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PRESENTACIÓ

Enrico Berti, un filòsof apassionat per Aristòtil
 

Antoni Bosch-Veciana

Estructura i significat de la Metafísica d’Aristòtil 
és la primera obra del professor Enrico Berti tra-
duïda al català. Enrico Berti és un dels més grans 
estudiosos d’Aristòtil i un dels seus més grans in-
tèrprets. I si la Metafísica d’Aristòtil és un dels lli-
bres més estudiats i debatuts al llarg de la història 
del pensament, és un regal que, ara, a casa nostra, 
se’ns en presenti la traducció del que és una pre-
sentació general de la Metafísica d’Aristòtil amb ga-
nes de fer-la entenedora a tothom, que és, al cap i a 
la fi, el que vol ser aquest llibre del professor Berti, 
tal com ell mateix ens diu en la seva Introducció.

En l’actualitat, i d’ençà del 2010, Enrico Berti 
(Valeggio sul Mincio, Verona, 1935), és professor 
emèrit del Departament de Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia i Psicologia aplicada de la Universitat de 
Pàdua (d’on fou titular i catedràtic durant els cur-
sos 1971-2009). Era la seva Alma Mater, on estu-
dià filosofia i, d’una manera incipient, el va ajudar 
a conformar i modular el seu pensament.

La universitat de Pàdua és de les universitats 
més antigues d’Europa. Fou creada el 1222 per un 
grup de professors i estudiants de la universitat 
de Bolonya que cercaven una major llibertat d’in-
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vestigació. D’aquí el seu lema Universa Universis 
Patavia Libertas, és a dir, Llibertat plena per a tota 
la Universitat de Pàdua. Durant el Renaixement, i 
fins a l’actualitat, la Universitat de Pàdua ha estat 
un centre de prestigi on s’estudiava i es pregona-
va l’aristotelisme en gairebé tots els àmbits del co-
neixement, i, naturalment, d’entre ells, el filosòfic. 
Els estudis del professor Enrico Berti es forjaren, 
doncs, en un gresol privilegiat, on pogué, al llarg 
de la seva vida, aprofundir i ampliar els seus estu-
dis aristotèlics.

Abans de ser professor de la Universitat de Pà-
dua havia estat professor de filosofia antiga a la 
Universitat de Perusa (1965-1971). I essent ja pro-
fessor de la Universitat de Pàdua impartí cursos i 
conferències a universitats com ara les de Ginebra, 
la Lliure de Brussel·les (on fou titular de la Càte-
dra Perelman durant el curs 1997-1998), i també 
a Roma (Gregoriana, i Santa Croce) i a l’Argentina 
(Santa Paz, Universidad Nacional).

A la Universitat de Pàdua hi exercí diversos càr-
recs de relleu que no podem passar per alt, d’entre 
els quals en remarquem la direcció del Center for 
the History of the Aristotelian Tradition. També fou 
Antic membre del Comitè Assessor del Consell Na-
cional Universitari de Filosofia (1987-1997); presi-
dent de la IRRSAE (Institut Regional per a la Recer-
ca, l’Experimentació i l’Actualització Educativa) del 
Veneto (1978-1983), president nacional de la Soci-
etat Italiana de Filosofia (1983-1986, 1995-1998), 
vicepresident de la FISP (Fédération Internationale 
des Sociétés de Philosophie) del 2003 al 2008, vice-
president de l’Institut International de Philosophie 
(París) de 2006 a 2009, president del Consell Cien-
tífic del Centre d’Estudis Filosòfics de Gallarate del 
2008 al 2011, president honorari de l’Institut Inter-
nacional de Filosofia (president de 2011 a 2014), 
director de la sèrie Elenchos de ILIESI (CNR), i am-
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baixador internacional de la Universitat de Pàdua 
(des de 2011).

Ha estat membre de moltes acadèmies presti-
gioses. Efectivament, és Sozio Nationale de l’Aca-
dèmia Nacional de Lincei (Roma), socio effettivo de 
l’Acadèmia Galileu de Ciències, Lletres i Arts de 
Pàdua i de l’Institut Veneto de Ciències, Literatura i 
Arts (Venècia); també ha estat Membre de l’Institut 
International de Philosophie (París), de l’Acadèmia 
Pontifícia de les Ciències (Vaticà), de l’Acadèmia 
Pontifícia de Sant Tomàs, de l’Acadèmia Internacio-
nal de Filosofia, de l’Institut Internacional «Jacques 
Maritain», de la Societat Europea de la Cultura. I, 
també, membre Honorari del «Centre Interdiscipli-
nari d’Estudis Aristòtil» de la Universitat Aristòtil 
de Tessalònica.

