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PLATONISME

I
PLATONISME

1. El tres Regnes de Plató

Plató uní en el seu sistema el que hi havia de 
YDOXyV�HQ�HOV�VLVWHPHV�GH�ÀORVRÀD�TXH�O·KDYLHQ�SUH-
cedit. Podem començar, doncs, immediatament 
DPE�3ODWy�HO�QRVWUH�HVEyV�SUHOLPLQDU�GH�OD�ÀORVRÀD�
grega.

3ODWy�GLYLGHL[�O·H[LVWqQFLD�HQ�GRV�JUDQV�5HJQHV��
el que pot ser captat pels sentits, el «sensible», «to 
aisthêon», i el que pot ser entès, el «cognoscible», 
©WR�QRrWRQª��8Q�H[DPHQ�UjSLG�GHO�PyQ�GHOV�VHQWLWV�
revela el problema de l’U i dels Molts: perquè tot 
REMHFWH�pV�X�HQ�OD�PHVXUD�TXH�pV�XQ�REMHFWH��L�DL[z�
no obstant, una pluralitat en les seves qualitats. 
Quina és la distinció més fonamental? La prime-
UD�ÀORVRÀD�JUHJD�KDYLD�GRQDW�GLIHUHQWV�UHVSRVWHV�D�
aquesta qüestió, però cap de les seves conclusions 
no satisfeia del tot Plató. L’ésser, l’«ousia», com a 
tal, no podia, pensava ell, ser atribuït a UHV�ÀQLW��
al contrari, l’«esdevenir», la «gènesi» era una des-
cripció correcta del món fenomènic. Plató prosse-
guí per reduir aquesta distinció en els seus termes 
pitagòrics, el Limitat i l’Il·limitat. Donat que aques-
tes dues concepcions es troben unides en la d’un 
QRPEUH�GHÀQLW��OD�YHULWDW�GH�OHV�FDWHJRULHV�GH�O·8�L�
GHOV�0ROWV�pV�OOXU�XQLWDW��OOXU�PL[WXUD��L�UHSUHVHQWD�
correctament l’etern procés d’esdevenir que es pot 
veure en el món fenomènic.
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/D�XQLWDW�V·DSOLFDUj�FRUUHFWDPHQW�DO�PyQ�LQWHO�
ligible, l’únic que té autèntic Ésser, essent «ésser 
H[LVWHQWª��©UDyª�L�©H[LVWqQFLDª��©2QW{V�RQ��/RJRV��2X-
sia».

La Pluralitat, al contrari, s’ha d’aplicar a la ma-
tèria sense forma, sense olor, caòtica, la «hulê» de 
OD�TXDO� HV� IRUPj�HO�PyQ��'·DTXHVWD�PDQHUD�DUUL-
EHP� D� XQ� WHUFHU� 5HJQH� GH� O·H[LVWqQFLD�� TXH� DL[z�
QR�REVWDQW�QRPpV�SRW� VHU�GLVWLQJLW�KDYHQW� H[LVWLW�
abans de la creació o formació del món fenomènic.

$L[t��GRQFV��3ODWy�UHFRQHL[�WUHV�5HJQHV�GH�O·H[LV-
tència: «el que esdevé (el món sensible), allò en el 
qual esdevé (la matèria), i allò del qual és copiat (el 
món intel·ligible)». Déu és el Pare, la raó i «del qual 
VRUJHL[ª�� HO� ©KRWKHQ�SKXHWDLª� GHO�PyQ�� OD�PDWqULD�
és la mare i la dida, la causa concomitant, l’«En 
K{� JLJQHWDL� WR� JLJQRPHQRQª� GHO�PyQ�� L� G·DTXHVWD�
manera el món és la descendència de Déu i de la 
Matèria.

