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L’èxit obtingut per aquest petit volum (quatre 
reedicions i nombroses recensions elogioses) crec que 
es deu al fet que l’he escrit d’una tirada, en el decurs 
d’uns mesos, òbviament fent ús de coneixements ad-
quirits anteriorment i exposats de manera més docu-
mentada en altres publicacions meves sobre el tema. 
Això però no en fa supèrflua una nova edició, la qual 
s’ha de limitar a algunes petites correccions si no vol 
ser un llibre nou, del qual francament no en veig la ne-
cessitat, convençut com estic que la major part de les 
coses que vaig escriure fa 33 anys encara les escriuria 
avui.

La recensió més útil que he rebut ha estat la de Jo-
nathan Barnes a «The Classical Review» (31, 1981, p. 
127-128), la qual, si bé jutja aquest treball com un «ex-
cellent little book», de seguida n’ha vist els dos defectes 
principals; una exposició de la sil·logística no del tot sa-
tisfactòria i una desproporció entre l’espai dedicat a la 
biologia, massa reduït, i el dedicat a la teologia, massa 
ampli. El primer defecte he intentat remeiar-lo recor-
rent, en la il·lustració del sil·logisme, als exemples origi-
nals d’Aristòtil, si bé adonant-me que en aquest àmbit 
no podré satisfer mai un especialista dels Analítics com 
Barnes. El segon no he pogut remeiar-lo, perquè per 
fer-ho hauria hagut de reescriure dotzenes de pàgines, 
però confirmo que la biologia aristotèlica constitueix 
potser la glòria més gran d’Aristòtil, mentre que la te-
ologia ha interessat més els seus intèrprets, seguidors 
de les grans religions monoteistes, que al seu autor.

En el llibre hi havia encara dos altres defectes que la 
crítica no ha exposat; en el camp de la filosofia teorèti-
ca, una dependència excessiva de la interpretació tra-
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dicional de la metafísica aristotèlica articulada en onto-
logia i teologia, i en el camp de la filosofia pràctica una 
distinció insuficient entre la ciència política i la virtut 
dianoètica de la saviesa, deguda al condicionament de 
l’anomenada filosofia pràctica. Aquests els he remeiat 
parcialment amb algunes petites correccions.

Finalment, hi ha un punt sobre el qual he canviat 
d’idea i he intentat corregir. No sóc més de l’opinió que 
per Aristòtil el motor immòbil mogui el cel com a objec-
te d’imitació amorosa per part d’aquest últim, el qual 
per tant hauria de ser animat, sinó que penso que la 
causalitat del motor immòbil concebuda per Aristòtil és 
més aviat de tipus eficient, encara que ell no n’ha pro-
porcionat una explicació suficient, com ja assenyalava 
el seu alumne Teofrast.

Pàdua, juny de 2012

 
 