En ser elegit membre de l’Acadèmia Pontifícia 
de les Ciències (Vaticà), en la seva Self-Presenta-
tion que fan tots els electes, hi ha un fragment, 
llarg, que no voldríem passar per alt: «si algú ha 
proposat generosament el meu nom per a aques-
ta Acadèmia, hi ha d’haver un motiu i suposo que 
es refereix al camp principal dels meus interessos 
filosòfics. I aquest és la filosofia d’Aristòtil. Efecti-
vament he dedicat a aquest filòsof, i a la història 
de la seva influència en la cultura europea més de 
40 anys de la meva vida, amb el resultat de ser 
conegut essencialment com un erudit aristotèlic. 
L’estudi de la filosofia aristotèlica, òbviament, em 
va donar la base per desenvolupar algunes reflexi-
ons filosòfiques en la majoria dels camps del pen-
sament filosòfic: la lògica, la filosofia del llenguat-
ge, la filosofia de la natura, la metafísica, l’ètica, la 
política, etc. A més, com que Aristòtil no era només 
un gran filòsof, sinó també un gran científic, espe-
cialment en el camp de la biologia, la psicologia, 
l’antropologia i les ciències humanes, l’estudi de 
les seves obres ha implicat necessàriament un in-
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terès per la ciència antiga en el seu conjunt. I com 
que el pensament d’Aristòtil va influir en la his-
tòria de la ciència durant tota l’antiguitat i l’edat 
mitjana, no solament en els països cristians sinó 
també en els països musulmans, la reconstrucció 
de la tradició aristotèlica m’ha obligat a estudiar 
les ciències de l’antiguitat tardana i l’edat mitjana 
en tota la seva extensió».

I afegeix encara: «En la modernitat, com és sa-
but, el pensament d’Aristòtil va ser abandonat i re-
butjat pel desenvolupament d’algunes ciències com 
l’astronomia, la mecànica i la química, i aquesta 
negativa va donar lloc al naixement de la ciència 
moderna. Però el seu ensenyament ha mantingut 
un paper fonamental en el desenvolupament d’al-
tres ciències, com ara la biologia, la medicina i les 
ciències humanes (psicologia, lingüística, retòri-
ca). En les properes setmanes, la meva universitat 
commemorarà el quart centenari de la llicencia-
tura en medicina obtinguda a Pàdua per William 
Harvey, descobridor de la circulació sanguínia, es-
sencialment aristotèlic. I fins i tot quan la influèn-
cia d’Aristòtil va ser rebutjada i combatuda, com 
en el cas de Galilei, la seva lògica i el seu mètode 
es van mantenir com a model per a les ciències 
modernes».

Enrico Berti, en la mateixa exposició a la Pontifí-
cia Acadèmia de les Ciències (Vaticà), fa referència, 
al final de la seva Self-Presentation, a com va veu-
re, estudiant la presència de la filosofia aristotèlica 
dels segles xix i xx, la petjada en filòsofs com ara 
Hegel, Trendelenburg, Brentano, Moore, Heideg-
ger, Gadamer, Austin, Ryle i altres, i en científics 
com Darwin, Jacob, Delbrück, Mayr, Prigogyne, 
Thom i altres. També va llegir-hi una «conversió» a 
l’aristotelisme, en els darrers anys de la seva vida, 
del matemàtic francès Réné Thom, mort el 2002, 
sobretot pel que fa a la comprensió de la física.
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El professor Berti, després de tots els seus estu-
dis, sobretot els de resseguiment de la veta aristo-
tèlica dels darrers segles, es va adonar que «no era 
possible estudiar adequadament la filosofia d’Aris-
tòtil i les seves connexions amb el debat filosòfic 
contemporani sense conèixer l’estat de la discussió 
en els àmbits principals de la ciència contempo-
rània», la qual cosa el va obligar a comprometre’s 
en alguns d’ells, i estudiar-los detingudament. Ell 
mai no s’ha tingut per un filòsof de la ciència, ni 
per un lògic que analitza els mètodes de la ciència, 
sinó que es considera a si mateix un filòsof profun-
dament interessat pels continguts de les ciències 
contemporànies. Nosaltres no dubtaríem a afirmar 
que, en l’actualitat, els veritables filòsofs han de 
ser coneixedors —a fons, si és possible— de tot allò 
que digui la ciència (o les diverses ciències). 