Però no hem d’errar en analitzar aquest món 
intel·ligible, aquest «cognoscible», «to noêton». La 
frase donada anteriorment, «allò del qual és copi-
at», implica que algú copia quelcom: que la deïtat 
copia les idees o arquetips. Hi ha doncs, per sobre 
del món intel·ligible pròpiament dit, encara un al-
WUH�5HJQH�G·H[LVWqQFLD��OD�'HwWDW��OD�TXDO��HQ�OD�WHU-
minologia pitagòrica citada anteriorment seria la 
Ment, el «Nous», el principi o «causa», l’«aiton» del 
món fenomènic.

3HU� WDQW�� WHQLP� TXDWUH� 5HJQHV� GH� O·H[LVWqQFLD��
la Deïtat, el món de les Idees, el món dels sentits i 
OD�PDWqULD��3HUz�GRQDW�TXH�O·XOWLP�KD�GHL[DW�G·H[LV-
tir des de la creació del món fenomènic com a tal, 
UHVWHQ�WUHV�5HJQHV�GH�O·H[LVWqQFLD�TXH�DOJXQD�YHJD-
da han estat referits com la Trinitat platònica: el 
«Nous» o la Deïtat, el món intel·ligible de les Idees 
i el món dels sentits, el «sensible», «to aisthêtikon». 
Que aquest apel·latiu és pobre i inadequat és clar 
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SHO� IHW� TXH� HO� PDWHL[� 3ODWy� QR� HO� UHFRQHL[LD�� (O�
món dels sentits, el suposat tercer membre de la 
WULQLWDW�pV�O·~QLF�ÀOO�HQJHQGUDW��©+XLWRV�PRQRJHQrVª�
GH�OD�GHwWDW��O·©(LN{Q�WRX�7KHRXª��©={RQ�DwGLRQ�NDL�
noêton», és un «segon» Déu, «futur» abans de la 
VHYD�JqQHVL�L�©FUHDWª�GHVSUpV�G·DTXHVWD��©XQD�'HwWDW�
benaurada».

'RQDW�TXH�HO�PyQ�GH�OHV�LGHHV�pV�XQ�©={RQ�DwGL-
on kai noêton», un «organisme etern i intel·ligible», 
HO�PyQ�GHOV�VHQWLWV�pV�XQ�©={RQ�HQQRXQª��XQ�©RU-
ganisme intel·ligible», un ésser vivent raonable, ha-
vent reduït el principi creador del «Nous» la matèria 
FDzWLFD��QHFHVVjULD�L�©DORJRVª��PDWqULD�LUUDFLRQDO��D�
una imatge del món de les Idees.

D’aquesta manera, el problema de l’U i dels 
Molts aparentment estava solucionat: essent tot 
objecte u en vista de la seva semblança amb la idea 
G·DFRUG�DPE�OD�TXDO��FRP�D�SDWUy��KD�HVWDW�FUHDGD��
o molts en vista a la matèria sense forma que ha 
estat la condició de la seva organització.

