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PREFACI A LA TERCERA EDICIÓ

Com que ha calgut una tercera edició d’aquest llibre, i ha es-
tat traduït a l’alemany1 i al francès,2 és que deu haver estat d’uti-
litat malgrat les seves imperfeccions, de les quals naturalment 
sóc més conscient que cap altre. La present edició fou preparada 
sota les estressants condicions de la guerra, que han reduït molt 
el temps lliure dels professors d’universitat, i per aquest motiu 
aquesta publicació s’ha diferit més del que hauria volgut.

El meu desig ha estat mostrar que una cosa nova vingué al 
món amb els primers mestres jonis —el que anomenem cièn-
cia— i que ells van indicar el camí que després Europa sempre 
KD�VHJXLW��DL[t�TXH��FRP�MD�KH�GLW�HQ�DOJXQ�DOWUH�OORF��pV�XQD�GHÀ-
nició adequada de ciència dir que és «el pensar sobre el món a la 
manera grega». Aquest és el motiu pel qual la ciència mai no ha 
H[LVWLW��OOHYDW�G·HQWUH�HOV�SREOHV�TXH�KDQ�HVWDW�VRWD�OD�LQÁXqQFLD�
de Grècia.

4XDQ�HV�SXEOLFj�OD�SULPHUD�HGLFLy�GH�/·$XURUD�GH�OD�ÀORVRÀD�
JUHJD ara fa trenta anys, en aquest país el tema era tractat 
JHQHUDOPHQW�GHV�GHO�SXQW�GH�YLVWD�KHJHOLj��L�PROWHV�GH�OHV�PHYHV�
conclusions van ser considerades com a paradoxes. Algunes ara 
són acceptades per la majoria de la gent, però encara n’hi ha 
dues que provoquen oposició. En primer lloc, em vaig aventurar 
a anomenar Parmènides «el pare del materialisme», i encara es 
manté en diverses publicacions trimestrals que era idealista 
(un terme modern que encara és més enganyós quan s’aplica 
D�OD�ÀORVRÀD�JUHJD���VREUH�OD�EDVH�TXH�©O·DXWqQWLFD�HVVqQFLD�GHO�
materialisme és que aquest món material, el món dels sentits, és 
el món real»,��L�TXH�3DUPqQLGHV��FHUWDPHQW��QHJj�WRWD�UHDOLWDW�DO�
món dels sentits. Indubtablement, ho féu, i si jo hagués usat el 

1 'LH�$QIlQJH�GHU�JULHFKLVFKHQ�3KLORVRSKLH��DXV�GHP�(QJOLVFKHQ��EHUVHW]W�YRQ�
Else Schenkl �%HUOtQ��7HXEQHU��������

2 /·$XURUH� GH� OD� 3KLORVRSKLH� JUHFTXH�� pGLWLRQ� IUDQoDLVH�� SDU� $XJ�� 5H\PRQG 
�3DUtV��3D\RW��������

� W. T. stacE, A Critical History of Greek Philosophy��/RQGUHV���������S�����L�VHJ�
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terme materialisme en el sentit esmentat, hauria dit una besti-
esa. No obstant això, com jo l’entenc, la «matèria» del materialista 
no és en absolut un possible objecte dels sentits, és tant o més, 
un ens rationis com l’esperit, i l’«ésser» de Parmènides és el 
primer intent clar d’aprehendre aquesta realitat no sensible. 
Aquesta és, de fet, la tesi principal del meu llibre, i el punt vital 
de l’argument és la meva insistència en la derivació de l’atomisme 
�TXH�pV�DGPqV�FRP�D�PDWHULDOLVWD��GH� O·HOHDWLVPH��G·DFRUG�DPE�
OHV�H[SUHVVHV�DÀUPDFLRQV�G·$ULVWzWLO�L�7HRIUDVW��S������L�VHJ����6L�
això és erroni, tot el tractament que faig del tema també ho és.

Una altra paradoxa que encara ha de guanyar acceptació és 
l’argument que la idea oposada que troba la realitat no en la ma-
tèria sinó en la forma —la concepció platonista, per dir-ho breu-
ment— es remunta als pitagòrics, i ja era familiar a Sòcrates, 
malgrat que no va ser formulada d’una manera perfectament 
FODUD�ÀQV�DOV�GLHV�GH�O·$FDGqPLD�SODWzQLFD��(VWLF�FRQYHQoXW�TXH�
això només es pot mostrar correctament amb una nova interpre-
WDFLy�GHOV�GLjOHJV�SODWzQLFV��L�DUD�HVWLF�RFXSDW�HQ�DTXHVWD�ODERU��
Cal remarcar que la interpretació corrent en el segle xix estava 
basada en certes suposicions, de les quals no s’oferí mai cap 
prova, i que en elles mateixes són molt improbables. No puc 
discutir-ho més a fons aquí, però espero tenir aviat l’oportunitat 
per a fer-ho.

St. Andrews, juliol de 1920 J. B.

NOTA SOBRE LA QUARTA EDICIÓ

/D� SUHVHQW� pV� XQD� UHLPSUHVVLy� GH� OD� WHUFHUD� HGLFLy�� SHUz� KH�
DSURÀWDW�O·RSRUWXQLWDW�G·LQFRUSRUDU�KL�XQ�SDUHOO�GH�UHIHUqQFLHV��
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,��(O�FDUjFWHU�FRVPROzJLF�GH�OD�SULPHUD�ÀORVRÀD�JUHJD

1R�YD�VHU�ÀQV�TXH�OD�YLVLy�WUDGLFLRQDO�GHO�PyQ�L�HOV�FRVWXPV�
de vida havien entrat en crisi, que els grecs començaren a sen-
WLU�OHV�QHFHVVLWDWV�TXH�YROHQ�VDWLVIHU�OD�ÀORVRÀD�GH�OD�QDWXUDOHVD�
i l’ètica. Aquestes necessitats, però, no foren sentides totes al 
mateix temps. Les normes de conducta ancestrals no van ser 
T�HVWLRQDGHV�GH�PDQHUD�VHULRVD�ÀQV�TXH�QR�GHVDSDUHJXp�O·DQWL-
JD�YLVLy�GH�OD�QDWXUDOHVD��L��SHU�DTXHVW�PRWLX��HOV�SULPHUV�ÀOzVRIV�
es preocuparen principalment amb especulacions sobre el món 
que els envoltava. En el moment oportú, la lògica aparegué per a 
satisfer una nova necessitat. La investigació cosmològica havia 
SRUWDW��SHU�XQD�EDQGD��D�PDQLIHVWDU�XQD�jPSOLD�GLYHUJqQFLD�HQ-
tre la ciència i el sentit comú, divergència que era un problema 
TXH�H[LJLD�XQD�VROXFLy��L�SHU�O·DOWUD��REOLJDYD�HOV�ÀOzVRIV�D�HVWX�
diar els mitjans per a defensar llurs paradoxes dels prejudicis de 
la multitud ignorant. Més tard, l’interès prevalent en qüestions 
GH�OzJLFD�VXVFLWj�OD�T�HVWLy�VREUH�O·RULJHQ�L�OD�YDOLGHVD�GHO�FRQHL-
xement; mentre que, al mateix temps, l’enfonsament de la moral 
tradicional donava naixement a l’ètica. Així doncs, el període que 
SUHFHGHL[�O·DSDULFLy�GH�OD�OzJLFD�L�O·qWLFD�Wp�XQ�FDUjFWHU�SURSL�L�SRW�
ser tractat a part adequadament.1