PREFACI A LA NOVA EDICIÓ



13

QÜESTIONS PRELIMINARS

I. VIDA, AMBIENT CULTURAL I OBRES 

1. Qüestions preliminars

Fins fa algun temps molts creien, i avui encara al-
guns creuen, que el coneixement de la vida d’un filòsof 
no és d’utilitat per a la comprensió i valoració del seu 
pensament, perquè la filosofia és quelcom diferent de 
la vida, quelcom que s’ha de jutjar per si mateix, en la 
seva coherència interna, en el fonament de les seves 
raons, en la seva adequació per resoldre els problemes. 
En aquest convenciment indubtablement hi ha una 
part de veritat, en el sentit que un filòsof interessa per 
allò que ha dit més que per com ha viscut, i que allò 
que ha dit pot ser vàlid o no vàlid independentment de 
com hagi viscut. Això no obstant, no és possible com-
prendre exactament què ha dit un filòsof si no se sap 
també com va viscut, on i quan, quines persones s’ha 
trobat, quins problemes li han estat plantejats pel seu 
ambient i pel seu temps. Conèixer la vida d’un filòsof 
significa situar-lo històricament, reconstruir la situació 
concreta de la qual ha nascut la seva filosofia: tot això 
és indispensable no només per entendre’l, sinó també 
per jutjar el valor del que ha dit, per establir en quina 
mesura el seu pensament està lligat al seu temps i en 
quina mesura finalment aconsegueix superar-lo i pro-
posar-se com a vàlid també en temps diferents. Conèi-
xer la vida, finalment, significa descobrir en el filòsof 
l’home i aconseguir d’aquesta manera veure-hi un in-
terlocutor determinat, concret, amb qui poder establir 
una relació de conversa personal. Això val no només 
per als filòsofs que han tingut una vida particularment 
rica en esdeveniments, en els quals el pensament és 
clarament l’expressió d’un treball personal fàcilment 
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individuable, com per exemple Plató o St. Agustí, sinó 
també per a filòsofs tradicionalment considerats més 
sistemàtics, més «freds», menys influenciats per les vi-
vències personals, com per exemple Aristòtil o Kant. El 
que per primera vegada comprengué i aprofità a fons la 
importància de la biografia d’Aristòtil per a la recons-
trucció de la seva filosofia va ser Werner Jaeger, que 
amb la seva monografia del 1923 assenyalà un canvi 
decisiu en la història dels estudis aristotèlics.1 En efec-
te, amb aquest llibre Jaeger inaugurà l’anomenat mè-
tode «històric-genètic» (entwicklungsgeschichtlich), és a 
dir, la tendència a reconstruir la gènesi i el desenvolu-
pament de les diverses doctrines filosòfiques en estret 
contacte amb els esdeveniments de la vida, amb l’am-
bient i en general amb la situació històrica. Mitjançant 
l’ús d’aquest mètode Jaeger va arribar a establir una 
sèrie de resultats, els quals per una part van ser accep-
tats com a dogmes indiscutibles i per una altra foren 
refusats com del tot infundats. Però independentment 
d’aquests resultats, el que ha quedat vàlid de l’obra 
de Jaeger, al meu parer, és justament el mètode, per 
l’estreta connexió que permet establir entre la vida i el 
pensament i per la consegüent concretesa que atribu-
eix a l’exposició d’aquest.

Una de les adquisicions indubtablement definiti-
ves del mètode jaegerià és l’atenció dispensada als 
tres grans períodes en els quals es pot dividir la vida 
d’Aristòtil i a les connexions existents entre la situa-
ció que caracteritza cadascun d’aquests períodes i les 
seves obres. Els tres períodes sobre els quals reclamà 
l’atenció Jaeger són el «període acadèmic», els prop de 
vint anys transcorreguts per Aristòtil a l’Acadèmia de 
Plató, mentre aquest encara vivia, els «anys de viatges», 
els anys transcorreguts per Aristòtil en diversos llocs 
(Àsia Menor, illa de Lesbos, cort macedònica, ciutat na-
tal) després de la mort de Plató, i finalment l’«època 
de l’ensenyament», el període transcorregut per Aris-

1 W. JaEgEr, Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Ent-
wicklung, Berlín 1923 reeditat sense variacions el 1955), trad. it. de 
g. galogEro amb el títol Aristotele. Prime linee di una storia della sua 
evoluzione spirituale, Florència 1935 (reeditat de seguida diverses ve-
gades).
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tòtil a Atenes en els últims anys de la seva vida com 
a fundador i director d’una escola pròpia, el Perípat. 
A aquests tres períodes corresponen, segons Jaeger, 
tres fases diferents de desenvolupament del pensament 
d’Aristòtil: la primera caracteritzada per una adhesió 
pràcticament total al pensament de Plató; la segona per 
una actitud de transició, en part crítica en relació amb 
Plató i en part encara dependent d’ell; la tercera, final-
ment, per l’elaboració d’un sistema filosòfic propi del 
tot independent del platonisme i fins i tot en gran part 
oposat a aquest.

Aquesta interpretació avui és molt controvertida i en 
opinió meva insostenible: això no obstant, prescindint 
també d’aquesta, no es pot negar que la vida d’Aristòtil 
s’ha articulat sobretot en aquests tres grans períodes i 
que cadascun d’aquests s’ha caracteritzat per tendèn-
cies específiques que han influït el desenvolupament 
del pensament aristotèlic. Per tant, més enllà de les 
interpretacions personals que Jaeger dóna d’aquests 
períodes, és necessari assumir l’esquema inaugurat per 
ell en qualsevol reconstrucció de la vida i del pensa-
ment d’Aristòtil. A l’interior d’aquest esquema es poden 
col·locar totes les notícies que posseïm sobre la vida 
d’Aristòtil extraient-les directament de les fonts.