2. El món arquetípic de les idees

(Q�H[SOLFDU�TXq�YRO�VLJQLÀFDU�3ODWy�DPE�HO�VHX�
món de les idees, hem de tenir en compte el fet 
TXH�HOO�DFFHSWD�OD�LGHQWLÀFDFLy�G·HVVHU�L�SHQVDU�GH�
Parmènides. Com a conseqüència, el seu «món in-
WHOòOLJLEOHª�pV�HO�PyQ�GH�O·H[LVWqQFLD�YHUWDGHUD��L�WRW�
H[LVWHL[�HQ�OD�PHVXUD�TXH�SDUWLFLSD�G·DTXHVWD�H[LV-
tència. Una idea és el que fa cavall un cavall i ar-
EUH�XQ�DUEUH��EUHXPHQW��pV�XQD�QRFLy�JHQHUDO��XQ�
universal, una espècie o gènere que habita sense 
canvis enmig de tots els canvis dels individus als 
TXDOV�V·DSOLFD��$L[t�GRQFV��HO�PyQ�GH�OHV�LGHHV�HVWj�
©HQ� HO� OORF� VXSUDFHOHVWHª�� ©(Q� WRS{� KXSHUXUDQL{ª��
PpV� HQOOj� GH� WRW� FDQYL�� PROW� PpV� HQOOj� G·DTXHVW�
món, separat dels objectes que hi participen. Les 
Idees són arquetips, «paradigmes», «Paradeigmata» 
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de tota qualitat i de tota cosa, estant moltes ide-
HV�DO�PDWHL[�WHPSV�HQ�XQD�L�OD�PDWHL[D�FRVD��FRP�
«just» i «alt» en un «home». Aquestes Idees estan 
coordinades, essent entitats diferents, malgrat que 
HVWDQ� RUGHQDGHV� MHUjUTXLFDPHQW� GHV� GHO� JqQHUH�
PpV�HOHYDW�D�OHV�HVSqFLHV�PpV�EDL[HV��SHUTXq són 
O·H[LVWqQFLD�� O·pVVHU�� O·REMHFWLX� L� HO� À� GH� WRW� HO� TXH�
HVWj� VXEVXPLW� VRWD� G·HOOHV�� $L[z� QR� REVWDQW�� VyQ�
SHQVDPHQWV� SDVVLXV� L� VHQVH� HQHUJLD�� QRPpV� VyQ�
objectes de contemplació, lluny del món.

3. El món de la matèria

6L�HO�PyQ� LQWHOòOLJLEOH�� O·©8ª�pV� O·H[LVWqQFLD�UHDO��
VH�VHJXHL[�TXH�OD�PDWqULD��OD�©3OXUDOLWDWª�pV�QR�H[LV-
tència. Per tant, és absurd anomenar el sistema 
ÀORVzÀF�GH�3ODWy�XQ�GXDOLVPH��/D�PDWqULD��©+XOrª��
O·LQGHWHUPLQDW�� QRPpV� Wp� SUHGLFDWV�QHJDWLXV�� HVWj�
mancada de forma i qualitat, i no pot ser apre-
hesa pels sentits. Només pot ser espai, la forma de 
O·H[WHULRULWDW��pV�D�GLU��FRH[LVWqQFLD�L�VHT�qQFLD�QR�
ordenada. És una forma buida esperant un con-
WLQJXW�TXH�V·KL�LPSULPHL[L��1R�pV�UHV��és una abs-
WUDFFLy�GH�OD�UHDOLWDW��DL[z�QR�REVWDQW�pV�QHFHVVLWDW�
absoluta, i encara que no és capaç d’oposar-se al 
poder diví, pot destorbar la seva obra.

4. L’univers

El món sensible és el món més bell possible, 
estant modelat d’acord amb el més perfecte dels 
patrons, amb la millor cura. «Ell era bo, i en un 
ésser bo no hi ha mai enveja de res, sinó que sen-
se enveja desitjava que tot fos tan semblant a ell 
com fos possible.» Hem vist que el món sensible 
HUD�XQ�©RUJDQLVPH�LQWHOòOLJLEOHª��©={RQ�HQQRXQª��(Q�
conseqüència, és capaç de pensar: i aquesta és la 
FDUDFWHUtVWLFD�GH�OD�PHQW��L�OD�PHQW�H[LVWHL[�HQ�XQD�
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jQLPD�L�XQD�jQLPD�HQ�XQ�FRV��'H�OD�PDWHL[D�PDQH-
ra que un jove no hauria de manar un vell, la ment 
mana el cos, essent la ment del món més vella que 
el cos del món. Per tant, l’univers és un ésser vi-
YHQW�� DPE� XQD� jQLPD� UDFLRQDO� SHQHWUDQW� HO� VHX�
cos. Regula i harmonitza el món, perquè, igual que 
HOV� FRVVRV�SHUWDQ\HQ�D� O·XQLYHUV� ItVLF�� OHV� jQLPHV�
KXPDQHV�SURFHGHL[HQ�GH�OHV�jQLPHV�GH�O·XQLYHUV�

L’univers creat d’aquesta manera és format 
per dos cercles, amb un centre comú en diferents 
SODQV��HO�FHUFOH�LQWHULRU�HVWj�VXEGLYLGLW�HQ�VHW�FHU-
cles movent-se en direccions oposades a la del cer-
FOH�H[WHULRU��$TXt�WHQLP�OHV�HVWUHOOHV�À[HV�L�HOV�VHW�
planetes amb llurs òrbites.