,,��/D�YLVLy�WUDGLFLRQDO�GHO�PyQ

&DO�UHFRUGDU��SHUz��TXH�HO�PyQ�MD�HUD�PROW�YHOO�TXDQ�OD�ÀORVRÀD�
i la ciència començaren. En concret, el mar Egeu havia estat el 
bressol d’una civilització molt desenvolupada des del neolític en 
endavant, una civilització tan antiga com l’egípcia o la babilòni-
FD�� L�VXSHULRU�D�DTXHVWHV�HQ� OD�PDMRULD�GH�WUHWV�G·LPSRUWjQFLD��

1 Com es pot veure, Demòcrit queda fora del període delimitat d’aquesta 
PDQHUD��/D�SUjFWLFD�FRPXQD�GH�WUDFWDU�DTXHVW�FRQWHPSRUDQL�GH�6zFUDWHV�PpV�
MRYH�DPE�HOV� ©SUHVRFUjWLFVª�HQIRVTXHL[� WRWDOPHQW�HO�FXUV�GHO�GHVHQYROXSDPHQW�
KLVWzULF��'HPzFULW�YH�GHVSUpV�GH�3URWjJRUDV�� L�KD�G·DIURQWDU�HOV�SUREOHPHV�GHO�
coneixement i de la conducta de manera molt més seriosa del que havien fet els 
seus predecessors (vegeu Brochard, «Protagoras et Democrite», Arch. ii��S�������
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Cada dia resulta més clar que la civilització grega de l’últim pe-
UtRGH� IRX�EjVLFDPHQW�XQ�UHQDL[HPHQW� L�FRQWLQXDFLy�G·DTXHVWD��
encara que, indubtablement, rebé certs elements nous impor-
tats dels pobles menys civilitzats del nord, que durant un temps 
n’alentiren el desenvolupament. La població autòctona del medi-
terrani rebé innombrables intrusos i els hagué d’assimilar i ab-
sorbir en poques generacions, excepte en un estat com Esparta, 
que deliberadament es mantingué al marge d’aquest procés. En 
TXDOVHYRO�FDV��pV�JUjFLHV�D�DTXHVWD�UDoD�PpV�DQWLJD�TXH�WHQLP�
l’art i la ciència grega.1 És remarcable que cadascun dels ho-
mes dels quals estudiarem llur treball era joni, llevat d’Empè-
docles d’Agrigent, i aquesta excepció potser és més aparent que 
real. Agrigent fou fundada per la colònia ròdica de Gela, i el seu 
ǙɍǔǓǝǞǈǜ�HUD�URGL�� L�5RGHV��HQFDUD�TXH�RÀFLDOPHQW�GzULFD��KDYLD�
estat un centre de la primitiva civilització egea. Podem suposar 
sense por a equivocar-nos que els emigrants pertanyien en la 
seva majoria a l’antiga població més que no pas a la nova aris-
WRFUjFLD�GzULFD��3LWjJRUDV�YD�IXQGDU�OD�VHYD�VRFLHWDW�D�OD�FLXWDW�
aquea de Crotona, però ell mateix era un joni de Samos.

1 Vegeu Sir Arthur Evans, «The Minoan and Mycenean Element in Hellenic 
Life» (-��+��6� xxxii������L�VHJ����RQ�HV�GLX��S��������©(O�SREOH�TXH�GHVFREULP�D�OD�
QRYD�DXURUD�QR�pV�HO�GHO�QRUG�GH�SHOO�SjOòOLGD�³HOV�DTXHXV�GH�FDEHOOV�URVVRV— 
sinó, principalment, el de cabells i pell negra… del la qual els primers retrats 
es troben en les pintures murals minoiques i micènques». Però, si els grecs de 
l’època històrica foren el mateix poble que els «minoics», per què dubta Sir Ar-
thur Evans en anomenar grecs als minoics? Els doris i els aqueus no tenen cap 
característica especial perquè se’ls doni aquest nom, car els graes de Beòcia que 
el portaren a Cuma, pertanyeren a la raça més antiga. No puc donar un sentit 
PpV�LQWHOòOLJLEOH�D�OD�SDUDXOD�SUHKHOòOqQLF��6L�VLJQLÀFD�TXH�OD�UDoD�HJHD�V·DVVHQWj�
allí abans que qualsevol altra tribu aquea poc important que accidentalment 
GRQj�GHVSUpV�HO�QRP�D�WRWD�OD�QDFLy��DL[z�pV�FHUW��SHUz�LUUHOOHYDQW��6L�SHU�DOWUD�
part implica que hi ha un canvi important en la població del mar Egeu en una 
qSRFD�SRVWHULRU�D�OD�À�GH�O·qSRFD�QHROtWLFD��FRP�VRVWp�HO�PDWHL[�6LU�$UWKXU�(YDQV��
DL[z�QR�pV�FHUW��6L�VLJQLÀFD��FRP�pV�SUREDEOH��TXH�OD�OOHQJXD�JUHJD�IRX�LQWURGXwGD�
al mar Egeu per pobles procedents del nord, no hi ha cap evidència i és contrari 
a l’analogia. La llengua grega, com sabem, en el seu vocabulari és una parla 
mesclada com la nostra, però en la seva estructura essencial és més semblant a 
les llengües indoiranianes que a les llengües indoeuropees. Per exemple, l’aug-
PHQWDU�pV�FRP~�L�SHFXOLDU�DO�VjQVFULW��DO�SHUVD�DQWLF�L�DO�JUHF��/D�OOHQJXD�JUHJD�
QR�KD�G·KDYHU�GLIHULW�PROW�GHO�SHUVD�GHO�VHJRQ�PLOòOHQQL�D&��/D�GLVWLQFLy�SRSXODU�
entre llengües FHQWXP i VDWHP és enganyosa i basada en un fenomen secundari, 
FRP�HV�GHPRVWUD�SHO�IHW�TXH�OHV�OOHQJ�HV�URPjQLTXHV�V·KDJLQ�FRQYHUWLW�HQ�VDWHP 
en temps històrics. És important tenir present que el grec, com l’hindi antic i el 
persa antic, representa la consonant n en la paraula «cent» (ȲǔǋǞǦǗ�= VDWDP, sa�
WHP��PLWMDQoDQW�XQD�a��L�SHU�WDQW��HV�FODVVLÀFD�FRP�XQD�OOHQJXD�VDWHP�
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Així doncs, veurem que els grecs dels temps històrics que per 
primera vegada intentaren entendre el món, no estaven ni de 
bon tros emprenent la marxa en un camí inexplorat. Les restes 
arqueològiques de l’art egeu proven que ja havia d’haver existit 
una visió del món prou consistent, encara que no podem esperar 
UHVFDWDU�OD�HQ�GHWDOO�ÀQV�TXH� OHV� UHVWHV�VLJXLQ�GHV[LIUDGHV��/D�
FHULPzQLD�UHSUHVHQWDGD�HQ�HO�VDUFzIDJ�G·+jJLD�7UtDGD�UHYHOD�XQD�
LGHD�WRWDOPHQW�GHÀQLGD�GH�OD�PRUW��L�SRGHP�HVWDU�VHJXUV�TXH�HOV�
pobles de l’Egeu eren tan capaços de desenvolupar una especu-
lació teològica com ho foren els egipcis i els babilonis. Esperem 
trobar rastres d’això en temps posteriors i podem dir, al ma-
teix temps, que obres com els fragments de Ferecides de Siros 
són inexplicables, excepte com a supervivències d’aquest tipus 
d’especulació. No hi ha arguments per a suposar que aquestes 
havien estat prestades d’Egipte, encara que no hi ha dubte que 
WRWHV� DTXHVWHV� FLYLOLW]DFLRQV� DUFDLTXHV� V·LQÁXwUHQ�P~WXDPHQW��
Els egipcis podien haver agafat en préstec coses de Creta tan 
IjFLOPHQW�FRP�HOV�FUHWHQFV�G·(JLSWH��L�KL�KDYLD�XQD�OODYRU�GH�YLGD�
en la civilització del mar que d’alguna manera mancava en les 
civilitzacions dels grans rius.