Malauradament, per un filòsof antic com Aristòtil no 
tenim informacions biogràfiques tan completes i segu-
res com les que tenim dels altres filòsofs moderns, tot i 
que Aristòtil pertany al reduït nombre de filòsofs antics 
dels quals han estat conservades les obres i dels quals 
posseïm una quantitat relativament bona d’informaci-
ons. Les fonts per al coneixement de la seva vida, en 
efecte són poques i sobretot de dubtosa credibilitat. Les 
més fiables són els documents, és a dir el testament, 
que afortunadament ens ha estat conservat i de l’au-
tenticitat del qual no dubta ningú, i alguns actes ofici-
als, bàsicament inscripcions, que malgrat això propor-
cionen informacions molt magres. Un recull de cartes 
que se li atribueixen en canvi és d’autenticitat més avi-
at dubtosa i per tant d’escassíssima utilitat.

Informacions més copioses es poden obtenir 
dels testimonis antics, dels quals també deriven les 
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biografies antigues: però desgraciadament quasi tots 
aquests testimonis són tendenciosos, estan viciats o 
per intents denigradors, en la mesura que provenen 
d’escoles filosòfiques (per exemple els epicuris i els ne-
opitagòrics) o de corrents polítics (per exemple el partit 
antimacedònic) adversaris d’Aristòtil, o bé per intents 
elogiosos, en la mesura que provenen d’ambients més 
favorables a ell. La biografia més antiga que ens ha ar-
ribat és la de Diògenes Laerci, viscut al segle iii dC, per 
tant més de cinc-cents anys després d’Aristòtil, però 
que extreu les seves informacions d’una biografia més 
antiga, redactada segons alguns per Hermip, bibliote-
cari alexandrí del segle iii aC, i segons altres per Aristó 
de Quios, escolarca del Perípat en el mateix període. La 
vida escrita per Diògenes Laerci barreja indiferentment 
informacions denigrants i elogioses. Més recents són 
en canvi altres biografies, escrites en grec, llatí, siríac i 
àrab derivades totes d’una biografia redactada al segle 
iv dC per un tal Tolemeu, de tendència clarament ne-
oplatonitzant, i per tant convençut de la concordança 
fonamental entre Aristòtil i Plató i per això més propens 
a defensar Aristòtil, tot i que subordinant-lo clarament 
a Plató. El mèrit d’haver recollit en un volum i comen-
tat tot aquest material és d’Ingemar Düring, que per 
tant després de Jaeger és qui ha contribuït en més gran 
mesura al coneixement i la utilització de la vida d’Aris-
tòtil.1

Una última qüestió preliminar que s’ha d’afrontar 
abans d’exposar la vida d’Aristòtil és la de la cronologia. 
La divisió en tres períodes adoptada per Jaeger suposa 
en efecte la veracitat de les dates aportades en la bio-
grafia de Diògenes Laerci que es remunten a les Crò-
niques d’Apol·lodor, historiador atenès del segle ii aC. 
Segons aquestes Aristòtil hauria nascut el 384/3 aC, 
hauria entrat a l’Acadèmia als disset anys, el 367/6, i 
s’hi hauria quedat vint anys, fins el 348/7, any de la 

1 i. düring, Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, Göte-
borg 1957. Düring també és autor d’una gran monografia, Aristoteles. 
Darstellung und Interpretation seines Denkens, Heidelberg 1966, tra-
duïda a l’italià per P. Donini amb el títol Aristotele, Milà 1976, i con-
duïda també aquesta sota el mètode històric-genètic, però arribant a 
resultats molt diferents als que arriba Jaeger.
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mort de Plató. Després s’hauria quedat amb un tal Hèr-
mias, príncep d’Atarneu (Àsia Menor), i hi hauria estat 
tres anys, fins el 345/4; després hauria anat a Mitile-
ne, a l’illa de Lesbos, i el 343/2 hauria passat a Pel·la, 
residència de la cort macedònica, per fer de preceptor 
d’Alexandre. El 335/4 hauria tornat a Atenes i hauria 
ensenyat en el Liceu durant tretze anys, fins el 322/1, 
any en qual s’hauria establert a Calcis, a l’illa d’Eubea, 
on hauria mort poc després.