5. El grau de les idees

+DYHQW�H[SOLFDW�OD�QDWXUDOHVD�GH�OHV�LGHHV��HQV�
resta descriure els graus i la dignitat que ocupen. 
Totes juntes formen un «món intel·ligible», un «lloc 
intel·ligible», un «organisme intel·ligible», «Kosmos 
QRrWRVª��XQ�©7RSRV�QRrWRVª��XQ�©={RQ�QRrWRQª��/D�
FDXVD�G·XQD�FRVD�QR�pV�OD�FRQGLFLy�GH�OD�VHYD�H[LV-
tència sinó el seu propòsit, i el propòsit últim dels 
propòsits és el governant de totes les idees, el «ba-
VLOHXVª��HO�UHL�GHO�FHO��©'RSKLD��=HXVª��3ODWy�FRPELQD�
DTXt� OD�0HQW�G·$QD[jJRUDV� L�HO�%p�©$JDWKRQª�GHOV�
PHJjULFV�L�6zFUDWHV�HQ�XQD�©(SHNHLQD�WrV�2XVLDVª��
XQ� ©TXHOFRP�PpV�HQOOj�GH� O·H[LVWqQFLDª��XQD�H[LV-
WqQFLD�PpV� HQOOj� GH� WRW� pVVHU�� SDUWLFLSDQW� OD� LGHD�
de l’ésser, «ousia». Aquest ésser és alhora Ment i 
Bé: un ésser conscient, bo, la idea de la unitat ab-
VROXWD�H[FORHQW�WRWD�SOXUDOLWDW��XQ�DVVROLPHQW�JOR-
ULyV�GHOV�VRPQLV�HOHjWLFV��$TXHVWD�FRQFHSFLy�GH�OD�
'HwWDW�O·HOHYD�D�XQ�5HJQH�VHSDUDW�G·H[LVWqQFLD�SHU�
sobre de totes les altres idees.

S’ha dubtat molt que aquesta hagi estat la con-
cepció de Plató. Aquest, el Creador, ha estat iden-
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WLÀFDW�DPE�DO�,GHD�GH�%p��GRQDW�TXH�DPEGyV�KDQ�
estat anomenats per Plató «el millor dels éssers in-
WHOòOLJLEOHV�L�HWHUQV�H[LVWHQWVª��(OO�PDWHL[�pV�HO�SDWUy�
que copia en la creació, perquè és diu que copia 
un patró etern. Per tant, el món és anomenat un 
«Déu sensible», una «imatge de l’intel·ligible» i «una 
LPDWJHª�GHOV�GpXV�HWHUQVª��=HOOHU�FUHX�TXH�OHV�LGHHV�
no poden dependre de Déu sense afectar llur auto-
H[LVWqQFLD��'pX�QR�SRW�VHU�GHSHQGHQW�GH�OHV�LGHHV�
SHU�OD�PDWHL[D�UDy��L�DPEGós no es poden coordinar 
sense crear un dualisme del qual Plató no sap res. 
En conseqüència, Déu i la idea de Bé són idèntics. 
$TXHVWD�RSLQLy�GH�=HOOHU�FUHD�PpV�GLÀFXOWDWV�GH�OHV�
TXH�H[SOLFD��SHUTXq�QR�H[SOLFD�HO� OOHQJXDWJH�FLWDW�
més amunt i ens permet que preguntem per què va 
ser la idea de Bé i no una altra idea la que prengué 
la tasca d’un Creador? Per què diverses idees sepa-
rades no creen universos separats?

