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

OPCIÓ A

—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’estança 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 contemplació de les 
coses de dalt amb l’ascensió de l’ànima cap al món inteŀligible, no t’apartaràs de la meva conjectura, 
ja que és aquesta la que vols sentir, i la que sols el déu sap si és o no correcta. És aquesta, doncs, 
la meva manera de veure la qüestió: al cim del món cognoscible, i encara amb un gran esforç, s’hi 
veu la idea del bé. Ara, quan ha estat vista, se la reconeix a l’acte com a causa de tot el que és bell i 
recte, per tal com genera en el món visible la llum i el sol, i en el món inteŀligible per tal com crea 
ella sola, com a sobirana, la veritat i l’enteniment. I el qui vulgui actuar assenyadament en privat o 
en públic cal que contempli aquesta idea.

Plató. La República, llibre vii  

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

 [2 punts]

2. Expliqueu breument (entre cinc i vint paraules en cada cas) el significat que tenen en 
el text el mot i l’expressió següents: 

 [1 punt]
a) «ànima»
b) «món visible»
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3. Expliqueu el sentit i la justificació, segons Plató, de la frase següent del text: «al cim del 
món cognoscible, i encara amb un gran esforç, s’hi veu la idea del bé.» (En la resposta, us 
heu de referir als aspectes del pensament de Plató que siguin pertinents, encara que no 
apareguin explícitament en el text.) 

 [3 punts]

4. Compareu la concepció de Plató sobre la fonamentació del poder polític amb la concep-
ció sobre aquesta mateixa qüestió d’un altre autor/a destacat de la història de la filosofia 
occidental. 

 [2 punts]

5. Expliqueu si esteu d’acord o en desacord amb l’afirmació següent: «Ningú no pot dubtar 
que els nombres (el nombre 3, el nombre 7, etc.) existeixen. Però sembla obvi que no 
existeixen en cap lloc del món físic (ningú no podria anar allà on hi ha el nombre 7 i 
tocar-lo!). Per tant, han d’existir en un altre lloc, o d’una altra manera. Això ens dóna una 
bona raó per a creure que hi ha un món de les idees similar al que va descriure Plató.» 
Responeu d’una manera raonada.

 [2 punts] 

OPCIÓ B

[…] quan una persona, amb el seu comportament privat, s’incapacita per a l’exercici d’un deter-
minat deure envers la coŀlectivitat que li ha estat encomanat, és culpable d’una infracció social. És 
injustificat de castigar algú perquè està ebri, però en canvi cal punir un soldat o un policia que s’em-
briagui estant de servei. En suma, sempre que existeix un dany o un risc de dany definits, ja sigui a 
un individu o a la coŀlectivitat, el cas ja no cau dins l’àmbit de la llibertat i entra de ple dins el de la 
moralitat o del dret. 

Però amb referència al perjudici merament contingent o, com podria anomenar-se, inferit, que 
una persona causa a la societat per una actuació que ni viola un deure específic envers la coŀlectivitat 
ni ocasiona un dany perceptible a qualsevol individu determinable llevat d’ell mateix, aquest incon-
venient és un dels que la societat pot permetre’s d’haver de suportar en interès del bé més gran de la 
llibertat humana. 

John Stuart Mill. Sobre la llibertat, iv

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

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

 [1 punt]
a) «infracció social»
b) «àmbit […] del dret»

3. Expliqueu el sentit i la justificació, segons John Stuart Mill, de la frase següent del text: 
«aquest inconvenient és un dels que la societat pot permetre’s d’haver de suportar en 
interès del bé més gran de la llibertat humana.» (En la resposta, us heu de referir als 
aspectes del pensament de Mill que siguin pertinents, encara que no apareguin explícita-
ment en el text.)

 [3 punts]

4. Compareu les idees de Mill sobre la moral amb les idees sobre la moral d’un altre autor/a 
destacat de la història de la filosofia occidental.

 [2 punts]

5. Expliqueu si esteu d’acord o en desacord amb l’afirmació següent: «No hi hauria d’haver 
lleis que prohibeixin la poligàmia; entrar en una relació de convivència amorosa múltiple 
afecta només aquells que hi participen, i la resta de la societat no hi hauria d’intervenir.» 
Responeu d’una manera raonada.

 [2 punts] 
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