Aquestes dates són confirmades per una carta de 
Dionís d’Halicarnàs, però en canvi són desmentides per 
un fragment de l’anomenat Marmor Parium, una ins-
cripció que es remunta al segle iii aC, segons la qual 
Aristòtil hauria nascut el 371, i havent entrat a l’Aca-
dèmia als disset anys, el 354, hauria estat amb Plató 
només set anys. Això redimensionaria notablement la 
importància del període transcorregut a l’Acadèmia, de 
les seves relacions amb Plató i del seu capteniment més 
general en relació amb la filosofia. Algú en efecte ha 
apel·lat a aquesta cronologia per subvertir totalment la 
interpretació de la filosofia aristotèlica.1 Això no obs-
tant, la quasi totalitat dels estudiosos ha refusat la cro-
nologia del Marmor Parium sobre la base sobretot d’un 
fragment d’una biografia d’Aristòtil, l’anomenada Vida 
Marciana, sobre la qual ha reclamat l’atenció Düring, 
de la qual resulta que la cronologia transmesa per Apol-
lodor es remunta a una font encara més antiga que el 
Marmor Parium i quasi contemporània a Aristòtil, l’his-
toriador atenès Filòcor, viscut entre el segle iv i iii aC. 
Aquesta cronologia per altra banda és confirmada per 
nombrosos altres indicis, com l’existència de forts lli-
gams entre Aristòtil i Plató, el fet que als voltants del 
353 Aristòtil publicà un escrit, el Protrèptic, en el qual 
parlava en nom de tota l’Acadèmia, i el fet que després 
de la mort d’Espeusip (388 aC) ell encara era conside-
rat un dels candidats a assumir la direcció de l’escola. 
Per tant, podem basar-nos en les dates acceptades per 
Jaeger i reconstruir sobre la base d’aquestes el desen-
volupament de la vida i del pensament d’Aristòtil.

1 g. cardona, Ricerche sulla biografia aristotelica, «Nuova Rivista 
Storica», 50, 1966, p. 86-115.
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2. Formació i ensenyament a l’Acadèmia

Sobre el lloc de naixement d’Aristòtil no hi ha dub-
tes, en la mesura que es dedueix tant pel testament, 
on es deia que Aristòtil a la seva mort encara posseïa 
la casa paterna d’Estagira, com per la inscripció con-
temporània a ell conservada a Delfos, on es diu que 
era fill de Nicòmac i nat a Estagira. Aquesta era una 
ciutat-estat de la Grècia septentrional, situada en la 
part alta de la península Calcídica, que a l’origen havia 
estat una colònia segons alguns de Calcis i segons uns 
altres d’Andros. De Calcis en efecte sembla que pro-
venia la mare d’Aristòtil, anomenada Festis, i a Calcis 
Aristòtil tenia una casa, probablement heretada de la 
mare, on es retirà a passar els últims anys de la seva 
vida. Ell era, per tant, d’estirp grega i ciutadà d’una 
polis lliure, encara que de seguida sotmesa pel rei Filip 
ii de Macedònia. Avui existeix a Grècia una vila anome-
nada Estagira, d’origen però posterior, que es vanta de 
sorgir en el mateix lloc que la pàtria d’Aristòtil: als seus 
voltants hi ha en curs excavacions que miren d’asse-
gurar l’existència de restes de l’Estagira antiga. Atès 
que la posició en la qual es troba la vila té els mateixos 
requisits que en la Política Aristòtil prescriu per a la 
ciutat ideal, la posició elevada i la distància no exces-
siva del mar —des de l’Estagira d’avui dia en efecte es 
veu el golf Estrimònic—, i atès que es diu que el mateix 
Aristòtil havia fet reconstruir Estagira poc després que 
en el 348 hagués estat destruïda per Filip, és bastant 
probable que l’Estagira d’avui sorgeixi sobre el mateix 
lloc que l’antiga, o almenys d’aquella feta reconstruir 
per Aristòtil.

Segons els biògrafs, el pare d’Aristòtil, Nicòmac, era 
metge i amic del rei macedoni Amintas, oncle de Filip. 
La primera informació és confirmada per testimonis 
antics que esmenten un consultori mèdic heretat per 
Aristòtil, mentre que la segona és més incerta. Malgrat 
això, Aristòtil no degué haver tingut gaire relació amb 
el seu pare, ja que aquest morí quan ell encara era en 
una edat molt tendra. Els biògrafs narren a més que 
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Aristòtil tingué com a tutor un tal Proxen d’Atarneu, 
que pel testament resulta haver estat el seu cunyat. En 
qualsevol cas, Aristòtil degué haver pertangut a una fa-
mília culta i benestant, com es demostra amb el fet que 
als disset anys va ser enviat a Atenes per freqüentar 
una de les escoles més prestigioses d’estudis superiors 
existents llavors en el món antic, l’Acadèmia.

Aquesta havia estat fundada per Plató quan tornà 
del seu primer viatge a Itàlia (entre el 391 i el 380aC), 
probablement a imitació de la comunitat dels pitagòrics 
coneguda per ell a Tarent, i com a lloc de formació dels 
governants de l’estat ideal que el filòsof somniava de 
portar a terme. El tipus d’educació que s’hi impartia de-
via ser per tant el descrit en la República com a adaptat 
als futurs governants: o sigui, una educació que com-
prengués abans que res la gimnàstica i la música, des-
prés les diverses ciències matemàtiques i, finalment, la 
dialèctica, és a dir la filosofia. Quan hi arribà Aristòtil, 
Plató junt amb altres membres de l’escola, Espeusip i 
Xenòcrates, s’havia traslladat a Siracusa, on esperava 
induir el nou príncep, Dionisi el jove, a construir un es-
tat d’acord amb el delineat en la República. Sembla que 
durant la seva absència a Atenes Plató havia confiat la 
direcció de l’Acadèmia a Eudoxos de Cnidos, científic il-
lustre (matemàtic, geògraf i astrònom) i interessat tam-
bé en la filosofia, del qual Aristòtil parla més vegades en 
les seves obres amb gran respecte.

Probablement el fracàs experimentat per Plató a Si-
racusa en aquest viatge, i sobretot el que es repetí anys 
més tard (el 361), quan no reeixí a convèncer Dionisi a 
seguir les seves ensenyances, determinaren un canvi 
en la seva vida i en el caràcter de la seva escola. Els 
diàlegs escrits per Plató després del 367, els anome-
nats diàlegs «dialèctics» (Teetet, Sofista, Polític, Parmè-
nides, Fileb) així com el Timeu i les mateixes Lleis, re-
velen en efecte, a diferència dels precedents, un interès 
menor per la construcció de l’estat perfecte i un interès 
sempre més gran per problemes de filosofia teorètica, 
de lògica, de dialèctica i fins i tot de ciència natural. 
També és presumible que en aquest període l’Acadè-
mia s’hagi transformat progressivament d’escola de 
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formació d’homes polítics en escola de dialèctica i de 
recerca científica, semblant en això a una universitat 
moderna. Alguns testimonis antics, com el del comedi-
ògraf Epícrates, que descriu satíricament els acadèmics 
intentant classificar una carbassa, confirmen aquesta 
hipòtesi.

El Plató que trobà Aristòtil per tant era un Plató ja 
bàsicament dialèctic i científic, i l’Acadèmia freqüen-
tada per Aristòtil ja era essencialment una escola de 
recerca científica. Igual que les universitats modernes, 
i a diferència de la comunitat pitagòrica, no era una es-
cola dogmàtica, dominada per la personalitat del mes-
tre i caracteritzada per la professió uniforme de la seva 
filosofia. Al costat de Plató en efecte, es trobaven altres 
grans personalitats d’investigadors, com el ja citat Eu-
doxos i el metge Filistió de Siracusa, o alumnes ja grans 
com Espeusip, nebot de Plató i potser una mica menys, 
Xenòcrates, els quals devien confiar més en Plató en 
qualitat de col·legues que no pas d’estudiants, donant 
també aquests cursos o lliçons. Més que autèntics cur-
sos de lliçons sembla però que a l’Acadèmia es donaven 
amplis debats i contínues discussions constituïdes per 
preguntes, respostes i refutacions, totes conduïdes en 
un esperit d’amistat i de recerca de la veritat, d’acord 
amb el que es descriu en la famosa Carta vii atribu-
ïda a Plató. En l’àmbit d’aquestes discussions Plató 
degué haver formulat i proposat als amics i alumnes 
les seves famoses «doctrines no escrites», és a dir, no 
confiades als diàlegs publicats, l’existència de les quals 
és testimoniada pel propi Aristòtil i per nombrosos al-
tres acadèmics com Espeusip, Xenòcrates, Hermodor, 
Heraclides i Hestieu, que en feren informes escrits. El 
contingut d’aquestes doctrines, que versaven Sobre el 
bé, en efecte va ser exposat una vegada per Plató tam-
bé en una conferència pública, la qual, però, com tes-
timonia Aristoxen, alumne d’Aristòtil, no degué haver 
tingut gaire èxit: això significa que les doctrines eren 
reservades a un cercle estret d’amics. Aquestes discus-
sions devien estar inspirades per una gran llibertat de 
pensament, com es demostra amb el fet que algunes 
doctrines fonamentals de Plató, que es discutien en 
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aquests debats, com la doctrina de les idees, la de les 
idees-nombres i la de llurs principis, eren interpretades 
de maneres molt diferents pels diferents membres de 
l’escola, i fins i tot per alguns eren refusades. Sembla 
per exemple que la doctrina de les idees era interpreta-
da per Eudoxos d’una manera ben poc… ortodoxa, és 
dir, amb la inclusió d’una mescla entre les idees i les 
coses sensibles; aquesta a més era refusada totalment 
per Espeusip i quasi segurament pel jove Aristòtil. El 
mateix Plató, per altra banda, que també l’havia formu-
lada i conservada fins al final de la seva vida, hi havia 
dirigit greus crítiques tant en el Sofista com en el Par-
mènides. La doctrina de les idees-nombres s’entenia de 
manera diferent per Plató i per Xenòcrates, i era refusa-
da per Espeusip i per Aristòtil. Pel que fa a la doctrina 
dels principis, Plató, Espeusip, Xenòcrates i Aristòtil en 
donaven igualment formulacions diferents.

Grans debats es degueren haver tingut a propòsit de 
la relació entre la virtut i el plaer, que Espeusip oposava 
radicalment, Eudoxos al contrari identificava, i Plató, 
que com resulta del Fileb, intentava conciliar; o bé a 
propòsit de la manera en la qual explicar els moviments 
aparentment irregulars dels planetes, problema sobre 
el qual sembla que el mateix Plató havia convidat els 
seus col·legues a formular hipòtesis susceptibles de 
«justificar les aparences» (σῴξειν τὰ φαινόμενα) i a propòsit 
del qual Eudoxos formulà la seva famosa i genial teoria, 
segons la qual el moviment aparentment irregular de 
cada planeta és la resultant de la composició dels movi-
ments irregulars de més esferes concèntriques. Formar 
part de l’Acadèmia no significava per tant compartir to-
talment la filosofia de Plató, per això no és necessari 
suposar, com sosté Jaeger, que durant el període trans-
corregut a l’Acadèmia Aristòtil fos integrament platònic. 
Sobre això hi ha hipòtesis que es remunten igualment 
a l’antiguitat. Segons una d’aquestes, derivada d’ambi-
ents hostils a Aristòtil, aquest hauria estat malvist per 
Plató i s’hauria alineat obertament contra ell no només 
en el pla doctrinal, sinó també en el de les relacions 
personals, sotmetent el mestre a diverses traves i fins i 
tot minant-li la seva posició de cap d’escola; segons una 