Al professor Enrico Berti li han estat atorgats, 
en reconeixement al seu treball filosòfic, nombro-
sos premis, com ara: el Premi a la filosofia de l’As-
sociació Internacional «Friedrich Nietzsche» (1987), 
el Premi de la Fundació Jannone a la filosofia anti-
ga (2005), el Premi de filosofia de Santa Marine-
lla (2007), el Premi Castiglioncello a la Filosofia 
(2007), el premi de filosofia «Athene noctua» (2009), 
i el premi periodístic «Lucio Colletti» (2012).

Acadèmicament té el mèrit d’haver rebut, el 
2012, un Doctorat honoris causa de la National and 
Kapodistrian University of Athens, un goig per un 
estudiós d’Aristòtil com ell. I, per part del seu país, 
li fou concedida, un any més tard, en el 2013, la 
distinció de Gran Oficial de l’Ordre del Mèrit de la 
República Italiana.

Dins l’extensíssima bibliografia del professor 
Enrico Berti voldríem remarcar aquests llibres 
(que citem en l’original italià, seguits de l’any de 
la primera edició): La filosofia del primo Aristote-
le (1962); Studi aristotelici (1975); Contraddizione 
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e dialettica negli antichi e nei moderni (1987); Le 
vie della ragione (1987); Le ragioni di Aristotele 
(1989); Aristotele nel Novecento (1992); Introduzio-
ne alla metafisica (1993); Soggetti di responsabili-
tà. Questioni di filosofia pratica (1993); Il pensiero 
politico di Aristotele (1997); Professione docente. 
Filosofia (2000); Filosofia pratica (2004); Aristotele. 
Dalla dialettica alla filosofia prima. Con saggi inte-
grativi (2004); Incontri con la filosofia contempora-
nea (2006); In principio era la meraviglia: le grandi 
questioni della filosofia antica (2007); i Struttura e 
significato della Metafisica di Aristotele (2008), de 
la qual aquest llibre que el lector té a les mans n’és 
la traducció (2018).

La darrera obra esmentada, Struttura e signifi-
cato della Metafisica di Aristotele, que ara es pu-
blica en català a Edicions Enoanda, recull, en cinc 
capítols, les deu lliçons que el professor Enrico 
Berti va impartir a Roma, entre el 27 de febrer i el 
3 de març de 2006, amb motiu de ser-li concedit 
el Premi Internacional de Filosofia Antonio Jannone 
per part de la Facultat de Filosofia de la Pontifícia 
Università de la Santa Creu. El premi li havia es-
tat concedit el dia 25 de novembre del 2005, fes-
tivitat de Santa Caterina d’Alexandria, el dia de 
la patrona de la Universitat de Pàdua i de la Fa-
cultat de Filosofia de la Pontifícia Universitat de 
la Santa Croce. El creador i patrocinador del pre-
mi, Mons. Antonio Jannone (Lauro di Nola, 1906 
– Roma, 2007), era un gran expert en Aristòtil. El 
premi, que era triennal, va ser creat i patrocinat 
l’any 2001. En aquell temps Antonio Jannone era 
professor a La Sorbona, i ben conegut per la seva 
edició crítica del De anima d’Aristòtil (Les Belles 
Lettres). El Premi Internacional de Filosofia Antonio 
Jannone havia estat concedit abans a professors, 
també il·lustres, com ara Renato Laurenti, Jacques 
Brunschvig, Klaus Oehler i Giovanni Reale. A En-
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rico Berti el premi li fou atorgat el 2005. En els 
anys següents es concedí a Richard Bodéüs (2008), 
Terence Henry Irwin (2011), Carlo Natali (2014) i a 
Alejandro Vigo (2017).

