Districte universitari de Catalunya

SÈRIE 3

PAU. LOGSE. Curs 2002-2003

FILOSOFIA

Trieu una de les dues opcions, A o B.
OPCIÓ A

Quan algú pregunta per a què serveix la filosofia, la resposta ha de ser agressiva ja que la
pregunta es pren per irònica i mordaç. La filosofia no serveix ni a l’Estat ni a l’Església, que
tenen altres preocupacions. No serveix a cap poder establert. La filosofia serveix per entristir.
Una filosofia que no entristeix o no contraria algú no és una filosofia. Serveix per detestar
l’estupidesa, fa de l’estupidesa una cosa vergonyosa. Només té aquest ús: denunciar la baixesa
del pensament sota totes les seves formes. ¿Existeix alguna disciplina, fora de la filosofia, que
es proposi la crítica de totes les mistificacions, sigui quin sigui el seu origen i la seva finalitat?
Denunciar totes les ficcions sense les quals les forces reactives no podrien prevaler. Denunciar,
en la mistificació, aquesta barreja de baixesa i estupidesa que forma també la sorprenent
complicitat de les víctimes i dels autors. En fi, fer del pensament alguna cosa agressiva, activa,
afirmativa. Fer homes lliures, és a dir, homes que no confonguin els fins de la cultura amb el
profit de l’Estat, la moral o la religió. Combatre el ressentiment, la mala consciència, que
ocupen el lloc del pensament. Vèncer el que és negatiu i els seus falsos prestigis. Qui, a
excepció de la filosofia, s’interessa per tot això?
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G. DELEUZE, Nietzsche i la filosofia

1. Expliqueu breument quina és la idea principal del text. [2 punts]
2. Què vol dir «la filosofia serveix per entristir»? [3 punts]
3. Compareu el concepte de filosofia que hi ha en aquest text amb el concepte de
ciència. [3 punts]
4. Expliqueu per què creieu que l’autor del text té raó o per què creieu que no en té.
[2 punts]
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OPCIÓ B

Article 29: 1. Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible
el lliure i ple desenvolupament de la seva personalitat. 2. En l’exercici dels drets i les llibertats,
tothom estarà sotmès només a les limitacions establertes per la llei i únicament amb la finalitat
d’assegurar el reconeixement i el respecte deguts als drets i les llibertats dels altres i de complir
les justes exigències de la moral, de l’ordre públic i del benestar general en una societat
democràtica.
NACIONS UNIDES, Declaració universal dels drets humans

1. Expliqueu breument quina és la idea principal del text. [2 punts]
2. Què vol dir «deures envers la comunitat»? [3 punts]
3. Compareu el concepte de llibertat que hi ha en aquest text amb algun altre
concepte de llibertat. [3 punts]
4. Expliqueu per què creieu que l’autor del text té raó o per què creieu que no en té.
[2 punts]
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