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CAPÍTOL I

Nom, tipologia i crítiques

1.1 Origen i significat del terme

El terme «metafísica», segons l’opinió més 
comuna (sostinguda per exemple per tots els 
diccionaris filosòfics, basant-se en el que han 
afirmat especialistes d’Aristòtil com Bonitz, Ze-
ller i Düring), tindria un origen purament bibli-
otecari, és a dir, no altre que el títol donat per 
Andrònic de Rodes (segle i aC), el primer editor 
antic del corpus aristotelicum, a l’obra d’Aristò-
til que després ha estat transmesa amb aquest 
nom simplement perquè va ser col·locada per 
ell «després de les obres de física» (meta ta phu-
sika).

Segons Heidegger (1983, p. 53-54), que es 
pot incloure entre els que s’adhereixen a aques-
ta opinió, en la divisió escolar de les disciplines 
filosòfiques en lògica, física i ètica, sobre la qual 
es basa l’edició d’Andrònic, no hi hauria hagut 
lloc per al contingut d’aquesta obra, i hauria es-
tat col·locada «després de les de física» només 
perquè tracta de qüestions afins a la física. En 
canvi, segons Düring (1966, p. 665), que és el 
sostenidor més recent de l’origen bibliotecari del 
terme, Andrònic probablement pensaria que els 
14 llibres dels quals es composa aquesta obra 
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tractaven d’arguments massa diferents per ser 
reunits sota un únic títol, i per això hauria optat 
per la solució més neutral, escollint un títol que 
al·ludís simplement a la seva col·locació. Efec-
tivament, en tots els manuscrits que inclouen 
les obres d’Aristòtil, l’ordre en el qual s’ordenen, 
que segurament es remunta a l’edició d’Andrò-
nic, col·loca la intitulada Metafísica després de 
totes les obres de física (per tant, no sols des-
prés de la Física, sinó també després del De ca-
elo, el De generatione et corruptione, els Mete-
orologica, el De anima i les obres de biologia i 
zoologia), i el títol meta ta phusika segurament 
era present en l’edició d’Andrònic, perquè és ci-
tat en el catàleg de les obres d’Aristòtil indicat 
per l’àrab Usaibia (segle ix) i atribuït per aquest 
a un tal Tolemeu el Garib (probablement un 
neoplatònic del segle iv dC), catàleg que reflec-
teix justament aquesta edició. Aquest a més era 
molt citat, com resulta d’un escoli a l’anomena-
da Metafísica de Teofrast, en el títol d’un capítol 
de l’obra de Nicolau de Damasc (finals del segle 
i aC, però aquesta cronologia és controvertida) 
De la filosofia d’Aristòtil, intitulada justament 
Theôria ton Aristotelous meta ta phusika (exposi-
ció o explicació de la Metafísica d’Aristòtil), que 
segurament es referia a l’edició d’Andrònic.

Aquesta tesi, però, no explica per què Andrò-
nic hauria col·locat la Metafísica justament de 
seguida després de les «obres de física» (l’expli-
cació de Heidegger és més aviat vaga), i a més 
està en contrast amb el fet que en un dels altres 
dos catàlegs de les obres d’Aristòtil, el conservat 
per Esiqui (segle v-vi dC), però que es remunta 
segons una admissió unànime a un catàleg del 
segle iii aC, per tant anterior a l’edició d’Andrò-
nic, apareix el títol Metaphusika, amb la indica-
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ció que es tracta duna obra en deu llibres. Per 
això algú ha pensat en l’existència d’una edició 
de la Metafísica anterior a la d’Andrònic, que 
no contenia tots els llibres inclosos en aquesta 
última (Jaeger 1912). És cert que aquest títol 
ha estat considerat per Düring una interpola-
ció posterior pel fet que en l’altre catàleg que 
es remunta a la mateixa font del segle iii aC, 
el conservat per Diògenes Laerci, no apareix en 
absolut. Però amb la mateixa versemblança, 
Moraux (1951) ha suposat que aquest títol ori-
ginàriament també era contingut en el catàleg 
de Diògenes Laerci i que després s’hagi perdut, 
com s’ha comprovat en el cas d’altres títols, per 
algun accident de transmissió.

L’explicació de la col·locació de la Metafísi-
ca després de les obres de física, i per tant del 
seu títol, ha estat proporcionada per Alexandre 
d’Afrodísias (segle ii-iii dC), el gran comentador 
antic d’Aristòtil, segons el qual el mateix Aris-
tòtil hauria anomenat «metafísica» a la ciència 
indicada per ell com a sophia i com a «ciència 
teològica», «perquè aquesta està després d’aque-
lla [és a dir de la física] segons l’ordre relatiu a 
nosaltres (pros hemas)» (In Met. 171, 5-7). Aquí 
Alexandre es refereix a la famosa distinció feta 
per Aristòtil entre les coses que són anteriors 
«per natura», per si o en absolut, en concret els 
principis i les causes, perquè són la condició 
d’intel·ligibilitat de les coses, i les que en canvi 
són anteriors «per a nosaltres», les realitats sen-
sibles, perquè estan més a l’abast de la nostra 
experiència, i a la consegüent regla metodològi-
ca segons la qual cal procedir de les anteriors 
per a nosaltres cap a les anteriors per natura, o 
sigui, del món de l’experiència cap a les causes 
primeres (An. pr. ii. 23, 68b 33 i seg.; An. post. i. 
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2, 71b 33 i seg.; Top. v. 4, 141b 3 i seg.; Phys. i. 
1, 184a 16 i seg.; Phys. i. 5, 188b 30 i seg.; Met. 
v. 11, 1018b 30 i seg.; Met. vii. 3, 1029b i seg.; 
Eth. Nic. i. 2, 1095b 2 i seg.).

En base a aquesta regla és perfectament 
comprensible que les obres de física, tenint per 
objecte la natura (phusis), que és una realitat 
sensible, objecte de l’experiència, precedeixin 
la Metafísica, la qual té per objecte les causes 
primeres, entre les quals hi entren els motors 
immòbils, que són realment suprasensibles. 
Per això algú ha pensat que la col·locació de la 
Metafísica, i per tant el títol que d’aquesta és 
expressió es remunten al mateix Aristòtil (Mo-
raux 1951; Reiner 1954). Basant-se, doncs, en 
diversos testimonis antics, que parlen d’una cò-
pia de la Metafísica enviada pel mateix Aristòtil 
al deixeble Eudem de Rodes (l’editor de l’Ètica 
eudemea), el qual no l’hauria publicada perquè 
era massa llarga (Asclepi, In Met. 4, 4-16), s’ha 
pensat fins i tot que el primer curador de l’obra 
ha estat el mateix Eudem, el qual l’hauria in-
titulada de la manera que sabem interpretant 
una precisa intenció d’Aristòtil (Reiner 1954 i 
1955).

Tots els comentadors neoplatònics, per al-
tra banda, no han dubtat a identificar la me-
tafísica amb la que Aristòtil anomena «ciència 
teològica» (Met. vi. 1, 1026a 19), sostenint que 
aquesta estudia les realitats que estan més en-
llà, en el sentit d’«a sobre de» les físiques, i per 
tant han interpretat la preposició meta no en el 
sentit de «després», sinó en el sentit de «sobre» 
o de «més enllà» (equivalent per això a super). 
Aquests però, basant-se en un conegut passat-
ge d’Aristòtil —en el qual afirma que la filosofia 
primera, justament perquè és primera, perquè 
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estudia les realitats que per naturalesa són pri-
meres (les realitats immòbils), també és univer-
sal, és a dir estudia l’«ens en tant que ens», ja 
que les realitats primeres són les úniques capa-
ces d’explicar l’ésser en la seva totalitat (Met. vi. 
1, 1026a 22-23)— també han sostingut la coin-
cidència entre la ciència de les realitats prime-
res o «teologia» (òbviament racional, filosòfica) i 
la ciència de la totalitat de l’ésser, que després 
seria anomenada «ontologia» (Kremer 1961).

En efecte, hi ha motius per pensar, també 
en base a una reconstrucció històrico-genèti-
ca més que lògico-sistemàtica del pensament 
d’Aristòtil, que ell primer hagi identificat la «ci-
ència de les causes primeres», que per a ell era 
la sapiència (sophia), la forma més alta del sa-
ber, amb la física, amb la ciència de la natura, 
remuntant-se d’aquesta manera a la tradició 
presocràtica, de la qual ell mateix havia fet l’ini-
ci de la història de la filosofia, i que només des-
prés d’haver constatat que algunes d’aquestes 
causes (el motor immòbil o els motors immòbils) 
sobresortien, per dir-ho així, de la natura, es 
trobaven més enllà d’aquesta, hagi reformulat 
el seu projecte de filosofia assignant a aquesta 
com a objecte l’ens en tant que ens, la totalitat 
del real. Ell per tant l’hauria caracteritzada com 
a «ciència teològica», entesa no com a ciència 
que cerca les causes del diví, sinó com a cièn-
cia que, per indicar les causes de tots els ens, 
compresos els astres, els quals es considera-
ven divins, també arriba al diví (Berti 2015). En 
aquest sentit va l’afirmació, continguda en la ju-
venil Física; que la física ja recerca els principis, 
les causes primeres, naturalment de la natura 
(Phys. i. 1, 184a 10-16); la conclusió de la ma-
teixa Física, en la qual es demostra la necessitat 
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d’un motor immòbil (llibre viii); i la presentació 
continguda en la més madura Metafísica de la 
ciència de l’ens en tant que ens com la que ha 
agafat el lloc de la física per desenvolupar el rol 
de recerca de les causes primeres i per tant de 
la filosofia primera (Met. iv. 3, 1005a 33b 2; vi. 
1026a 27-30).

Aristòtil en efecte afirma: «Alguns dels físics 
[expressió amb la qual normalment indica els 
presocràtics] probablement feren això [indaga-
ren sobre el principi de no contradicció], ja que 
creien que eren els únics que indagaven al vol-
tant de la natura tota sencera i al voltant de 
l’ens; però ja que hi ha algú que està per da-
munt del físic en la mesura que la natura no 
és un únic gènere de l’ens, a aquell que estudia 
l’universal i la realitat primera li correspondrà 
també la investigació al voltant d’aquests prin-
cipis: la física també és una certa sapiència, 
però no la primera» (Met. iv. 3, 1005a 31b 2). 
I més endavant: «Per tant, si no hi hagués una 
realitat diferent a més de les constituïdes per 
la natura, la física seria la ciència primera; si 
en canvi hi ha alguna realitat immòbil, aquesta 
serà anterior i la filosofia que l’estudia serà pri-
mera, i serà universal d’aquesta manera, per-
què és primera» (Met. vi. 1, 1026a 27-30).

D’aquesta manera l’estagirita ha delineat un 
concepte de metafísica com a ciència que ve ne-
cessàriament «després de la física», en el sen-
tit que es mou, com aquesta, de la realitat més 
propera a nosaltres, del món de l’experiència 
sensible, per buscar-ne les causes primeres, i 
només després d’haver constatat que van més 
enllà de l’àmbit de la natura, en el qual s’han 
de buscar primer de tot, la metafísica substi-
tueix la física i es configura com a ciència tam-
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bé de la realitat suprasensible. Però justament 
aquest substituir la física en el rol de ciència 
de les causes primeres fa de la metafísica, més 
que la ciència del suprasensible, la ciència de la 
totalitat de l’ésser, ja que les causes primeres, 
per ser vertaderament tals, han de ser causes 
de la totalitat.

En Aristòtil, per tant, malgrat l’opinió d’al-
guns estudiosos moderns (Natorp 1888; Jaeger 
1923; Heidegger 1992; Aubenque 1962), hi ha 
una coincidència perfecta entre la metafísica 
com a ciència de la totalitat del real, de l’ens 
en tant que ens, i la metafísica com a ciència 
del suprasensible, del diví, és a dir entre la que 
en l’edat moderna serà anomenada ontologia i 
la que ell anomenava «ciència teològica». Això 
naturalment no significa, com ha cregut algú 
(Merlan 1957 i 1962), que l’ens en tant que ens 
coincideixi amb l’ens diví, perquè és diferent el 
sentit en el qual l’ens en tant que ens i l’ens diví 
són objectes de la metafísica. El primer, l’ens en 
tant que ens, és objecte de la metafísica en el 
sentit que és allò del qual es busquen els prin-
cipis (Met. iv. 1, 1003a 31-32), mentre que el 
segon, l’ens diví, és objecte de la metafísica en 
el sentit que és una de les causes primeres de 
l’ens en tant que ens (Met. i. 2, 983a 8-9).

Aquesta duplicitat de significats del terme 
«metafísica» ha permès emprar el terme per in-
dicar qualsevol doctrina que versi sobre la to-
talitat del real, tant si n’indica les causes pri-
meres a l’interior del món de l’experiència, de 
la natura, com si les indica, per dir-ho així, a 
l’exterior d’aquest, en una altra esfera de la re-
alitat, justament la realitat suprasensible. Per 
això algú ha parlat de metafísica, evidentment 
en el primer sentit, també pel que fa als preso-