A Estructura i significat de la Metafísica d’Aristò-
til els lectors hi llegeixen un professor Berti madur, 
que ha fet pòsit de tot el seu saber aristotèlic que 
ha abocat en aquesta explicació fonamental d’Aris-
tòtil condensada en la Metafísica. Que el profes-
sor Enrico Berti hagi triat presentar la Metafísica 
d’Aristòtil l’any mateix de la seva jubilació, té un 
sentit molt diàfan: encabir tot el treball d’una vida 
en aquest llibre que mira de fer assequible un pen-
sador i una obra que han perviscut segles de debat 
—amb discontinuïtats— en el camps del pensa-
ment i de la ciència. Alguns parlen que el professor 
Enrico Berti fa una recerca interpretativa d’Aristò-
til movent-se dins d’una certa «heterodoxa ortodò-
xia» (Simone d’Agostino). Totes les interpretacions, 
si parteixen d’una exegesi del text prou sòlida, han 
de ser escoltades. I la del professor Enrico Berti, 
un home afable i atent, d’una amabilitat exquisida, 
ha estat construïda sota la mirada atenta al text 
d’Aristòtil, al grec d’Aristòtil, i sota la lectura de 
les moltes interpretacions i hores de meditació so-
bre el text. Això mateix ens indica que ens troben 
davant d’un llibre indispensable per comprendre 
l’Aristòtil d’Enrico Berti, que fa de la lectura de la 
Metafísica d’Aristòtil un text digne de ser llegit i 
estudiat.

És un goig, doncs, que Edicions Enoanda, i el 
seu director i traductor al català Harold Roig i Go-
rina, hagin tingut l’encert de posar a les nostres 
mans aquest llibre. Estructura i significat de la Me-
tafísica d’Aristòtil és llibre d’una vida, un llibre que 
recull gairebé d’una manera imperceptible les lla-
vors d’anys d’estudi. La seva lectura ens permetrà 
entendre l’univers hermenèutic que hi ha darrera 
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els plantejaments d’Aristòtil i, alhora, ens possibi-
litarà destriar-ne i assaborir-ne les seves discussi-
ons i les seves propostes filosòfiques que han con-
figurat el seu món i han travessat segles d’història 
del pensament filosòfic i científic.

Sabadell, 17 de juliol de 2018
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ESTRUCTURA I SIGNIFICAT DE 
LA METAFÍSICA D’ARISTÒTIL
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Introducció

Vull agrair a la Università della Santa Croce, 
primer de tot, una vegada més, el premi que gene-
rosament m’ha concedit, després aquesta ocasió 
de donar un curs sobre un dels temes preferits 
per mi, que ha estat objecte de molts anys dels 
meus estudis. Estic content de ser aquí, veig tam-
bé que hi ha un públic molt nombrós i espero que 
ningú no resti desil·lusionat. El problema que tinc 
és parlar de manera que em faci entendre per tot-
hom, perquè imagino que hi ha diversos nivells, 
diversos graus de coneixement; llavors haig d’in-
tentar, per a ser entès per tothom, d’atenir-me al 
nivell més elemental possible. Per això moltes de 
les coses que diré ja seran conegudes, sabudes, 
sentides i podran sonar a repeticions; però espero 
que sigui una experiència instructiva per a tots 
nosaltres, començant per a mi, aquesta relectu-
ra ràpida que farem de la Metafísica d’Aristòtil. 
El tema del curs és justament Estructura i signi-
ficat de la Metafísica d’Aristòtil, i estic content de 
desenvolupar-lo aquí amb vosaltres, en aquesta 
universitat amb la qual ja porto molts anys de re-
lació de col·laboració i, espero poder dir, també 
d’amistat, fet pel qual em sento vertaderament 
entre amics.

La Metafísica d’Aristòtil és potser el llibre més 
estudiat, més discutit i que segurament ha exer-
cit una influència més gran sobre tota la histò-
ria de la filosofia occidental. Se’n parla des de fa 
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més de vint segles, perquè la primera citació de 
la Metafísica es troba en un autor antic del se-
gle primer abans de Crist, Nicolau de Damasc, i 
es presumeix que la Metafísica ha estat publica-
da per primera vegada en el segle primer abans 
de Crist, potser aquí a Roma, perquè la primera 
edició de les obres d’Aristòtil, segons un il·lustre 
estudiós d’aquests temes, Paul Moraux, hauria 
estat feta per Andrònic de Rodes justament aquí 
en el temps de Ciceró. La primera citació que se’n 
té, com us he dit, es troba alguns anys després 
en Nicolau de Damasc, i des d’aquell moment la 
Metafísica comença a ser comentada, discutida i a 
exercir una influència profunda sobre la filosofia. 
Abans he dit filosofia occidental, però no és just 
dir occidental perquè cal tenir present també tot 
el món àrab, la cultura islàmica —un dels centres 
on es tradueix la Metafísica a l’àrab és Bagdad en 
el segle ix—, per tant, ja sigui a occident o a ori-
ent, aquesta ocupa una posició central en la his-
tòria del pensament. Això no obstant, però, com 
tots sabem, la Metafísica d’Aristòtil no és un lli-
bre, o millor, no ha nascut, no ha estat creada pel 
seu autor com un llibre. Aristòtil no tenia aquest 
llibre, no tenia a mà la Metafísica i tampoc no co-
neixia la paraula «metafísica». Aquesta paraula, 
que roman lligada per sempre al seu nom, no és el 
títol d’un llibre perquè justament, com recordava 
fa un moment, sembla que l’obra hagi estat reu-
nida tal com l’hem rebuda a través de la tradició 
dels manuscrits per aquest Andrònic provinent de 
Rodes, que fou l’editor de totes les obres, de tots 
els tractats que Aristòtil havia compost per a l’en-
senyament en la seva escola.

