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un projecte per al segle xxi

Tot i que sembla que no hi ha canvis en els nivells educatius posto-
bligatoris, les metodologies, les tendències, les idees en vigor es 
modifiquen. Avui, el currículum de Batxillerat considera que les 
competències generals i les competències específiques establer- 
tes són els eixos del procés educatiu i no pas els conceptes i els 
coneixements concrets. 

Des de Text, som conscients que el Batxillerat és la continuació de 
l’escolarització obligatòria i l’inici estructurat de la formació científica. 
Per tant, ha de tenir com a finalitat la consolidació dels aprenentatges 
bàsics que necessita qualsevol ciutadà o ciutadana per esdevenir un 
participant crític en la vida social. 

El Batxillerat ha de procurar l’adquisició de les tècniques i els procedi-
ments cognoscitius necessaris per poder adaptar-se adequadament a 
l’inici d’estudis posteriors. 

El nostre repte ha estat aquest: modernitzar i adaptar la manera com 
prepararem l’alumnat per a la recerca i el tractament de la informació 
propis de l’ensenyament superior, tot garantint la necessària coherèn-
cia i l’equilibri de la formació humanística.

Per aquest motiu, hem centrat els nostres esforços en una manera 
de treballar diferent, amb una participació reflexiva dels alumnes en 
l’aprenentatge, en l’adquisició de les eines bàsiques per cursar estu-
dis posteriors, en una actualització dels continguts curriculars, en un 
canvi de suports i formats.

El nou Batxillerat de Text és una proposta completa de materials de cada 
matèria que faciliten la tasca del professorat, que són, en definitiva, els 
agents centrals dels canvis cap a la innovació educativa i els que viuen 
en primera línia el dia a dia amb els estudiants.

En aquesta guia, els professors i les professores trobareu allò impres-
cindible per aprofitar al màxim les propostes del projecte, però dis-
poseu, a més, d’una graella de recursos en línia amb més idees per 
treballar a l’aula i per preparar les sessions amb els alumnes i ajut per 
elaborar la programació i avaluar la matèria.
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MATERIAL PER AL PROFESSORAT

GUIA DIDÀCTICA

Amb orientacions didàctiques i recursos 

complementaris al treball de cada unitat: el llibre 

projectable, eines de programació,  

enllaços d’interès, mapes de conceptes, 

solucionaris i un recull de totes les fotografies  

del llibre.

ÀREA D’EDUCADORS

Espai exclusiu per al 

professorat usuari dels 

nostres materials.

Hi trobaràs la guia didàctica  

i tots els recursos que 

t’oferim per treballar 

la teva assignatura.
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MATERIAL PER A L’ALUMNE

LLIBRE DE CURS

El llibre de l’alumne és la peça central del projecte.

L’AUTOR
Xavier Ibáñez Puig és doctor en Filosofia i, al mateix 

temps, professor d’institut i professor universitari. Si la 

segona condició li dona la formació requerida per fer un 

llibre de filosofia, la primera --en la qual té una experiència 

de molts anys-- li dona també l’ofici per entendre què 

significa la filosofia amb adolescents.
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Biblioteca personal 
amb accés directe  

a tots els teus llibres.

Un web viu que 
incorpora regularment 

recursos nous vinculats 
a l’actualitat.
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L’Àrea d’educadors és un espai exclusiu per al professorat usuari dels 
materials de Text en què trobaràs tots els teus recursos.

Accés directe  
a la graella de recursos 
multimèdia.

Contacte directe  
amb l’editor del teu llibre  
per aclarir qualsevol dubte.

Registra’t i accedeix a la teva biblioteca 
i a tots els recursos i els serveis exclusius.

http://educadors.text-lagalera.cat/ 

Pots incorporar recursos propis  
i seleccionar els recursos preferits  
per preparar les teves classes. 

Gestió personalitzada  
de tots els recursos  
dels teus llibres.
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GUIA DIGITAL 
Des de l’Àrea d’educadors els professors usuaris dels llibres disposen  

d’una graella de recursos diversos tant per als alumnes com per als docents.
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Les guies didàctiques dels diferents cursos i matèries de Batxillerat 
són una eina útil i pràctica de suport a la tasca docent. Aporten propostes  
de programació i treball complementari.

Des d’aquesta graella es pot accedir directament  
als recursos associats a cada unitat:

També podeu projectar el llibre  
de l’alumne a l’aula  
perquè disposeu  
d’un arxiu amb  
les unitats projectables.

PROGRAMACIONS

UNITAT PROJECTABLE

SOLUCIONS

MAPA DE CONCEPTES

Programació en PDF i Word amb rúbriques

Accés digital al llibre de l’alumne

Orientacions didàctiques de les activitats de la unitat

Esquema model de la unitat

Llocs web d’interès

ENLLAÇOS

Recull de les fotografies de la unitat 

IMATGES
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INICI DE LA UNITAT

• Nombre d’unitat.

•  Cita de presentació vinculada a la foto d’entrada.

•  Text introductori de presentació.

•  Índex de continguts.

INFORMACIÓ

•  Totes les imatges han estat triades per suscitar 
preguntes que s’hi poden associar. Permeten treballar 
d’una manera diferent, perquè conviden a observar la 
realitat amb atenció i creativitat.

•  Les preguntes de pàgina són invitacions a pensar i a obrir 
noves qüestions i perspectives que enriqueixen la lectura.

•  El cos del text es pot llegir de manera autònoma.

En unes s’analitza amb detall l’obra de filòsofs de referència 
(unitats d’autor) i en les altres s’emmarquen els autors 
treballats (unitats d’enllaç). El conjunt abraça tota la història 
de la filosofia. A més, remarca tant la continuïtat dels diferents 
corrents com la ruptura, quan n’hi ha, al llarg del temps.

DOSSIER D’ACTIVITATS

•  Imatge d’entrada d’unitat acompanyada d’un peu  
per reflexionar sobre la relació entre aquesta imatge  
i el contingut de la unitat.

•  Textos originals i activitats diverses.

El llibre d’Història de la filosofia  
de 2n de Batxillerat té 11 unitats.

Unitats d’enllaç
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INICI DE LA UNITAT

•  Imatge de l’autor treballat.
•  Cita de presentació pertanyent a alguna  

de les obres del filòsof de la unitat.
•  Text introductori de presentació del filòsof  

i la seva època. 

INFORMACIÓ

•  Totes les imatges ofereixen un discurs paral·lel  
i complementen la informació central.

•  El cos del text tracta els temes  
i les obres més rellevants de l’autor.

DOSSIER D’ACTIVITATS

•  Fragments dels textos originals del filòsof estudiat.

•  Consells pas a pas per redactar el comentari  
de text.

•  Trucs extres per resoldre activitats sobre  
els textos proposats. 

SÍNTESI

•  Síntesi de la unitat presentada amb imatges 
relacionades amb quadres informatius.

Unitats d’autor

El llibre de l’alumne s’estructura en 11 unitats.
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Unitats d’enllaç 
INICI DE LA UNITAT

Les pàgines d’entrada de les unitats d’enllaç tenen la funció 
d’obrir la temàtica de la unitat. La imatge d’entrada de les uni-
tats d’enllaç suggereix i està en relació amb la cita que hi ha a 
la pàgina del costat, just abans del text de presentació.

El text de presentació planteja les primeres qüestions, situa 
l’alumne en el període corresponent i enllaça tant amb el perío-
de dels autors anteriors que s’han explicat com amb el període 
dels autors que s’expliquen a continuació.

INFORMACIÓ

Totes les unitats s’organitzen en diversos apartats o capítols. 

Cadascuna de les imatges que hi trobem tenen sentit i perme-
ten treballar d’una manera diferent, perquè conviden a observar 
la realitat amb atenció i creativitat.

En totes les pàgines hi ha preguntes al marge, que poden ser el 
punt de partida de la lectura, per obrir les qüestions, o poden 
ser el lloc d’arribada de la lectura de la pàgina, per convidar a 
la reflexió. Sovint es tracta de preguntes que no busquen una 
resposta concreta, sinó que pretenen activar els alumnes i tre-
ballar a partir de les seves respostes espontànies.

DOSSIER D’ACTIVITATS

La mateixa foto d’entrada es reprodueix, en petit, en el tanca-
ment de la unitat: un cop s’ha treballat el contingut d’aquella 
unitat, és més intuïtiu poder relacionar allò que s’ha après amb 
la imatge seleccionada i respondre la pregunta que l’acompa-
nya. El fet que tant a l’entrada com a la cloenda d’unitat es 
reprodueixi la mateixa imatge transmet sensació de continuïtat 
i sentit unitari.

Al final de cada unitat hi ha un dossier de treball amb textos i 
activitats seleccionats. Són activitats pensades per fer a casa o 
en sessions de treball prèviament treballades a classe. Moltes 
d’elles admeten respostes diferents, però en donem indicacions 
per respondre-les.
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SolucionsESTRUCTURA DIDÀCTICA DE LES UNITATS D’HISTÒRIA DE FILOSOFIA

Unitats d’autor 
INICI DE LA UNITAT

Les pàgines d’entrada de les unitats d’autor s’obren amb la 
imatge del filòsof que s’estudia en aquella unitat i una cita d’al-
guna de les seves obres més significatives. 

El text de presentació situa el pensador en el període correspo-
nent i introdueix les primeres qüestions més rellevants. 

INFORMACIÓ

Totes les unitats s’organitzen en diversos apartats o capítols i, a 
més, les unitats d’autor estan distribuïdes en parts.

Igual que en les unitats d’enllaç, totes les imatges que s’hi in-
clouen tenen sentit i ofereixen una manera complementària de 
treballar.

També trobem preguntes al marge, que ofereixen la possibili-
tat de reflexió per part dels alumnes. Solen ser preguntes prou 
obertes que no tenen una resposta concreta i, per tant, fomen-
ten l’expressió del pensament i opinions propis.

SÍNTESI

Al final de cadascuna de les unitats d’autor hi ha la peça de 
Síntesi, que presenta els punts principals de l’autor estudiat en 
aquella unitat i demana una reflexió a partir de les imatges més 
significatives.

En aquest apartat hi ha també un recull de les Paraules clau; 
una selecció d’aquells termes més característics que conformen 
el vocabulari filosòfic de l’autor tractat.

DOSSIER D’ACTIVITATS

Per acabar les unitats d’autor s’ofereix un dossier d’activitats 
amb fragments dels textos originals de l’autor estudiat, consells 
pas a pas per redactar el comentari de text i trucs extres per 
resoldre activitats sobre els textos proposats.

ESTRUCTURA DIDÀCTICA DE LES UNITATS D’HISTÒRIA DE FILOSOFIA
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Aquí teniu tres eines per abordar l’anàlisi de textos filosòfics. Es tracta del comentari de text, la dissertació  
i el debat. 

EL COMENTARI DE TEXT

totes les explicacions necessàries 
per entendre del tot el textAPORTAR el text

implícitsenllaç tesistesis

encerclar anotar als 
marges

tesis

context històric

context de l’obra

subratllar i 
fer fletxes

vocabulari

què com

rellegir

la redacció

explícits

esmenar

l’esquelet del comentari

soni bé: sigui un cos 
sobri i coherent

consultar glossari 
i diccionaris

dir el mateix que

prendre de pretext

fer dir el que no diu a

resistències

de manera que 
ha d’evitar

és

per vèncer

per tal d’elaborar

cosa que demana

amb què elaborar

que cal

fins que

COMENTAR 
UN TEXT

16 



SolucionsEINES D’ANÀLISI FILOSÒFICA

LA PARAULA “COMENTARI” I EL COMENTARI DE TEXT

La paraula “comentari” deriva de l’arrel indoeuropea men-, que 
significa pensar o recordar, i està formada, a més, pel prefix llatí 
co-, que aquí indica compleció, i el sufix –arius, que indica reu-
nió. Un comentari és el conjunt (-arius) de totes les explicacions 
que aportem o afegim (co-) a un text o a un fet per a la seva 
comprensió (-men-).

L’objectiu d’un comentari de text és, per tant, aportar totes les 
consideracions que calgui a fi que el seu sentit quedi aclarit del 
tot i el lector pugui accedir a la seva plena comprensió.

TEXTOS I COMENTARIS DE TEXT

Com que no tots els textos són iguals, obrir el sentit del text 
que tenim en cada cas al davant pot demanar explicacions o 
complements diferents segons el cas. 

No és el mateix comentar una obra literària que comentar un 
argument lògic, perquè les mediacions que hem d’aportar per 
entendre la circumstància d’un personatge literari (posem per 
cas, la insatisfacció de Madame Bovary en el seu matrimoni) 
són de naturalesa diferent que les que hem d’aportar per en-
tendre per què la forma del modus tollens de la lògica clàssica 
permet falsar enunciats universals.

El que ha d’orientar el nostre comentari és sempre, així doncs, 
la voluntat de fer completament entenedor el text que estem 
considerant.

FALSOS COMENTARIS DE TEXT

Si es tracta d’aportar coses que treguin a la llum el sentit del 
text, hi ha tres maneres de parlar sobre el text que no consti-
tueixen bones maneres de comentar-lo:

•  Si ens limitem a dir el mateix amb altres paraules, o si ens li-
mitem a passar l’estil directe a un estil indirecte sense aportar 
cap clau d’interpretació, no estem comentant el text.

•  Si ens desentenem del text i el prenem només de pretext per 
parlar d’una altra cosa; és a dir, si aportem coses, però les 
coses que aportem no ajuden a comprendre el text, aleshores 
tampoc no estem fent un comentari de text.

•  En fi, si fem dir coses al text que no diu, si el malinterpretem 
i, encara que suposadament aportem coses que obrin el seu 
sentit, en realitat estem oferint una interpretació equivocada 
del text, aleshores sí que estem fent un comentari de text, 
però un mal comentari de text.

Cal, per tant, evitar totes tres coses.

RESISTÈNCIES QUE ORIENTEN EL COMENTARI

De cada text, ens hem de preguntar: què cal explicar perquè el 
text es faci clar com l’aigua? Cada text presenta una resistència 
a la comprensió que el comentari ha d’ajudar a vèncer.

