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1. Comenti el següent text filosòfic: (5 punts) 
 
«Tant la llibertat com la igualtat són entre els objectius principals perseguits pels éssers humans al 
llarg de molts segles; però la llibertat total dels llops és la mort dels bens; la llibertat total dels 
poderosos, dels dotats, no és compatible amb el dret a una existència decent dels febles i els menys 
dotats. Un artista, per tal de crear una obra mestra, pot portar una vida que enfonsi la seva família en 
una misèria i una indigència que el deixen indiferent. El podem condemnar i declarar que hauria de 
sacrificar l'obra mestra a les necessitats humanes o podem posar-nos-hi a favor, però les dues 
actituds encarnen valors que per a alguns homes i dones són definitius i que són intel·ligibles per a 
tots si tenim cap simpatia, imaginació o comprensió dels éssers humans.  
 
[...] 
 
Si ens diuen que aquestes contradiccions es resoldran en un món perfecte en què totes les coses 
bones poden ser harmonitzades en principi, llavors hem de contestar, als que ho diuen, que el sentit 
que adjudiquen als noms que per a nosaltres denoten els valors en conflicte no són els nostres. Hem 
de dir que el món en el qual el que veiem com a valors incompatibles no estan en conflicte, és un 
món que supera la nostra comprensió [...] 
 
La idea d'una totalitat perfecta, la solució definitiva, en què coexisteixen totes les coses bones, em 
sembla no només inassolible -això és un truisme- sinó conceptualment incoherent; no sé què 
significa una harmonia d'aquesta mena. Hi ha alguns grans béns que no poden viure plegats. Això 
és una veritat conceptual. Estem destinats a escollir i cada elecció pot representar una pèrdua 
irreparable. Feliços aquells que viuen sota una disciplina que accepten sense qüestionar-la, que 
obeeixen lliurement les ordres de líders, espirituals o temporals, la paraula dels quals és acceptada 
plenament com a llei infrangible; o els que, pels seus propis mètodes, han arribat a conviccions 
clares i inamovibles sobre què fer i què ser i no toleren cap dubte possible. Només puc dir que els 
que jeuen en llits de dogma tan còmodes són víctimes d'una forma de miopia autoinduïda, un tapall 
que els pot servir per quedar satisfets, però no per entendre què és ser humà.» 
 
 
Isaiah Berlin, “A l'encalç de l'ideal”, article recollit a El veritable estudi de la humanitat, traducció 
de Laia Font i Dolors Udina, Editorial Empúries, Barcelona, 2009, pàgs. 12-13. 
 
  



 
 

Carrer del Ter, 16, 1r 
07009 Palma 
971 17 78 00 
educacioiuniversitat.caib.es 

OPOSICIONS 2022 
COS SECUNDÀRIA 
ESPECIALITAT FILOSOFIA 
TRIBUNAL NÚM. 1 i 2 
ILLA MALLORCA I MENORCA 

 
 
 
 
 
2. Comenti i analitzi l’auge de la ideologia d’extrema dreta des d’un punt de vista 
ètic i sociològic. Proposi una activitat sobre aquesta temàtica a una matèria del 
departament de Filosofia. (2,5 punts) 
 
 
 
 
3. Qüestió de caràcter lògic i/o epistemològic: Desenvolupi el tema de les fal·làcies. 
(2,5 punts) 
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1. Comente el siguiente texto filosófico: (5 puntos) 
 
«La libertad y la igualdad figuran entre los objetivos primordiales perseguidos por los seres 
humanos a lo largo de muchos siglos; pero la libertad total para los lobos es la muerte para los 
corderos, la libertad total para los poderosos, los dotados, no es compatible con el derecho a una 
existencia decente de los débiles y menos dotados. Un artista, para crear una obra maestra, puede 
llevar una vida que hunda a su familia en el sufrimiento y la miseria a los que él es indiferente. 
Podemos condenarlo y proclamar que la obra maestra debe sacrificarse a las necesidades humanas, 
o podemos ponernos de su parte, pero ambas actitudes encarnan valores que para algunos hombres 
o mujeres son fundamentales, y que son inteligibles para todos nosotros si tenemos alguna 
compasión o imaginación o comprensión de los seres humanos. 
 
[...] 
 
Si nos dijesen que estas contradicciones se resolverían en algún mundo perfecto en el que todas las 
cosas buenas pueden armonizarse por principio, entonces debemos responder, a los que dicen esto, 
que los significados que ellos asignan a los nombres que para nosotros denotan los valores 
contradictorios no son los nuestros. Hemos de decir que el mundo en el que lo que nosotros vemos 
como valores incompatibles no son contradictorios es un mundo absolutamente incomprensible para 
nosotros [...] 
 
La noción del todo perfecto, la solución final, en la que todas las cosas coexisten, no sólo me parece 
inalcanzable (eso es una perogrullada) sino conceptualmente ininteligible; no sé que se entiende por 
una armonía de ese género. Algunos de los Grandes Bienes no pueden vivir juntos. Es una verdad 
conceptual. Estamos condenados a elegir, y cada elección puede entrañar una pérdida irreparable. 
Felices los que viven bajo una disciplina que aceptan sin hacer preguntas, los que obedecen 
espontáneamente las órdenes de dirigentes, espirituales o temporales, cuya palabra aceptan sin 
vacilación como una ley inquebrantable; o los que han llegado, por métodos propios, a convicciones 
claras y firmes sobre qué hacer y qué ser que no admiten duda posible. Sólo puedo decir que los que 
descansan en el lecho de un dogma tan cómodo són víctimas de formas de miopía autoprovocada, 
de anteojeras que pueden proporcionar satisfacción pero no una comprensión de lo que es ser 
humano.» 
 

Isaiah Berlin, “La persecución del ideal”, (artículo recogido en El fuste torcido de la humanidad, 
Ediciones Península, Barcelona, 2019, pàgs. 40-41) 
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2. Comente y analice el auge de la ideología de extrema derecha desde un punto de 
vista ético y sociológico. Proponga una actividad sobre esta temática para una 
materia del departamento de Filosofía. (2,5 puntos) 
 
 
 
 
3. Cuestión de carácter lógico y/o epistemológico: Desarrolle el tema de las falacias. 
(2,5 puntos) 
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