Altres ja havien estat publicades i eren els dià-
legs, obres escrites en forma de diàleg a imitació 
de Plató. Abans de la publicació de tot el corpus 
per obra d’Andrònic, el món antic només coneixia 
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d’Aristòtil els diàlegs. Quan després foren publi-
cats els seus grans tractats d’escola, justament 
les obres de lògica —l’Organon—, les obres de físi-
ca, la Metafísica, l’Ètica Nicomaquea, la Política, la 
Retòrica, la Poètica, és a dir, tots els grans tractats 
que han fet la història de la filosofia occidental, lla-
vors els diàlegs, que eren coneguts anteriorment, 
van atraure sempre menys l’interès dels filòsofs 
perquè no podien competir amb importància, amb 
amplitud i amb profunditat amb aquests grans 
tractats. Ja he citat abans Paul Moraux —Moraux 
era un estudiós belga que després ensenyà a Ber-
lín, un dels més grans estudiosos d’Aristòtil i de 
l’aristotelisme—, bé, segons Moraux ja existia una 
edició de la Metafísica d’Aristòtil abans encara que 
Andrònic publiqués tot el corpus aristotèlic; per-
què en una llista dels catàlegs antics de les obres 
d’Aristòtil, que es remunta a abans d’Andrònic, 
al segle tercer aC, en el catàleg atribuït després 
a Esiqui es menciona entre les obres d’Aristòtil 
una obra intitulada Metafísica. Probablement es 
tracta de la Metafísica, però en deu llibres, mentre 
que la que ens ha estat transmesa en la tradició 
manuscrita, la que llegim avui, és de catorze lli-
bres. Dos grans estudiosos d’Aristòtil a més de 
Moraux, l’alemany Werner Jaeger i l’anglès David 
Ross han pensat que d’aquella edició originària de 
la Metafísica no en formaven part quatre llibres —
després ens n’ocuparem en aquestes lliçons—, el 
llibre Alfa menor, que és el segon, el llibre Delta, 
que és el cinquè, el llibre Kappa, que és l’onzè i el 
llibre Lambda, que és el dotzè. Per tant, si traiem 
aquests quatre llibres, ens queda una Metafísica 
en deu llibres que potser ja existia abans de la 
primera edició d’Andrònic; però tot són conjectu-
res, no en tenim cap seguretat o certesa.

Això també val pel que fa al títol, el nom d’aques-
ta obra, en grec ta meta ta phusika, que significa 
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«les coses que vénen després de les de física», o els 
llibres que vénen després. Doncs bé, segons la tra-
dició aquest títol simplement hauria indicat la po-
sició en la qual és col·locada per Andrònic aques-
ta obra, això és, després de les obres de física. Si 
teniu present com està compost el corpus de les 
obres d’Aristòtil, recordareu que primer de tot hi 
ha les obres de lògica, l’Organon, després vénen 
les de física, la Física pròpiament dita, el De caelo, 
el De generatione et corruptione, els Meteorològics, 
el De anima, després totes les de biologia, és a dir, 
aquelles que versen sobre els animals, que tornen 
a la física entesa en sentit aristotèlic, i després de 
totes aquestes obres trobem la Metafísica. Llavors 
molts han dit: el nom «metafísica» significa sim-
plement «allò que ve després de la física». Meta en 
grec significa «després», i per tant no té un signifi-
cat filosòfic, té simplement una funció de recordar 
la seva ordenació en la biblioteca, el lloc on posar 
aquesta obra en les biblioteques.