I a més, un creador com el que hem descrit es 
necessita absolutament per Plató en la seva física. 
/HV� LGHHV� VyQ� YHUWDGHUHV� H[LVWqQFLHV� L� OD�PDWqULD�
pV�QR�H[LVWqQFLD��L�DPEGXHV�HVWDQ�VHSDUDGHV��&RP�
V·LQIRQGUj�HO�SULQFLSL�UDFLRQDO�HQ�OD�PDWqULD�SHU�IHU�
ne un organisme racional si no és que Déu, que 
contempla la idea, les genera com un poeta en ell 
PDWHL[�L�G·DTXHVWD�PDQHUD��SHU�GLU�KR�DL[t��OHV�HQ-
carna? Perquè Plató no té un principi d’emanacio-
nisme que l’ajudi, com tenia Aristòtil.

6. L’ànima humana

+HP�YLVW�TXH�O·jQLPD�GH�O·XQLYHUV�HQJHQGUj�OHV�
jQLPHV� KXPDQHV�� $L[z� QR� REVWDQW�� WHQLP� DOWUHV�
H[SOLFDFLRQV�GH� OOXU� FUHDFLy�TXH�GHVFULXHQ�TXH�HO�
&UHDGRU�FRPSRQJXp�jQLPHV�KXPDQHV�HQ�HO�PDWHL[�
UHFLSLHQW�HQ�HO�TXDO�KDYLD�FRPSRVW�O·jQLPD�GH�O·XQL-
vers, essent la diferència que els elements emprats 
HUHQ�PHQ\V�SXUV��L�GHVSUpV�GH�FUHDU�OHV��HO�&UHDGRU�
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DWULEXt� D� FDGD� jQLPD� OD� VHYD� HVWUHOOD� DSURSLDGD��
'·DTXHVWD�PDQHUD��O·jQLPD�PyQ�L�FDGD�jQLPD�KX-
mana són germanes i no relacionades com a mare 
L�ÀOOD�

&DGD�jQLPD�pV�FRPSRVWD�GH�WUHV�SDUWV��/D�SUL-
mera és raó, «to logistikon», que té la seva seu en 
HO�FDS�L�pV�O·zUJDQ�GHO�FRQHL[HPHQW��/D�VHYD�UHJX-
lació moderada és la virtut, el contrari a la seva 
YLUWXW�pV�HO�YLFL�� OD� IROOLD��/D�VHJRQD�SDUW�GH� O·jQL-
ma atén totes les necessitats del cos i el seu nom 
és «Epithumêtikon». És el seu òrgan de percepció 
i té�OD�VHX�D�O·DEGRPHQ��HO�SOH[H�VRODU���$�DTXHVWD�
SDUW�GH�O·jQLPD�'pX�KD�DIHJLW��HQ�HO�IHWJH��XQ�zUJDQ�
GH�FRQHL[HPHQW�LQWXwWLX�L�SUHVHQWLPHQWDO��/·H[HUFL-
FL�PRGHUDW�G·DTXHVWD�SDUW�GH� O·jQLPD�pV� OD�YLUWXW��
©6{SURVLQrª��O·DXWRFRQWURO��L�HO�VHX�KjELW�FRQWUDUL�pV�
HO�YLFL��©$NRODVLDª��OD�LQWHPSHUjQFLD��)LQDOPHQW��WH-
QLP�OD�WHUFHUD�SDUW�GH�O·jQLPD��©7R�7KXPRHLGrVª��OD�
SDUW�FRUDWMRVD��SUHSDUDGD�SHU�OHV�GHwWDWV�VHFXQGj-
ries, presumiblement per l’Ànima-món, i és l’òrgan 
HO�PRGHUDW�H[HUFLFL�GHO�TXDO� OD�YLUWXW�és «Andria», 
el coratge, oposat al vici, «Deilia», la covardia. La 
quarta virtut, «Dikaiosunê», la justícia, és la relació 
FRUUHFWD�HQWUH�OHV�WUHV�YLUWXWV��L�TXDQ�V·H[HUFHL[HQ�
vers Déu esdevé «Hosiotês», santedat o pietat, atès 
TXH�HO�À�GH�O·KRPH�pV�DVVHPEODU�VH�D�'pX��TXH�pV�
DEVROXWDPHQW�ER��$L[z�pV� OD� IHOLFLWDW��/D�YLUWXW�pV�
OD�VDOXW��O·RUGUH�L�O·KDUPRQLD�GH�O·jQLPD��L�SHU�WDQW�
hauria de ser seguida independentment de conse-
T�qQFLHV�L�GH�FjVWLJV��SHUTXq�FRPHWUH�LQMXVWtFLD�pV�
SLWMRU�TXH�SDWLU�OD�G·XQ�DOWUH��$TXHVWD�ÀORVRÀD�GH-
mana la racionalitat de l’home sencer.