Potser no és possible dir quants tipus de resistència podem 
trobar perquè sempre podem trobar algun text d’unes caracte-
rístiques úniques. I, tanmateix, en termes generals podem as-
senyalar, almenys, tres tipus de resistències:

•  El vocabulari: de vegades la clau per arribar a entendre un text 
és aclarir el sentit d’alguna paraula (o d’algunes paraules). 
Per exemple: a l’Anticrist Nietzsche diu que “Jesús era idiota”. 
N’hi ha prou d’investigar l’etimologia de la paraula “idiota” per 
veure que no es tracta d’un insult sinó d’una constatació. En 
termes generals: la primera condició per comentar bé un text 
és assegurar-se que entenem bé totes les paraules, i sobretot 
aquelles que tenen un paper rellevant en el text en qüestió. 
El glossari pot ajudar per als termes filosòfics, però no cal 
desestimar l’ús d’altres tipus de diccionari.

•  L’estructura: sobretot quan el text és llarg, és fonamental en-
tendre l’ordre i l’enllaç de les idees i, per tant, cal que aten-
guem la forma per copsar bé el contingut.

•  Els implícits: un text s’inscriu sempre en un context, i l’autor 
sovint dona informació per sabuda que cal explicitar perquè 
el text mostri el seu sentit. Hi ha, almenys, tres menes de co-
ses implícites que el comentari ha d’explicitar:

-  Les tesis (o els autors) contra què (o contra qui) es pen-
sa. Exemple: si trobem un fragment en què s’afirma que 
el fonament de la moral només pot ser l’experiència, hem 
d’entendre que l’autor es deu estar oposant a altres autors 
que opinen diferent: llavors hem d’escriure alguna frase com 
“contra els que sostenen que..., l’autor argumenta que...”.

-  Variació del punt anterior, les tesis (o els autors) amb què (o 
amb qui) pensa. Per exemple: si un autor del segle xx sabem 
que es declara empirista a la manera de Hume, saber-ho pot 
ajudar a comprendre el text.

-  Síntesi dels dos anteriors. Pot ser que el text s’emmarqui 
en el context d’una polèmica entre escoles, i aleshores val 
la pena dir-ho. 

-  El context polític o biogràfic. Sovint no és rellevant, però 
moltes vegades sí, i com a lectors hem de saber veure quan 
hi hem de fer referència per comprendre del tot el sentit 
del text. Per exemple: per entendre el punt de partida de la 
filosofia de Descartes —si el text va d’això—, segurament és 
irrellevant el context polític però, en canvi, és molt rellevant 
la revolució científica. O un altre exemple: per entendre a 
fons la defensa lockeana del dret de resistència, és del tot 
rellevant el context polític de l’Anglaterra del segle xvii. 

EINES D’ANÀLISI FILOSÒFICA
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–  La posició del fragment considerat en el conjunt de l’obra 
de l’autor. Per exemple: per entendre un fragment de filo-
sofia política de Plató, potser ajudarà —per bé que no ne-
cessàriament— remetre a la seva teoria de les idees encara 
que en el fragment en qüestió no hi surti de forma explícita.

EL MOMENT DE L’ANÀLISI: LA LECTURA ATENTA

No podem explicar el que no entenem: la primera tasca a fer 
amb un text és llegir-lo a fi d’entendre’l (si convé, llegir-lo diver-
ses vegades).

Donem els consells de lectura següents:

•  Buscar en diccionaris i al glossari els termes que no acabem 
d’entendre. Si tenen més d’una accepció, assegurar-se que 
entenem bé la que escau al mot en el context del text con-
siderat.

•  En un text curt (per exemple de la mena que surten als exà-
mens d’història de la filosofia de les proves PAU), hi sol haver 
una sola tesi principal. En textos llargs, potser n’hi ha més 
d’una. En tots els casos, aconsellem encerclar el mot (o els 
mots) o la frase (o frases) que serveixi per assenyalar aquesta 
tesi (o tesis).

•  La defensa d’una o més tesis demana una estratègia expositi-
va o argumentativa dotada d’una estructura determinada. Si el 
text té més d’un paràgraf, tot sovint cada paràgraf constitueix 
un moment en el desplegament de l’argument. Amb un codi 
de subratllats i fletxes, cal “dibuixar” en el text mateix quina és 
l’estructura de l’argument. Per fer-ho, és important atendre les 
tesis secundàries del text (aquelles que s’hi afegeixen perquè 
tenen un paper en l’argumentació) i les connexions.

•  Algunes de les coses que es diuen remeten a allò que hem 
anomenat “implícits”. En els marges del text, cal apuntar 
quins són aquests implícits, concretant en quin punt del text 
és rellevant tenir-los en compte, a fi de preparar la redacció.

•  En fi, en el text hi pot haver errors formals i de concepte, o 
afirmacions que només s’aguanten si interpretem les parau-
les d’una manera determinada. Comentar un text és, també, 
valorar-lo, no en el sentit de donar la nostra opinió personal, 
sinó en el sentit de treure a la llum els prejudicis o les pre-
comprensions que l’autor del text palesa. 

EL MOMENT DE LA SÍNTESI: EL QUÈ I EL COM

Fet tot l’anterior, cal que el comentador sigui capaç de:

•  Dir amb una sola frase què defensa el text.

•  Dibuixar en un sol esquema el com: l’estructura del text en 
defensa de la tesi.

•  Marcar en l’esquema el punts on caldrà una petita digres-
sió per fer explícit un implícit, o indicar que tal tesi se sosté 
només si (posem per cas) per “llibertat” entenem això i no 
allò.

LA REDACCIÓ

Els punts anteriors ja són l’esquelet del comentari, i ara ja 
només falta reforçar les articulacions, posar-hi carn, tendons 
i musculatura, i, en fi —per tancar la metàfora— donar cos al 
comentari.

Podem tenir en compte tres coses:

•  La redacció ha de ser sòbria, clara i coherent, respectuosa 
amb l’estructura del text comentat, impecable des del punt 
de vista sintàctic i ortogràfic. 

•  Cal evitar la palla: qualsevol afegit que no contribueixi a acla-
rir el sentit del text —que busqui, per exemple, el lluïment del 
comentador— s’ha de desestimar.

•  Escriure bé és difícil: cal rellegir i tornar a rellegir, esmenar i 
tornar a esmenar la redacció feta fins que un sent que al re-
dactat ja no li falta ni li sobra res. El talent és un 10 per cent 
de geni i un 90 per cent de suor. I l’entrenament —esforçar-se 
a fer-ho bé des del primer comentari— ajuda a adquirir uns 
hàbits i uns mecanismes que ens fan cada cop uns lectors i 
comentadors més bons.
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LA DISSERTACIÓ

LA PARAULA “DISSERTACIÓ”

Una dissertació és un discurs metòdic —o una redacció metò-
dica i estructurada— que tracta una qüestió, l’aclareix com a 
problema, examina les posicions o les respostes possibles que 
es poden defensar en relació amb ella, discuteix cadascuna de 
les opcions i guanya, en acabat, una posició que és la que de-
fensa l’autor del discurs (o de la redacció) en qüestió. Es tracta, 
per tant, d’un exercici personal de pensament, en què la forma 
ha de reflectir el diàleg del qui pensa amb si mateix en virtut del 
qual s’arriba a una posició determinada.

Etimològicament, “dissertació” ve del llatí dissertatio, compost 
al seu torn a partir del verb dissertare i del sufix -io que indica 
“acció i efecte de”. Dissertare és el verb freqüentatiu de dis-
serere, compost a partir del prefix dis-, que indica transició o 
recorregut per una multiplicitat de camins, i el verb serere, que 
significa teixir, enllaçar o entrelligar. Disserere significa, per tant, 
entrelligar o enllaçar diferents elements de maneres distintes, 
i dissertare resulta ser en suma això mateix, però realitzat de 
manera reiterada. Una dissertació és, des de l’etimologia del 
mot, l’acció i l’efecte d’enllaçar repetidament diferents elements 
de diferents maneres, en un teixit discursiu ben travat i unitari.

De l’etimologia mateixa se segueix que la mera llista de consi-
deracions o la mera juxtaposició de tesis filosòfiques distintes 
no és pas una dissertació. Una dissertació ha de ser un discurs 
ben travat, coherent de dalt a baix, el cos del qual s’estructuri 
seguint l’ordre de les idees que es van entrellaçant les unes 
amb les altres de totes les formes possibles. Des del punt de 
vista formal, els connectors seran, per tant, molt importants.

LA DISSERTACIÓ FILOSÒFICA

Una dissertació filosòfica és sempre la solució raonada d’un 
problema. Per això mateix, ha de tenir sempre tres moments:

•  Una introducció, en la qual, a partir de l’enunciat, planteges 
adequadament el problema que se’t dona a pensar.

•  Un cos de la dissertació, en què examines metòdicament el 
problema plantejat.

•  Una conclusió, en què, a partir de la posició guanyada en el 
cos de la dissertació, respons de manera concreta i explícita 
el problema plantejat a la introducció.

LA INTRODUCCIÓ I LA CONCLUSIÓ

La introducció

La funció essencial de la introducció no és fer una presentació 
retòrica de la temàtica, sinó plantejar un problema. 

Dels enunciats que es proposen per fer-ne una dissertació, n’hi 
ha que són preguntes (“Internet ens fa lliures?), però n’hi ha 

que no ho són. D’aquests segons, poden ser una frase cèlebre 
que fa una afirmació polèmica (“La moral és un invent dels fe-
bles per dominar els forts”) o bé una parella de nocions (“Na-
tura i Cultura”).

Fins i tot quan l’enunciat té la forma d’una pregunta (“La violèn-
cia és un mal necessari?”), el que l’enunciat mai no fa per si sol 
és explicitar per què la pregunta és pertinent, és a dir, per què 
apunta a un problema genuí.

Per tant, com que el tema no ha estat formulat com una qüestió 
o, fins i tot si ha estat formulat així, com que no explicita què fa 
que la qüestió sigui un problema digne de ser pensat, el primer 
que cal fer és analitzar la qüestió com a problema: aquesta és 
la funció de la introducció.

Per fer-ho, cal evitar: 

•   Fer d’entrada judicis de valor retòrics i buits. Per exemple, 
cal evitar començar la dissertació dient “És aquesta una de 
les qüestions més inquietants amb què s’enfronta el qui vol 
pensar la naturalesa de la moral, etc.”.

•  Explicar coses que no tenen relació directa amb la qüestió 
plantejada. Per exemple, si es dona a pensar la frase “La mo-
ral és un invent dels febles per dominar els forts”, no té sentit 
començar parlant de la biografia de Nietzsche (per més que 
sigui l’autor de la frase).

•  Provar de situar el problema plantejat en el context d’un pro-
blema superior. Per exemple, si l’enunciat pregunta “La Natu-
ralesa i Déu són la mateixa cosa?”, no té sentit començar a 
parlar de la religió en general.

D’entrada, hi pot haver almenys (sempre en funció dels enun-
ciats) dues bones estratègies:

•  Triar un o dos exemples que, a mode d’il·lustració, permetin 
elevar-se del cas particular (els exemples) al cas universal a 
què remet l’enunciat. Per exemple: si la frase és “La moral és 
un invent dels febles per dominar els forts”, es pot començar 
amb un exemple inventat que mostri la versemblança de l’afir-
mació. Podria ser així: 

“Quan ja ens trobem immersos en un món moral, es fa difícil 
prendre distància de les normes que ens han inculcat per 
veure’n l’origen. Al capdavall, que hem de menjar amb coberts 
i dir “bon dia” quan entrem en una botiga i protegir els febles, 
tot això ens sembla tan natural, que no pensem que les coses 
poguessin ser d’una altra manera. I tanmateix, és natural tot 
això? Imaginem-nos un home que viu en una època més pri-
mitiva, en què els càstigs corporals són a l’ordre del dia i les 
relacions entre els individus són més brutals que no pas ara. 
No és creïble que, si aquest home és feble, tracti de fer servir 
la seva astúcia per manipular els més forts que poden fer-li 
mal? I si troba la manera de fer-los reprimir la seva violència, 
no la farà servir per guanyar seguretat? Etc.”. 
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A partir d’aquí, caldria dir que, encara que la cosa és possible, 
cal examinar si, a més, és probable que hagi passat. I a conti-
nuació vindria el cos de la dissertació.

•  Atendre la noció clau de la pregunta, i guanyar una primera 
definició funcional per aclarir el problema. Per exemple: si es 
demana un comentari de la frase “La mentida és un bé si se 
sap fer-ne un ús adequat”, el primer que cal mostrar és per què 
aquesta afirmació pot ser problemàtica, de manera que pot ser 
una bona entrada en la qüestió aclarir la noció de mentida: 

“Pot la mentida ser un bé en cap cas? La mentida no és pas 
mera ignorància o error. Ignorar una cosa és, simplement, no 
saber-la: la ignorància és purament negativa. Per la seva part, 
l’error és la ignorància que no és conscient d’ella mateixa: 
el propi de l’error és precisament que s’ignora que s’està en 
l’error i es pren per veritat el que és fals. L’error és, doncs, 
involuntari. La mentida, en canvi, per definició és sempre in-
tencionada: consisteix a fer creure a l’altre que és veritat una 
cosa que som plenament conscients que és mentida. No es 
tracta només de tergiversar la veritat —això també ho fan els 
il·lusionistes i els poetes—, sinó que hi ha d’haver la volun-
tat explícita de l’engany i la manipulació en la vida real. Pot, 
doncs, en algun cas de la vida real, la mentida ser un bé? I 
tanmateix, parlem igualment de mentides piadoses, és a dir, 
de mentides dites a fi de bé. Té sentit aquesta noció? Etc.”.

Quan es tracta de descobrir el caràcter problemàtic d’una noció 
—com la de “mentida” en l’exemple que acabem de posar—, el 
que fem és descobrir-hi una paradoxa, una mena de contradic-
ció aparent que constitueix el motor de la reflexió. La introducció, 
aclarir l’enunciat com a problema, garanteix que no cometrem 
l’error més greu que es pot cometre en una dissertació filosòfica, 
que és fugir d’estudi. Explicitar en tota la seva complexitat “de què 
es tracta?”, orienta i mou l’esforç de la reflexió filosòfica.

La conclusió

La conclusió ha de ser la resposta exacta de la introducció: 
consisteix simplement a respondre la qüestió que la introducció 
s’ha esforçat a plantejar en els termes adequats. 

El que hi ha entre la introducció i la conclusió —el cos de la 
dissertació— no fa res més que preparar aquesta resposta final.

EL PLA DE LA DISSERTACIÓ

Observació preliminar

L’estructura del cos de la dissertació sempre ha d’estar en fun-
ció del problema plantejat. No és possible, per tant, donar un 
pla que serveixi en tot cas i sense matisos per a no importa 
quines qüestions. Cal, per tant, donar-se sempre la llibertat de 
fer una altra cosa a més de possibilitats que proposem, a la 
llum del problema considerat en cada ocasió.

Amb tot, hi ha almenys tres possibilitats que cobreixen un nom-
bre molt important de temàtiques possibles. La primera és el pla 
dialèctic; la segona, l’anàlisi d’una noció, i la tercera, la confron-
tació de dues nocions.

Primera possibilitat: el pla dialèctic

És un pla en tres etapes: tesi, antítesi i síntesi.

En moltes ocasions, la pregunta admet la confrontació de dues 
possibilitats. Es tracta aleshores de procedir en tres fases:

•  Defensem la primera possibilitat.

Transició: mostrem la inconsistència de la primera possibi-
litat.

•  Defensem la possibilitat contrària.

Transició: mostrem la inconsistència de la segona possibilitat 
i fem notar, per tant, la necessitat de reconsiderar la primera 
junt amb la segona.

•  Guanyem un punt de vista superior que permeti integrar la 
part de veritat que hi ha en cadascuna de les possibilitats.

Per exemple, si tenim l’enunciat “La moral no és res més que 
obeir les normes heretades”, podem argumentar d’aquesta ma-
nera: (1) Sí, ens trobem ja d’entrada en el món a través de 
l’educació i consisteix precisament a haver incorporat certes 
normes; (2) No, la moral vertadera és obediència a un principi 
que és racional i, per tant, que està per sobre de totes les mora-
litats culturalment donades; (3) Sí i no: no perquè, en efecte, hi 
ha la possibilitat de progrés moral amb vista a la realització ple-
na d’un ideal de racionalitat i d’universalitat, i sí perquè aquesta 
possibilitat és només un ideal i a la pràctica ens trobem limitats 
pels costums que ens han inculcat.

Les dues dificultats que té aquest esquema són:

•  En la transició de la tesi a l’antítesi, és important no limi-
tar-se a apuntar que hi ha un altre punt de vista, és a dir, 
és important no limitar-se a juxtaposar les dues possibilitats. 
La segona possibilitat (antítesi) s’ha de formular un cop hagi 
estat refutada la primera possibilitat, és a dir, presentant els 
arguments que demanen la consideració d’una posició al-
ternativa. Si el redactat no mostra la necessitat d’una altra 
posició, el lector es preguntarà per què no ens hem quedat 
simplement amb la tesi.

•  La síntesi no pot ser, simplement, una apel·lació a la modera-
ció, del tipus, “evitem els extrems” o similars. La síntesi ha de 
ser una posició més robusta que les dues tesis examinades 
per separat i, per tant, ha d’incorporar la part de veritat que 
hi ha en totes dues un cop superats els punts febles que hi 
ha en cadascuna. La síntesi ha de ser una tesi més forta que 
la tesi i l’antítesi.
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Segona possibilitat: anàlisi d’una noció

Quan l’enunciat dona a pensar una noció, per exemple “La lli-
bertat”, cal primer precisar la natura de la noció, per considerar 
només en un segon moment la seva existència. En alguns casos, 
serà pertinent encara considerar al final el seu valor.

En el llibre trobareu els múltiples sentits de la paraula “llibertat”, 
i la dissertació hauria d’explicar-los tots. Caldria, en un segon 
moment, discutir quins sentits de la paraula són controvertits i 
quins no, i acabar valorant les conseqüències d’admetre o no 
cadascun dels sentits.

Tercera possibilitat: la confrontació de dues nocions

De vegades l’enunciat és una parella de nocions: “Dret i moral”, 
“Falta i error”, etc. En aquest cas, cal evitar fer dues disserta-
cions en una: cal evitar limitar-se a juxtaposar l’anàlisi de la 
primera noció i l’anàlisi de la segona. L’important és explicitar 
la relació entre totes dues nocions. Un esquema possible és:

•  Anàlisi de la primera.

•  Anàlisi de la segona.

•  Explicitació de la relació que hi ha entre totes dues, que pot 
ser d’analogia, d’oposició, d’implicació o de coimplicació.

Aclarim què volem dir per “coimplicació”. Considerem l’enunciat 
“La seguretat és més important que la llibertat”. En lloc de se-
guir un pla dialèctic del tipus “sí-no-sí i no”, podem fer una altra 
cosa, seguint aquest pla: demostrar primer que sense seguretat 
no hi pot haver llibertat; demostrar després que sense llibertat 
no hi pot haver seguretat; i concloure al final que la pregunta 
planteja un dilema que caldria replantejar en termes del que és 
o no legítim per defensar la seguretat i la llibertat de tots.

CONSELLS DE REDACCIÓ

Cal ser rigorós i clar. Una tesi es demostra amb arguments i s’il-
lustra amb exemples. No és lícit donar res per suposat: cal es-
criure per a un lector intel·ligent però del qual suposem que no té 
cap formació filosòfica i, per tant, a qui li hem d’explicar les coses 
perquè s’entenguin. El millor estil per pensar bé és el més simple: 
cal escriure de forma sòbria, sense abusar de les imatges, i amb 
frases curtes i ben enllaçades pels connectors adequats.

Rellegiu i repasseu. Assegureu que les teories que atribuïu a 
aquest o aquell autor les expliqueu de forma fidel, comproveu 
que les dades científiques que useu en un argument són exac-
tes, examineu que en els vostres arguments no caieu en cap 
fal·làcia, considereu com atacaran la vostra posició els qui no 
hi estiguin d’acord i refeu la redacció per formular les coses de 
tal manera que no sigui fàcil atacar-les. En suma: feu-vos res-
ponsables de tot el que dieu en la vostra dissertació. I refeu-la i 
milloreu-la si encara no podeu respondre del tot per ella.
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EL DEBAT

LA PARAULA “DEBAT”

La paraula debat està emparentada amb la paraula “batalla”, 
que deriva del francès “bataille”, que, al seu torn, ve de llatí “ba-
ttualia”, “art de lluita amb espasa”, derivada del verb “battuere”, 
que significa colpejar. Aquest mateix verb ens dóna bat, batre, 
combatre, rebatre i debatre.

“Debatre” significa literalment colpejar (-batre) de dalt a baix 
(de-). Un debat és, en efecte, un combat entre dues persones 
o dos equips, però no amb l’espasa, sinó amb la paraula. I, 
igual que amb l’esgrima, el debat dialèctic demana el domini de 
diferents habilitats. Almenys cinc: la documentació, el treball en 
equip, l’argumentació, l’oratòria i la dialèctica. 

LA LLIGA DE DEBAT DE LA XARXA VIVES

Naturalment, com en els duels, els qui combaten poden pactar 
condicions formals diferents. Hi ha, però, un format que entre-
na totes aquestes habilitats i que té la virtut que permet als 
alumnes d’un institut competir amb companys d’altres instituts, 
i no només de Catalunya, sinó de tots els territoris de llengua 
catalana. Ens referim a la LLIGA DE DEBAT organitzada per la 
Xarxa Vives d’universitats. Trobareu informació detallada, inclòs 
el reglament i les condicions d’inscripció, en aquesta adreça: 
www.vives.org

Per seleccionar l’equip que representarà l’institut en la lliga, 
en el centre es pot organitzar una lliga interna, fins i tot entre 
equips amb components de cursos diferents (de 4t d’ESO, 1r 
i 2n de Batxillerat). El que expliquem a continuació pot tenir 
interès, així doncs, fins i tot per als instituts que, tot i que volen 
ensenyar els seus alumnes a debatre, no vulguin participar en la 
lliga de la Xarxa Vives.

EL PROCEDIMENT

Tot debat ha de complir unes condicions formals determinades, 
que garanteixin que tots els contendents hi puguin participar 
en igualtat de condicions. Pel que fa a la lliga de debat, els 
organitzadors proposen sempre el tema sobre el qual debatre. 
A tall indicatiu, en els tres darrers els temes han estat: “Si vo-
lem la pau, cal estar preparats per a la guerra?” (2014), “Els 
diners fan la felicitat?” (2015) i “Internet ens fa més lliures?” 
(2016). Com mostren els exemples, la pregunta sempre es pot 
respondre amb un “sí” o amb un “no”. Cada equip ha d’acudir 
a la competició preparat per defensar tant una cosa com l’altra. 

El procediment (fins ara) és aquest:

•  Se sorteja quin dels dos equips obre el debat. 

•  Els torns dels equips durant les eliminatòries seran com se-
gueix a l’exemple (en aquest cas comença l’equip a favor): 

– A favor (AF): exposició inicial de 5 minuts. 

– En contra (EC): exposició inicial de 5 minuts. 

– AF: refutacions de 4 minuts. 

– EC: refutacions de 4 minuts. 

– AF: refutacions de 4 minuts. 

– EC: refutacions de 4 minuts. 

– EC: conclusions de 3 minuts. 

– AF: conclusions de 3 minuts. 

El debat dura, així doncs, uns 32 minuts. En el reglament troba-
reu més detalls sobre el que es valora i sobre els moments en 
què cada equip pot intervenir.

TREBALL EN EQUIP

En una lliga de debat no debaten individus sinó equips. A l’esco-
la, es poden programar activitats que posin a prova les habilitats 
de cada alumne, però cal tenir en compte que caldrà comptar 
amb participants que mostrin perícia en cadascun d’aquests 
àmbits:

•  Documentació i presentació ordenada de les dades recolli-
des.

•  Argumentació i capacitat dialèctica.

•  Oratòria o capacitat de defensar oralment, tant pel que fa al 
contingut com pel que fa a la forma —incloent-hi el llenguatge 
corporal, l’entonació, etc.—, un discurs ben construït, brillant, 
coherent i persuasiu.

•  Lideratge o capacitat de coordinar els membres de l’equip.

No cal repartir papers d’entrada, sinó que en la primera fase 
del treball el debat intern ha de permetre posar de manifest les 
aptituds de cadascú. Es pot fer una lliga de debat interna, dins 
l’institut, en què el professor pugui aplicar les formalitats d’una 
forma prou flexible com per permetre corregir sobre la marxa els 
defectes dels participants.

Aquesta part de la preparació del debat demana:

•  Coordinació de les tasques.

•  Un debat intern per multiplicar els arguments i contraargu-
ments.

•  Una feina de síntesi o d’ordenació de les idees que van sor-
tint.

•  La repartició i assumpció de rols diferents en la competició.

La lliga de debat es pot treballar amb alumnes de 1r de Ba-
txillerat. Però també pot ser una bona ocasió per “fer institut” 
o “fer escola”, i preparar equips diversos formats per alumnes 
de diferents cursos, fins i tot fer alguna competició interna que 
constitueixi una jornada festiva dedicada al pensament i a la 
filosofia. Quan els equips són formats per alumnes de cursos 
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diferents, l’activitat permet treballar encara més valors, com el 
treball intergeneracional, el lligam entre cursos diferents i, en 
suma, el sentit de la comunitat educativa més enllà del grup 
classe.

LA DOCUMENTACIÓ

El primer que es demana en un debat és que els qui intervenen 
estiguin ben informats sobre els temes que tracten i, doncs, 
que siguin capaços d’aportar dades objectives que serveixin de 
suport a la posició que es vol defensar.

Un cop formats els equips, cal, doncs, que duguin a terme una 
primera fase de documentació:

•  Que cerquin informació.

•  Que seleccionin les dades que ajuden a sostenir cadascuna 
de les dues tesis enfrontades.

•  Que ordenin la informació recopilada d’acord amb argumen-
taris possibles.

En el debat, és lícit aportar la documentació que, si es consi-
dera oportú, es pot presentar en un power point, prezzi o suport 
similar per mostrar-lo al jurat (i al públic) que assisteix al debat.

Aquesta fase és útil per ensenyar als alumnes a distingir les 
fonts fiables de les que no ho són. Val a dir que la força retòrica 
de les dades presentades tindrà molt a veure amb els argu-
ments d’autoritat i, per tant, que cal triar bé les fonts que fem 
servir d’autoritat.

ARGUMENTAR

Etimològicament, un argument és un instrument per aclarir al-
guna cosa. Argumentar consisteix a elaborar un discurs que es 
posa tot ell al servei de l’aclariment del tema sobre el qual 
s’argumenta. Més enllà de la correcció formal, la força dels ar-
guments depèn en bona part, així doncs, de la seva claredat. 
Per això mateix, cal:

•  Planificar l’argumentari de tal manera que tots els arguments 
presentats resultin adequats, coherents i cohesionats.

•  Desenvolupar, no un, sinó dos argumentaris, un per a cada 
posició.

•  Adornar el discurs amb recursos que el facin brillar; construir 
un discurs de qualitat que persuadeixi pel contingut i per la 
forma.

ORATÒRIA

En l’art de l’oratòria, les paraules són molt importants, però no 
ho són tot. Cal també entrenar:

•  La seguretat de l’orador en la seva exposició.

•  L’habilitat per mostrar-se convincent.

•  La fluïdesa i la naturalitat en la intervenció.

•  La capacitat de preveure o atendre els raonaments rivals, la 
capacitat d’adaptar el propi discurs per respondre, de forma 
dialogant però crítica, els arguments dels contrincants.

•  La capacitat d’assenyalar els punts febles dels rivals de ma-
nera contundent però respectuosa.

Aquí, el llenguatge corporal, així com la música amb què es 
diuen les coses, són tan importants com la força lògica dels 
raonaments. Cal ocupar l’espai, parlar amb les mans, encertar 
les pauses retòriques i les inflexions de la veu, etc. No hi ha una 
sola manera de fer-ho bé, però a classe cal entrenar el gust per 
l’exposició ben feta. És molt recomanable que siguin els ma-
teixos alumnes que avaluïn la intervenció dels companys, que 
comparin un exemple amb un altre, que comentin què poden 
millorar, que prenguin consciència que, si bé no hi ha una mecà-
nica a imitar per tothom, tanmateix, com en l’art, la intuïció ens 
permet distingir la qualitat d’unes intervencions per comparació 
amb les altres.

És molt important inculcar el respecte. Que el joc porti a defen-
sar, segons la sort, una tesi o la seva contrària és només una 
manera de convidar a pensar a fons qüestions controvertides, 
però cal considerar la demagògia i les desqualificacions com a 
perversions possibles del joc que cal neutralitzar.

DIALÈCTICA

Ja que el reglament preveu que un equip pugui interrompre l’ex-
posició de l’altre amb preguntes que siguin pertinents, tot bon 
equip de debat ha de comptar, en fi, amb bons dialèctics: alum-
nes que detectin de forma immediata les fal·làcies o els punts 
febles dels arguments del rivals, i que siguin ràpids a formular la 
pregunta impertinent que pot descol·locar-los.

A partir d’aquestes indicacions, cada professor sabrà trobar, en 
funció de la realitat del centre on treballi, els temes adequats o 
la manera de treballar-los per fer els seus alumnes més compe-
tents en un munt d’habilitats transversals.

EINES D’ANÀLISI FILOSÒFICA
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Introducció: la divisió de la història  
en edats

Les edats històriques • El caràcter convencional 
de les fronteres entre les edats • Les fronteres 
entre les edats

La divisió de la història del pensament  
en edats

Les diverses etapes de la història del pensa-
ment •  Època antiga •  Època medieval •  Època 
moderna •  Època contemporània

Inicis de la filosofia

Reconstruir els orígens •  Els primers filòsofs: 
els physikoi •  La pèrdua de confiança en els 
relats mítics •  La confiança en la realitat i en 
les facultats humanes •  L’experiència primera 
del món • L’arkhé de la phýsis •  La vocació de 
totalitat de la filosofia •  La intel·ligibilitat del 
món i el mètode racional •  Primer esbós de la 
recerca filosòfica •  Immobilisme o mobilisme. 
Dues figures antigues del pensament

Quan la filosofia baixa del cel a la ciutat

Els grecs •  Les polis al segle v aC •  L’auge i 
la caiguda d’Atenes •  Uns costums que ja 
no funcionen •  Els educadors de la ciutat. 
L’excel·lència ciutadana •  El relativisme i l’es-
cepticisme. Els sofistes •  El pas del cel a la 
ciutat

Dossier d’activitats

1 Els orígens de la filosofia

I PLANTEJAMENT 

Vida i obra

Breu semblança biogràfica · Obra

El mestre de Plató: Sòcrates

Sòcrates com a símbol de la llibertat interior • 
La contraqüestió socràtica: reconeixement de la 
ignorància i examen de les savieses aparents •  
El reconeixement de la ignorància. L’atopia so-
cràtica • La pregunta “què és x?”: del particular 
al general • La ironia • La maièutica. El magisteri 
socràtic • L’intel·lectualisme moral

II L’ONTOLOGIA PLATÒNICA

El dualisme platònic

El punt de partida del pensament platònic: on-
tologia, epistemologia, ètica i política • La teoria 
de les idees • El problema de la relació entre les 
idees i les coses sensibles

La cosmologia del Timeu

Els tres principis del cosmos

III L’EPISTEMOLOGIA PLATÒNICA:  
REMINISCÈNCIA I GRAUS DE CONEIXEMENT

El coneixement com a reminiscència

La paradoxa de Menó • La resposta de Sòcrates 
en un mite • Conèixer és recordar • L’estatut 
de la teoria de la reminiscència • Transició. La 
complexitat del coneixement

Els símils del sol i de la línia

La veritat i l’opinió • El símil del sol • El símil de 
la línia: els graus de coneixement

El subjecte que coneix

La naturalesa eròtica de l’ànima humana 

IV LA FILOSOFIA PRÀCTICA PLATÒNICA:  
LA VIDA JUSTA

El problema de la justícia

Plantejament • De la ciutat de porcs a la ciutat 
inflada: com neixen la justícia i la injustícia a 
les ciutats • L’educació i el bé comú. El proble-
ma polític • La justícia a la ciutat: que cadascú 
faci el que li pertoca • La justícia en l’individu: 
que cada part de l’ànima faci el que li toca • 
Ètica i política. Règims polítics i règims de vida

V SÍNTESI FINAL: LA CONDICIÓ HUMANA

El símil de la cova. Filosofia i llibertat

El símil de la cova • Aclariment del símil. Qui 
pot alliberar els presoners? • L’Acadèmia com a 
projecte il·lustrat platònic

Síntesi

Dossier d’activitats

2 Plató. La filosofia i la ciutat

La saviesa antiga: Aristòtil i l’hel·lenisme

La síntesi aristotèlica • Les condicions d’un 
pensament integral • La caiguda definitiva de 
les polis. Repensar la situació de l’ésser humà 
al món • La filosofia es fa tradició: les escoles 
de pensament • Una moral per a temps difícils • 
El pensament cosmopolita • El llegat de Plató 
i Aristòtil 

Els orígens de la filosofia cristiana

L’era cristiana. Un canvi de context temporal • La 
caiguda de l’Imperi Romà d’Occident • La veritat 
revelada • Una font anterior i superior al món • 
Una nova concepció del món: creat i perible • 
Una nova concepció del temps: la història • Una 
nova relació amb els textos. El nou com a vell

La filosofia de l’edat mitjana

Recolliment (segles vi - viii) • El renaixement caro-
lingi (segles viii - ix) • Nans damunt les espatlles 
de gegants. El renaixement del segle xii • El cel 
a la terra (segles xi - xiii) • La filosofia medieval: 
l’escolàstica (segle xiii)  

Ruptures i continuïtats. El Renaixement

La frontera entre l’edat mitjana i la modernitat. 
Ruptura o continuïtat? • La Reforma • Una nova 
política • Una ciència nova • Un nou comença-
ment. La filosofia moderna

Dossier d’activitats

3 Del món clàssic al món modern
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I PLANTEJAMENT

Vida i obra

Breu semblança biogràfica • Obra

La decepció original: el fracàs de la saviesa 
antiga

La decepció respecte de la formació rebuda • 
Entre unes ciències útils, però incertes, i una 
ciència certa, però inútil • El projecte cartesià: 
contemplació de la veritat i domini de la re-
alitat • L’arbre de la saviesa i les seves arrels 
metafísiques 

II LA FONAMENTACIÓ DE LA SAVIESA:  
LES MEDITACIONS METAFÍSIQUES

La recerca dels primers principis

La noció de metafísica • L’ordre analític de la 
recerca metafísica • La tensió interna de la 
meditació • Com cal que siguin llegides les 
Meditacions. La revolució cartesiana

Les Meditacions metafísiques

PRIMERA MEDITACIÓ. El punt de partida: l’ex-
periència de l’error i el dubte metòdic • El 
dubte sobre els sentits • El dubte sobre les 
matemàtiques • La figura del geni maligne. El 
dubte metòdic • SEGONA MEDITACIÓ. El cogito, 
primera certesa • Del quod al quid. Soc una 
cosa que pensa • TERCERA MEDITACIÓ. La regla 
d’evidència • Examen de les cogitationes: en 
cerca d’una idea que provi l’existència d’un 
altre ésser fora de mi • Dues proves de l’exis-
tència de Déu • Conclusió: Déu com a garant 
de la fiabilitat de l’enteniment humà • QUARTA 
MEDITACIÓ. L’origen de l’error • El mètode per 
evitar l’error • CINQUENA MEDITACIÓ. L’essència 
de les coses materials • L’essència de les coses 
materials: les nocions primitives de la ciència 
física • Nova demostració de l’existència de Déu 
• SISENA MEDITACIÓ I. Indicis (insuficients) de 
l’existència de les coses materials • Anàlisi dels 
sentits I. La distinció per exclusió recíproca 
entre cos i ànima • Anàlisi dels sentits II. La 
demostració de l’existència dels cossos 

III LA NATURALESA HUMANA: EL DUALISME 
ANTROPOLÒGIC

La naturalesa i els límits del coneixement 
humà

SISENA MEDITACIÓ II. La noció de natura • El 
que la natura m’ensenya i el que no m’ensenya • 
La finitud humana • Moral de provisió. El vivent 
humà en la cruïlla

Síntesi

Dossier d’activitats

4  Descartes. Començar de nou  
des dels fonaments

I PLANTEJAMENT

Vida i obra. La decepció original 

Context històric · Breu semblança biogràfica · 
Obra · La decepció original

II LA TEORIA DEL CONEIXEMENT DE LOCKE

La teoria del coneixement 

El mètode genètic o històric. L’origen de les ide es 
· Refutació de l’innatisme · Tipus d’idees · La for-
mació de les idees compostes · Les idees i les co-
ses. Qualitats primàries i qualitats secundà ries ·  
Graus de coneixement · Del coneixement a la 
política

III LA TEORIA POLÍTICA DE LOCKE

El poder polític i el dret de resistència 

Els Dos tractats sobre el govern civil · L’estat 
de naturalesa · L’estat de guerra · L’origen de 
les societats polítiques · La dissolució de les 
comunitats polítiques. El dret de resistència · 
Balanç

Síntesi 

Dossier d’activitats 

5  Locke. Repensar l’estat  
des dels fonaments

I PLANTEJAMENT

La decepció original 

Breu semblança biogràfica · La decepció ori-
ginal

II TEORIA DEL CONEIXEMENT

 Teoria del coneixement: l’empirisme radical 

Punt de partida: rebuig del dubte metòdic · 
Conèixer és percebre. Les impressions i les 
idees · Impressions de sensació i impressions 
de reflexió · El criteri geneticopsicològic · El 
principi de còpia. L’empirisme radical de Hume · 
Les idees complexes. Els principis associatius · 
El principi de certesa o de discriminació d’idees · 
Qüestions de fet i relacions d’idees. El cas de 
les matemàtiques

Crítica de les nocions metafísiques 

Crítica de les nocions metafísiques. El nomina-
lisme · Crítica de la noció causa-efecte. Anàlisi 
de la causalitat · Crítica de la idea de substàn-
cia: Déu, jo, món · Conclusió: l’escepticisme 
moderat de Hume

III LA MORAL EN HUME

L’ètica de Hume: l’emotivisme moral 

El que és (is) i el que hauria de ser (ought) · 
Les passions i la negació de la llibertat com a 
lliure albir · L’emotivisme moral · Consideració 
final: la versió humeana del projecte il·lustrat

Síntesi 

Dossier d’activitats

6  Hume. La crítica  
de la metafísica

PROGRAMACIÓ DE CURS
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El projecte modern i il·lustrat 

Un canvi de context de la vida humana. La 
raó com a àrbitre • Començar de nou des 
dels fonaments. El gir cap al subjecte • Els 
moderns i el temps futur • El domini tecnològic 
de la naturalesa. Coneixem el que construïm • 
L’emancipació. L’autonomia de l’ésser humà • El 
projecte modern: tasca i projecte

 El postcartesianisme: racionalisme  
i empirisme 

Crítica del dubte metòdic. Racionalistes i em-
piristes • El racionalisme: Spinoza i Leibniz • 
L’empirisme

La síntesi kantiana 

Kant i el dilema entre racionalisme i empirisme. 
El faktum de la ciència i la pregunta per la seva 
possibilitat • Els principis de la ciència • Els ju-
dicis sintètics a priori • La síntesi cognoscitiva • 
Física i metafísica. Les idees de la raó • Què 
he de fer? La possibilitat de l’acció • Què m’és 
permès d’esperar? La situació humana

 La crítica de la religió i la política 

Els filòsofs il·lustrats. Defensa de la tolerància • 
La religió civil o natural, religió vertadera. El 
culte a la raó • El projecte il·lustrat i el principi 
democràtic: Rousseau • La metamorfosi de la 
tolerància en intolerància. El culte a la raó 

 La dialèctica de la Il·lustració.  
Positivisme i idealisme 

La raó il·lustrada com a raó escindida • El po-
sitivisme de Comte • Superar la Il·lustració per 
acomplir-la: Hegel i el final de la història

 El final de la Il·lustració? 

El materialisme dialèctic de Marx • Repensar el 
liberalisme • L’home com una roca llançada a 
l’espai. Preàmbul a Nietzsche

 Dossier d’activitats

7  El projecte modern:  
la Il·lustració

I PLANTEJAMENT

La decepció original: naturalesa i llibertat 

L’emotivisme moral de Hume · L’evidència de la 
moralitat · Naturalesa i llibertat

La bona voluntat 

Quines coses solem considerar bones? · Talent, 
temperament, fortuna i caràcter · Només la 
bona voluntat és bona sense restriccions. Virtut 
i felicitat · Una bona acció no és una acció útil · 
Actuar amb bona voluntat és actuar per deure · 
Quina mena d’obligació és el deure?