Però també respecte a això el mateix Moraux 
ha dit que, així com en un dels comentaris més 
antics, que és el d’Alexandre d’Afrodísias, es diu 
que segons el mètode d’Aristòtil cal començar per 
allò que és més conegut per nosaltres, és a dir, per 
allò que és a l’abast de les nostres percepcions, de 
la nostra experiència, i de les coses més conegudes 
per nosaltres cal elevar-se després a aquelles que 
són, diu Aristòtil, les més conegudes per si matei-
xes o per naturalesa en tant que són les causes 
que fan intel·ligibles totes les altres, llavors, si es té 
present aquesta doctrina d’Aristòtil, és pot enten-
dre que la Metafísica s’anomena així no sols perquè 
ha estat col·locada després de la física, sinó que 
havia de ser col·locada després de la física perquè 
segons l’ordre natural del coneixement teoritzat 
per Aristòtil, primer cal conèixer la realitat física i 
només després conèixer el que està més enllà; allò 
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que ja no és més a l’abast dels nostres sentits, de 
la nostra experiència, allò que està més enllà. En 
efecte, en grec la proposició meta vol dir no sols 
«després», sinó també «més enllà», correspon al ter-
me llatí trans, per tant indica allò que transcendeix 
la física, allò que transcendeix l’experiència. En 
conseqüència, segons Moraux aquest títol també 
hauria tingut un significat científic i no només lli-
gat a l’ordre, a l’edició realitzada per Andrònic. So-
bre això tampoc no hi pot haver una certesa abso-
luta, tot són conjectures més o menys convincents.

El que és cert és que la paraula «metafísica» 
en Aristòtil no existeix. La ciència que ell exposa, 
la disciplina que ell exposa en aquest llibre, com 
veurem, l’anomena «filosofia primera» o «ciència 
primera». En Aristòtil el terme «filosofia» i el terme 
«ciència», és a dir, epistêmê, substancialment són 
equivalents. La paraula «filosofia» al temps d’Aris-
tòtil ja tenia un ús particular, ja no significava 
simplement amor al saber com veiem en Sòcrates 
i potser encara en Plató, sinó que significava una 
forma de saber. Per tant, era sinònim de ciència, 
d’epistêmê, i aquesta exposada aquí, en aquest lli-
bre, és justament la filosofia primera o la ciència 
primera, la primera de totes les ciències. Després 
veurem per quina raó Aristòtil la considerava pri-
mera.

Una altra cosa que cal recordar és que l’agru-
pació actual dels llibres no significa que aquests 
hagin estat escrits tots seguits, un darrera l’altre, 
i que l’ordre en el qual actualment estan disposats 
correspongui a l’ordre en el qual els havia conce-
but Aristòtil. Tots els tractats d’Aristòtil publicats 
per Andrònic foren publicats tres segles després de 
la mort d’Aristòtil perquè ell no els havia publicat 
mai; no eren obres escrites per Aristòtil per pu-
blicar-se, eren textos que emprava per donar les 
seves lliçons. Per tant, eren parts d’escrits seus, 
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primera a l’última, també perquè estan escrits en 
un estil de gran artista que només Plató era capaç 
de realitzar. En canvi, en els tractats aristotèlics 
pot ser que alguna paraula no sigui d’Aristòtil, que 
hi hagi algun afegit, algun comentari, de vegades 
comentaris o afegits fets pel mateix Aristòtil en 
moments successius. De fet Aristòtil ensenyà llar-
gament, durant molts anys, potser ja ensenyava 
quan encara estava a l’escola de Plató perquè hi 
romangué llargament, fins als trenta-quatre anys, 
quan ja no era un noi, ja no era més un estudi-
ant, i és possible que Plató li fes encàrrecs d’ense-
nyament. Per exemple, pel que fa a la Retòrica la 
cosa sembla confirmada, però és possible que això 
també hagi passat amb la Metafísica. Aristòtil des-
prés de la mort de Plató es traslladà a una ciutat 
d’Àsia Menor, Assos, on també tingué alumnes i 
probablement donà cursos. Finalment, com sabeu 
tornà a Atenes, fundà la seva escola i hi ensenyà 
durant onze o dotze anys. Per tant, la Metafísica 
probablement també fou objecte de més cursos, en 
anys diversos, en anys successius.

El gran estudiós alemany que he citat abans, 
Werner Jaeger, creu poder individuar entre els 
catorze llibres de la Metafísica alguns llibres més 
antics i altres més recents, escrits, compostos en 
èpoques diverses de la vida d’Aristòtil. Per tant, 
hem d’heure’ns-les amb tots aquests problemes 
quan llegim aquest llibre. No és una lectura sim-
ple, fàcil, és un llibre de dificultat extrema, que 
presenta una infinitat de problemes, i això no 
obstant, és un llibre d’una gran bellesa, d’una 
gran profunditat, pel qual és certament una de 
les obres més precioses de tota la història de la 
filosofia.

