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Capítol 1
Debatent amb Plató

El problema del jurat

Imaginem que estem en un jurat, escoltant 
com Smith descriu com va ser atacat i robat. 
Els detalls són sorprenents, l’explicació quadra, 
i estem completament persuadits que Smith va 
ser víctima d’un delicte violent. Aquesta és una 
creença certa; Smith va ser realment atacat.

Sabem realment que Smith va ser atacat? A 
primera vista això sembla una cosa estranya 
per preocupar-se’n. Quina prova millor podríem 
tenir? Però podríem reflexionar que, després de 
tot això és un tribunal, i que Smith està esta-
blint un cas que després el seu suposat atacant 
intentarà contrarestar. Podem estar segurs que 
estem persuadits que Smith està dient la veritat, 
o podria ser que el cas el presentés a propòsit 
per persuadir-nos? Si és així, hem d’estar preo-
cupats; perquè llavors hem estat persuadits fins 
i tot si Smith no ha dit la veritat. A més, fins i 
tot si diu la veritat, és concloent la seva prova 
en el sentit que va ser atacat? Per tot el que sa-
bem, ell pot formar part d’un muntatge, i no és 
que hàgim estat allà per veure-ho per nosaltres 
mateixos. Per tant, pot semblar del tot natural 
concloure que realment no sabem si Smith va 
ser atacat, malgrat que en tenim una creença 
que és veritat, i cap raó real per a dubtar que 
sigui veritat. 



2

El Teetet

El Teetet és un dels diàlegs de Plató més atrac-
tius, però també és un dels més desconcertants. 
En ell Sòcrates diu que és una partera com la 
seva mare; que extreu idees de la gent abans 
de comprovar si suporten un examen raonable. 
Abans de postular les seves pròpies idees sobre 
què és el coneixement (malgrat que mostra un 
coneixement sofisticat de l’obra dels altres filò-
sofs), Sòcrates mostra els defectes de totes les 
explicacions suggerides pel jove Teetet. Seguint 
la idea que si sabem quelcom no podem estar 
equivocats, Teetet suggereix que el coneixement 
podria ser la percepció; tenir una creença certa; 
tenir una creença certa i ser capaç de defensar-la 
o de «donar-ne una explicació». Tots aquests 
suggeriments fallen, i el diàleg ens deixa amb 
poc més que la consciència de la nostra incapa-
citat per donar una explicació del coneixement. 
La insistència de Sòcrates d’argumentar només 
contra les posicions dels altres, no a favor de cap 
posició pròpia, fa del diàleg una clau per a la tra-
dició platònica que continua l’herència de Plató 
buscant la veritat a través del qüestionament 
d’aquells que pretenen tenir-la (com Sòcrates fa 
sovint en els diàlegs) més que no pas establint 
pretensions filosòfiques pròpies. Altres, veient 
que en altres diàlegs trobem afirmacions positi-
ves sobre la naturalesa del coneixement, pensen 
que en el Teetet només es dissipen explicacions 
del coneixement que Plató pensa que són er-
rònies. Aquí Sòcrates, la llevadora de les idees 

El Teetet

El Teetet és un dels diàlegs de Plató més 
atractius, però també és un dels més descon-
certants. En ell Sòcrates diu que és una partera 
com la seva mare; que extreu idees de la gent 
abans de comprovar si suporten un examen 
raonable. Abans de postular les seves pròpi-
es idees sobre què és el coneixement (mal-
grat que mostra un coneixement sofisticat de 
l’obra dels altres filòsofs), Sòcrates mostra els 
defectes de totes les explicacions suggerides 
pel jove Teetet. Seguint la idea que si sabem 
quelcom no podem estar equivocats, Teetet 
suggereix que el coneixement podria ser la 
percepció; tenir una creença certa; tenir una 
creença certa i ser capaç de defensar-la o de 
«donar-ne una explicació». Tots aquests sug-
geriments fallen, i el diàleg ens deixa amb poc 
més que la consciència de la nostra incapacitat 
per donar una explicació del coneixement. La 
insistència de Sòcrates d’argumentar només 
contra les posicions dels altres, no a favor de 
cap posició pròpia, fa del diàleg una clau per 
a la tradició platònica que continua l’herència 
de Plató buscant la veritat a través del qüesti-
onament d’aquells que pretenen tenir-la (com 
Sòcrates fa sovint en els diàlegs) més que no 
pas establint pretensions filosòfiques pròpi-
es. Altres, veient que en altres diàlegs trobem 
afirmacions positives sobre la naturalesa del 
coneixement, pensen que en el Teetet només 
es dissipen explicacions del coneixement que 
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dels altres que no té «nens» propis, sembla molt 
diferent del Sòcrates d’altres diàlegs com la Re-
pública, on estableix idees positives amb bastant 
de seguretat. Els lectors n’han d’extreure llurs 
pròpies conclusions (es discuteixen algunes so-
lucions antigues modernes al Capítol 3).

En el diàleg Teetet Plató planteja la qüestió. 
Què pot ser el coneixement, pregunta el jove 
Teetet, sinó creença certa? Després de tot, si 
tenim una creença certa no cometrem errors. 
Però Teetet parla a Sòcrates (del qual se’n parla-
rà més en el Capítol 2) i, com de costum, el vell 
troba un problema. Perquè persuadir la gent en 
públic és quelcom que es pot fer amb habilitat. 
Ell vol dir l’habilitat del que anomenaríem advo-
cats, malgrat que està parlant d’un sistema en 
el qual no hi ha advocats professionals. La víc-
tima havia de presentar ella mateixa el seu cas, 
tot i que molta gent contractava professionals 
de la paraula, especialment si havien de con-
vèncer un jurat no de 12 sinó de 501 membres.

Com ens referim a les obres de Platóató

El 1578 l’editor Henri Etienne, del qual la 
forma llatina del seu nom és Estèfan, va pro-
duir la primera edició impresa de les obres de 
Plató a París. La nova tecnologia va permetre a 
molta més gent llegir Plató del que havia succeït 
fins aquells dies. I per primera vegada va ser 
possible referir-se precisament a passatges de 
dins dels diàlegs, ja que els lectors per primera 
vegada usaven la mateixa paginació. Avui enca-

Com ens referim a les obres de Plató

El 1578 l’editor Henri Etienne, del qual la 
forma llatina del seu nom és Estèfan, va pro-
duir la primera edició impresa de les obres 
de Plató a París. La nova tecnologia va per-
metre a molta més gent llegir Plató del que 
havia succeït fins aquells dies. I per primera 
vegada va ser possible referir-se precisament 
a passatges de dins dels diàlegs, ja que els 

Plató pensa que són errònies. Aquí Sòcrates, 
la llevadora de les idees dels altres que no té 
«nens» propis, sembla molt diferent del Sò-
crates d’altres diàlegs com la República, on 
estableix idees positives amb bastant de segu-
retat. Els lectors n’han d’extreure llurs pròpies 
conclusions (es discuteixen algunes solucions 
antigues modernes al Capítol 3).
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ra ens referim a la pàgina en la qual apareixia 
el passatge en l’edició d’Estèfan (per exemple, 
200), junt amb una de les lletres de la a a la e, 
que servien per dividir la pàgina en cinc àrees 
de dalt a baix. Els «números d’Estèfan» estan 
impresos en els marges de la majoria de textos 
i traduccions de Plató, i una referència a «200e» 
permet als lectors trobar un passatge indepen-
dentment de la paginació del llibre que estiguin 
usant.

Sòcrates continua:

SÒCRATES: Aquests homes, en qualsevol cas, 
persuadeixen per mitjà de la seva habilitat i no en-
senyen a la gent, sinó que fan que tingui les creen-
ces que ells volen. O creus que hi ha professors tant 
llestos per ensenyar adequadament la veritat sobre el 
que succeí en el poc temps del que disposen a la gent 
que no hi era quan altres eren robats o llurs propie-
tats eren violentament atacades?

TEETET: No, no crec que puguin en absolut, però 
crec que els poden persuadir.

SÒCRATES: I per persuadir no vols dir que ells els 
fan tenir una creença?

TEETET: Naturalment.

SÒCRATES: Bé, quan un jurat ha estat persuadit 
justament sobre quelcom del qual només tu podries 
tenir coneixement si en fossis testimoni i no d’altra 
manera, mentre que els membres del jurat jutgen a 
partir del que han sentit i obtenen una creença certa, 
no han jutjat sense coneixement, malgrat que esta-
ven persuadits del que era correcte, donat que tenien 
un bon judici?

TEETET: Absolutament.

SÒCRATES: Però mira, si la creença certa i el co-

lectors per primera vegada usaven la mateixa 
paginació. Avui encara ens referim a la pàgi-
na en la qual apareixia el passatge en l’edició 
d’Estèfan (per exemple, 200), junt amb una de 
les lletres de la a a la e, que servien per divi-
dir la pàgina en cinc àrees de dalt a baix. Els 
«números d’Estèfan» estan impresos en els 
marges de la majoria de textos i traduccions 
de Plató, i una referència a «200e» permet als 
lectors trobar un passatge independentment 
de la paginació del llibre que estiguin usant.
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neixement fossin el mateix, llavors un jutge excel·lent 
no tindria una creença correcta sense coneixement. 
Tal com és, sembla que és diferent.

(Teetet 201a-c)

Això sembla convincent, fins i tot obvi amb 
una claredat meridiana. Però, com el jurat, po-
dem plantejar la pregunta de si hauríem d’estar 
persuadits. Per què no hauria d’estar persuadit 
el jurat que Smith va ser robat?

Què es demana per al coneixement?

Una raó esgrimida per Plató per a la preten-
sió que el jurat està mancat de coneixement és 
que ha estat persuadit per algú l’objectiu del 
qual era fer-li creure el que ell volia que cre-
gués. En aquest cas l’ha persuadit de la veri-
tat, però podem pensar que hauria estat capaç 
de persuadir-ho fins i tot si la història no ha-
gués estat veritat. Primer aquesta preocupació 
podria semblar inversemblant: si hem arribat a 
una veritat en una certa manera, per què pre-
ocupar-se que hàgim pogut estar persuadits de 
quelcom fals de la mateixa manera? Com és que 
el que no ha succeït pot posar en dubte el que 
ha succeït? Però, de fet, aquesta preocupació 
sobre el poder de persuasió és seriosa perquè 
planteja el dubte sobre en quin camí s’adqui-
reix el coneixement. Si és un camí amb el qual 
adquirim falses creences tan fàcilment com les 
vertaderes, llavors no ens pot garantir la certesa 
sinó només creences vertaderes. I això planteja 
el dubte en la ment de molta gent, que una cre-
ença que ha adquirit per aquest camí pugui 
equivaldre al coneixement.

Una altra raó esgrimida en el passatge és que 
el tipus de fet del qual el jurat ha estat persu-
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adit, a saber, que Smith va ser atacat, no és el 
tipus de fet que hem pogut saber si no hem es-
tat allà i l’hem vist per vosaltres mateixos. Per 
molt persuadits que estiguem que Smith diu la 
veritat, tots nosaltres tenim una versió que és 
de segona mà, i proporcionada d’una manera 
completament diferent de la del propi Smith. Ell 
ha vist i experimentat el robatori; a nosaltres 
només se’ns ha explicat. Per molt vívid que si-
gui el relat, només és un relat; només algú que 
hagi estat allà i ho hagi vist pot tenir-ne conei-
xement. Un cop més, això a primera vista pot 
semblar inversemblant. Si limitem el coneixe-
ment al que experimentem realment de primera 
mà per nosaltres mateixos, llavors no hi haurà 
gaire per conèixer; res del que llegim o sentim 
de segona mà no comptarà. Això no obstant, hi 
ha un pensament poderós al qual es pot apel·lar 
aquí, el que es pot expressar dient que ningú 
més no pot conèixer coses per nosaltres o per 
part nostra. El que és adquirir una creença per 
un mateix diferirà depenent del tipus de creença 
que sigui, però pel que fa a la creença que Smith 
va ser robat, l’única manera que la podem ad-
quirir per nosaltres mateixos sense intermediari 
és, sembla, estar allà i veure-ho realment. 

Un problema per a nosaltres 

Plató ens ha donat dos tipus de raons per 
refusar la idea que la creença vertadera del ju-
rat pugui equivaldre al coneixement. Ambdues 
són potents, però com poden funcionar bé jun-
tes? El problema amb la persuasió era que re-
sultava un camí que no podia garantir que les 
creences que adquiríem d’algú altre fossin ve-
ritat. Però per què això sigui un problema amb 
la persuasió, hi ha d’haver la possibilitat d’un 
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camí d’aquest tipus que efectivament hagués 
tingut aquesta garantia. Sòcrates es queixa que 
la víctima ha de convèncer el jurat en un temps 
massa curt i en circumstàncies que són massa 
emocionals i tenses perquè la seva adquisició 
de creences sigui correcta per al coneixement. 
La queixa és inútil si no hi pogués haver una 
manera d’adquirir creences que no tingués 
aquests desavantatges, una manera on no hi 
haguessin restriccions i cada membre del ju-
rat pogués examinar els testimonis i la víctima 
tant com fos necessari per esvair el més mínim 
dubte. D’aquesta manera sembla que estiguem 
assumint que hi ha una manera de transmetre 
creences que pugui equivaldre al coneixement, 
malgrat que no sigui persuasió.

El segon punt però, suggeria que cap ma-
nera per transmetre creences, per molt curosa 
i escrupolosa que sigui, no pot equivaldre al 
coneixement, atès que qualsevol creença que 
se’ns transmeti per un altre serà de segona mà, 
i d’aquesta manera serà quelcom que no podem 
saber perquè no ho podem saber per nosaltres 
mateixos. Confiar en l’experiència d’un altre, 
per molt fiable que sembli, no és mai el mateix 
que experimentar el fet per un mateix.

El problema ara és que la segona objecció 
sembla estar en conflicte amb la primera. La 
segona suposa que el coneixement no pot ser 
transmès, sinó que ha de ser adquirit per cada 
persona per ella mateixa; però la primera troba-
va l’error en la persuasió, suggerint que hi po-
dria haver una manera d’adquirir una creença 
d’algú altre que equivalgués al coneixement, de 
manera que el coneixement fos transmissible.
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1. Bust de Plató.
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Arriba el lector 

En aquest punt el lector és forçat a pensar 
per ell mateix sobre el passatge i sobre el que 
està fent Plató. La resposta més simple seria 
concloure que Plató ha fet a Sòcrates dues de-
mandes mútuament en conflicte sobre el conei-
xement perquè el propi Plató està confós; no 
s’ha adonat que està demanant al coneixement 
que sigui transmissible i no transmissible alho-
ra. Els lectors poc predisposats podrien parar 
de llegir aquí.

Però podem indagar una mica més. En 
aquest Diàleg Sòcrates emfatitza repetidament 
que no està establint posicions pròpies, sinó no-
més argumentant contra les dels altres. Ell fa 
dues objeccions al suggeriment de Teetet que 
la creença vertadera podria equivaldre al conei-
xement. Cadascuna és poderosa contra aquest 
suggeriment. Hem de suposar que Plató, l’autor, 
no veiés que aquestes objeccions s’enfronten 
l’una contra l’altra? No necessàriament (i si no 
suposem que l’autor no ho veu, tampoc no hem 
de suposar que intentava representar Sòcrates 
com si no veiés aquest problema —malgrat que 
això ja és un altre problema sobre els qual els 
lectors poden no estar d’acord). I donat el nivell 
sofisticat del Teetet, el raonable és suposar que 
plató era conscient que aquestes dues objecci-
ons estaven relacionades.

Per què doncs Plató no sembla que pensi que 
això importa? Aquí ens hem de prendre serio-
sament l’esforç de Sòcrates en el diàleg per dei-
xar clar que només està argumentat contra les 
idees dels altres. Això no significa que no tingui 
idees pròpies sobre el tema, sinó que la intenció 
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del diàleg no és manifestar-les. El problema que 
trobem quan reflexionem sobre els dos motius 
de Sòcrates per refusar el suggeriment de Teetet 
no debilita la conclusió que el suggeriment no 
funciona, aquests realment mostren que quan 
nosaltres o Plató treballem sobre una explicació 
positiva del coneixement hem de ser conscients 
d’aquest problema.

En un altre diàleg, el Menó, trobem la preten-
sió que el coneixement és ensenyable (87b-c), la 
qual és una premissa que s’accepta fermament. 
Però també és en el Menó on trobem una de les 
idees més famoses de Plató, que el coneixement 
és realment un tipus de «record». Sòcrates es 
posa a conversar amb un noi que no sap geome-
tria, agafant-lo en una demostració geomètrica 
que, malgrat que és fàcil de seguir, conté un pas 
que el noi trobarà contradictori. Havent passat 
per la demostració, Sòcrates diu (85c) que ara el 
noi està en situació de tenir creences vertade-
res sobre el tema, però que si algú li pregunta 
aquestes mateixes coses i de moltes maneres, 
sabem que al final ell en tindrà un coneixement 
tan acurat com el de qualsevol altre. Sòcrates 
ha ensenyat el noi en el sentit de presentar-li la 
demostració de tal manera que el noi en pugui 
tenir coneixement per si mateix. El noi no tindrà 
coneixement real fins que per ell mateix hagi fet 
l’esforç d’entendre la demostració. El noi ha de 
conèixer la demostració per ell mateix, perquè 
només ell la pot entendre per ell mateix. Sòcra-
tes no ho pot fer. Però Sòcrates pot transmetre 
un coneixement en el qual pugui transmetre la 
demostració al noi de manera que li permeti fer 
l’esforç per ell mateix. D’aquesta manera podem 
veure com el coneixement és ensenyable, men-
tre que encara és veritat que el coneixement és 
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quelcom que només pot adquirir cada persona 
per si mateixa. Posteriorment Plató ho anomena 
record; perquè quan el noi passa a entendre la 
demostració, Plató sosté que la seva ànima ha 
passat a rememorar el coneixement que tenia 
abans de la seva encarnació, i d’aquesta mane-
ra anterior a l’experiència actual del noi. Clara-
ment doncs, el pas posterior sobre el record no 
és demanat per la pròpia discussió; és la mane-
ra audaç i fascinant de Plató d’interpretar els 
resultats de la discussió.

Raonant amb Plató

En molts aspectes el passatge del jurat del 
Teetet proporciona una bona introducció a la 
manera d’escriure de Plató. De seguida veiem 
que és important fer atenció a la manera en la 
qual escriu Plató, particularment al rol que de-
senvolupa la discussió en suport de la posició 
pròpia o per atacar la dels altres. També tro-
bem que el lector és arrossegat dins de la pròpia 
discussió, necessitant desafiar els arguments 
de Plató fins i tot quan Sòcrates venç fàcilment 
en el diàleg.

La breu menció que he fet a la discussió del 
Menó ens introdueix a una altra característica 
de l’escriptura de Plató. En el Teetet Plató usa 
l’argument que el coneixement és transmissible 
i també l’argument que el coneixement reque-
reix experiència pròpia de primera mà. Si se-
guim aquest pensament en un exemple de cada 
dia, com el del judici del jurat sobre el delicte, 
tenim problemes. En el Menó trobem ambdós 
punts en un context en el qual no estan en con-
flicte. Però en el context hi ha una demostració 
geomètrica —un exemple de coneixement que 
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és molt diferent del del judici del jurat. Una de-
mostració geomètrica és quelcom articulat, abs-
tracte, i molt allunyat de l’experiència de cada 
dia. Hi ha quelcom substancial per entendre 
i per transmetre. No és casual que quan Pla-
tó s’enfronta amb el concepte de coneixement, 
tendeixi a concloure que el que compleix els es-
tàndards per al coneixement és molt més res-
tringit que l’abast de les coses que normalment 
assumim que coneixem. Si pensem en les dife-
rències entre l’exemple del jurat i una prova ge-
omètrica, podem veure per què tendeix a fer-ho. 
Per exemple, la noció de coneixement té menys 
relació amb l’exemple de cada dia en el qual el 
coneixement només actua per veure el delicte.

Potser Plató és més conegut per la que sovint 
s’anomena «Teoria de les Formes», un conjunt 
d’afirmacions sorprenent sobre el que és real i 
el que podem conèixer. Les Formes, de les quals 
en parlarem més endavant, no figuren en el 
Menó o en el Teetet, però en aquestes obres po-
dem detectar línies de pensament de Plató que 
fan que les afirmacions sobre les Formes, quan 
les trobem, siguin més entenedores.

Plató escriu d’una manera que ens implica 
amb ell en la discussió. També profereix afir-
macions filosòfiques que rarament han estat 
igualades per llur atreviment i per la manera 
imaginativa en les quals han estat expressades. 
(La idea que el coneixement és un «record» n’és 
una de les més famoses.) Les interpretacions de 
Plató tendeixen a sobreemfatitzar un d’aquests 
aspectes a costa de l’altre. De vegades ha estat 
llegit com si només s’interessés per un combat 
amb el lector i distanciat de les idees positives. 
Altres vegades ha estat llegit com un teòric au-
daç caminant endavant audaçment amb passos 
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de gegant, indiferent a la discussió. El que és 
difícil i també profitós de tenir present sobre 
Plató és que ell està molt preocupat tant amb 
la discussió com amb les idees audaces d’una 
manera que és subtil i difícil de captar sense 
simplificació. Aquesta introducció a Plató no 
pretén ni cobrir totes les idees de Plató ni pro-
porcionar una recepta per interpretar-lo, sinó 
que més aviat té com a objectiu introduir-vos 
a discutir amb Plató d’una manera que espero 
que us porti a persistir.