II LA LLEI MORAL

La noció d’imperatiu moral 

La voluntat d’un ésser racional imperfecte · 
Imperatius hipotètics i imperatius categòrics. 
Mitjans i fins · Els imperatius hipotètics i la 
felicitat. Consells, no manaments

L’imperatiu categòric. La llei moral  

L’imperatiu categòric: principi d’universalitat · 
Tipus de deures. L’imperatiu categòric com a 
mandat de coherència racional · Segona formu-
lació de l’imperatiu categòric: principi d’humani-
tat · Tercera formulació de l’imperatiu categòric: 
principi d’autonomia

III CONCLUSIÓ

Conclusió. La dignitat humana 

Moralitat i llibertat · La dignitat humana

Síntesi 

Dossier d’activitats 

8   L’ètica de Kant. El principi  
a priori de la moral

I PLANTEJAMENT

 Vida i obra

Breu semblança biogràfica • Obra • La decepció 
original 

El mestre de Mill: l’utilitarisme  
de Jeremy Bentham 

Antecedents • El concepte d’utilitat en Bentham •  
El plaer i el dolor. El que és plaent és bo • La 
mesura de la felicitat • La noció utilitarista de 
natura. Contra el iusnaturalisme • El càlcul de la 
quantitat de plaer 

II LA REVISIÓ MILLIANA DELS PRINCIPIS  
DE L’UTILITARISME

 Els pressupòsits ontològics  
i epistemològics de Mill 

L’empirisme de Mill • L’economia política • El 
positivisme 

 La defensa de l’estàndard utilitarista 

El principi de la màxima felicitat • Utilitat no 
s’oposa a plaer • Objecció 1: el principi utilita-
rista ens iguala als porcs • Resposta a l’objecció 
1: els plaers superiors • Objecció 2 i resposta: 
la tria mandrosa i la formació del caràcter • 
Objecció 3 i resposta: la renúncia a la felicitat. 
L’utilitarisme de la regla • Objecció 4 i respos-
ta: un fi irrealitzable? La noció de felicitat •  
L’harmonia d’egoisme i altruisme. La simpatia • 
Una moral massa exigent? La distinció entre la 
regla i la motivació • Una moral sense calidesa 
moral? • Dues objeccions més a l’aplicació 
pràctica 

Prova del principi d’utilitat 

La indemostrabilitat del principi d’utilitat • La 
prova • El concepte de voluntat

III EL LIBERALISME DE MILL

La política: els límits de l’autoritat sobre  
els individus 

Plantejament del problema · El principi liberal i 
dues objeccions · Resposta a la primera objec-
ció: els deures de l’individu envers la societat · 
Resposta a la segona objecció: les conductes 
que cal tolerar · Conclusió. Liberalisme i edu-
cació liberal

Síntesi 

Dossier d’activitats 

9  John Stuart Mill. El liberalisme 
triomfant
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I PLANTEJAMENT

Vida i obra 

Breu semblança biogràfica • Les etapes del 
pensament de Nietzsche i les seves obres

La decepció original: la decadència 

El punt de partida: “Aquí teniu l’home” • La 
visió progressista de la història al segle xix • La 
decepció de Nietzsche. L’home més terrible i 
l’home més beneficiós 

II DIAGNOSI DE LA DECADÈNCIA

 Examen de la decadència.  
La moral dominant 

La moral dominant. Actuar desinteressadament 
• L’últim home • La mentida com a mentida 

 La genealogia de la moral.  
El ressentiment 

L’origen premoral de la moral. Més enllà del 
bé i el mal • Primer moviment de decadència: 
l’invent socràtic de la consciència • Segon mo-
viment de decadència: la revolta dels esclaus. 
Cristianisme i ressentiment • Tercer moviment de 
decadència: de l’ètica cristiana al formalisme 
moral • Diagnosi final. El nihilisme vulgar o baix

III LA SUBVERSIÓ NIETZSCHEANA

La mort de Déu i el platonisme 

Una possibilitat desatesa: la mort de Déu • El 
motiu de la desatenció de la mort de Déu: el 
platonisme com l’error més gran 

 El perspectivisme vital 

L’ús platònic del llenguatge • La invenció de les 
substàncies • El silenci passional del cos i l’en-
gany de les paraules • El perspectivisme vital • 
La subversió nietzscheana  

 La veritat i la mentida en sentit  
extramoral 

La supèrbia de l’enteniment • L’origen social de 
les nocions de veritat i mentida • Les paraules, 
els conceptes i les coses • La veritat com a 
construcció conceptual i estructura de poder • 
La percepció i la ciència. El perspectivisme

IV LA VIDA ASCENDENT

Les ficcions nietzscheanes per pensar  
la vida 

Preàmbul: el nihilisme noble. Les ficcions salu-
dables • El principi de la vida ascendent: la vo-
luntat de poder • El fonament de l’infonamentat: 
l’etern retorn del mateix 

Síntesi 

 Dossier d’activitats 

10  Nietzsche. El final de  
la modernitat?

I EL LLENGUATGE I EL CONEIXEMENT

L’era de l’abdicació de la filosofia? 

La crisi de la filosofia • La decepció inicial 

L’anàlisi del llenguatge 

El gir lingüístic • La filosofia analítica 

 La fenomenologia 

Un nou començament i un nou mètode • A 
les coses mateixes • L’epokhé i la consciència 
intencional 

II EL PODER I LA TÈCNICA

 La filosofia existencial. Heidegger  
i Sartre 

L’experiència de la fragilitat de l’individu • 
Llançats al món • Heidegger. L’analítica del 
Dasein • Sartre. L’existència precedeix l’essència

 Noves reflexions sobre el poder 

Pensar després d’Auschwitz • Postmodernitat o 
nou començament?

Dossier d’activitats 

11  El pensament contemporani. 
Cruïlles i camins
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A partir del curs 2019-2020 la prova d’Història de la filosofia 
de les PAU presenta les mateixes preguntes dels darrers anys, 
però amb un format nou. El tipus de preguntes és exactament 
el mateix que en els anys anteriors, però ara les tres primeres 
s’agrupen en un sol exercici. Queda així:

•   Exercici 1 (sobre un text):

a)  Explica breument les idees principals del text i com hi apa-
reixen relacionades.

b)  Explica breument el significat de dues paraules o expres-
sions del text.

c)  Explica les raons de l’autor per fer una afirmació determi-
nada, posant-la en relació amb el conjunt del pensament 
de l’autor.

•   Exercici 2: Compara un concepte o idea important en el pen-
sament de l’autor amb un altre concepte o idea del mateix 
autor o d’algun altre autor o corrent de pensament. 

•   Exercici 3: Fes una avaluació raonada i personal d’una afir-
mació filosòfica.

Les preguntes 1.a), 1.b) i 1.c) es corresponen exactament amb 
les preguntes 1, 2 i 3 del format anterior, i les preguntes 2 i 3 
actuals amb les preguntes 4 i 5 del format anterior. 

Pel que fa al manual que teniu a les mans, això significa que 
els models de comentari de text que presentem al final de cada 
capítol dedicat a un autor i els consells que donem per a l’ela-
boració de la resposta per a cada tipus de pregunta continuen 
essent perfectament vàlids, perquè, de fet, es tracta de la ma-
teixa prova. Per posar-ne un sol exemple: les respostes a les 
preguntes 1, 2 i 3 de les pàgines 66-67 del llibre es correspo-
nen exactament amb les preguntes 1.a), 1.b) i 1.c) de la nova 
prova de selectivitat.

Si és la mateixa prova, quina és la raó del canvi?

El motiu d’aquest canvi de format és deslligar les dues darreres 
preguntes —la comparació i la discussió d’una tesi filosòfica— 
del text del primer exercici, a fi que puguin aparèixer en un ma-
teix examen parts diferents del pensament d’un mateix autor o 
fins i tot d’autors diferents. 

Una segona novetat és que cadascun dels tres exercicis tindrà 
dues opcions, A i B, i l’alumne podrà escollir cada vegada entre 
totes dues, de manera que s’incrementa l’optativitat.

Presentem, a continuació, com a complement dels models que 
trobareu resolts en aquesta guia seguint encara el vell format, la 
resolució de la prova de juliol de la selectivitat 2020, elaborada 
ja amb el format nou, a fi que pugueu constatar de manera 
fefaent que, en realitat, més enllà de l’optativitat, no hi ha hagut 
cap canvi.

MODEL DE COMENTARI DE TEXT 
AMB LA NOVA ESTRUCTURA
Exercici 1 
Trieu una de les dues opcions següents, A o B, i responeu a 
les tres preguntes de l’opció que heu triat (que es formulen 
després del text). [6 punts en total] 

OPCIÓ A 

48. […] Jo pregunto: quin valor tindrien per a un home 
deu mil o cent mil acres de terreny excel·lent, conreat 
com cal i ben proveït de bestiar, al bell mig d’alguna 
zona de l’interior d’Amèrica, sense cap esperança de 
comerciar amb cap altra part del món i poder obtenir 
diners de la venda dels productes? No valdria la pena de 
posar tanques a aquest terreny, i veuríem com aquest 
home retornaria a la natura comuna totes aquelles parts 
del terreny que produirien més béns que els que ell i la 
seva família podrien consumir. […] 

50. L’or i la plata, en ser coses molt poc útils per a la 
vida d’un home en comparació dels aliments, la roba 
o els mitjans de transport, adquireixen el seu valor, 
únicament, per mitjà del consentiment dels homes […]. 
És obvi, doncs, que els homes van acceptar que hi hagi 
propietats desproporcionades i desiguals a la Terra, des 
del moment que, mitjançant un acord tàcit i voluntari, 
van trobar la manera que un home pogués legítimament 
posseir més terra que la suficient per abastar-se a si ma-
teix i rebre, a canvi del romanent, or i plata que podria 
emmagatzemar sense perjudicar ningú, ja que aquests 
metalls no es deterioren ni es corrompen en mans del 
propietari. Aquest repartiment de les coses en propietats 
privades desiguals, els homes l’han fet practicable fora 
dels límits de la societat, i sense cap contracte, només 
a costa d’atribuir un valor a l’or i la plata i d’avenir-se 
tàcitament a l’ús del diner. 

JOHN LOCKE. Segon tractat sobre el govern civil, Capítol V 

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

En aquest text, Locke defensa la tesi segons la qual els diners 
i les propietats privades desiguals són constituïts per un acord 
tàcit ja en estat natural i són, per tant, anteriors a la societat 
civil. 

Ho argumenta considerant l’origen dels diners, amb un exemple 
que treu de la història d’Amèrica. Si els colons van produir més 
del que podien consumir abans que hi hagués estat —argumen-
ta—, és perquè tothom acceptava la venda de productes per 
obtenir més riquesa. Però la venda era possible només perquè 
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tothom acceptava igualment, de forma tàcita, que l’or i la plata 
expressessin valors de canvi, utilitat que tenen pel fet que, com 
que no es deterioren, es poden acumular. És evident, així doncs 
—conclou l’autor—, que tant els diners com les propietats priva-
des desiguals són el producte d’un acord tàcit fins i tot abans 
de la constitució de la societat civil, i en aquest acord rau la 
seva legitimitat.

Pregunta II. Expliqueu breument (entre cinc i vint paraules en 
cada cas) el significat que tenen en el text el mot i l’expressió 
següents. [1 punt] 

a)  «diners»: Objecte que té com a funció expressar valors de 
canvi i que, per aquesta raó, fa possible els intercanvis co-
mercials. En l’època a què es refereix Locke, l’or i la plata 
feien aquesta funció. 

b)  «acord tàcit»: Acte en virtut del qual dos o més individus re-
coneixen un fet o una realitat o el compromís d’actuar d’una 
determinada manera sense expressar de forma explícita 
aquest consentiment, sinó només de forma implícita.

Pregunta III. Expliqueu el sentit i la justificació, segons John 
Locke, de la frase següent del text: «mitjançant un acord tàcit 
i voluntari, van trobar la manera que un home pogués legítima-
ment posseir més terra que la suficient per abastar-se a si ma-
teix». (En la resposta, us heu de referir als aspectes del pensa-
ment de Locke que siguin pertinents, encara que no apareguin 
explícitament en el text.) [3 punts]

La filosofia política de Locke té com a objectiu establir en què 
consisteix el poder polític o, el que per a l’autor és el mateix, 
el poder legítim. Sobre la comprensió del poder legítim, Locke 
pretén igualment determinar quan el poder deixa de ser legítim 
i, per tant, quan el poble té dret a resistir-lo. En el rerefons, pre-
tén legitimar la causa whig en la seva oposició a l’absolutisme 
dels Stuart.

Per estudiar què és el poder legítim, Locke pren una perspectiva 
genètica: considera primer l’estat natural de l’home, per tal de 
veure quin és l’origen i la legitimitat de la societat civil. La seva 
visió de l’estat de naturalesa és molt diferent de la de Hobbes, 
i en el text que cal comentar trobem un dels punts clau del seu 
desacord. Per a Locke, hi ha una llei natural, accessible per a 
tothom en virtut de la raó, que estableix ja en estat de naturale-
sa el que és legítim i el que no ho és.

D’acord amb aquesta llei, tothom té dret a la vida i al gaudi del 
que és seu i, per tant, ja en estat de natura, ningú no té dret a 
manllevar a un altre individu ni la seva vida ni les seves propie-
tats. Ara bé, quin és el fonament natural de la propietat? Quan 
un individu pot dir amb raó, ja en estat natural, que alguna cosa 
és seva?

Per a Locke, el fonament de la propietat és el treball. La terra 
tal com la rebem de la natura pertany igual a tota la humanitat. 
Però el que és fruit del meu treball passa a ser meu. Així doncs, 
ja en estat natural tinc dret a posar tanques a la parcel·la de 
terra que treballo per produir el meu aliment, ja que, com que 
la treballo, és meva. El meu treball dona valor a aquella terra. 

Ara bé, seria irracional —i, per tant, il·legítim— produir més del 
que puc consumir si l’excedent no el puc acumular i està con-
demnat a fer-se malbé. L’estat natural es podria haver limitat 
per aquesta raó a una economia de mera subsistència. Però hi 
ha una altra possibilitat. Com que el que és producte del meu 
treball és meu, ningú no m’ho pot prendre, però jo ho puc donar 
a canvi del que un altre ha produït amb el seu treball. En altres 
paraules, els intercanvis sí que són legítims. Per poder-los fer, 
quan els béns intercanviats es deterioren, els homes van es-
tablir l’acord tàcit de fer servir l’or i la plata, els diners, com a 
objectes que fessin possibles els intercanvis, ja que, com que 
no es fan malbé, l’or i la plata sí que es poden acumular.

D’aquesta manera, gràcies a aquest acord tàcit, el que hauria 
estat il·legítim perquè suposava el malbaratament de la natura 
passa a ser legítim, perquè es troba una manera racional de 
produir per sobre del que un necessita sense malbaratament. 
És per això que Locke diu que «mitjançant un acord tàcit i volun-
tari», o sigui, mitjançant aquest acord que constitueix els diners 
i fa possible els intercanvis comercials i l’acumulació de rique-
ses, «van trobar la manera que un home pogués legítimament 
posseir més terra que la suficient per abastar-se a si mateix». 

La concepció lockeana dels diners ve, d’aquesta manera, a 
fonamentar la legitimitat, no ja només de la propietat privada 
—que es basa en el treball—, sinó també de les propietats pri-
vades desiguals. La filosofia de Locke constitueix, així, una de 
les fonamentacions possibles del liberalisme econòmic i del 
liberalisme polític.