He comptat una mica el temps que tinc a dispo-
sició. Havent de donar deu lliçons aquesta setma-
na, dues al dia, he pensat que en cada lliçó he de 
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parlar —els llibres de la Metafísica són catorze, per 
tant són més que les hores que tinc a disposició— 
de més d’un llibre. Llavors he pensat que les dues 
lliçons d’avui podrien estar dedicades als primers 
tres llibres, els qual en opinió meva, com intentaré 
mostrar-vos, són tres introduccions diferents a la 
Metafísica. 
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Llibres Α, α, Β – I, II, III

Què entenem pels primers tres llibres? Aquí un 
altre problema que se’ns presenta és el problema 
dels números, perquè mentre que totes les altres 
obres d’Aristòtil tenen el llibre primer, segon, ter-
cer, quart, cinquè —sapigueu que els grecs per a 
indicar els nombres empraven les lletres de l’alfa-
bet: alfa, beta, gamma, delta… — desgraciadament 
en el cas de la Metafísica tenim dos llibres Alfa, 
que seria com dir dos llibres primers, alfa indica 
el número u. Per tant tenim dos llibres Alfa i des-
prés, el que hauria de ser el tercer en canvi té com 
a número Beta, que en grec voldria dir segon. Per 
tant, evidentment quan s’ha posat número a tots 
els llibres hi havia un sol llibre Alfa, perquè si n’hi 
haguessin hagut dos un s’hauria anomenat Alfa i 
el segon s’hauria anomenat Beta; donat que Beta 
en canvi és el número que s’atribueix al tercer, vol 
dir que inicialment, almenys en l’edició d’Andrònic, 
hi havia un sol llibre Alfa. Quin? És difícil dir-ho. 
Sovint els editors els distingeixen anomenant-los 
a un Alfa major i a l’altre Alfa menor, simplement 
perquè un és més llarg i l’altre és més breu: l’Alfa 
major comprèn deu capítols, l’Alfa menor només 
en comprèn tres, per tant se l’anomena menor per 
aquest motiu, i també en l’escriptura l’Alfa major 
s’indica amb l’alfa majúscula i l’Alfa menor amb la 
l’alfa minúscula, i després hi ha el Beta.

Què contenen aquests llibres? Quina diferèn-
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cia presenta l’un respecte de l’altre? En primer 
lloc, com us deia, el fet que tinguem dos llibres 
Alfa ha fet dubtar que un dels dos sigui autèn-
tic, que sigui d’Aristòtil. Entre altres coses hi ha 
una indicació en aquest sentit en un manuscrit, 
en el manuscrit més antic. Els manuscrits d’Aris-
tòtil no són tan antics com per exemple els del Nou 
Testament, que es remunten als primers segles 
després de Crist; el manuscrit més antic de les 
obres d’Aristòtil fou redactat a Bizanci, aleshores 
capital de l’Imperi Bizantí entre el segle ix i x, i va 
ser portat al temps del concili de Florència. En el 
1439, quan per un moment hi hagué la reunifica-
ció entre l’Església catòlica i l’Església grega orto-
doxa, al concili hi participaren molts teòlegs, filò-
sofs, cardenals, bisbes, personatges importants de 
l’Església grega. Aquests, venint a Itàlia, portaren 
amb ells molts manuscrits entre els quals hi havia 
també les obres d’Aristòtil. Un dels més famosos va 
ser el cardenal Bessarió, que després deixà, quan 
morí, totes les seves obres a Venècia, a la biblioteca 
de San Marco, a la biblioteca Marciana, on enca-
ra avui es poden veure els manuscrits deixats per 
Bessarió. El manuscrit del qual us parlo, en canvi, 
que és el més antic de tots, anà a parar i es quedà 
a Florència. Quan Florència esdevingué possessió 
dels Medici, esdevinguts després Granduchi, una 
de les senyores de la casa Medici es casà amb el 
Rei de França, Enric IV, abans Rei de Navarra i 
després de França —aquell que digué «París bé val 
una missa», és a dir, es convertí al catolicisme per 
a ser Rei de França— i Maria de Medici entre les 
moltes coses que portà com a dot a París també 
portà aquest manuscrit d’Aristòtil que, per tant, es 
troba a la biblioteca nacional de París amb el nom 
de Parisinus Regius, o sigui, còdex parisenc, ma-
nuscrit parisenc, propietat del Rei que llavors era 
Enric IV. En el Parisinus Regius —si aneu a París 
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a la biblioteca nacional podeu demanar de veure’l, 
és bellíssim, és justament el manuscrit més antic 
d’Aristòtil— hi ha la Metafísica, i abans que res hi 
ha el llibre Alfa major, com en totes les edicions que 
tenim nosaltres, i en segon lloc hi ha l’Alfa menor, 
però al mig entre el final del llibre primer i l’inici del 
segon, sobre el marge del foli hi ha un escoli.