$L[z�QR� REVWDQW�� HQ�XQD� YLGD� LQGLYLGXDO� HQ� OD�
WHUUD��OD�LQMXVWtFLD�HQ�OHV�jQLPHV�pV�SDWHQW��'pX�pV�
just: en conseqüència aquesta vida no pot ser tota 
OD�YLGD��/·jQLPD�H[LVWHL[� WDQW�DEDQV�FRP�GHVSUpV�
d’aquesta vida, transmigra a través de totes les for-
PHV�G·DFRUG�DPE�OD�LQH[RUDEOH�MXVWtFLD��6L�O·jQLPD�
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G·XQ�VDYL�HUUD�� OD�VHYD�SURSHUD�UHHQFDUQDFLy�VHUj�
HQ� HO� FRV� G·XQD� GRQD�� VL� O·jQLPD� SHUVLVWHL[� HQ� HO�
VHX�FDPt�HTXLYRFDW�� OD�SURSHUD�UHHQFDUQDFLy�VHUj�
HQ�XQ�DQLPDO��6L�SHUz�XQD�jQLPD��GXUDQW�GLYHUVHV�
UHHQFDUQDFLRQV�WULD�O·HVWXGL�GH�OD�ÀORVRÀD��DYLDW�HV-
GHYLQGUj�DOOLEHUDGD�SHUPDQHQWPHQW�GH�OD�QHFHVVL-
tat de la reencarnació.

(O�SODHU�QR�pV�QHFHVVjULDPHQW�ER��ÀQV�L�WRW�SRW�
VHU�GROHQW�� OD�PRGHUDFLy�L� OD�VDOXW�GH�O·jQLPD�VyQ�
SODHQWV� HQ� HOOHV�PDWHL[HV�� (O� SODHU� HQ� HOO�PDWHL[�
HVWj�RSRVDW�DQWLWqWLFDPHQW�D�WRW�FRQHL[HPHQW�YHU-
tader.
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II
ARISTOTELISME

1. Plató i Aristòtil

3HU� WDO� G·HQWHQGUH� $ULVWzWLO� VHUj� ~WLO� YHXUH� HOV�
punts de contacte i de diferència que tingué amb el 
seu gran mestre.

Ambdós estaven d’acord que la matèria era in-
determinada, el camp per a tota pluralitat, la cau-
sa concomitant, el principi femení, la mare i dida 
del món. Aquí se separen. Amb Plató la matèria 
pV�QR�H[LVWqQFLD��EXLGRU��HO�EXLW� ©HQ�HO�TXDOª�� ©(Q�
K{ª��$PE�$ULVWzWLO� OD�PDWqULD�pV� LQFRPSOHWD��VXE-
desenvolupada, «dunamis» o poder i possibilitat. 
©([�KRXª��©D�SDUWLU�GH�OD�TXDOª��/D�PDWqULD�VHJRQV�
$ULVWzWLO�pV�PROW�PpV�UHDO�TXH�SHU�D�3ODWy��HO�VLVWH-
ma d’Aristòtil es pot descriure com un monisme, el 
de Plató com un dualisme.