OPCIÓ B 

ESTRUCTURA DE LA PROVA DE LA SELECTIVITAT

—Compara la nostra naturalesa, pel que fa a l’educació 
o a la manca d’ella, amb el cas següent. Imagina uns ho-
mes en un habitacle sota terra, com en una caverna, que 
té un accés obert a contrallum al llarg de tota la cova. A 
dintre hi viuen aquells homes, encadenats des d’infants 
de cames i de braços, de manera que romanen en el 
mateix lloc i només veuen el que tenen davant, perquè la 
cadena no els permet de girar el cap. Tanmateix, tenen la 
llum d’un foc que crema darrere d’ells […]. 

»[…] aquests homes no han vist res que no siguin les 
ombres que el foc projecta a la paret de la cova que tenen 
al davant. 
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Pregunta I. Expliqueu breument (entre cent i cent cinquanta 
paraules) les idees principals del text i com hi apareixen rela-
cionades. [2 punts] 

Aquest text explica el símil de la cova i el posa en relació amb el 
de la línia, mostrant així la situació del filòsof —o de la filosofia— 
en la vida política o en la ciutat.

En la primera part, el text compara la vida política amb l’inte-
rior d’una cova i els ciutadans amb uns presoners que viuen 
lligats a les falses aparences, però apunta també la possibi-
litat d’alliberar-se’n. En la segona part del text, s’explica que 
aquest alliberament consisteix a anar més enllà de les apa-
rences sensibles i accedir a la veritat, que només és visible 
en l’àmbit intel·ligible. Aquest procés és difícil i costós, perquè 
demana acostumar la mirada a la llum de la veritat, i per això 
al principi del text es diu que es parlarà de la naturalesa hu-
mana en relació amb la seva educació. Finalment, es fa notar 
que l’alliberat, quan hagi de parlar amb els seus conciutadans 
sobre allò que aquests tenen per vertader —les ombres—, per 
força farà el ridícul. El text acaba, doncs, mostrant l’encaix 
difícil de la filosofia a la ciutat.

Pregunta II. Expliqueu breument (entre cinc i vint paraules en 
cada cas) el significat que tenen en el text les expressions se-
güents. [1 punt] 

a) «món intel·ligible»: l’àmbit de les idees.

b) «la justícia en si»: la idea de justícia.

Pregunta III. Expliqueu el sentit d’aquesta frase al·legòrica del 
text i quina és la justificació, segons Plató, d’allò que s’hi vol 
expressar: «Creus que seria sorprenent […] que quan un home 
passi de la contemplació de les coses divines a les misèries hu-
manes es mostri maldestre i ridícul si, quan encara està enlluer-
nat i sense haver-se acostumat a les tenebres que l’envolten, 
es veu obligat a discutir, en un tribunal o en qualsevol altre lloc, 
sobre imatges de la justícia o sobre les ombres de les imatges 
de la justícia i s’ha d’enfrontar a la manera com interpreten 
aquestes coses aquells que mai no han vist la justícia en si?» 
(En la resposta, us heu de referir als aspectes del pensament de 
Plató que siguin pertinents, encara que no apareguin explícita-
ment en el text.) [3 punts]

L’expressió «contemplació de les coses divines» fa referència a 
la captació de les idees, i el que la frase explica és quina és la 
nova situació d’aquell que, alliberant-se de les meres aparen-
ces, ha accedit a la contemplació de la veritat. Per entendre 
la frase, ens cal, doncs, primer, explicar breument la teoria del 
coneixement de Plató, per tal de veure, en un segon moment, 
quina és, segons Plató, la posició dins la ciutat d’aquell que ha 
assolit el coneixement pròpiament dit, o sigui, el filòsof.

Plató està d’acord amb Parmènides i Heràclit que, si tot fos 
moviment perpetu, no hi hauria coneixement. El sensible és, 
segons Plató, moviment perpetu i, per tant, del sensible no hi 
ha coneixement. Però és evident —com mostra, per exemple, la 
sola existència de les matemàtiques— que hi ha coneixement. 
Per tant, ja que hi ha coneixement, però no pot ser del sensible, 
per força hi ha d’haver un àmbit de realitat no sensible que 
constitueix l’autèntic objecte de coneixement. Són les idees, 
que són immòbils, eternes, separades i idèntiques a elles ma-
teixes.

En la realitat, hem de distingir, per tant, dos àmbits: el sensible 
i l’intel·ligible (les idees). Les coses sensibles són, en realitat, 
una barreja de sensible i intel·ligible: les coses sensibles imi-
ten el model perfecte que és la idea. Així, per exemple, la taula 
pròpiament dita és la idea de taula, i tots els objectes que ano-
menem “taula” són només còpies imperfectes de la idea de tau-
la. Conèixer una cosa demana tenir-hi contacte sensible, però 
amb això no n’hi ha prou: cal, a més, reconèixer la cosa com el 
que és, és a dir, veure quin tipus de cosa és, accedir a la seva 
essència —a allò que fa que sigui precisament el que és—; en 
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»[…] Si un d’ells fos deslligat i de cop i volta me’l fessin 
redreçar i girar-se d’esquena, i caminar, i mirar la llum 
que ve de fora, quan fes tot això es trobaria malament, 
els ulls li farien pampallugues i no podria contemplar les 
coses de les quals abans veia les ombres… 

»[…] primer el que veuria més fàcilment serien les om-
bres i, a continuació, reflectides en les aigües, les imat-
ges dels homes i de les altres coses i, finalment, les coses 
en si […] i al final podria mirar el sol. 

»[…] Tota aquesta imatge, estimat Glaucó —vaig dir-li—, 
cal que l’enllacis amb el que hem dit abans; la regió que 
ens és revelada per la vista, l’has de comparar amb l’es-
tança de la presó; la llum del foc que hi ha en ella, amb 
la força del sol; i si ara compares la pujada i la contem-
plació de les coses de dalt amb l’ascensió de l’ànima cap 
al món intel·ligible, no t’apartaràs de la meva conjectura. 
»[…] 

Creus que seria sorprenent —vaig continuar— que quan 
un home passi de la contemplació de les coses divines 
a les misèries humanes es mostri maldestre i ridícul si, 
quan encara està enlluernat i sense haver-se acostumat 
a les tenebres que l’envolten, es veu obligat a discutir, en 
un tribunal o en qualsevol altre lloc, sobre imatges de la 
justícia o sobre les ombres de les imatges de la justícia i 
s’ha d’enfrontar a la manera com interpreten aquestes 
coses aquells que mai no han vist la justícia en si? 

—No, no em sorprendria gens —va dir. 

PLATÓ. La República, llibre VII 
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suma: accedir a la idea. Plató descriu les fases d’aquest ascens 
des del contacte amb el sensible fins a l’accés a la idea en el 
símil de la línia. El coneixement és la dialèctica: el procés en 
virtut del qual l’ànima, a partir del contacte amb el sensible, 
s’eleva per sobre del sensible per accedir a l’intel·ligible, o sigui, 
a la idea. El coneixement comença amb l’eikasia, el contacte 
sensible, i progressa passant per la pistis i la dianoia (que són 
discursives) fins a culminar en la noesi, que és la contemplació 
de les idees. La noesi és una visió intel·lectual.

En el símil de la línia, els diferents graus de coneixement es 
comparen amb diferents graus de llum i tenebra: ens eleven 
de les tenebres cap a la llum. Conèixer és, per tant, veure cada 
cop més clarament allò que teníem ja d’entrada davant dels 
ulls, i això demana elevar-se de la visió sensible (eikasia) a la 
visió intel·lectual (noesi) gràcies a la mediació del discurs sobre 
el sensible (pistis) i del discurs sobre l’intel·ligible (dianoia). 
Doncs bé, la frase que cal comentar explica el que li passa a 
aquell que ha assolit la noesis quan ha de tornar dins la cova 
i discutir amb els seus conciutadans que viuen encara en les 
tenebres.

Com que aquests ciutadans encara es pensen que el que veu-
en amb els ulls del cos és la realitat mateixa i, en canvi, el 
filòsof sap que l’autèntica realitat només es veu amb els ulls 
de l’ànima, el resultat és que el filòsof troba confús el parlar 
dels ciutadans i aquests no poden entendre el que el filòsof 
diu, i d’aquesta manera el filòsof fa el ridícul als ulls dels seus 
conciutadans, perquè sembla que no entengui res. La ciutat tro-
ba evidents coses sobre les quals el filòsof dubta, i per això el 
sentit comú de la ciutat troba que el filòsof no té enteniment. En 
particular, el que el comú dels homes considera just, el filòsof, 
que ha contemplat la idea de justícia, ho qüestiona, i per això, 
com diu el text, quan discuteix en un tribunal es mostra «mal-
destre i ridícul». 

Més enllà del ridícul, la ciutat pot veure la filosofia com una 
amenaça, perquè sembla qüestionar les conviccions comunes 
a tots els ciutadans. Com mostra tràgicament el cas del mateix 
Sòcrates, l’alliberat que, retornat a la cova, prova d’alliberar els 
altres del domini de les ombres corre el perill de ser condemnat 
a mort.

Exercici 2 
Trieu UNA de les dues opcions següents, A o B. 

OPCIÓ A. Compareu la concepció de Locke sobre en què con-
sisteix i què involucra la creació d’una societat política (o estat 
o ciutat) amb la concepció sobre aquesta mateixa qüestió d’un 
altre autor/a destacat de la història de la filosofia occidental. 
[2 punts] 

Segons Locke, en estat de naturalesa tots els homes són iguals 
i hi ha una llei natural accessible de manera igual a tothom en 
virtut de la raó. Aquesta llei natural estableix com a il·legítim, ja 
en estat natural, manllevar la vida o les propietats dels altres. 
L’estat de naturalesa és aquell en què cap home no està sot-
mès a cap home i és, per tant, un estat d’igualtat i de perfecta 
llibertat. Si tots els individus fossin capaços de viure de manera 
perfectament racional, l’estat de naturalesa seria un estat de pau 
perpètua i harmonia entre tots els individus. Malauradament, ja 
en estat de naturalesa hi ha individus que actuen contra la llei 
natural. Quan això passa, la llei natural autoritza a perseguir i 
castigar els infractors. Ara bé, com que cap home no està sotmès 
a cap home, en estat natural tot individu té dret de manera igual 
a exercir de jutge davant de qualsevol infracció de la llei. Però 
això provoca una forta inestabilitat, perquè els afectes faran que 
els homes siguin més indulgents amb els propis i més severs 
amb els altres. Quan això passa, fàcilment sorgeixen tensions i, 
en darrer terme, la violència. Per això l’estat natural pot degenerar 
fàcilment en estat de guerra. Doncs bé: la societat civil és una 
situació artificial fundada per un pacte constituent en virtut del 
qual tots els individus que consenten a formar part d’aquesta 
societat autoritzen un poder al qual se sotmeten, amb la condició 
que aquest poder actuï sempre en defensa dels drets naturals 
de tots i cadascun dels membres que formen part de la socie-
tat constituïda. La legitimitat de la societat civil ve de tres fonts:  
1/ el consentiment explícit de tots els membres fundadors (i tàcit 
dels de les generacions següents); 2/ l’acatament de la voluntat 
de la majoria quan les decisions preses no atempten contra la 
llei natural, i 3/ el compromís per part del poder així constituït 
d’actuar sempre dins els límits de la llei natural.

També Plató pren una perspectiva genètica per estudiar la na-
turalesa de l’estat, però la seva descripció de l’origen de l’estat 
és diferent. Per a Plató, a diferència de Locke, els individus no 
poden viure en estat de naturalesa perquè cap individu no és 
ni pot ser autosuficient: l’origen de les societats és, per tant, no 
el consentiment voluntari, sinó la necessitat. A més, en el punt 
de partida no tenim pas la igualtat entre tots els individus (com 
passa amb Locke), sinó que en els primers agrupaments, i de 
forma natural, cada individu fa allò pel qual està més ben dotat. 
Trobem, doncs, dues diferències més: primer, per a Plató no és 
cert que tots els individus són iguals; i segon, l’origen de l’estat 
en cert sentit és natural i no artificial, perquè és la mateixa 
naturalesa humana (que no és autosuficient i que fa que els 
individus siguin diferents els uns dels altres) la que força els 
individus a formar societats. Una quarta diferència és que Locke 
entén que la societat civil neix de cop, com a resultat d’un pacte 
constituent i, en canvi, Plató considera la complicació progres-
siva de les societats a causa de les passions. Per a Locke, la 
societat civil neix de cop en el moment en què els qui en for-
maran part així ho decideixen amb el seu consentiment explícit. 
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Per a Plató, en les societats inflades sorgeixen progressivament 
més i més necessitats que fan que, a l’extrem, sense que ningú 
ho hagi pactat, surti la necessitat de tenir exèrcits i governants. 
En fi, si per a Locke tothom és igualment racional i, per tant, ha 
de prevaldre la voluntat de la majoria, per a Plató no tots els 
homes estan dotats igualment per al govern, i per això només 
els filòsofs estan cridats a governar.

OPCIÓ B. Compareu la concepció de Plató sobre la naturale-
sa humana (o sobre l’ànima) amb la concepció sobre aquesta 
mateixa qüestió d’un altre autor/a destacat de la història de la 
filosofia occidental. [2 punts] 

Per a Plató, l’ànima té una naturalesa eròtica. En el símil dels 
cavalls (explicat en el Fedre), Plató la compara amb un carro de 
combat compost per dos cavalls, un de negre i un de blanc, i un 
auriga. El cavall negre simbolitza la concupiscència o el desig 
de plaer, i és innoble, no perquè el plaer no sigui bo, sinó perquè 
quan domina ens porta a la desmesura i procura el contrari del 
que desitgem (com quan l’alcohòlic busca el plaer en la begu-
da, però, a causa de la seva desmesura, n’obté dolor). El cavall 
blanc simbolitza la fogositat o el desig d’honors i de victòria, i 
és noble perquè la lluita per l’honor introdueix contenció en les 
passions i ens fa capaços de sofrir amb vista a una causa ele-
vada. En fi, l’auriga simbolitza la racionalitat o el desig d’assolir 
la veritat, i com a conductor del carro de combat és el que fa 
que les passions simbolitzades pels cavalls es puguin ordenar 
sota el control del coneixement. Ja que l’ànima és eròtica i, per 
tant, és moviment, no és pas una idea, sinó la tensió que ens 
orienta a la recerca d’allò que ens manca i que ens cal per tenir 
una vida plena. L’ànima és, per tant, font de coneixement i font 
de vida: allò que ens mou cap a la meitat de nosaltres mateixos 
que ens falta per tenir una vida plena. 

Nietzsche diu en algun lloc que “l’home és l’animal inacabat”, 
i en aquesta afirmació coincideix plenament amb Plató. També 
per a Nietzsche, l’home es troba instal·lat en una certa inquie-
tud perquè la seva plenitud no li és donada, sinó que l’ha de 
conquerir en una lluita agònica. Tant en Plató com en Nietzsche, 
la vida és un combat, una lluita agònica, per guanyar una vida 
noble. Ara bé, hi ha una diferència crucial entre tots dos. Per a 
Plató, allò que ens ha de completar no ens ho donem nosaltres 
mateixos, sinó que és alguna cosa externa a nosaltres cap a la 
qual eros ens empeny; Plató diu que això extern que ha d’orien-
tar la nostra vida és la idea de Bé o de Bellesa. Per a Nietzsche, 
en canvi, no hi ha res fora de la nostra voluntat que doni sentit 
a la vida, sinó que l’home ha de produir la seva plenitud, en cert 
sentit s’ha de crear a si mateix. L’ideal d’humanitat de Nietzsche 
és la del guerrer artista: aquell que, conscient que no existeix 
cap model d’home per sobre dels individus concrets, crida l’ho-
me superior a crear la seva pròpia identitat com si fos un déu. 

Si en Plató hi ha un model d’humanitat que ens hem d’esforçar 
a imitar, en Nietzsche l’home superior es proposa ell mateix, 
creativament, com a model que cal imitar.

Exercici 3 
Trieu UNA de les dues opcions següents, A o B. 

OPCIÓ A. Expliqueu si esteu d’acord o en desacord amb l’afir-
mació següent: «Produir idees i fer creacions artístiques o 
intel·lectuals (com ara cançons, llibres, pel·lícules, poemes o 
videojocs) requereix treball i esforç; voler fer ús d’aquests pro-
ductes sense compensar econòmicament a qui els ha ideat és 
robar o estafar, tal com també ho seria apropiar-se dels produc-
tes del camp d’un pagès o agafar un taxi i baixar sense pagar.» 
Responeu d’una manera raonada. [2 punts] 

L’argument és una defensa de la propietat intel·lectual, i en ter-
mes generals hi estic d’acord. En la nostra societat, la cultura 
és també un producte de consum i, com tot en el mercat, és 
just que qui consumeix una cosa que no ha produït la pagui al 
seu productor, que n’és el propietari. En una societat capitalista, 
potser és l’única manera gràcies a la qual un artista pot viure 
de les seves creacions.

Un altre tema molt diferent, però íntimament connectat a 
aquest, és com condiciona la creació artística el fet que l’art 
hagi esdevingut mercaderia per al seu consum. En el món del 
cinema coneixem casos de directors que fan pel·lícules comer-
cials per fer diners, però se senten lliures només quan, prescin-
dint del mercat, produeixen les obres cinematogràfiques en les 
quals creuen realment.

En un altre ordre de coses, també és veritat que la propietat 
intel·lectual ha de tenir els seus límits, perquè la cultura amb 
majúscula és patrimoni de la humanitat. Seria absurd, per 
exemple, que els hereus de Plató —suposant que poguéssim 
trobar-ne algun— cobressin drets d’autor cada vegada que algú 
cita o comenta el filòsof. Sense anar tan lluny, hi ha cançons 
que han transcendit el seu autor i han esdevingut himnes o 
melodies populars. 

Tornant a la pregunta inicial, repeteixo que hi estic d’acord. En 
cert sentit, un poema és un producte encara més personal que 
un enciam. El poeta mereix tant com el pagès veure recompen-
sat el seu treball quan algú consumeix allò que ha produït.

OPCIÓ B. Expliqueu si esteu d’acord o en desacord amb l’afir-
mació final del text següent: «La posta de sol d’ahir va ser bella, 
La Gioconda és un quadre bell, “Paraules d’amor” és una cançó 
bella; la posta de sol, La Gioconda i “Paraules d’amor” tenen 
una cosa en comú: la bellesa; la bellesa, per tant, existeix; però 
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no és un objecte que es pugui tocar ni que existeixi en cap lloc 
concret; deu ser, doncs, que té una existència semblant a la de 
les idees platòniques. Tenim raons per creure, per tant, que hi ha 
entitats com les que Plató postulava que es troben en el món de 
les idees.» Responeu d’una manera raonada. [2 punts]

L’argument del text ens enfronta al problema dels universals, 
i el resol a la manera de Plató. Si mirem una posta de sol, els 
continguts d’experiència que hi veiem són diferents que els que 
veiem quan mirem La Gioconda, i uns i altres són diferents dels 
que sentim quan escoltem “Paraules d’amor”. Però, tot i que 
des del punt de vista estrictament sensible són experiències 
completament diferents, de totes tres diem que són del mateix 
tipus; a saber: belles. Semblaria, doncs, com estableix el text a 
la manera de Plató, que per força totes tres coses han de tenir 
alguna cosa en comú que ja no és sensible, sinó intel·ligible, 
i que és el que ens autoritza a dir que estem davant de tres 
exemplars d’una realitat comuna, la Bellesa.

Si preguntéssim, tanmateix, com una suposada Bellesa en si es 
troba present en cada cosa bella, de seguida trobaríem —com 
va explicar el mateix Plató— un seguit de problemes insolubles. 
Sense entrar en l’autocrítica platònica, podem fer notar que el 
mateix fenomen es pot explicar d’una altra manera, sense haver 
de multiplicar la realitat (aplicant, doncs, la navalla d’Occam).

Podríem dir, per exemple, que la bellesa es troba en la mirada 
del qui mira. Un virtuós del violí tocant al metro de Barcelona 
ens passa desapercebut, però el trobem sublim si parem aten-
ció a la seva interpretació en una sala de concerts. No deu ser 
la bellesa una relació entre l’espectador i la cosa bella i no pas 
una entitat? O potser una harmonia de les parts en l’objecte i 
no pas una essència sobreposada a l’objecte? O no deu ser, 
potser, només una convenció que varia perquè depèn dels gus-
tos i les modes de cada època?

Si examinéssim cadascuna d’aquestes alternatives, segura-
ment trobaríem problemes irresolubles també per a cadascuna. 
Si la bellesa està en la mirada, però tothom reconeix la bellesa 
d’una posta de sol, de quin tipus de mirada estem parlant? Si 
la bellesa és una relació, quina mena de relació? Si és una 
harmonia de les parts, com expliquem la bellesa de l’expressio-
nisme o de les creacions artístiques que han explorat (si es pot 
dir així) la bellesa de la lletjor? I si és només un convenció, això 
no equival a dir que no és res i, per tant, que amb propietat no 
podem dir de res que sigui bell?

No sabríem donar una resposta definitiva. Potser Plató, que 
en algun lloc diu que el Bé i la Bellesa es troben “més enllà 
de l’ésser”, ja veia que l’argument de l’enunciat demana molts 
aclariments addicionals.
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unitat a unitat
• Recursos digitals associats a cada unitat

•  Programació: continguts, objectius,  
criteris d’avaluació i competències bàsiques

• Solucions de les activitats del llibre de l’alumne



PROGRAMACIÓ UNITAT 1

 CONTINGUTS 

La divisió de la història en edats
•  Les edats històriques.

•  El caràcter convencional de les fronteres entre les edats.

La divisió de la història del pensament en edats
•  Les diverses etapes de la història del pensament.

•  Èpoques: antiga, medieval, moderna i contemporània.

Inicis de la filosofia
•  Reconstruir els orígens.

•  Els primers filòsofs: els physikoi.

•  La pèrdua de confiança en els relats mítics.

•  La confiança en la realitat i en les facultats humanes.

•  L’experiència primera del món.  L’arkhé de la phýsis.

•  La vocació de totalitat de la filosofia.

•  La intel·ligibilitat del món i el mètode racional.

•  Primer esbós de la recerca filosòfica.

•  Dues figures antigues del pensament. 

Quan la filosofia baixa del cel a la ciutat

•  Els grecs. Les polis al segle v aC.

•  L’auge i la caiguda d’Atenes.

•  Uns costums que ja no funcionen.

•  Els educadors de la ciutat.

•  L’excel·lència ciutadana.

•  El relativisme i l’escepticisme. Els sofistes.

•  El pas del cel a la ciutat. 

 OBJECTIUS DIDÀCTICS 

•  Reflexionar sobre el caràcter convencional de les divisions històriques.

•  Adoptar una actitud crítica davant les construccions acadèmiques  
referents als orígens del pensament i les paraules emprades.

•  Reflexionar sobre l’experiència del pensament dels primers pobles  
en relació amb la nostra experiència del pensar.

•  Comprendre adequadament la dicotomia entre mobilitat i immobilitat. 

•  Comprendre adequadament el vincle entre les figures del pensament 
d’una època i el seu context històric, social i cultural. 

•  Valorar adequadament els vincles entre les figures del pensament  
d’una època que no és la nostra amb les nostres problemàtiques 
filosòfiques actuals. 

•  Extreure, analitzar i comentar les tesis principals de textos clàssics  
de la filosofia.

1
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Els orígens  
de la filosofia
La lluna, més concretament el seu cicle, 
junt amb el cicle del sol, és el que permet 
el calendari i la mesura del temps: per-
met, en suma, descobrir una regularitat, 
una racionalitat, allà on d’entrada hi vèiem 
només moviment caòtic. És per això que 
serveix de símbol al despertar de la filoso-
fia com a recerca del lógos o de la raó que 
governa des dels fonaments sobre totes les 
coses.
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 COMPETÈNCIES 

COMPETÈNCIES GENERALS 

Competència comunicativa
•  Comprendre i exposar els continguts de textos filosòfics.

•  Produir un text a partir de la interpretació i reconstrucció d’una imatge. 

Competència en gestió i tractament de la informació
•  Ser conscients del caràcter fragmentari dels testimonis que tenim  
de les tesis filosòfiques de l’edat antiga.

Competència personal i interpersonal
•  Reflexionar sobre la història de problemes rebuts que configuren la pròpia 
identitat filosòfica.

Competència en coneixement i interacció amb el món
•  Produir un text a partir de la interpretació i reconstrucció d’una imatge. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competència reflexiva, crítica, dialògica i argumentativa 
•  Analitzar les pròpies accions i opinions amb esperit crític.

•  Identificar problemes filosòfics i abordar-los filosòficament.

Competència social i cívica
•  Analitzar amb esperit crític el caràcter fragmentari dels testimonis que 
tenim de les tesis filosòfiques de l’edat antiga.

•  Ser conscient dels orígens de l’aparell conceptual del pensament filosòfic. 

Competència d’anàlisi i síntesi crítica de textos filosòfics
•  Comprendre i destriar les tesis principals d’un text consistent en una 
argumentació filosòfica per produir-ne una anàlisi crítica. 

 CRITERIS D’AVALUACIÓ 

•  Reflexiona sobre el caràcter convencional de les divisions històriques. 

•  Adopta una actitud crítica davant les construccions acadèmiques  
referents als orígens del pensament.

•  És capaç de reflexionar sobre l’experiència del pensament dels primers 
pobles en relació amb la nostra experiència del pensar.

•  Comprèn adequadament la dicotomia entre mobilitat i immobilitat. 

•  Comprèn adequadament el vincle entre les figures del pensament  
d’una època i el seu context històric, social i cultural. 

•  Valora adequadament els vincles entre les figures del pensament d’una època 
que no és la nostra amb les nostres problemàtiques filosòfiques actuals. 

•  Extreu, analitza i comenta les tesis principals de textos clàssics  
de la filosofia.
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Solucions

1
Els orígens de la filosofia

Introducció: la divisió de la història en edats1

PÀGINA 8

1  Resposta oberta. El sentit de la pregunta és que els alumnes 
s’adonin d’una manera senzilla que les dates amb què 
separem èpoques no són límits precisos. És evident que, fos 
medieval o fos modern o fos el que fos, Ferran d’Aragó tenia 
la mateixa mentalitat i la mateixa visió del món l’any 1491 i 
l’any 1493.

2  Resposta model. Aquestes dates són límits convencionals, 
el valor simbòlic dels quals és expressar, per part de 
l’historiador, la mena de fets que troba rellevants per explicar 
un canvi de mentalitat i de visió del món que, naturalment, 
no va tenir lloc en un sol any i molt menys en un moment 
precís del temps. Assenyalar el 1492 com a frontera entre 
l’edat mitjana i els temps moderns és interpretar, per part de 
l’historiador, que el descobriment d’Amèrica, amb l’obertura 
de mercats que suposa, indica bé la mena de canvis que 
va portar a un canvi d’època. En altres paraules: indicar 
aquesta frontera és ja una interpretació.

La divisió de la història del pensament2

en edats

PÀGINA 9

3  Resposta oberta. El sentit de la pregunta és que la 
discussió en veu alta a la classe permeti problematitzar la 
frontera entre els temps moderns i l’època contemporània. 
Alguns elements, com el ferrocarril, semblaria que 
remarquen la continuïtat; d’altres, com internet, indiquen 
potser una ruptura que, tanmateix, és molt posterior a 
la Primera Guerra Mundial; en fi, la irrupció d’ideologies 
totalitàries, després de la Primera Guerra Mundial, 
potser sí que marca la frontera amb què els historiadors 
del pensament distingeixen l’època moderna de la 
contemporània. Tot és, tanmateix, controvertit. De nou, es 
tracta de comprendre un problema, no de resoldre’l com si 
fos fàcil fer-ho. 

PÀGINA 10

4  Resposta oberta. La resposta és oberta perquè estem molt al 
començament del curs com perquè els alumnes tinguin prou 
coneixements per tenir una opinió formada. Tanmateix, es pot 
fer notar que el qüestionament del llenguatge respon a la 
consciència que potser no és capaç de dir adequadament la 
realitat. Si la raó, a través del llenguatge, no ens pot aclarir la 
realitat, és obvi que el projecte il·lustrat d’orientar la vida dels 
homes i les dones des de la raó es veu molt compromès. 

Inicis de la filosofia3

PÀGINA 11

5  Resposta oberta. Es tracta d’un joc que busca, simplement, 
fer notar que quan coneixem només la part d’un tot, 
la inspecció d’aquesta part, fins i tot si ens arriba ja 
interpretada per altres, ens pot induir a error en la 
interpretació que fem del tot al qual pertanyia. Responem 
amb un exemple: naturalment, si obrim Crim i càstig de 
Dostoievski a l’atzar, posem per la pàgina 224, és evident 
que la lectura d’aquesta pàgina no ens permet en absolut 
comprendre el sentit del conjunt.

6  Resposta oberta. Si abans de llegir aquesta pàgina, 
haguéssim ja llegit el comentari que en fa un crític de la 
literatura cent anys més tard, potser seria capaç d’entendre 
millor el seu sentit, però només en la mesura que el 
testimoni del meu professor sigui de fiar. Per tant:

a  Sí que en tindria més informació.

1
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b  Per avaluar si aquesta informació és fiable o no, em 
caldria interpretar correctament les intencions del crític en 
qüestió. Per exemple: si la crítica es trobés en un tractat 
de psiquiatria, i considerés Rodion Raskòlnikov només 
com un exemple entre d’altres de malalts mentals, és 
evident que hauria de considerar amb moltes precaucions 
la interpretació oferta, perquè aquesta perspectiva no és 
pas la de Dostoievski.

PÀGINA 12

7  Resposta model. La paraula mateixa phýsis ens dona a 
pensar la naturalesa com un ésser vivent travessat de forces 
que el fan sorgir i arribar a ser des d’un fons caòtic. No és 
gens, així doncs, un rellotge o un mecanisme automàtic. 
Certament, les paraules també tenen una història i, de 
vegades, el sentit que acaben adquirint és molt llunyà 
del seu sentit inicial; però, també sovint, atendre el sentit 
original d’una paraula ens pot ajudar a comprendre com 
es devia concebre la realitat que vol anomenar aquesta 
paraula. En particular, pel que fa al grec antic, tot sovint 
és molt descriptiu i plàstic, de manera que considerar la 
paraula triada sovint ens diu molt de la mentalitat dels 
parlants grecs antics.

PÀGINA 13

8  Resposta model. Ensenyar una cosa és fer que l’altre arribi a 
conèixer o a comprendre el que tu coneixes o comprens, de 
manera que sense comprensió del que ensenyes no hi pot 
haver transmissió de coneixement. Sí que hi estic d’acord, 
per bé que hi ha habilitats que també es poden transmetre 
per imitació sense passar per la comprensió.

PÀGINA 14

9  Resposta model. Es tracta que l’alumne busqui pel seu 
compte alguna paradoxa de Zenó, com ara la d’Aquil·les 
i la tortuga. L’argument de Zenó demostra que Aquil·les 
no agafarà mai la tortuga. Amb això, Zenó no pretenia 
negar l’evidència que, en realitat, Aquil·les sí que agafarà 
la tortuga; sinó que pretenia, simplement, posar de 
manifest que no hi pot haver ciència del moviment, 
perquè, tot i que el fet és innegable, quan intentem 
pensar-lo la nostra raó cau inevitablement en absurds. 
Afirmar que el moviment és inintel·ligible i, per tant, que 
només podem pensar l’U-Immòbil, és, òbviament, una 
conclusió parmenídea.

Quan la filosofia baixa del cel a la ciutat4

PÀGINA 15

10  Resposta oberta. La pregunta busca que els alumnes, amb 
l’assistència del professor, entenguin que la convivència 
política no és, sense més, l’absència de confrontació, 
sinó l’àmbit de la confrontació per mitjans polítics. La 
confrontació és inevitable perquè la societat humana està 
marcada per una pluralitat d’interessos i d’opinions que 
només de manera totalitària podrien ser reduïts a un sol 
interès i una sola opinió. Per això sense confrontació no hi 
ha llibertat.

PÀGINA 16

11  Resposta oberta. Es pot orientar la conversa entre els 
alumnes amb la proposta d’atendre a la moralitat sexual 
i als rols socials que es dona a l’home i a la dona. El 
grau amb què els costums canvien o es mantenen és, 
precisament, allò que han de discutir entre ells. En tot cas, 
tots hauran de reconèixer la mobilitat i la pluralitat dels 
costums. Anant més enllà d’això, si el debat dona per més, 
el professor pot provocar la reflexió preguntant si hi ha bons 
i mals costums.

PÀGINA 17

12  Resposta model.

–  Si tots dos som relativistes coherents amb el nostre 
relativisme, no tindrà cap sentit que cap dels dos intenti 
convèncer l’altre que no té raó, perquè, com a relativistes, 
sostenim que l’altre també té raó encara que defensi 
just el contrari del que jo dic. Per tant: si la qüestió s’ha 
de resoldre forçosament en un sentit o un altre, al final 
s’imposarà la força i no la raó.

–  La resposta anterior mostra que admetre com a 
definitivament vàlides totes les opinions a la pràctica 
porta a la violència i no a la concòrdia. Amb tot, cal dir 
tanmateix que creure que només jo estic en possessió 
de la raó té exactament els mateixos efectes. Per tant, 
potser el que cal dir és que el relativisme sa és el que 
reconeix la possibilitat que sigui qualsevol altre, i no jo, 
el qui té raó, i no pas el que diu que tothom té raó al 
mateix temps. O encara: el relativisme sa és el que diu 
que tots dos podríem estar equivocats, no el que diu que 
tots dos tenim raó.

1
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DOSSIER D’ACTIVITATS

PÀGINA 18

1  a  Per a Tales l’arkhé o principi vital de totes les coses és 
l’aigua. Potser el duu a afirmar això el fet que sense aigua 
no hi ha vida.

b  Per a Anaximandre l’arkhé és l’indeterminat (ápeiron). 
Ja que la phýsis és sempre un sorgiment des d’un fons 
d’indeterminació, allò que es manté constantment, i d’on 
sorgeixen i a on retornen les coses que neixen i moren, 
és precisament aquest fons: d’aquí que el principi de tot 
sigui l’indeterminat.

c  Per als pitagòrics l’arkhé és el número. La phýsis se’ns 
dona com un cosmos o un tot ordenat, no pas com 
a caos; ara bé, només té ordre el que té una certa 
estructura, és a dir, el que té parts diferents disposades 
d’una manera determinada. Tenir estructura, tenir ordre, 
en grec es pot dir també: tenir número. Per això el principi 
del cosmos com a tot ordenat és el número.

d  Per a Heràclit l’arkhé és el foc. Sense l’escalfor del sol, 
sense el foc interior que anima el nostre cos, no hi ha vida. 
Els cadàvers són freds; la vida, càlida. On no hi ha foc no hi 
ha vida: el foc és el principi vital de totes les coses.

2  Per a Heràclit, allò que defineix la realitat són les seves 
tensions internes. El que surt a la llum pugna contra el 
fons d’indeterminació que l’engoleix, però també pugna 
contra les altres coses que lluiten per sortir a la llum. Les 
coses arriben a ser plenament el que són només quan són 
posades a prova, quan s’afirmen elles mateixes en oposició 
amb les altres coses. Els grecs arriben a ser grecs amb 
pugna amb els troians, i els troians, troians amb pugna amb 
els grecs. “Com amb l’arc i la lira”, escriu Heràclit. Segons 
aquesta visió de la realitat, el món no és un estat de coses 
estàtic, sinó una lluita en què l’ordre i el caos pugnen entre 
si, de tal manera que tot ordre establert es troba ja sempre 
amenaçat pel seu contrari. Ho veiem també en la vida 
política: la ciutat és el que és com a equilibri tens de forces 
enfrontades. Com més energia i vitalitat hi ha en una polis, 
més fortes són les tensions i més forta és la seva vida.

3  a  Parmènides diu explícitament que “el mateix és ser i 
pensar”. Pel que fa al dir, diu també que només pot ser 
dit el que és. De manera que, en suma, hi ha segons 
aquest poema una identitat entre ser, dir i pensar. I 
tanmateix, cal fer l’observació següent: per dir que “el 
no-ser no pot ser dit”, Parmènides ha de dir “no-ser”. 
Hi ha, doncs, una mena de contradicció que es desfà si 
distingim entre un dir autèntic i un dir que no diu res. Més 
enllà d’aquesta dificultat, la intenció de l’autor és, com 
hem dit, establir la identitat entre totes tres coses.

b  Primer camí desautoritzat: “no és, i no-ésser s’imposa”. 
Només podem pensar el que és. Segon camí 
desautoritzat: “aquest altre camí, pel qual els mortals que 
res no saben van errabunds, com bicèfals”. Aquest segon 
camí és de les meres opinions, que es dirigeixen al que 
és mòbil i inconstant.

c  Segons Parmènides, no hi ha ciència de les coses que es 
mouen perquè, sobre aquestes coses, els homes vaguen 
bicèfals: sobre elles, es pot sempre defensar una tesi i la 
seva contrària, precisament perquè es mouen. Només hi 
ha ciència de l’U-Immòbil.

PÀGINA 19

4  a  La tesi del fragment és que, encara que totes les 
opinions són igualment defensables i, per tant, 
igualment vertaderes, tanmateix això no vol dir que tots 
els homes siguin igualment savis. Un savi no és el que 
defensa la veritat, sinó aquell que és capaç de fer que 
el seu interlocutor canviï d’opinió, no pas per passar 
de la falsedat a la veritat, sinó per passar d’opinions 
perjudicials a opinions saludables. El savi protagòric és 
una mena de terapeuta de l’ànima.

b  En coherència amb el relativisme radical, totes les 
opinions i totes les formes de vida són igualment 
defensables. Però en aquest fragment Protàgores sembla 
distingir dues menes de formes de vida, les malaltes i les 
sanes. Si cada homes és la mesura de totes les coses, 
amb quin dret pot Protàgores afirmar que unes vides 
són millors que unes altres? Detectem, doncs, una certa 
inconsistència en la seva posició.

c  Resposta oberta. Si considerem els sofistes com a 
productors d’opinions, l’alumne pot assenyalar els 
opinadors de totes les tertúlies televisives però també 
els directors de campanyes electorals, els responsables 
de comunicació de totes les institucions, i fins i tot els 
mestres i professors. Si els veiem com a escèptics i 
relativistes, la cosa és més controvertida i el professor 
haurà de saber jugar amb les respostes donades. Pot 
ser que l’exemple donat valgui del tot i que l’exercici 
serveixi per mostrar com és de difícil ser un relativista 
absolutament coherent amb el mateix relativista. En fi, si, 
seguint el fragment, entenem els sofistes com a sanadors, 
hi ha avui dia tota una corrua de teràpies alternatives que 
es volen “holístiques” i que pretenen sanar el cos a través 
de la pau interior, etc.

5  “No hi ha ésser”: les coses, els objectes no tenen cap 
consistència. Com el vent de què parla Protàgores: si per a mi 
és fred, i per a tu és calent, i tots dos tenim raó, aleshores el 
vent en si mateix no és ni fred ni calent; no és res.
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Solucions

“Si n’hi hagués no podria ser conegut”: el nostre 
coneixement és inconsistent. En efecte, si algú s’entesta a 
dir que per força el vent ha de tenir una naturalesa pròpia, 
en qualsevol cas queda totalment fora de l’abast del nostre 
coneixement.

“Si fos conegut, no podria ser expressat mitjançant el 
llenguatge”: el nostre llenguatge és impotent per dir la 
realitat. En efecte, si, malgrat el que ja hem dit, algú tingués 
la pretensió que ell sí que coneix la naturalesa del vent, en 
qualsevol cas tal pretensió quedaria en l’esfera del personal 
i intransferible, perquè la distància que separa el llenguatge 
de la realitat fa que cap coneixement no sigui comunicable.

Ja que el llenguatge no és un instrument de coneixement, 
serà només un instrument de persuasió, com diu Gòrgies en 
un altre fragment, “un poderós tirà”. L’ontologia que es deriva 
d’això és heraclitiana (en la versió de Plató): ni objecte ni 
subjecte no tenen cap consistència, tot és flux constant. 
L’estabilitat és només una il·lusió creada pel llenguatge com 
a instrument de persuasió.

6  Càl·licles va més enllà de Gòrgies i Protàgores. Per a 
aquests, tota moral és igual de vertadera o de falsa que 
qualsevol altra, però és bo que en prevalgui una (no 
importa quina) perquè el consens és pacificador. Malgrat 
ser relativistes, ho són de manera moderada, perquè amb 
aquesta afirmació defensen que la pau és millor que 
la guerra. Càl·licles és més radical; porta el relativisme 
fins a les darreres conseqüències: si no hi ha cap moral 
que sigui vertadera, el que toca és viure al marge de tota 
moral. Els homes forts han de gosar viure al marge de tota 
moral, més enllà del bé i del mal, cercant tant de plaer 
com sigui possible en la vida privada i tant de poder com 
sigui possible a la pública. La moral vigent no és res més 
que un invent dels febles per sotmetre els forts a través de 
l’educació. Els homes superiors se n’han d’alliberar.

La comparació amb Protàgores ja està feta. Pel que fa a 
Sòcrates, aquest diria que el desig i les passions, perquè 
siguin fecunds, han d’estar orientats per la raó. La recerca 
desmesurada de plaer només pot provocar dolor, com ho 
mostra el cas de l’alcohòlic. Fins i tot per tenir una vida 
plaent i honorable és imprescindible la direcció de la raó: 
només una vida coherent pot proporcionar un plaer i un 
honor genuïns. 

En fi, la qüestió dels punts forts i febles és una pregunta 
oberta pensada per obrir un debat. El que importa aquí és 
fer-ne llegir tres o quatre en el moment de la correcció a fi 
de discutir tots junts les respostes donades en una dinàmica 
de debat.
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“Encara falta molt perquè tot ésser humà,  

en la seva condició actual, sigui capaç  

o pugui servir-se bé i amb seguretat del propi enteniment,  

sense recórrer al guiatge d’altres...”  

IMMANUEL KANT
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