Què és un escoli? És una anotació feta per 
l’escrivà, pel que transcriví l’obra d’Aristòtil en el 
manuscrit, i en aquest escoli es diu més o menys: 
«aquest llibre segons alguns va ser escrit per Pà-
sicles de Rodes», que era nebot d’Eudem. Eudem 
era un alumne d’Aristòtil, de fet, una de les dues 
ètiques d’Aristòtil —una és l’Ètica nicomaquea de-
dicada al seu fill Nicòmac, l’altra l’Ètica eudèmia 
o eudemea— es diu així perquè probablement va 
ser publicada per aquest Eudem, alumne directe 
d’Aristòtil. Eudem tenia un nebot que es deia Pà-
sicles, que també era de Rodes com Eudem. Ara 
bé, a l’escoli hi ha escrit: «aquest llibre, alguns di-
uen —atenció, no és el pensament del que escriu, 
sinó una notícia a la qual es refereix—, alguns di-
uen que és de Pàsicles de Rodes», no és d’Aristò-
til. Heus aquí doncs que el dubte que un dels dos 
llibres Alfa no fos d’Aristòtil ja havia estat avançat 
en el temps en el qual es va redactar el manuscrit 
més antic. Només que aquest escoli està inserit en 
una posició tal que, justament a la meitat entre el 
final del llibre primer i l’inici del segon, no s’entén 
bé de quin dels dos llibres parla; quan diu «aquest 
llibre» pot voler dir «aquest que ve després» o en 
canvi «aquest que justament s’ha acabat». Per això 
alguns han dit que es refereix al llibre segon i han 
conclòs que el segon no és autèntic, altres, en can-
vi han dit que es refereix al primer i han conclòs 
que el llibre primer no és autèntic.

La discussió resta oberta: jo crec —d’acord amb 
la major part dels estudiosos d’avui— que s’han 
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de considerar autèntics tots dos, que ambdós són 
d’Aristòtil, però és clar que no havien d’estar junts, 
que tots dos no estaven en la mateixa obra perquè 
una obra no pot tenir dos llibres primers i per tant 
algú els ha ajuntat. Però ambdós són introducto-
ris. Jo he portat a terme recerques sobre aquest 
tema, me n’he ocupat fa molts anys amb un cert 
empeny i també he tingut discussions amb experts 
com Moreaux i la seva escola, que eren experts pa-
leògrafs, especialistes en manuscrits antics, i m’he 
fet la idea que els dos llibres primers són intro-
duccions a dues edicions diferents de la Metafísica, 
una més antiga i una altra més recent: una comen-
çava amb el llibre Alfa menor, la que al meu en-
tendre és la més antiga, a la qual després seguien 
alguns altres llibres, segons crec el llibre Lambda i 
potser el llibre Nu, que és l’últim, el catorzè, mentre 
que l’Alfa major era el primer d’una altra edició de 
la Metafísica que comprenia tots els altres llibres.

Per tant, està bé que els tinguem presents alho-
ra, però amb la consciència que es tracta de dues 
introduccions diferents a la Metafísica. En cert 
sentit també és una introducció el llibre tercer, el 
Beta, però per altres motius. Com veurem, també 
és un llibre introductori en el qual Aristòtil encara 
no exposa la ciència que forma l’objecte d’aquesta 
obra, però la presenta, la prepara. Després l’autèn-
tica exposició s’inicia amb el llibre Gamma, el que 
ve de seguida després del Beta, que és el quart de 
la sèrie que tenim, del qual parlarem demà.

Comencem a parlar del llibre Alfa major. Per a 
seguir aquestes lliçons meves és útil que tingueu a 
mà o una traducció moderna o, si algú sap grec, el 
text al qual faré referència. Hi ha dues edicions de 
la Metafísica, dues edicions crítiques; no és que si-
guin recents, perquè la Metafísica és una obra tan 
difícil que ningú no gosa fer-ne una nova edició, 
però aquestes dues edicions són absolutament les 