Amb Plató les idees eren transcendents per so-
EUH�GHO�PyQ�TXH�HQ�SDUWLFLSDYD��(UHQ�DXWRH[LVWHQWV��
REMHFWLYDPHQW�UHDOV��$PE�$ULVWzWLO��WRWD�H[LVWqQFLD�
objectiva, a part de la immanència en les coses en 
les quals participaven, els era negada. Només eren 
les essències de les espècies, energia, «energeia», 
forma. Aquests universals es realitzen ells matei-
[RV�HQ�OD�PDWqULD�L�HV�SDUWLFXODULW]HQ�HQ�FRVHV�

La matèria o potencialitat, i forma o energia, es-
tan tan íntimament unides que la realitat en resul-
ta com un tercer principi. Aquesta unió invariable 
és la ©VXEVWjQFLD� SHUFHSWLEOHª�� FRP� O·HVWjWXD� TXH�
resulta de la unió del bronze amb la forma. En tota 
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realitat, per tant, podem distingir el movent i el 
mogut, l’actiu i el passiu. D’aquesta manera, tota 
UHDOLWDW�pV�WHOHROzJLFD��WHQLQW�XQ�À�R�REMHFWLX�DO�TXDO�
es GLULJHL[�� FRP� O·LPDQW� HV�PRX� FDS� DO� IHUUR�� 8Q�
objectiu teleològic és l’autèntica raó del moviment 
L�GH�FDGD�FDQYL�GH� OD�PDWqULD��TXH�pV� O·H[LVWqQFLD�
real. Ara tenim un principi que és una solució sa-
tisfactòria a la pregunta sense resposta de Plató de 
SHU�TXq�OHV�LGHHV�HVWDYHQ�LPSUHVHV�HQ�OD�PDWqULD��
perquè aquí tenim una activitat intencional, oscil-
lant entre totes les octaves de la creació, els princi-
pis movents i els principis moguts.

Aquesta concepció, que és original d’Aristòtil, és 
OD�GHO�GHVHQYROXSDPHQW��TXH�ÀQDOPHQW�VROXFLRQD-
va el problema recorrent de l’U i dels Molts que 
SHUVHJXLD�OD�ÀORVRÀD�JUHJD��L�TXH�3ODWy�QRPpV�UH-
SODQWHMj�HQ�QRXV�WHUPHV�

D’aquesta manera, la realitat és l’essència 
GHO� IHQRPHQ�� O·HVVHU�� O·«ousia» esdevé essència, 
HO� ©TXH� SRW� VHU� TXH� H[LVWHL[Lª�� ©7R� WL� rQ� HLQDLª�� L�
tota aparença és la realització de l’essència. El 
simple i inert «esdevenir» de Plató ha esdevingut 
el «desenvolupament» viu tan aviat com se n’agafa 
una visió teleològica. Aquesta autorealització de 
l’essència en el món-sensible s’anomena entelèquia, 
«Entelecheia», i té lloc sota quatre principis��PDWq-
ULD�� IRUPD�� À� L� FDXVD�� (OV� GRV� SULPHUV� G·DTXHVWV�
SULQFLSLV�HV�UHIHUHL[HQ�D�OHV�FRVHV�UHODFLRQDGHV�OHV�
unes amb les altres, els dos segons a les coses in-
dividuals.

2. La Deïtat

Quan ens preguntem per l’origen del moviment 
dels principis movents, de nou es respon que hi ha 
G·KDYHU�XQ�SULQFLSL�PRYHQW��$L[z�QR�REVWDQW��GR-
QDW�TXH�QR�SRGHP�DQDU�D�XQ�UHJUpV�D�O·LQÀQLW��KHP�
G·DQDU�D�XQ�SULPHU�PRWRU��HOO�PDWHL[�LPPzELO��TXH�


