
La República  - Selecció de textos - Llibre II – IV - VII 

PROPOSTES DE RESPOSTES AL MODEL DE PREGUNTA NÚMERO 1 DE LES  P.A.U. 

Text 1 

• Plató estableix un paral·lelisme entre el microcosmos (personalitat o ànima) de 

l’individu, i el macrocosmos (la polis o l’Estat) 

• L’aspecte que és motiu de comparació és la JUSTÍCIA o ordre que ha d’existir tant en 

l’ànima com en la polis  

Text 2 

• En aquest fragment l’autor descriu l’Estat sa: neix per cobrir les necessitats naturals o 

bàsiques respectives. 

• El segon aspecte que s’expressa aquí és que seran pocs els oficis que seran necessaris 

en un Estat sa.  

Text 3 

• En aquest fragment Plató continua describint la composició d’un estat sa. La idea 

principal és que cada ofici cobrirà les necessitats bàsiques per a tota la comunitat. 

• L’altra idea que assenyala l’autor és la necessitat de l’especialització dels oficis: de la 

mateixa manera que som diferents, no tots podem fer de tot.  

Text 4 

• L’autor compara l’Estat sa, on només cal satisfer les necessitats naturals o 

imprescindibles, amb un Estat on s’introdueix el luxe i l’opulència. 

• La segona idea és que aquest tipus d’Estat requerira d’altres oficis superflus, més que 

no pas els que són necessaris en un Estat sa.  

• Finalment, i molt important: es fa aquesta comparació per analitzar com s’introdueix la 

injustícia o desordre, que comença amb un Estat enfebrat (és a dir, no sa)  

Text 5 

• L’autor estableix (continua…) el paral·lelisme entre les tres parts de l’ànima 

(microcosmos) i les tres classes socials que composen l’Estat (macrocosmos). 

• Segon: els guardians formen part de la classe social, la característica principal de la 

qual és la fogositat, la força. 

• Tercer, i més important: per tal que els guardians exerceixin bé la seva funció no han 

d’abusar de la força amb els altres habitants i ser aliats dels filòsofos (que són aquells 

que saben en què consisteix el bé general)  



 

Text 6 

• Aquest text exposa les quatre virtuts que caracteritzen un Estat perfecte: saviesa, 

coratge, temperança i justícia. 

• Aquest fragment se centra en la virtut de la saviesa  

• A més, manifesta que un Estat savi ho és perquè està guiat per uns ciutadans, els 

filòsofs, que tenen una visió del que convé a l’Estat.  

Text 7 

• L’autor defineix el coratge, tot comparant-lo amb l’acció de tenyir, com la força i 

autocontrol per fer front als plaers, doncs ens desvien dels deures vers la comunitat., 

• La segona idea que exposa és aquest control o força és pròpia dels soldats. 

• La tercera idea està relacionada amb la naturalesa de determinats individus, però que 

també pot ser reforçada amb la instrucció mitjançant la música i la gimnàstica.  

Text 8 

• La temperança consisteix tant en l’individu com en l’Estat una virtut que atany a la 

globalitat i no només a una part del “sistema”. 

• La segona idea consisteix en l’acceptació (concòrdia) en que la part sàvia (superior) ha 

de governar la resta (inferior)  

Text 9 

• Aquest fragment parla de la justícia, tot assenyalant que la naturalesa ens ha 

especialitzat en un àmbit concret o capacitat, i que hem d’acceptar que cadascú ocupi 

el lloc o tasca per a la qual està més preparat  

Text 10 

• L’autor assenyala dues parts de l’ànima ben diferenciades: la racional, més reflexiva i 

calculadora, i la irracional, moguda per les passions i els plaers en general 

(concupiscible). 

• A continuació, indica l’existència d’una tercera part, l’ànima irascible, que fa que ens 

indignem quan ens desvien del camí recte o caiem presoners de les passions. 

• Més endavant, el text expresa que aquesta part de l’ànima és aliada i obedient a la 

part racional, sempre i quan hagi tingut una bona educació.  



 

Text 11 

• El text estableix un paral·lelisme escrupulós entre l’ànima i l’Estat. 

• En segon lloc, insisteix en què la justícia és l’ordre, mitjançant cada peça o part fa allò 

que li correspon en funcìó de les seves capacitats pròpies. 

• En tercer lloc, indica les funcions pròpies de cadascuna de les parts: governar a la part 

racional i a la part irascible li correspon obeir a la racional 

• Finalment, estableix la manera d’educar aquestes dues parts hegemòniques: 

mitjançant la música i la gimnàstica.  

 

Text 12 

• La primera idea insisteix en la necessitat d’aliança entre la part racional i la irascible, 

aquesta subordinada a la primera. 

• La segona idea del text fa referència a la part concupiscible, que representa els plaers 

corporals, la més gran i que tendeix a esclavitzar la resta. 

• Finalment, expressa que l’individu savi és aquell que controla la part concupiscible i 

sap la funció de la resta de les parts.  

 


