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La prova consta de tres exercicis. En cada exercici heu d’escollir UNA de les dues opcions (A o B).

Exercici 1
[6 punts en total]

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).

OPCIÓ A

Estem determinats només pel costum a suposar que el futur serà conforme al passat. Quan veig 
una bola de billar que es mou en direcció a una altra, la meva ment es mou immediatament per l’hàbit 
cap a l’efecte acostumat i s’anticipa a la meva vista, tot concebent la segona bola en moviment. No hi 
ha res en aquests objectes, considerats en abstracte i d’una manera independent de l’experiència, que 
em porti a una conclusió semblant; i, fins i tot després d’haver tingut l’experiència de molts efectes 
repetits d’aquest tipus, no hi ha cap argument que em determini a suposar que l’efecte serà conforme 
a l’experiència passada. Els poders mitjançant els quals operen els cossos són totalment desconeguts. 
Nosaltres en percebem només les qualitats sensibles. I quina raó tenim per a pensar que els mateixos 
poders hagin d’estar sempre connectats amb les mateixes qualitats sensibles? 

David Hume. Resum del ‘Tractat de la naturalesa humana’

Pregunta I. Expliqueu breument (entre seixanta i cent paraules) les idees principals del text 
i com hi apareixen relacionades. [2 punts] 
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Pregunta II. Expliqueu breument (entre cinc i vint paraules en cada cas) el significat que 
tenen en el text els mots següents. [1 punt]

a) «efecte»:

b) «conclusió»:

Pregunta III. Expliqueu el sentit i la justificació, segons David Hume, de les afirmacions 
següents: «no hi ha cap argument que em determini a suposar que l’efecte serà conforme a 
l’experiència passada. Els poders mitjançant els quals operen els cossos són totalment des-
coneguts. Nosaltres en percebem només les qualitats sensibles.» (En la resposta, us heu de 
referir als aspectes del pensament de Hume que siguin pertinents, encara que no apareguin 
explícitament en el text.) [3 punts]

[Podeu seguir responent a aquesta pregunta a les pàgines 6 i 7.]
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OPCIÓ B

Com que sé que totes les coses que concebo clarament i distintament poden ser produïdes per 
Déu tal com jo les concebo, n’hi ha prou que arribi a concebre clarament i distintament una cosa 
sense l’altra per a estar segur que una és distinta o diferent de l’altra, atès que poden existir separa-
des, si més no per l’omnipotència de Déu […]. Per tant, a partir del fet que sé que existeixo i que 
m’adono que l’única cosa que pertany a la meva naturalesa o essència és que soc una cosa que pensa, 
concloc amb certesa que la meva essència consisteix solament en això: a ser una cosa que pensa, o 
una substància l’essència o la naturalesa de la qual no és sinó pensar. I encara que potser (o millor 
certament, com ho diré ben aviat) tinc un cos al qual estic estretament unit, tanmateix, com que 
d’una banda tinc una idea clara i distinta de mi mateix, en tant que soc només una cosa que pensa 
i no és extensa, i que d’una altra tinc una idea distinta del cos, en tant que és una cosa extensa i que 
no pensa, és segur que aquest jo, és a dir, la meva ànima, per la qual jo soc el que soc, és enterament 
i veritablement distinta del meu cos, i que pot existir sense el cos. 

René Descartes. Meditacions metafísiques, vi

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

b) «no és extensa»:

Pregunta III. Expliqueu el sentit i la justificació, segons René Descartes, de l’afirmació 
següent del text: «la meva ànima […] és enterament i veritablement distinta del meu cos». (En 
la resposta, us heu de referir als aspectes del pensament de Descartes que siguin pertinents, 
encara que no apareguin explícitament en el text.) [3 punts]
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Exercici 2

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

OPCIÓ A. Compareu la concepció de Hume sobre la ment amb la concepció sobre la ment 
(o l’ànima o el jo) d’un altre autor/a destacat de la història de la filosofia occidental. [2 punts]

OPCIÓ B. Compareu la concepció de Descartes sobre la possibilitat i justificació del conei-
xement sobre com és el món que ens envolta amb la concepció sobre aquesta mateixa qüestió 
d’un altre autor/a destacat de la història de la filosofia occidental. [2 punts]
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Exercici 3

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

OPCIÓ A. Expliqueu si esteu d’acord o en desacord amb l’afirmació següent: «Estem jus-
tificats a creure que el futur serà com el passat, i que de les mateixes causes se seguiran els 
mateixos efectes.» Responeu d’una manera raonada. [2 punts] 

OPCIÓ B. Expliqueu si esteu d’acord o en desacord amb l’afirmació següent: «Quan jo em 
desperto al matí, encara que encara estigui a les fosques, sé perfectament que existeixo i que 
soc jo, la mateixa persona que ahir se’n va anar a dormir en aquest mateix llit; ho sé sense 
moure’m i sense necessitat de mirar-me al mirall ni de mirar el meu cos; per tant, jo soc un 
flux de pensament, una cosa no material, i no pas un cos.» Responeu d’una manera raona-
da. [2 punts]
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