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Història de la filosofia
Sèrie 3
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).

OPCIÓ A
[…] les idees produïdes en nosaltres per les qualitats secundàries no s’assemblen gens a aquestes qualitats: no hi ha res present en els objectes que s’assembli a les seves idees. […]
De la flama diem que és calenta i lleugera; de la neu, blanca i freda, i del sucre, que és blanc i
dolç, a causa de les idees que produeixen en nosaltres. Comunament creiem que aquestes qualitats
són la mateixa cosa en els objectes i en les nostres idees: els uns la semblança perfecta de les altres,
la seva imatge especular; la majoria de persones jutjaria extravagant que es digués el contrari. Això
no obstant, qui vulgui considerar que un mateix foc a certa distància produeix la sensació de calor
i a una distància més curta una sensació molt diferent de dolor, s’hauria de preguntar a si mateix
quina raó té de dir que la seva idea de calor, que li ha produït el foc, és realment present en la flama,
mentre que la seva idea de dolor, que li ha produït igualment la mateixa flama, no és en el foc. Per
què la blancor i la fredor són presents en la neu i el dolor no, si la neu produeix totes aquestes idees
en nosaltres, no podent-ho fer de cap altra manera que mitjançant la massa, la forma, el nombre i
el moviment de les seves parts sòlides?
La massa, la forma, el nombre i el moviment particulars de les parts del foc o de la neu es troben realment en el foc i en la neu, tant se val que els nostres sentits els percebin com que no: per
això poden ser anomenats qualitats reals, perquè realment existeixen en els objectes. Però la llum,
la calor, la blancor o la fredor no existeixen de manera més real en els objectes que la malaltia o el
dolor en el mannà.1
John Locke. Assaig sobre l’enteniment humà, llibre ii, capítol viii
1. En aquest text, mannà fa referència a una substància que s’usa com a purgant.

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

2. Expliqueu breument (entre cinc i vint paraules en cada cas) el significat que tenen en el
text les expressions següents:
[1 punt]

a) «qualitats secundàries»
b) «imatge especular»

3. Expliqueu el sentit i la finalitat de la pregunta retòrica següent que John Locke planteja
en el text: «Per què la blancor i la fredor són presents en la neu i el dolor no, si la neu
produeix totes aquestes idees en nosaltres, no podent-ho fer de cap altra manera que
mitjançant la massa, la forma, el nombre i el moviment de les seves parts sòlides?» (En
la resposta, us heu de referir als aspectes del pensament de Locke que siguin pertinents,
encara que no apareguin explícitament en el text.)
[3 punts]

4. Compareu la concepció de Locke sobre la possibilitat d’obtenir certesa en el coneixement
amb la concepció sobre aquesta mateixa qüestió d’un altre autor/a destacat de la història
de la filosofia occidental.
[2 punts]

5. Expliqueu si esteu d’acord o en desacord amb l’afirmació següent: «Si no hi ha cap persona o un altre ésser amb oïda a la vora, quan un arbre cau al mig del bosc no fa cap soroll.»
Responeu d’una manera raonada.
[2 punts]

OPCIÓ B
—Vet aquí doncs —vaig fer jo— que encara que amb dificultats hem arribat a terme, i hem
arribat raonablement a la conclusió que les diverses parts que hi ha a la ciutat també són a l’ànima de
cada individu, i en el mateix nombre.
—Sí, hi són.
—Per tant, ¿no serà ja forçós, certament, que si quelcom determinat fa la ciutat sàvia, l’individu
també ho sigui, i pel mateix motiu?
—Naturalment, ho serà.
—I això que fa l’individu coratjós fins a tal punt, això mateix fa la ciutat coratjosa fins al mateix
punt, i que individu i ciutat tinguin així totes les altres coses pel que fa a la virtut?
—Forçosament.
—I em penso, Glaucó, que direm que un home és just de la mateixa manera que la ciutat era
justa.
—També això és totalment indiscutible.
—I no hem oblidat de cap manera allò, que la ciutat era justa perquè, de les tres menes de gent
que té, cadascuna d’elles fa el que li pertoca.
—No crec pas que ho hàgim oblidat —digué.
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—De tota manera cal no oblidar que cadascú de nosaltres serà just i farà el que li pertoqui només
si cadascuna de les seves parts individuals fa el que li correspon.
—Certament, cal no oblidar-ho.
Plató. La República, llibre iv

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

2. Expliqueu breument (entre cinc i vint paraules en cada cas) el significat que tenen en el
text els mots següents:
[1 punt]

a) «ànima»
b) «coratjós»

3. Expliqueu el sentit i la justificació, segons Plató, de la frase següent del text: «hem arribat
raonablement a la conclusió que les diverses parts que hi ha a la ciutat també són a l’ànima de cada individu, i en el mateix nombre.» (En la resposta, us heu de referir als aspectes
del pensament de Plató que siguin pertinents, encara que no apareguin explícitament en
el text.)
[3 punts]

4. Compareu la concepció de Plató sobre quina és la fonamentació última del coneixement
amb la concepció sobre aquesta mateixa qüestió d’un altre autor/a destacat de la història
de la filosofia occidental.
[2 punts]

5. Expliqueu si esteu d’acord o en desacord amb l’afirmació següent: «Una persona no pot
decidir a què es vol dedicar professionalment tenint en compte només allò que a ella li
ve de gust de fer; la consideració principal que ha de tenir en compte a l’hora de decidir
què farà és: “En quina mena de feina puc ser al màxim d’útil a la resta de la societat?”»
Responeu d’una manera raonada.
[2 punts]
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