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