Per altra banda, és clar que els invasors del nord havien as-
sistit al lliure desenvolupament del geni grec després de l’es-
fondrament de les poderoses monarquies dels primers temps, 
i per sobre de tot, al fre del creixement de la superstició que al 
ÀQDO�VXIRFDYD�%DELOzQLD�L�(JLSWH��4XH�KL�KDJXp�XQ�SHULOO�UHDO�TXH�
això succeís a Grècia és palès per algunes característiques de les 
UHVWHV�WUREDGHV�D�O·(JHX��3HU�DOWUD�EDQGD��HO�FXOWH�D�$SROòOR�VHP-
bla haver estat portat del nord pels aqueus,1 i en efecte, el que 
després es va anomenar religió olímpica, fou, pel que sabem, 
EjVLFDPHQW�GHULYDGD�G·DTXHVWHV�IRQWV��(Q�OHV�VHYHV�IRUPHV�DUWtV-
tiques, porta l’emprempta dels pobles mediterranis, i fou prin-
cipalment en aquestes formes que era invocat pels pobles del 
nord. Per ells no pogueren ser tan opressives com probablement 
ho havia estat l’antiga religió de l’Egeu. Va ser probablement a 
causa dels aqueus que els grecs mai no tingueren una casta 
sacerdotal, i això pot haver tingut alguna cosa a veure amb el 
naixement de la ciència entre ells.

1 Vegeu FarnEll, Cults of the Greek Status, vol. iv, 98 i seg.
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,,,��+RPHU

9HLHP� FODUDPHQW� O·HIHFWH� G·DTXHVWHV� LQÁXqQFLHV� HQ� +RPHU��
Encara que indubtablement ell pertanyia a l’antiga raça i empra-
va el seu llenguatge,1 canta per les corts dels prínceps aqueus, 
L�HOV�GpXV�L�KHURLV�TXH�JORULÀFD�VyQ�SULQFLSDOPHQW�DTXHXV�2 És 
per això que a l’èpica trobem tan pocs vestigis de la visió tradi-
cional del món. Els déus han esdevingut clarament humans i tot 
el primitiu ha desaparegut. Naturalment, queden vestigis de les 
SULPLWLYHV� FUHHQFHV� L� SUjFWLTXHV�� SHUz� VyQ� H[FHSFLRQDOV�� S’ha 
remarcat sovint que Homer no parla mai del costum primitiu 
GH�OD�SXULÀFDFLy�SHU�O·KRPLFLGL��(OV�KHURLV�PRUWV�VyQ�FUHPDWV�L�
no enterrats com els reis de les antigues estirps, i els fantasmes 
a penes tenen cabuda enlloc. Certament, a la Ilíada tenim el 
IDQWDVPD�GH�3jWURFOH�HQ�HVWUHWD�UHODFLy�DPE�O·~QLF�H[HPSOH�GH�
VDFULÀFL�KXPj�TXH�KL�KD�HQ�+RPHU��7DPEp�WUREHP�OD�Nekya al 
llibre onzè de l’Odissea.� Aquestes aparicions, de totes maneres, 
són rares, i podem suposar sense temor a equivocar-nos que al 
ÀQDO�� HQ�XQD�VRFLHWDW� FRP� OD�GHOV�SUtQFHSV�DTXHXV�SHOV�TXDOV�
cantava Homer, la visió tradicional del món ja estava desacre-
ditada en una època relativament arcaica,5 tot i que emergia de 
tant en tant.

1 Segurament aquesta hipòtesi és més senzilla que la que postula Sir arthur 
Evans «The Minoan and Mycenean Element in Hellenic Life» (-��+��6� xxxii��������
«una èpica minoica més primitiva que el grec féu seva». El dialecte èpic té molts 
punts de contacte amb el xipriota i l’arcadi, i és del tot improbable que els arca-
GLV�YLQJXHVVLQ�GHO�QRUG��+L�KD�SDUDOòOHOV�VXÀFLHQWV�SHU�OHV�SURHVHV�GHO�FRQTXHUL-
dor celebrades per un bard de la raça conquerida (ridgEway, (DUO\�$JH�RI�*UHHFH, 
vol. i��S��������([SOLFD�DL[z�HO�QRP�˰ƺǖǑǛǙǜ�‘hostatge’?

2 El professor ridgEway ((DUO\�$JH�RI�*UHHFH, vol. i�� S�������DÀUPD�TXH�HOV�
QRPV�HVSHFtÀFDPHQW�DTXHXV�FRP�$TXLOòOHV��2GLVVHX��ËDF��$LDQW��/DHUWHV�L�3HOHX�
no poden ser explicats per la llengua grega com ho són els noms de la raça més 
antiga com Heracles, Erictoni, Erisictó etc. No hi ha dubte que Agamèmnon i 
Menelau tenen noms grecs, però això és perquè Atreu devia el seu regnat al 
matrimoni de Pèlops amb una princesa de raça més antiga. És un exemple del 
procés d’assimilació que tingué lloc arreu.

� Hi ha vestigis d’idees cosmogòniques al ƯǓʑǜ�ȡǚǆǞǑ�(,O��xvi��
� S’ha atribuït el capítol xi de l’Odissea a una època anterior perquè se supo-

VD�TXH�FRQWp�LGHHV�zUÀTXHV��$�OD�OOXP�GHO�FRQHL[HPHQW�DFWXDO��DTXHVWD�KLSzWHVL�
pV�WRWDOPHQW�LQQHFHVVjULD��/HV�LGHHV�HQ�T�HVWLy�VyQ�PROW�SULPLWLYHV�L�SUREDEOH-
PHQW�IRUHQ�DFFHSWDGHV�D�O·(JHX��L�O·RUÀVPH�IRX��HQ�HVVqQFLD��XQ�UHQDL[HPHQW�GH�
les creences primitives. 

