
Ara, després de llegir una primera vegada el següent fragment de Mill, 

La  revolta  dels  esclaus  en  la  moral  comença  quan  el  mateix  ressentiment
esdevé creador i genera valors, el ressentiment d’aquells éssers privats de la
veritable reacció, la de l’activitat, que només es consideren recompensats per
una  venjança  imaginària.  Mentre  que  qualsevol  moral  noble  sorgeix  d’una
autoafirmació  triomfant,  la  moral  dels  esclaus  nega,  de  bon  començament,
qualsevol cosa «externa», «diferent», «aliena a la pròpia essència», i aquest fet
de negar és el seu acte creador. Aquesta manera de capgirar el punt de vista
des  d’on  hom  estableix  valors  —aquest  dirigir-se  necessàriament  cap  a
l’exterior, en lloc de dirigir-se cap a la pròpia essència— pertany específicament
al ressentiment. Per tal de néixer, la moral dels esclaus requereix sempre en
primer lloc un món contrari i extern.

Friedrich Wilhelm NIETZSCHE. La genealogia de la moral, I

subratlli les idees que considera fonamentals:

La revolta dels  esclaus en la  moral  comença quan el  mateix  ressentiment  esdevé
creador i genera valors, el ressentiment d’aquells éssers privats de la veritable reacció,
la de l’activitat, que només es consideren recompensats per una venjança imaginària.
Mentre que qualsevol moral noble sorgeix d’una autoafirmació triomfant, la moral dels
esclaus nega, de bon començament, qualsevol cosa «externa», «diferent», «aliena a la
pròpia essència», i aquest fet de negar és el seu acte creador. Aquesta manera de
capgirar  el  punt  de  vista  des  d’on  hom  estableix  valors  —aquest  dirigir-se
necessàriament cap a l’exterior, en lloc de dirigir-se cap a la pròpia essència— pertany
específicament  al  ressentiment.  Per  tal  de  néixer,  la  moral  dels  esclaus  requereix
sempre en primer lloc un món contrari i extern.

La primera pregunta que fan a les PAU és:

Expliqueu breument –al voltant de 40-80 paraules– les idees principals del text i
com hi apareixen relacionades. [2 punts]

Això és el que equival a:
 
Idea principal:

Altres idees que
hi apareixen:

Estructura de 
l’argumentació:

La segona pregunta que fan a les PAU és:

Expliqueu breument -al voltant de 5-15 paraules en cada cas- el significat, en el
text, de les paraules o expressions següents. [1 punt]

« aliena a la pròpia 
essència »

« moral noble »



La tercera pregunta que fan a les PAU és:

Explicar  les  raons de l'autor  a  favor  d'una tesi  bàsica  del  text:  per  explicar
aquestes raons, s'haurà de fer referència als aspectes pertinents de pensament
de l'autor, encara que no siguin explícitament expressats en el text. (3 punts) 

Això és el que equival a:

Per què diu Nietzsche que «la revolta dels esclaus en la moral comença quan el
mateix  ressentiment  esdevé  creador  i  genera  valors»?  Feu  referència  als
aspectes  del  pensament  de  Nietzsche  que  siguin  pertinents,  encara  que  no
apareguin explícitament en el text. [3 punts]

La quarta pregunta que fan a les PAU és:

Comparar o relacionar un concepte o idea del text amb un altre. (2 punts).

Això és el que equival a:

Compareu la concepció de Nietzsche dels valors morals amb una altra concepció
dels valors morals que es pugui trobar en la història del pensament. [2 punts]

 

La cinquena pregunta que fan a les PAU és:

Consideració raonada de l’estudiant a favor o en contra d’una tesi (2 punts)

Això és el que equival a:

Creieu que Nietzsche té raó quan defensa que la moral cristiana es basa en el
ressentiment? Raoneu la resposta. [2 punts]