5 Sobre tot això, vegeu especialment rodhE, Psyche³, i,�S�����L�VHJ��� �3V\FKHë��
S�����L�VHJ���
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Quan arribem a Hesíode, sembla que entrem en un altre 
món. Sentim històries de déus que no sols són irracionals, sinó 
també repulsives, i són narrades amb tota seriositat. Hesíode fa 
dir a les Muses: «Sabem dir moltes mentides que semblen veri-
tat; però també sabem, quan volem, dir la veritat».1�$L[z�VLJQLÀFD�
que ell era conscient de la diferència entre l’esperit homèric i el 
seu. L’antiga despreocupació ha quedat enrere, i és important 
dir la veritat sobre els déus. Hesíode també sap que pertany a 
una època posterior i més trista que la d’Homer. En descriure les 
edats del món, introdueix una cinquena edat entre la de bronze 
i la de ferro. És l’edat dels herois, l’edat que cantava Homer. Era 
millor que la de bronze que la precedia, i molt millor que la que 
segueix, l’edat de ferro en la que viu Hesíode.2 Ell també sent 
que canta per a una altra classe de gent. Es dirigeix als pastors 
i agricultors de l’antiga raça, i els prínceps aqueus pels quals 
cantava Homer han esdevingut personatges remots que evoquen 
«malèvols auguris». El romanticisme i l’esplendor de l’edat mit-
MDQD�DTXHD�QR�VLJQLÀFDYHQ�UHV�SHU�DO�SREOH�FRP~��/D�YLVLy�SUL-
mitiva del món no havia desaparegut del tot per aquests homes; 
SHU�WDQW��SHU�OOXU�SULPHU�SRUWDYHX�YD�VHU�QDWXUDO�UHÁHFWLU�OD�HQ�
els seus poemes. És per això que en Hesíode trobem aquestes 
salvatges històries que Homer havia desdenyat. 

A pesar de tot, erraríem si veiéssim en la 7HRJRQLD una mera 
revifalla de l’antiga superstició. Estant afectat pel nou esperit, 
Hesíode no hi podia contribuir, i ell mateix esdevingué un pioner 
a pesar seu. Els rudiments del que creixia dintre de la ciència i 
la història jònica cal trobar-los en els seus poemes, i ell va fer 
més que ningú per accelerar el decaïment de les velles idees, que 
malgrat tot, volia aturar en el temps. La 7HRJRQLD és un intent 
de reduir totes les històries sobre els déus en un únic sistema, i 
el sistema resulta fatal, ja que és tan capritxós com la mitologia. 
A més, encara que l’esperit en què Hesíode tracta el seu tema és 
el de l’antiga raça, els déus als quals ell canta són en la major 

1 hEsíodE, 7KHRJ� 27 (les paraules del primer vers són un préstec de l’Odissea, 
xix��������/HV�0XVHV�VyQ�OHV�PDWHL[HV�TXH�LQVSLUDUHQ�+RPHU��HO�TXH�YRO�GLU�TXH�
+HVtRGH�HVFULYt�HQ�KH[jPHWUHV�L�HPSUj�HO�GLDOHFWH�qSLF�

2 $TXt�KL�KD�XQD�JUDQ�SHUVSLFjFLD�KLVWzULFD��9D�VHU�+HVtRGH�L�QR�HOV�QRVWUHV�
KLVWRULDGRUV�PRGHUQV�TXL�DÀUPj�SULPHU�TXH�O·©HGDW�PLWMDQD�JUHJDª�IRX�XQD�UXS-
tura del desenvolupament històric normal. 
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part els dels aqueus, i això introdueix en el seu sistema un ele-
PHQW�GH�FRQWUDGLFFLy�GHV�GHO�SULQFLSL�ÀQV�DO�ÀQDO��+HUzGRW�GLX�
TXH�+RPHU�L�+HVtRGH�FUHDUHQ�OD�WHRJRQLD�GHOV�KHOòOqQLFV��GRQDUHQ�
OOXUV�QRPV�DOV�GpXV�L�GLVWULEXwUHQ�HQWUH�HOOV�HOV�RÀFLV�L�OHV�DUWV�1 
i això és del tot cert. El panteó olímpic prengué el lloc dels déus 
PpV�DQWLFV�HQ�OD�PHQW�GHOV�KRPHV��L�DL[z�IRX�HQ�JUDQ�SDUW�JUjFLHV�
a la labor tant d’Hesíode com d’Homer. L’home corrent a penes 
reconeixia els seus déus en formes humanes, separats de totes 
les associacions locals que la poesia havia substituït pels objec-
tes de culte més antics. Aquests déus eren incapaços de satisfer 
les necessitats del poble, i aquest és el secret de la revifalla reli-
giosa que haurem de considerar més endavant.

9��&RVPRJRQLD

No és sols d’aquesta manera que Hesíode es mostra com un 
ÀOO�GHO�VHX�WHPSV��/D�VHYD�7HRJRQLD�és al mateix temps una cos-
mogonia, encara que aquí sembla que segueixi l’antiga tradició 
i no desenvolupi un pensament propi. En qualsevol cas, només 
PHQFLRQD�GXHV�JUDQV�ÀJXUHV�FRVPRJzQLTXHV��HO�&DRV�L�O·(URV��L�
no les relaciona amb el seu sistema. Realment, aquestes sem-
EOHQ�SHUWjQ\HU�DO�YHOO�VXEVWUDW�G·HVSHFXODFLy��/D�FRQFHSFLy�GHO�
Caos representa un esforç inequívoc per descriure el comença-
ment de les coses. No és una barreja sense forma, sinó més 
aviat, com indica la seva etimologia, un abisme de buidor molt 
obert on encara no existeix res.2 Podem estar segurs que aquesta 
idea no és primitiva. L’home primitiu no se sent cridat a formar 
una idea del començament de totes les coses; ell dóna per fet que 
DO�SULQFLSL�KL�KDYLD�XQD�FRVD�SHU�FRPHQoDU��/·DOWUD�ÀJXUD��OD�GH�
l’Eros, sens dubte estava destinada a explicar l’impuls que dóna 
lloc al naixement de tot el procés. Aquestes idees són clarament 
especulatives, però en Hesíode apareixen borroses i confuses. 

Tenim testimonis d’una abundant producció de cosmogonies 
durant tot el segle vi aC, i sabem algunes coses dels sistemes 
d’Epimènides, Ferecides� i Acusilau. Si hi va haver especula-
FLRQV� G·DTXHVW� WLSXV� ÀQV� L� WRW� DEDQV� G·+HVtRGH�� QR� KHP� GH�

1 hEròdot ii,�����)%0������S������
2 La paraula ǡǆǙǜ� HQ� UHDOLWDW� VLJQLÀFD� ¶EXLW·� R� ¶DELVPH·�� HO� ǡǆǝǖǋ�ǚǏǕǨǛǓǙǗ�de 

OD� 7HRJRQLD� UDSVzGLFD� �IUDJ�� �����*ULPP� O·KD� FRPSDUDW� DPE� HO�*LQQXQJD�*DS�
escandinau. 

� Pels fragments de Ferecides, vegeu diEls, Vorsokratiker, 71 B, i la interes-
sant explicació de gompErz, *UHHN�7KLQNHUV, vol. i, p. 85 i seg.
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GXEWDU�D�FUHXUH�TXH� OHV�SULPHUHV�FRVPRJRQLHV�zUÀTXHV� WDPEp�
es remunten a aquest segle.1 La característica comuna de tots 
aquests sistemes és l’intent de deixar enrere el buit i posar 
&URQRV�R�=HXV�HQ�HO�SULPHU� OORF��$L[z�pV�HO�TXH�$ULVWzWLO� WHQLD�
en la seva ment quan distingia els «teòlegs» d’aquells que eren 
PLJ� WHzOHJV� L� PLJ� ÀOzVRIV� L� SRVDYHQ� HO� 3HUIHFWH� 3ULPHU� FRP�
a principi de la generació.2 De qualsevol manera, és obvi que 
aquest mètode d’investigació és justament el contrari de la 
FLqQFLD� L�TXH�SRGULD�FRQWLQXDU� LQGHÀQLGDPHQW��GH�PDQHUD�TXH�
en aquesta investigació no tenim res a dir dels cosmogonistes, 
OOHYDW�HQ�HO�TXH�ID�UHIHUqQFLD�D�OD�LQÁXqQFLD�TXH�WLQJXHUHQ�VREUH�
el desenvolupament de les investigacions més serioses. 

9,��&DUDFWHUtVWLTXHV�JHQHUDOV�GH�OD�FRVPRORJLD�JUHJD

Com podem veure per llur literatura, els jonis estaven pro-
fundament impressionats per la transitorietat de les coses. En 
realitat, hi ha un pessimisme fonamental en llur perspectiva de 
la vida, com és natural en una època altament civilitzada i amb 
FRQYLFFLRQV�UHOLJLRVHV�QR�JDLUH�GHÀQLGHV��7UREHP�0LPQHUP�GH�
Colofó preocupat per la tristor de la vellesa que s’acosta, i més 
tard, el lament de Simònides que les generacions d’homes ca-
uen com fulles en el bosc, toca un acord que Homer ja havia 
entonat.�� $TXHVW� VHQWLPHQW� VHPSUH� WURED� OD�PLOORU� LOòOXVWUDFLy�
en el canvi de les estacions. El cicle de creixement i decadència 
és un fenomen molt més perceptible als països de l’Egeu que no 
SDV�DOV�GHO�QRUG��L�DOOj�DGRSWD�PpV�FODUDPHQW�OD�IRUPD�GH�JXHU-
ra de contraris; calent i fred, humit i sec. Aquest és, doncs, el 
punt de vista des del qual els primers cosmòlegs consideraren el 
món. L’oposició del dia i la nit, l’estiu i l’hivern, amb el suggestiu 
SDUDOòOHOLVPH�HQWUH�HO�VRQ�L�OD�YLJtOLD�L�HO�QpL[HU�L�HO�PRULU��pV�OD�
característica més destacada del món tal com ells el veien.�

1 Aquesta era l’opinió de Lobeck sobre l’anomenada «Teogonia rapsòdica» 
descrita per Damasci.

2 aristòtil, 0HW� Ƹ���������E����)%0������S�������
� Vegeu ButchEr, «The Melancholy of the Greeks», a 6RPH�DVSHFWV�RI�WKH�*UHHN�

7KLQNHUV��S������L�VHJ�
� Això ho ha posat de manifest el professor J. L. Myres en un treball intitulat 

«The Background of the Greek Science» (8QLYHUVLW\�RI�&KLFDJR�&KURQLFOH, vol. xxvi, 
Q~P������1R�FDO�GHULYDU�OD�GRFWULQD�GHOV�©FRQWUDULVª�G·XQD�©UHSUHVHQWDFLy�UHOLJLRVDª�
com fa Mr. Cornford en el primer capítol de )URP�5HOLJLyQ�WR�3KLORVRSK\. A Grècia 
aquestes forces apareixen totalment a part de consideracions d’aquest tipus. 
1DWXUDOPHQW��WDPEp�VyQ�LPSRUWDQWV�HQ�OD�PjJLD�DJUjULD�SHU�UDRQV�SUjFWLTXHV�
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Els canvis de les estacions els explicaven per la invasió d’un 
parell de contraris, el fred i la humitat, per l’altre parell, la 
calor i la sequedat, que al seu temps ocupen el lloc de l’altre. 
Naturalment, aquest procés era descrit en termes prestats de 
la societat humana, car en els primers temps la regularitat i 
FRQVWjQFLD�GH� OD�YLGD�KXPDQD�HUD�PROW�PpV�DFFHSWDGD�TXH� OD�
uniformitat de la naturalesa. L’home vivia en un cercle encantat 
de costum i llei social, però el món que l’envoltava semblava no 
estar sotmès a lleis. És per això que la invasió d’un contrari per 
un altre era considerat com a injustícia (ȡǎǓǔǉǋ���L�OD�FRQYHQLHQW�
observança del balanç entre ells com a justícia (ǎǉǔǑ���/D�SDUDX-
la posterior ǔǦǝǖǙǜ també tenia el seu origen en aquesta idea. 
3ULPHU�VLJQLÀFDYD�OD�GLVFLSOLQD�G·XQ�H[qUFLW��L�GHVSUpV�OD�FRQVWL-
tució ordenada d’un estat. 

$L[z��SHUz��QR�HUD�VXÀFLHQW��(OV�SULPHUV�FRVPzOHJV�QR�SRGLHQ�
trobar satisfactòria la visió del món com una contesa perpètua 
entre contraris. Sentien que tot això d’alguna manera havia de 
tenir un substrat comú del qual aquests haguessin sorgit i al 
qual haguessin de retornar de nou. Anaven a la recerca de quel-
com anterior als contraris, quelcom que persistís a través de 
tots els canvis i deixés d’existir en una forma per reaparèixer 
en una altra. Que aquest era realment l’esperit amb el qual en-
caraven llur investigació es mostra amb el fet que anomenaven 
aquest quelcom «immortal» i «imperible».1�6L��FRP�V·KD�DÀUPDW�
de vegades, llur interès principal hagués estat en el procés de 
creixement i canvi, difícilment podrien haver aplicat epítets tan 
carregats d’emoció poètica al que roman sol i inamovible en un 
PyQ� GH� FDQYL� L� GHFDGqQFLD�� $TXHVW� pV� O·DXWqQWLF� VLJQLÀFDW� GHO�
«monisme» jònic.2

1 aristòtil, 3K\V� Ʈ��������E�����ȡǒǆǗǋǞǙǗ�ǍʉǛ�ǔǋʏ�ȡǗʖǕǏǒǛǙǗ (VF��Ǟʑ�ȥǚǏǓǛǙǗ��ɾǜ�ǠǑǝǓǗ�
˕ƬǗǋǘʐǖǋǗǎǛǙǜ�ǔǋʏ�ǙɎ�ǚǕǏ˩ǝǞǙǓ�Ǟ̅Ǘ�ǠǟǝǓǙǕǦǍǣǗ, hipòlit, 5HI��i,������ǠǧǝǓǗ�ǞǓǗʉ�ǞǙ˸�ȡǚǏǉǛǙǟ̰�
ǞǋǧǞǑǗ�ǎ˕�ȡǉǎǓǙǗ�ǏɓǗǋǓ�ǔǋʏ�ȡǍǈǛǣ. Aquests epítets provenen de l’èpica, on�ȡǒǆǗǋǞǙǜ�ǔǋʏ�
ȡǍǈǛǣǜ és la frase usual per marcar la diferència entre els déus i els homes.

2 S’ha suggerit que el monisme atribuït pels escriptors posteriors als cosmò-
legs primitius es basa únicament en la distinció aristotèlica entre aquells que 
postulaven una sola ȡǛǡǈ� i aquells que en postulaven més d’una (3K\V� Ƭ, 2. 
���E����L�VHJ����SHUz�DL[z�QR�pV�HVWULFWDPHQW�KLVWzULF�L�VHUj�ER�FLWDU�XQ�WHVWLPRQL�
SUHDULVWRWqOLF��$�O·KLSRFUjWLF�ƻǏǛʏ�ǠǧǝǓǙǜ�ȡǗǒǛǨǚǙǟ�(Littré, vi,������)0%������S�����
llegim�Ǡǋǝǉ�ǞǏ�ǍʉǛ�ȶǗ�ǞǓ�ǏɓǗǋǓ�ɢǞǓ�ȵŽǝǞǓ��ǔǋʏ�ǞǙ˸Ǟ˕�ǏɓǗǋǓ�Ǟʑ�ȶǗ�ǔǋʏ�Ǟʑ�ǚˌǗ��ǔǋǞʉ�ǎʋ�Ǟʉ�ɝǗǦǖǋǞǋ�Ǚɩǔ�
ɞǖǙǕǙǍǇǙǟǝǓƤ�ǕǇǍǏǓ�ǎ˕�ǋɩǞ̅Ǘ�ɞ�ǖǇǗ�ǞǓǜ�ǠǆǝǔǣǗ�ȡǇǛǋ�ǏɓǗǋǓ�ǞǙ˸ǞǙ�Ǟʑ�ȶǗ�ǔǋʏ�Ǟʑ�ǚˌǗ��ɞ�ǎʋ�ǚ˸Ǜ��ɞ�ǎʋ�
ɮǎǣǛ��ɞ�ǎʋ�Ǎ˛Ǘ��ǔǋʏ�ȱǚǓǕǇǍǏǓ�ȶǔǋǝǞǙǜ�Ǟ̆�ȲǣǟǞǙ˸�ǕǦǍ̃�ǖǋǛǞǧǛǓǆ�ǞǏ�ǔǋʏ�ǞǏǔǖʎǛǓǋ��Ȧ�ǍǏ�ȵǝǞǓǗ�ǙɩǎǇǗ.
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9,,� ǠǧǝǓǜ
/D�FLqQFLD�MzQLFD�YD�VHU�LQWURGXwGD�D�$WHQHV�SHU�$QD[jJRUDV�

al temps del naixement d’Eurípides, i en ell s’hi troben nombro-
VRV�UDVWUHV�G·DTXHVWD�LQÁXqQFLD�1�3HU�WDQW��pV�VLJQLÀFDWLX�TXH�HQ�
un fragment on es descriu la beatitud de la vida consagrada a la 
UHFHUFD�FLHQWtÀFD��ɎǝǞǙǛǉǋ��2 Eurípides empri els epítets «immor-
WDO�L�LPSHULEOHª�TXH�$QD[LPDQGUH�KDYLD�DSOLFDW�D�OD�VXEVWjQFLD�
primera, i que els relacioni amb la paraula ǠǧǝǓǜ. El passatge és 
WDQ�LPSRUWDQW�SHU�D�OD�QRVWUD�LQYHVWLJDFLy�TXH�HV�FLWDUj�VHQFHU��

ɡǕǌǓǙǜ�ɢǝǞǓǜ�Ǟ˛ǜ�ɎǝǞǙǛǉǋǜ�
ȵǝǡǏ�ǖǆǒǑǝǓǗ��ǖǈǞǏ�ǚǙǕǓǞ̅Ǘ�
ȱǚʏ�ǚǑǖǙǝǧǗǋǜ�ǖǈǞ˕�Ǐɍǜ�ȡǎǉǔǙǟǜ�
ǚǛǆǘǏǓǜ�ɞǛǖ̅Ǘ��
ȡǕǕ�ŽȡǒǋǗǆǞǙǟ�ǔǋǒǙǛ̅Ǘ�ǠǧǝǏǣǜ�
ǔǦǝǖǙǗ�ȡǍǈǛǣ��Ǟǉǜ�ǞǏ�ǝǟǗǇǝǞǑ�
ǔǋʏ�ɢǚ˙�ǔǋʏ�ɢǚǣǜƤ�
ǞǙ˩ǜ�ǞǙǓǙǧǞǙǓǜ�ǙɩǎǇǚǙǞ˕�ǋɍǝǡǛ̅Ǘ�
ȵǛǍǣǗ�ǖǏǕǇǞǑǖǋ�ǚǛǙǝǉǐǏǓ.3

Aquest fragment és una clara evidència que en el segle v aC 
el nom de ǠǧǝǓǜ es donava a quelcom etern de què estava fet el 
PyQ��3HO�TXH�SRGHP�YHXUH��DL[z�HVWj�WRWDOPHQW�G·DFRUG�DPE�OD�
història d’aquesta paraula en la mesura en què ens és conegu-
da. El seu sentit primitiu és el de ‘matèria’ de la qual tot és fet, 
XQ�VHQWLW�TXH�SDVVD�IjFLOPHQW�DO�GH�OD�VHYD�©FRPSRVLFLyª��HO�VHX�
FDUjFWHU� JHQHUDO� R� FRQVWLWXFLy��$TXHOOV�SULPHUV� FRVPzOHJV�TXH�
buscaven quelcom «immortal i imperible», naturalment expres-
saven la idea dient que hi havia «una ǠǧǝǓǜ»� de totes les coses. 

1�9HJHX�PpV�DYDOO�������
2 Cf. plató, 3KDHG����a����)%0������S��������ǞǋǧǞǑǜ�Ǟ˛ǜ�ǝǙǠǉǋǜ�ǑůžǗ�ǎʍ�ǔǋǕǙ˸ǝǓ�ǚǏǛʏ�

ǠǧǝǏǣǜ� ɎǝǞǙǛǉǋǗ�� $TXHVWD� pV� OD� LQIRUPDFLy�PpV� DQWLJD� L� ÀGHGLJQD� VREUH� HO� QRP�
GRQDW�RULJLQjULDPHQW�D� OD�FLqQFLD��1R�SRVR�qPIDVL�HQ�HO� IHW�TXH�HOV� OOLEUHV�GHO�
primers cosmòlegs es citen generalment sota el nom de ƻǏǛʏ�ǠǧǝǏǣǜ, títols que 
probablement pertanyen a una època posterior.

� EurípidEs, frag. inc. 910. La paraula ǔǦǝǖǙǜ�DTXt�QDWXUDOPHQW�VLJQLÀFD�¶RUGH-
nacio’, ‘arranjament’, i ȡǍǈǛǣ�és genitiu. L’objecte de la investigació és HQ�SULPHU�
lloc el que és l’«ordenació de la ǠǧǝǓǜ immortal i eterna», i HQ�VHJRQ�OORF, com sor-
JHL[��$QD[jJRUDV��TXH�LQWURGXt�OD�FLqQFLD�MzQLFD�D�$WHQHV��KDYLD�SHUWDQJXW�D�O·HV-
FROD�G·$QD[tPHQHV����������$ULVWzWLO�GLX��3K\V� Ʈ��������E�����TXH�QR�VROV�$QD[L-
mandre, sinó la majoria dels ǠǟǝǓǙǕǦǍǙǓ�DSOLFDUHQ�HStWHWV�FRP�DTXHVWV�D�O·LOòOLPLWDW�

� aristòtil, 3K\V� Ƭ��������E 2 ǙɎ�ǖǉǋǗ�ǞǓǗʉ�ǠǧǝǓǗ�ǏɓǗǋǓ�ǕǇǍǙǗǞǏǜ�Ǟʑ�ǚˌǗ��ǙɔǙǗ�ɮǎǣǛ�ȿ�
ǚ˸Ǜ�ȿ�Ǟʑ�ǖǏǞǋǘʓ�ǞǙǧǞǣǗ, ƭ��������a 21�ǙɎ�ǖʋǗ�ǚ˸Ǜ��ǙɎ�ǎʋ�Ǎ˛Ǘ��ǙɎ�ǎ˕�ȡǇǛǋ�ǠǋǝǉǗ��Ǚɍ�ǎʋ�ɮǎǣǛ�ǙɎ�ǎ˕�
ȵǗǓǋ�ǞǙǧǞǣǗ��3DUPqQLGHV���ǙɎ�ǎʋ�ǚʊǗǞǋ�Ǟǋ˸Ǟǋ��(PSqGRFOHV��ǞʍǗ�ǠǧǝǓǗ�ǏɓǗǋǓ�ǞʍǗ�Ǟ̅Ǘ�ɡǗǞǣǗ�
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4XDQ�DL[z�YD�VHU�DEDQGRQDW�VRWD�OD�LQÁXqQFLD�GH�OD�FUtWLFD�HOHj-
tica, encara se seguí emprant l’antiga paraula. Empèdocles sos-
tenia que hi havia quatre matèries primeres, cadascuna amb la 
seva pròpia ǠǧǝǓǜ, mentre que els atomistes creien en un nombre 
LQÀQLW��D�OHV�TXDOV�WDPEp�DSOLFDYHQ�DTXHVW�WHUPH�1

El terme ȡǛǡǈ, que sovint és emprat per les nostres autoritats, 
en aquest sentit és purament aristotèlic.2 És molt natural que 
hagués estat adoptat per Teofrast i els escriptors posteriors; per 
a ells tot comença amb el passatge ben conegut de la )tVLFD en 
HO�TXDO�$ULVWzWLO�FODVVLÀFD�HOV�VHXV�SUHGHFHVVRUV�G·DFRUG�DPE�HO�
criteri de si van postular una o més ȡǛǡǋǉ.� Plató, però, mai no 
empra el terme en aquest sentit, i tampoc no apareix ni una sola 
YHJDGD�HQ�HOV�IUDJPHQWV�DXWqQWLFV�GHOV�SULPHUV�ÀOzVRIV��HOV�TXDOV�
s’estranyarien molt que suposéssim que l’havien emprat.

Si això és així, podem entendre per què els jonis anomenaven 
la ciència ƻǏǛʏ�ǠǧǝǏǣǜ� ɎǝǞǙǛǉǑ. Veurem que l’evolució del pensa-
ment que es pot traçar a través de les successives representa-
FLRQV�GH�FDGD�HVFROD��pV�VHPSUH�OD�TXH�FRQFHUQHL[�D�OD�VXEVWjQ-
cia primera,� mentre que l’astronomia i les altres teories són, 
EjVLFDPHQW��SUzSLHV�GH�FDGD�SHQVDGRU� LQGLYLGXDO��(O�SULQFLSDO�
LQWHUqV�GH�WRWV�HOOV�pV�OD�UHFHUFD�GHO�TXH�URPDQ�HQ�HO�ÁX[�GH�OHV�
coses.5

1 Per la història del terme ǠǧǝǓǜ,�vegeu l’apèndix i.
2 El professor w. a. hEidEl ha demostrat que els cosmòlegs podrien haver 

emprat el terme ȡǛǡǈ�en un sentit diferent al d’Aristòtil, a saber, com a ‘font’, 
¶GLSzVLW·�R�¶PDVVD�FROòOHFWLYD·�GHO�TXDO�GHULYHQ�OHV�FRVHV�SDUWLFXODUV��&ODVV��3KLO��
vii, p. ���� L� VHJ����0·DJUDGDULD�DFFHSWDU�DTXHVWD�RSLQLy�VL� WLQJXpV� OD�VHJXUHWDW�
que aquest terme hagués estat emprat pels cosmòlegs. Només en el cas d’Anaxi-
mandre hi ha una aparença que podria haver estat així, aparença que crec que 
pV�LOòOXVzULD��S������Q� ����$�PpV��'LHOV�KD�GHPRVWUDW�TXH�HO�SULPHU�OOLEUH�GH�OD�JUDQ�
obra de Teofrast tracta de l’ȡǛǡǈ�HQ�HO�VHQWLW�DULVWRWqOLF, i és molt improbable que 
la paraula fos emprada en un sentit per Anaximandre, i en un altre per la resta. 

� aristòtil,�3K\V� Ƭ��������E 15 i seg. És molt important tenir present que Teo-
IUDVW�L�HOV�VHXV�VHJXLGRUV�VLPSOHPHQW�DGRSWDUHQ�OD�FODVVLÀFDFLy�G·DTXHVW�FDStWRO��
que no té per què considerar-se històrica.

��6yF�FRQVFLHQW�GHO�FDUjFWHU�LQVDWLVIDFWRUL�GH�O·H[SUHVVLy�¶VXEVWjQFLD�SULPHUD·�
(ǚǛ̅ǞǙǗ�ɪǚǙǔǏǉǖǏǗǙǗ��� SHUz� HV� ID� GLItFLO� WUREDU�QH�XQD� DOWUD� GH�PLOORU�� /·DOHPDQ\�
8UVWRII es presta a menys confusió, però l’anglès stuff no és gaire satisfactori.

5 L’opinió d’o. gilBErt ('LH�0HWHRURORJLVFKHQ�7KHRULHQ�GHV�JULHFKLVFKHQ�Alter�
WXPV��/HLS]LJ��������VHJRQV�OD�TXDO�HOV�SULPHUV�FRVPzOHJV�SDUWLUHQ�GH�OD�WUDGL-
cional i popular «teoria dels quatre elements» deriva tota ella de l’ambigüitat del 
terme «element». Si amb ell es volen dir grans agregats de foc, aire, aigua i terra, 
no hi ha dubte que aquests foren distingits des d’un temps molt pretèrit. Però 
DL[z�QR�pV�HO�TXH�VLJQLÀFD�¶HOHPHQW·��ǝǞǙǓǡǏ˩ǙǗ��HQ�FRVPRORJLD��MD�TXH�DTXt�VLJQLÀFD�
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9,,,��0RYLPHQW�L�UHSzV

Segons Aristòtil i els seus continuadors, els primers cosmò-
legs també creien en un ‘moviment etern’ (ȡǉǎǓǙǜ� ǔǉǗǑǝǓǜ��� SHUz�
probablement aquesta és una manera molt personal d’exposar 
les coses per part d’Aristòtil. No és gens probable que els jonis 
diguessin res sobre l’eternitat del moviment en llurs escrits. En 
els primers temps no és el moviment sinó el repòs el que ha 
de ser explicat, i és improbable que l’origen del moviment fos 
GLVFXWLW�ÀQV�TXH�OD�VHYD�SRVVLELOLWDW�KDJXpV�HVWDW�QHJDGD��&RP�
veurem, aquesta negació va ser feta per Parmènides, i els seus 
successors, si acceptaven el moviment, es veien obligats a ex-
SOLFDU�FRP�V·RULJLQDYD��(QWHQF��GRQFV��TXH�O·DÀUPDFLy�G·$ULVWzWLO�
QRPpV�VLJQLÀFD�TXH�FDS�G·DTXHVWV�SULPHUV�SHQVDGRUV�QR�YD�VHQ-
tir la necessitat d’atribuir un origen al moviment. L’eternitat del 
moviment és una inferència essencialment correcta, però és en-
ganyosa en tant que comporta un refús deliberat a una doctrina 
que encara no ha estat formulada.1

Una pregunta més important és la de la naturalesa d’aquest 
moviment. És clar que ha d’haver existit abans del començament 
del món, ja que el moviment és el que dóna lloc a la seva gene-
UDFLy��3HU�WDQW��QR�SRW�LGHQWLÀFDU�VH�DPE�OD�UHYROXFLy�GL�UQD�GHO�
cel, com han fet molts autors, o amb qualsevol altre moviment 
SXUDPHQW�PXQGj�2 La doctrina pitagòrica, tal com s’exposa en 
el 7LPHX� de Plató, és que el moviment primitiu era irregular i 
desordenat, i veurem la raó per creure que els atomistes van 
DGVFULXUH�XQ�PRYLPHQW�G·DTXHVW�WLSXV�DOV�jWRPV��eV�FODU��GRQFV��

sempre quelcom irreductible amb una ǠǧǝǓǜ�pròpia. El que és realment notable 
és que els primers cosmòlegs passessin per alt la teoria dels «elements» en el 
sentit popular, i que només fos per accident que Empèdocles fos el primer en 
mantenir una pluralitat d’elements, seleccionant-ne els quatre que s’havien fet 
tradicionals, i això és el que féu desaparèixer la paraula «element» per a referir-se 
a grans agregats. 

1 Aquesta manera de pensar sovint s’anomena hilozoisme, però això encara 
és més enganyós. No hi ha dubte que els primers cosmòlegs deien unes coses 
VREUH�HO�PyQ�L�OD�VXEVWjQFLD�SULPHUD��TXH�GHV�GHO�QRVWUH�SXQW�GH�YLVWD��LPSOLTXHQ�
que estava dotada de vida, però una cosa molt diferent és atribuir un «poder 
SOjVWLFª�D� OD� ©PDWqULDª��(O�FRQFHSWH�GH� ©PDWqULDª�HQFDUD�QR�H[LVWLD�� L� HO�TXH�HV�
pressuposa de manera subjacent és només que tot, inclòs la vida, pot explicar-se 
PHFjQLFDPHQW��pV�D�GLU��SHU�FRVVRV�HQ�PRYLPHQW��$L[z�QR�HV�GLX�H[SOtFLWDPHQW��
sinó que es dóna per suposat.

2� $ULVWzWLO� IRX� HO� SULPHU� TXH� GRQj� HO� SDV� IDWtGLF� G·LGHQWLÀFDU� HO� ©PRYLPHQW�
etern» amb la revolució diürna dels cels.

� plató, 7LP����a��)%0������S������
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que en aquest estadi del pensament no s’ha d’atribuir cap mo-
YLPHQW�UHJXODU�R�FODUDPHQW�GHÀQLW�D�OD�VXEVWjQFLD�SULPHUD�GHOV�
cosmòlegs primitius.1

,;��(O�FDUjFWHU�VHFXODU�GH�OD�FLqQFLD�MzQLFD

En tot això no hi ha rastres d’especulacions teològiques. Ja 
hem vist que a Jònia hi va haver una ruptura total amb la pri-
mitiva religió egea, i que el politeisme olímpic mai no tingué un 
assentament ferm en la ment jònica. Per tant, és del tot erroni 
buscar els orígens de la ciència jònica en idees mitològiques de 
cap tipus. Indubtablement, hi havia alguns vestigis de les velles 
FUHHQFHV�L�SUjFWLTXHV�HQ�DTXHOOHV�SDUWV�GH�*UqFLD�TXH�QR�KDYLHQ�
caigut sota el domini dels invasors del nord, i veurem que aques-
WHV�IRUHQ�UHDÀUPDGHV�DPE�O·RUÀVPH�L�DOWUHV�PLVWHULV��SHUz�HO�FDV�
de Jònia era diferent. Va ser només després de la vinguda dels 
aqueus que els grecs foren capaços d’establir assentaments a la 
FRVWD�GH�O·VLD�0HQRU��TXH�HOV�KDYLD�HVWDW�WDQFDGD�SHOV�KLWLWHV�2 
i allí no hi havia cap mena de substrat tradicional. A les illes de 
l’Egeu era diferent, però Jònia va ser un país sense passat. Això 
H[SOLFD�HO�FDUjFWHU�VHFXODU�GH�OD�SULPHUD�ÀORVRÀD�MzQLFD�

No ens hem de deixar confondre per l’ús de la paraula ǒǏǦǜ 
en els fragments que han sobreviscut. És cert que els jonis la 
YDQ�DSOLFDU�D�OD�©VXEVWjQFLD�SULPHUDª�L�DO�PyQ�R�DOV�PRQV��SHUz�
DL[z�QR�pV�PpV�QL�PHQ\V�VLJQLÀFDWLX�TXH�O·~V�GHOV�HStWHWV�GLYLQV�
«immortal» i «imperible» als quals ja hem fet referència. En sentit 
UHOLJLyV��OD�SDUDXOD�©GpXª�VHPSUH�VLJQLÀFD�HQ�SULPHU�OORF�L�SULQ-
cipalment un objecte de culte, però ja en Homer aquest havia 
GHL[DW�GH�VHU�O·~QLF�VLJQLÀFDW��/D�7HRJRQLD d’Hesíode és la millor 
evidència d’aquest canvi. És clar que la majoria dels déus que 

1 Tal com ho entenc, el professor W. A. Heidel considera el «moviment 
etern» com una rotació o moviment del vòrtex (ǎǉǗǑ��� SHU� OD� VXSRVLFLy� TXH� HV�
fa difícil pensar que un pensador tan primitiu com Anaximandre «distingís 
HQWUH� HO�PRYLPHQW� SULPRUGLDO� GH� O·DLUH� LQÀQLW� L� HO�PRYLPHQW� SULPLWLX� GHO� FRV-
mos», (vegeu el seu article, «The ǎǉǗǑ� in Anaximenes and Anaximander», Clas�
VLFDO�3KLORORJ\, i��S��������3HU�DOWUD�EDQGD��HP�VHPEOD�TXH�TXDOVHYRO�TXH�VRV-
tingui que el món s’ha generat, ha d’haver fet aquesta distinció, especialment 
si també sosté la doctrina dels mons innombrables. Com veurem més en-
davant, jo adopto l’opinió del professor Heidel que el «moviment primitiu del 
cosmos» fou rotatori en els primers sistemes cosmològics, però no «etern», 
L� QR� FUHF� TXH� SXJXHP� LQIHULU� UHV� G·HOO� FRP� D� PRYLPHQW� SUHPXQGj�� H[FHS-
te que ha d’haver estat d’una naturalesa tal que pogué donar lloc a la ǎǉǗǑ. 

2 Vegeu hogarth, Ionia and the East��S�����L�VHJ�


