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PRESENTACIÓ

/·REUD�TXH�DUD�SUHVHQWHP�pV�XQ�GHOV� WUHEDOOV�PpV�VLJQLÀ-
FDWV�GHO�ÀOzOHJ�HGLPEXUJXqV�-RKQ�%XUQHW��3UHFLVDPHQW�-RKQ�
Burnet (1863-1928) IRX� XQ� GHOV�PpV� HPLQHQWV� ÀOzOHJV� FOjV-
sics escocesos del seu temps, un temps en què Europa vivia 
un ÀQDO�GH�PyQ, a cavall entre els segles xix i xx. Juntament 
DPE�HO�ÀOzVRI�$OIUHG�(��7D\ORU�������������IRX�FDSGDYDQWHU�GH�
l’anomenada escola escocesa, la qual es caracteritzà sobretot 
per l’accent posat en la interpretació de la doctrina socràti-
ca continguda en els diàlegs de Plató. Burnet treballava des 
G·XQD�SHUVSHFWLYD��HQ�JHQHUDO��PpV�ÀOROzJLFD�L�KLVWzULFD��7D\ORU��
HQ� FDQYL�� KR� IHLD� GHV� G·XQD� SHUVSHFWLYD�PpV� DYLDW� ÀORVzÀFD��
/D�SUHSDUDFLy�ÀOROzJLFD�GH�%XUQHW�IRX�PROW�QRWDEOH��SULPHU�YD�
HVWXGLDU�D�OD�8QLYHUVLWDW�G·(GLPEXUJ��OD�VHYD�FLXWDW�QDWDO��PpV�
endavant al prestigiós Balliol College d’Oxford, on es va llicen-
FLDU���������'HVSUpV�G·XQ�EUHX�SHUtRGH�GH�SURIHVVRU�GH�OODWt�D�
Edimburg, va començar a exercir de professor de grec: primer, 
D�OD�8QLYHUVLWDW�GH�6W��$QGUHZV��������������FRP�D�DVVLVWHQW�
GHO�SURIHVVRU�/HZLV�&DPSEHOO��������������GHVSUpV�D�OD�FjWH-
dra del mateix Campbell, en la qual va romandre la resta de la 
VHYD�YLGD�DFDGqPLFD�ÀQV�D�OD�MXELODFLy��������������ÀQDOPHQW��
L�SHU�SRF�WHPSV��ÀQV�D�OD�VHYD�OD�PRUW��YD�VHU�SURIHVVRU�HPqULW�
GH�OD�PDWHL[D�8QLYHUVLWDW�GH�6W��$QGUHZV��������������0DL�QR�
es mogué de St. Andrews: hi tenia molt bones relacions perso-
nals amb els col·legues i era, al capdavall, un espai de treball 
òptim per al seu estudi de l’antiguitat clàssica, en una Europa 
convulsa per la Gran Guerra. Fou membre de prestigioses ins-
WLWXFLRQV�FRP�DUD�HO�0HUWRQ�&ROOHJH�G·2[IRUG�������������L�OD�
%ULWLVK�$FDGHP\�GH�/RQGUHV�������������

D’entre els nombrosos treballs de John Burnet el que ha 
estat de llarg el més consultat és, de ben segur, l’edició críti-
ca, en cinc volums, del Corpus platonicum, publicada dins la 
FROòOHFFLy�2[IRUG�&ODVVLFDO�7H[WV��������������8QD�REUD�G·XQD�
importància cabdal per a l’estudi de Plató. En acabar l’edició 
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del Corpus platonicum la Universitat de Harvard li va oferir una 
FjWHGUD��TXH�HOO�GHFOLQj���������(Q�O·DFWXDOLWDW�2[IRUG�&ODVVLFDO�
7H[WV��DWHQHQW�HO�QRX�HVWDW�GHOV�HVWXGLV�ÀOROzJLFV��V·KD�SURSR-
sat dur a terme una nova edició crítica del Corpus platonicum. 
Tanmateix, de moment, tan sols n’ha aparegut el primer vo-
lum, publicat per E. A. Duke, W. F. Hicken, W. S. M. Nicoll, D. 
B. Robinson i J. C. G. Strachan, aviat farà prop d’una vinte-
QD�G·DQ\V���������/·HGLFLy�FRPSOHWD�GHO�Corpus platonicum de 
-RKQ�%XUQHW�KD�HVWDW��GRQFV��ÀQV�DO�SUHVHQW��OOHYDW�GHO�SULPHU�
volum, l’edició crítica de la qual s’han servit i encara se’n ser-
veixen gairebé tots els estudiosos del Corpus platonicum, llevat 
d’algun diàleg platònic del qual amb posterioritat se n’ha pu-
blicat alguna edició crítica més extensa i més documentada, 
com, per exemple, les del mateix John Burnet del )HGy��������
i de l’(XWLIUy�$SRORJLD�&ULWy���������L�O·HGLFLy�GHO�*zUJLDV d’E. R. 
'RGGV��������

Si resseguíssim la cronologia de les primeres edicions dels 
OOLEUHV�PpV�VLJQLÀFDWLXV�GH�-RKQ�%XUQHW�HQV�DGRQDUtHP�GHO�ÀO�
FRQGXFWRU� TXH�KD� JXLDW� HO� VHX� WUHEDOO� GH�ÀOzOHJ� L�KLVWRULDGRU�
GHO�PyQ�FOjVVLF��VREUHWRW�GH�O·jPELW�ÀORVzÀF�JUHF��������Early 
Greek Philosophy��������7KH�(WKLFV�RI�$ULVWRWOH�������������Pla�
tonis Opera �2[IRUG�&ODVVLFDO�7H[WV���������Plato: Phaedo��������
Greek Philosophy I. Thales to Plato���������7KH�6RFUDWLF�'RFWULQH�
of the Soul �FRQIHUqQFLD�QRWDEOH���������3ODWR��(XWK\SKUR��$SROR�
J\�RI�6RFUDWHV��&ULWR��L�������Platonism. Tot i que l’obra de John 
Burnet tingué, sobretot en alguns volums, més d’una edició, 
DPE�PRGLÀFDFLRQV� LPSRUWDQWV��D� WUDYpV�G·DTXHVWD�FURQRORJLD�
podem resseguir una preocupació doble, que la trobem reuni-
da en /D�ÀORVRÀD�JUHJD��'H�7DOHV�D�3ODWy: d’una banda, la preo-
cupació pels orígens del pensament grec, que determina com al 
SULPHU�SHQVDPHQW�©FLHQWtÀFª��L��GH�O·DOWUD��OD�SUHRFXSDFLy�SHU�OD�
importància del pensament socràtic tal i com aquest és expo-
sat en els diàlegs de Plató, els quals són rellegits a la llum de la 
VHYD�UHODFLy�DPE�OD�©FLqQFLDª�L�OD�GRFWULQD�DWULEXwGD�D�6zFUDWHV�

(O�FDUjFWHU�GH�©FLHQWtÀFª�GHO�SHQVDPHQW�ÀORVzÀF�JUHF�pV�XQ�
dels eixos explicatius fonamentals tant de la Early Greek Phi�
losophy� ������� FRP�GH� OD�Greek Philosophy I. Thales to Plato 
��������3UHFLVDPHQW�pV�DTXHVW�FDUjFWHU�©FLHQWtÀFª�HO�TXH�%XUQHW�
llegeix com a novetat radical del pensament grec, sense prece-
GHQWV�HQ�FDS�PpV�FXOWXUD��QL�HQ�OD�PpV�OOXQ\DQD�GH�O·ÌQGLD���3HU�
DL[z�%XUQHW�OOHJHL[�DTXHVWD�©DXURUDª�GHO�SHQVDPHQW�JUHF�FRP�
XQD�PHQD�GH�©PLUDFOH�JUHFª��©(O�FHUW�pV�³HQV�GLX³�TXH�HVWHP�
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molt més a prop de subestimar l’originalitat dels grecs que no 
pas d’exagerar-la, i no sempre tenim present el poc temps que 
SUHQJXp�HVWDEOLU�OHV�OtQLHV�TXH�OD�LQYHVWLJDFLy�FLHQWtÀFD�KD�VH-
JXLW�VHPSUH�GHVSUpV�ª�/D�ÀORVRÀD�QR�pV�SUzSLDPHQW�QL�PLWRORJLD�
QL�FLqQFLD��SHUz��VHJRQV�%XUQHW�� ©OD�ÀORVRÀD�HVWj� tQWLPDPHQW�
OOLJDGD�DPE�OD�FLqQFLD�SRVLWLYDª��6RVWp�TXH�HOV�SULPHUV�ÀOzVRIV�
grecs són els precursors de la ciència moderna i, en particular, 
esmenta els noms de Copèrnic, Galileu, Kepler, Leibniz i New-
ton. Precisament «la ciència moderna comença allí on els grecs 
OD� YDQ� GHL[DUª�� eV� EHQ� FHUW�� $UD� Ep�� DTXHVWD� pV� XQD� OHFWXUD�
que té tota la semblança d’un moviment lector retroactiu: es 
SDUWHL[�GH�OD�GHWHUPLQDFLy�GHO�TXH�pV�OD�©FLqQFLD�PRGHUQDª�L�HV�
mira de llegir el pensament dels primers pensadors grecs com 
D�SUHFHGHQW�G·DTXHOOD�©FLqQFLD�PRGHUQDª��$TXHVWD�LQWHUSUHWDFLy�
modernitzant dels pensadors grecs es recolza en una lectura 
de tradició llargament britànica segons la qual la font de tot 
coneixement es troba en l’experiència. Segons Burnet, la meto-
GRORJLD�GH�TXq�VH�VHUYHL[�OD�©FLqQFLD�PRGHUQDª�MD�OD�SRGHP�WUR-
bar de manera incipient en els pensadors grecs: l’observació, 
l’experimentació, l’explicació racional, l’argumentació lògica, 
l’ús de la matemàtica, la formulació d’hipòtesis per «salvar les 
DSDUHQFHVª�L��ÀQDOPHQW��OD�YHULÀFDFLy��8QD�OHFWXUD�ÀGHO�DOV�WH[-
tos però possiblement mediatitzada per la «modernitat cien-
WtÀFDª�� FHUFDQW� GH� SURYDU� HQ� HOV� WH[WRV� GHOV� SHQVDGRUV� JUHFV�
una certa premodernitat. Certament Burnet reconeix sempre 
el caràcter hipotètic de la seva lectura, cosa que l’honora i fa 
d’ell un lector obert al text i a altres lectures, és a dir, al diàleg 
fecund sobre els textos.

Respecte del pensament socràtic, cal parar esment en el fet 
que Burnet el fa néixer i desenvolupar a partir del material 
aplegat en el Corpus platonicum. Efectivament, Plató és llegit 
per John Burnet com l’única font amb valor històric de cara 
a conèixer el pensament de Sòcrates. No tenia per testimo-
QLV� GHO� 6zFUDWHV� KLVWzULF� QL� $ULVWzIDQHV�� QL� ;HQRIRQW�� QL�� VR-
EUHWRW��$ULVWzWLO��D�TXL�DOJXQV� �FRP�DUD�=HOOHU��KDYLHQ�DWRUJDW�
ÀQV�DTXHOO�PRPHQW�HO�PpV�JUDQ�YDORU�KLVWzULF��%XUQHW�VRVWHQLD�
que aquests testimonis depenien sobretot de la font platònica, 
D� OD�TXDO�HUHQ�PpV�R�PHQ\V�ÀGHOV�� L�QR�GXEWD�D�DÀUPDU�TXH�
$ULVWzIDQHV�L�;HQRIRQW�RIHULHQ�XQD�LPDWJH�SODWzQLFD�GH�6zFUD-
tes distorsionada. En l’obra platònica s’hi poden llegir, doncs, 
DPE�IRQDPHQW�KLVWzULF��VHJRQV�%XUQHW��GRV�ÀOzVRIV��6zFUDWHV�
L�3ODWy��$TXHVW�YDORU�WHVWLÀFDGRU�GH�O·REUD�GH�3ODWy�GH�FDUD�DO�
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coneixement del pensament socràtic porta Burnet a engrandir 
OD�ÀJXUD�GH�6zFUDWHV�SHUTXq�DEDQGRQj�HO�6zFUDWHV�QRPpV�PR-
ralitzant i el dotà de consistència intel·lectual, és a dir, li atri-
EXt�GRFWULQHV�PpV�PDUFDGDPHQW�ÀORVzÀTXHV��OHV�GRFWULQHV�GH�
les formes, de la immortalitat de l’ànima i de la reminiscència 
()HGy���GH�O·DPRU��El Convit i Fedre��L�GH�OD�SROLV�LGHDO��Repúbli�
ca���'H� IHW��QR�VHUj�ÀQV�DOV�GLjOHJV�DQRPHQDWV�GH�PDGXUHVD�
�FRQFUHWDPHQW�ÀQV�DO�Teetet�� TXH�-RKQ�%XUQHW� IDUj� FRLQFLGLU�
l’inici del pensament pròpiament platònic. Els arguments del 
nostre autor llegeixen el text platònic com a expressió d’una 
veritat històrica sense subratllar-ne la seva dimensió literària, 
FRVD�TXH�HQ�GLÀFXOWD�OD�VHYD�LQWHUSUHWDFLy��$PE�OD�VHYD�OHFWX-
ra socràtica fonamentada en el Corpus platonicum i, de retop, 
amb la seva lectura de Plató vol evitar un cert «escepticisme 
GHVHVSHUDQoDWª�HQ�HO�TXDO�HOO�PDWHL[�FRQIHVVD�TXH�YD�HVWDU�D�
punt de caure. Amb tot, altres lectures de Plató són ben possi-
bles. Fou Léon Robin un dels primers platonistes que ben aviat 
L�DPE�PpV�ULJRU�H[HJqWLF� L�ÀORVzÀF�GLVFXWt� OHV�LQWHUSUHWDFLRQV�
socràtiques de John Burnet. Ens hem d’afanyar a dir que avui 
gairebé ningú no defensa els posicionaments exegètics ni les 
interpretacions hermenèutiques del nostre autor, malgrat que 
van ser un revulsiu d’enorme força i interès en el seu present, 
i que no poden deixar de ser tinguts en compte.

L’obra que ara presentem, /D�ÀORVRÀD�JUHJD��'H�7DOHV�D�3OD�
Wy recull aquests eixos interpretatius fonamentals que acabem 
G·HVPHQWDU�GH�O·REUD�GH�-RKQ�%XUQHW��HO�FDUjFWHU�©FLHQWtÀFª�GHO�
SHQVDPHQW�ÀORVzÀF�JUHF��HO�UHOOHX�ÀORVzÀF�DWRUJDW�D�6zFUDWHV�
que troba el seu fonament històric en els textos del Corpus 
platonicum i la determinació d’allò que conformava el pensa-
ment pròpiament platònic, recolzat en els diàlegs de maduresa. 
Amb tot, amb /D�ÀORVRÀD�JUHJD��'H�7DOHV�D�3ODWy�Burnet ha 
eixamplat l’abast històric i els horitzons hermenèutics que en 
/·DXURUD�GH�OD�ÀORVRÀD�JUHJD�OLPLWDYD�D�OD�ÀORVRÀD�GHOV�SULPHUV�
pensadors grecs. Al llibre li dedicà molts anys de preparació, 
sobretot a la part dedicada a Sòcrates i a Plató. Com ell mateix 
reconeix, després d’haver aparegut la segona edició de L’aurora 
GH�OD�ÀORVRÀD�JUHJD���������HO�OOLEUH�,�GHO�YROXP�TXH�SUHVHQWHP��
/D�ÀORVRÀD�JUHJD��'H�7DOHV�D�3ODWy, GHGLFDW�HQWHUDPHQW�D�OD�ÀOR-
VRÀD�GHOV�SULPHUV�SHQVDGRUV�JUHFV��UHVXOWDYD�HQ�JUDQ�PDQHUD�
innecessari, tot i que fa servei al lector, que pot disposar en un 
VRO�YROXP�GH�WRW�HO�SHQVDPHQW�JUHF�ÀQV�D�3ODWy��'H�IHLD�PpV�GH�
vint-i-cinc anys que Burnet es proposà d’escriure una obra que 
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pogués tractar a fons el pensament de Sòcrates i de Plató que 
hi havia a l’interior del Corpus platonicum. I, sobretot, no volia 
deixar els seus estudiants sense un coneixement del veritable 
pensament de Plató: «El meu objectiu principal per ara ha estat 
ajudar els estudiants que volen adquirir un coneixement de 
primera mà del que Plató diu realment en els diàlegs de madu-
resa. En la mesura que ells s’acontentin a conèixer quelcom de 
la República i dels primers diàlegs, el platonisme serà per a ells 
XQ�OOLEUH�WDQFDWª��'H�IHW��%XUQHW�DFDED�DTXHVW�VHX�YROXP�DPE�
XQ�SXQW�G·LQVDWLVIDFFLy��©/·H[SOLFDFLy�GRQDGD�GH�OD�ÀORVRÀD�PD-
dura de Plató és necessàriament magra i en certa mesura hipo-
tètica. Com que és així, només puc dir que el fenomen que s’ha 
GH�´VDOYDUµ�VyQ�HOV�HVFULWV�GH�3ODWy�L�OHV�DÀUPDFLRQV�G·$ULVWzWLO�L�
d’altres que el van conèixer, i l’única aprovació o desaprovació 
TXH�DGPHWHQ�OHV�KLSzWHVLV�pV�OOXU�HÀFjFLD�SHU�D�H[SOLFDU�ORV��1R�
poden ser comprovades d’altra manera. Personalment, he tro-
EDW�DTXHVWHV�KLSzWHVLV�HÀFDFHV�HQ�HO�FXUV�GH�O·HVWXGL�SODWzQLF�
durant almenys vint anys. No pretenc més que això, però no 
menys. No vull imposar les meves conclusions al lector, que ha 
d’experimentar-ho per ell mateix. Certament, trobarà que val 
OD�SHQDª�

Aquesta traducció catalana d’Harold Roig sembla donar la 
UDy�D�-RKQ�%XUQHW�HQ�DTXHVW�©YDO�OD�SHQDª��5HFRUGHP�TXH�+D-
rold Roig coneix molt bé al professor John Burnet perquè a ell 
devem també la traducció catalana de /·DXURUD�GH�OD�ÀORVRÀD�
JUHJD���������

Antoni Bosch-Veciana
Universitat Ramon Llull
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PREFACI

La preparació d’aquest llibre va ser iniciada ara fa uns anys, 
però fou interrompuda pel meu treball en el Lexicon Platonicum, 
que ha resultat ser una tasca més formidable del que pensava 
en un principi. He d’agrair a l’editor d’aquesta sèrie i als editors 
llur indulgència generosa en aquestes circumstàncies.

Desgraciadament, en alguns aspectes m’he vist obligat a 
tractar algunes parts de la matèria en una forma que no admet 
arguments detallats i encara menys, controvèrsia. La segona 
edició del meu Early Greek Philosophy (EGP!�1 fa en gran mesu-
ra innecessari el Llibre I, però hi ha algunes parts del Llibre III 
on he hagut d’exposar les meves conclusions de manera crua 
amb l’esperança que tindré una oportunitat posterior de dis-
cutir llurs bases. El meu objectiu principal per ara ha estat 
ajudar els estudiants que volen adquirir un coneixement de 
primera mà del que Plató diu realment en els diàlegs de madu-
resa. En la mesura que ells s’acontentin a conèixer quelcom de 
la República i dels primers diàlegs, el platonisme serà un llibre 
tancat per a ells.

No he volgut presentar els noms grecs llatinitzats. No hi veig 
res d’avantatjós i molts desavantatges en escriure Herakleitos 
com Heraclitus. Sovint porta a què sigui anomenat el seu nom 
com l’emperador Herakleitos sovint és disfressat com Hera�
clius. Per altra banda, els títols llatins dels diàlegs de Plató són 
paraules angleses. Theaitetos d’Atenes és més conegut amb 
HO�ERQLF�QRP�TXH�OL�YD�WULDU�HO�VHX�SDUH�(XSKURQLRV��SHUz�©HOª�
Theaetetus és tan anglès com Thessalonians. De fet, crec que 
mai no arribarem a un acord sobre aquesta matèria, aquí no-
més vull explicar la meva manera de fer.

1 Hi ha traducció catalana de la quarta edició amb el títol L’aurora de la 
ÀORVRÀD�JUHJD, Edicions Enoanda, col·lecció Episteme 8. 
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i llatins de Joan Alberich i Montserrat Ros, ed. Enciclopèdia 
Catalana.
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INTRODUCCIÓ

I

Ningú no reeixirà mai del tot a escriure una història de 
OD� ÀORVRÀD�� GRQDW� TXH� OHV� ÀORVRÀHV�� FRP� OHV� REUHV�G·DUW� són 
quelcom intensament personal. De fet, Plató creia que cap ve-
ULWDW�ÀORVzÀFD�QR�SRGLD�VHU�FRPXQLFDGD�HQ�DEVROXW�SHU�HVFULW��
només ho podia ser per algun tipus de contacte immediat en 
TXq�XQD�jQLPD�SRJXpV�HQFHQGUH�XQD�ÁDPD�HQ�XQD�DOWUD�jQL-
PD��$YXL��WUDFWDQW�GH�OD�ÀORVRÀD�GHOV�SULPHUV�WHPSV��HQV�WUR-
EHP�WRWDOPHQW�FRQÀQDWV�D�OHV�LQIRUPDFLRQV�HVFULWHV��L�DTXHV-
tes normalment són fragmentàries i sovint de segona mà o de 
dubtosa autoritat. Aquesta també està escrita en un llenguatge 
que com a molt només entenem a mitges, i que s’ha emmotllat 
D�LQÁXqQFLHV�TXH�HQ�OD�VHYD�PDMRULD�VyQ�IRUD�GHO�QRVWUH�DEDVW��
Per tant, només serà en la mesura que l’historiador pugui re-
produir el contacte platònic de les ànimes que la seva obra 
tindrà algun valor. En certa mesura això és possible. La fe reli-
giosa sovint sembla capaç de passar a través de les barreres de 
l’espai i el temps, i així aprehendre el seu objecte directament, 
però aquesta fe és quelcom personal i incomunicable, i de la 
mateixa manera, la reconstrucció històrica del passat per part 
de l’historiador només és vàlida per a ell sol. No és una cosa 
que pugui donar als altres ja feta. No hi ha res de misteriós en 
DTXHVW�DVSHFWH�GH�OD�LQWHUSUHWDFLy�ÀORVzÀFD�GH�OD�IH�UHOLJLRVD��
Al contrari, tot coneixement té el mateix caràcter. En el cas 
TXH�HQV�RFXSD��DL[z�VLJQLÀFD�TXH�O·KRPH�TXH�GHFLGHL[�GHGLFDU�
OD�VHYD�YLGD�HQ�VLPSDWLD�DPE�HOV�ÀOzVRIV�DQWLFV�1 de vegades es 
trobarà amb una convicció que el força, i que només pot repre-
sentar molt imperfectament en un cert nombre de referències a 
peu de pàgina. A menys que l’enumeració dels passatges sigui 
PpV�FRPSOHWD�³L�PDL�QR�KR�SRW�VHU³��L�FDGD�SDVVDWJH�V·H[SOL-
TXL�GH�OD�PDWHL[D�PDQHUD�³TXH�GHSqQ�TXH�HV�OOHJHL[L�D�OD�OOXP�
d’altres innombrables passatges no conscientment presents en 

1 Això és el que plató anomena Ǟʑ�ǝǟǐ˛Ǘ (Ep. vii, 341c���SHUz�SHQVD�HQ�HOV�
vius, no en els morts.
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OD�PHPzULD³��OHV�DQRPHQDGHV�SURYHV�QR�SURGXLUDQ�HO�PDWHL[�
efecte a dues ments diferents. Aquest és el sentit pel qual la 
LQYHVWLJDFLy�ÀOROzJLFD��FRP�TXDOVHYRO�DOWUH�WLSXV�G·LQYHVWLJDFLy��
demana un acte de fe. eV�FODU�SHUz��TXH�a aquell que no ha 
tingut una experiència idèntica, no se li pot demanar que repe-
teixi aquest acte a un altre, i per aquesta raó les històries de la 
ÀORVRÀD�VRYLQW�VyQ�PpV�XQ�GHVWRUE�TXH�XQD�DMXGD��6HPEOD�TXH�
QRPpV�VLJXLQ�XQ�REVWDFOH�RQ�MD�Q·KL�KD�VXÀFLHQWV�

3HUz��WRW�L�TXH�XQD�KLVWzULD�GH�OD�ÀORVRÀD�pV�LPSRVVLEOH��KL�
ha algunes tasques que en certa mesura es poden portar a ter-
me, i que llur èxit pot ajudar a preparar el camí per a una visió 
més directa. En primer lloc, hi ha algunes qüestions externes 
que poden ser determinades amb una exactitud considerable 
L�TXH�QR�HVWDQ�PDQFDGHV�G·LPSRUWjQFLD��eV�PpV�SUREDEOH�TXH�
HQWHQJXHP�FRUUHFWDPHQW�XQ�ÀOzVRI�VL�FRQHL[HP�HO�WHPSV�TXH�
YD�YLXUH�L�HO�PHGL�TXH�O·DMXGj�D�SHUÀODU�HOV�VHXV�SHQVDPHQWV��
WRW�L�TXH�DTXHVWV�QR�HO�SRGHQ�H[SOLFDU�PDL�WRWDOPHQW��eV�SDUWL-
FXODUPHQW�~WLO�VDEHU�GH�TXLQV�ÀOzVRIV�FRQHL[LD�HOV�SHQVDPHQWV��
sigui de manera directa o a través de llurs escrits. En segon 
OORF��HO�GHVHQYROXSDPHQW�GH�OD�ÀORVRÀD�JUHJD�GHSqQ�GHO�SURJUpV�
FLHQWtÀF��L�HVSHFLDOPHQW�GHO�PDWHPjWLF��L�pV�SRVVLEOH�GHWHUPL-
nar amb molta exactitud l’estadi que havia assolit la ciència 
grega en un temps determinat. Les informacions són abun-
GDQWV�� L�VL�V·HPSUHQ�FUtWLFDPHQW��ÀDEOHV��eV�SHU�DTXHVWHV�UD-
ons que aquesta obra tracta tan àmpliament de matèries que 
D�SULPHUD�YLVWD�VHPEODULHQ�DOLHQHV�DOV�GRPLQLV�GH�OD�ÀORVRÀD��
$TXHVWD�pV��GH�IHW��OD�VHYD�SULQFLSDO�MXVWLÀFDFLy��eV�XQ�LQWHQW�
de guiar el lector cap al punt de vista correcte, a partir del qual 
podrà veure-hi per ell mateix. Finalment, hi ha el que podem 
anomenar funció catàrquica o purgativa de la història. El més 
gran de tots els obstacles que hem de superar és el gran volum 
d’explicacions escolars i dogmes que inunden les ensenyances 
de qualsevol geni original. Treure’s de sobre tot això potser és 
el servei més gran que es pot prestar en aquest camp. No volem 
YHXUH�3ODWy�DPE�HOV�XOOV�G·$ULVWzWLO�R�ÀQV�L�WRW�DPE�HOV�GH�3ORWt��
sinó, si és possible, cara a cara, i aquí qui ens pugui ajudar 
PHUHL[�HO�QRVWUH�DJUDwPHQW��$L[z�VHPEOD�XQ�VHUYHL�SXUDPHQW�
negatiu, però està en la naturalesa del cas. En el llarg camí, les 
contribucions positives han de ser deixades a cada estudiant, 
i dos estudiants no hi veuran igual. Tot el que pot fer l’histo-
riador és indicar el camí i avisar els altres dels camins que ha 
transitat i que no porten enlloc.
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)LQV�L�WRW�DL[z��SHUz��LPSOLFD�TXH�MD�VDEHP�TXq�pV�OD�ÀORVRÀD��
i clarament, si no en tenim una noció, ens veurem en el perill 
GH�SHUGUH�HO�ÀO�GH� OD�QRVWUD�KLVWzULD��1R�REVWDQW�DL[z��SRGHP�
HVWDU�QRV� G·XQD� GHÀQLFLy� TXH� VLJXL� DSOLFDEOH� D� OD� ÀORVRÀD� GH�
totes les èpoques i nacions, donat que trobarem una idea bona 
L�FODUD�GHO�TXH�HUD� OD�ÀORVRÀD�GXUDQW�HO�SHUtRGH�KHOòOqQLF�PpV�
endavant. Això almenys farà justícia a un aspecte de la qüestió, 
GHO�TXDO�DUD�HQV�SUHRFXSDUHP��6HUj�FRQYHQLHQW�DÀUPDU�MD�GHV�
G·DUD��SHUz��TXH�SHU�DO�SURSzVLW�G·DTXHVWD�REUD��MR�SHU�ÀORVRÀD�
YXOO�GLU�HO�TXH�VLJQLÀFDYD�SHU�D�3ODWy�L�UHV�TXH�TXHGL�IRUD�GHO�VLJ-
QLÀFDW�TXH�KL�GRQDYD�3ODWy��/·últim punt és important, car vol 
GLU�TXH�OD�ÀORVRÀD�QR�pV�PLWRORJLD�L��SHU�DOWUD�EDQGD��TXH�QR�pV�
ciència positiva, per molt properes que se les hagi considerat.

II

(Q�SULPHU�OORF��OD�ÀORVRÀD�QR�pV�PLWRORJLD��eV�FHUW�TXH�KL�KD�
molta mitologia en Plató, i més endavant haurem de considerar 
TXLQ�VLJQLÀFDW�Wp��7DPEp�pV�FHUW�TXH�KDXUHP�G·H[SOLFDU�GHV�GHO�
començament la massa d’especulació cosmogònica i escatolò-
JLFD�TXH� LQÁXt� HQ� O·HVSHFXODFLy�ÀORVzÀFD�GH�PROWHV�PDQHUHV��
$L[z��SHUz��QR�pV�ÀORVRÀD�� L�QR�HV�SRW�GLU�TXH�FRQVWLWXHL[L� HO�
germen a partir del qual aquesta es desenvolupà. Sobre això 
és important ser molt clar, donat que en algunes publicacions 
les cosmogonies orientals encara es consideren la font de la 
ÀORVRÀD�JUHJD��(O�WHPD�QR�YD�HQ�DEVROXW�GH�FRVPRJRQLHV��(OV�
grecs tenien cosmogonies molt abans dels dies de Tales, i els 
egipcis i els babilonis en tenien que encara podien ser més an-
tigues. Fins i tot els salvatges en tenen, i probablement són tan 
DYDQoDGHV�FRP�OHV�GHOV�SREOHV�PpV�FLYLOLW]DWV��eV�SRVVLEOH��WRW�
i que no ha estat demostrat, que les cosmogonies gregues més 
antigues, o algunes d’elles, provinguessin d’Egipte o Babilònia. 
Encara és més probable que sistemes com el de Ferecides ha-
JLQ� FRQVHUYDW� IUDJPHQWV� G·HVSHFXODFLy� ©PLQRLFDª�� TXH� SRGHQ�
ser d’una antiguitat incerta. Això, però, no té res a veure amb 
OD�ÀORVRÀD��'HV�GHO�SXQW�GH�YLVWD�SODWzQLF��QR�KL�SRW�KDYHU�À-
ORVRÀD�RQ�QR�KL�KD�FLqQFLD�UDFLRQDO��eV�FHUW�TXH�QR�HV�GHPDQD�
PDVVD�³XQHV�SRTXHV�SURSRVLFLRQV�GH�JHRPHWULD�HOHPHQWDO�ID-
ULHQ�HO�IHW�SHU�FRPHQoDU³��SHUz�KL�KD�G·KDYHU�DOJXQ�WLSXV�GH�
ciència racional. Ara bé, la ciència racional és obra dels grecs, 
L�VDEHP�TXDQ�YD�FRPHQoDU��1R�FRPSWDUHP�HQWUH�OD�ÀORVRÀD�UHV�
anterior a aquesta.

MITOLOGIA
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III

Naturalment, és veritat que la ciència s’originà en el temps 
que la comunicació amb Egipte i Babilònia era més fàcil, i jus-
WDPHQW�RQ�OD�LQÁXqQFLD�G·DTXHVWV�SDwVRV�HUD�PpV�SUREDEOH�TXH�
se sentís, i és una inferència perfectament justa concloure que 
això tingué quelcom a veure amb el seu sorgiment. Per altra 
banda, el fet que durant dues o tres generacions la ciència 
grega romangués en un estadi molt primitiu ens proporciona 
una presumpció molt forta que res del que arribà a Grècia des 
d’Egipte o Babilònia en realitat fos ciència racional. Si els egip-
cis haguessin tingut quelcom que es pogués anomenar amb 
justícia matemàtica, difícilment es podria entendre per què fou 
deixat a Pitàgoras i als seus continuadors la labor d’establir 
OHV�SURSRVLFLRQV�PpV�HOHPHQWDOV�GH�OD�JHRPHWULD�SODQD��L�VL�HOV�
babilonis haguessin tingut realment alguna concepció del sis-
tema planetari, no es fàcil veure per què els grecs van haver de 
descobrir a poc a poc l’autèntica forma de la Terra i l’explicació 
GHOV�HFOLSVLV��eV�FODU�TXH�WRW�DL[z�HUD�GHVFRQHJXW�D�%DELOzQLD��
i que fou elaborat gradualment al sud d’Itàlia, on difícilment 
SRGHP�VXSRVDU� LQÁXqQFLHV�RULHQWDOV��1DWXUDOPHQW�� WRW�GHSqQ�
del que entenguem per ciència. Si volem donar aquest nom a 
un registre elaborat de fenòmens celestes fet amb motius d’en-
devinació, llavors els babilonis tenien ciència i els grecs els la 
manllevaren. O, si volem anomenar ciència les rústiques regles 
per a mesurar camps i piràmides, llavors els egipcis tenien 
ciència, i aquesta arribà a través d’ells a Jònia. Però si per ci-
qQFLD�YROHP�VLJQLÀFDU�HO�TXH�&RSqUQLF��*DOLOHX��.HSOHU��/HLEQL]�
i Newton anomenaven com a tal, a Egipte o a Babilònia no n’hi 
ha el més mínim rastre, mentre que els primers recercadors 
grecs en són sense cap mena de dubte els seus precursors. 
La ciència moderna comença justament on els grecs la van 
deixar, i el seu desenvolupament es pot traçar clarament des 
GH�7DOHV�ÀQV�DO�GLD�G·DYXL��(O�PDWHL[�&RSqUQLF�GLX�TXH�YD�VHU�
portat pel bon camí pel que va llegir dels pitagòrics en el Placita 
de Plutarc.1

Les úniques informacions que ens han arribat mostren que 
HOV�HJLSFLV�QR�HVWDYHQ�H[HPSWV�GH�FHUWD�LQJHQXwWDW�HQ�OD�VROX-
ció de problemes aritmètics i geomètrics concrets, i en ells no 

1 EGP², p. 349, n. 2. Va ser «la doctrina pitagòrica ensenyada per Nicolau 
&RSqUQLFª�OD�TXH�YD�VHU�FRQGHPQDGD�SHU�OD�&RQJUHJDFLy�D�O·ÌQGH[�HO������
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hi ha el més mínim rastre de res que s’assembli a un mètode 
general.1 Si el problema persistia, simplement el deixaven de 
banda. De la mateixa manera, les regles donades per a reduir 
triangles a rectangles només eren correctes si els triangles te-
nien un angle recte, tot i que els que apareixen en els diagra-
mes semblen equilàters. De fet, tot el sistema s’assembla als 
simples mètodes dels DJULPHQVRUHV romans més que a quelcom 
TXH�HV�SXJXL�DQRPHQDU�FLHQWtÀF��7DPSRF�QR�KL�KD�OD�PpV�Pt-
QLPD�EDVH�SHU�D�O·DÀUPDFLy�TXH�V·KD�IHW�DOJXQD�YHJDGD�TXH�HOV�
egipcis tenien una geometria superior que guardaven com un 
misteri. Aquesta suposició es basa principalment en la histò-
ULD�TXH�3ODWy�DQj�D�0HPÀV�D�HVWXGLDU�DPE�HOV�VDFHUGRWV��XQD�
història de la qual no hi ha cap prova. En qualsevol cas, sabem 
l’opinió de Plató sobre la matemàtica egípcia, i és que conté un 
HOHPHQW�G·HVWUHWRU�GHJXW�D�OD�VHYD�SUHRFXSDFLy�SHU�OHV�ÀQDOLWDWV�
merament pràctiques.2 S’ha notat que, malgrat que els hexà-
gons són comuns en els monuments egipcis, el pentàgon no 
s’hi troba mai.3�6L�DL[z�pV�DL[t��pV�PROW�VLJQLÀFDWLX��4XDOVHYRO�
pot fer hexàgons, però la construcció d’un pentàgon regular 
ja és una altra cosa. Veurem que això ho coneixien els pitagò-
rics, per a qui el pentàgon era interessant per ser la cara d’un 
GRGHFjHGUH� UHJXODU�� OD�ÀJXUD�PpV� LPSRUWDQW�GH� OOXU�VLVWHPD��
6·KDXULD� G·DIHJLU� TXH� WRWV� HOV� WHUPHV�PDWHPjWLFV�� ©SLUjPLGHª�
inclòs, són d’origen purament grec.4

Naturalment, és cert que en l’època hel·lenística alguns 
sacerdots egipcis van aplicar els mètodes de la ciència grega 
al saber tradicional del seu país. La literatura hermètica ho 
demostra, així com l’elaborat sistema astrològic que més tard 
els egipcis erigiren sobre una base estoica. Tot això, però, no 
aporta llum sobre els orígens de la ciència grega. Al contrari, si 
HOV�HJLSFLV�G·DTXHOOHV�qSRTXHV�YDQ�DGRSWDU�OD�FLqQFLD�L�OD�ÀORVR-
ÀD�JUHJD�FRQWHPSRUjQLD��pV�XQD�DOWUD�LQGLFDFLy�GH�OOXU�SUzSLD�
pobresa en aquestes matèries.

1 Pel papir de Rind, vegeu EGP², p. 22 i seg., i per una posterior discussió, 
vegeu bissing a Neue Jahrbücher, xxv��������S�����L�VHJ�

2 plató, /HJLE��747b 6 i seg.
3 ZEutHEn, Historie des mathématiques��3DUtV��������S����
4 Les paraules,�ǚǟǛǋǖʐǜ��ǚǟǛǋǖǙ˸ǜ��TXH�VLJQLÀTXHQ�XQD�PHQD�GH�SDVWtV�IHW�GH�

blat i mel, deriven clarament de ǚǟǛǙʐ, ‘blat’, tot i que la seva forma ha estat 
LQÁXwGD�SHU�O·DQDORJLD�ǝǑǝǋǖʐǜ��ǝǑǝǋǖǙ˸ǜ. Vegeu també EGP², p. 25, n. 1.

&,Ë1&,$�(*Ì3&,$
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IV

En el cas de Babilònia encara és més important distingir 
entre abans i després d’Alexandre el Gran. En aquest últim pe-
ríode Babilònia s’havia convertit en una ciutat hel·lenística, i hi 
havia lliure comunicació entre els astrònoms de Mesopotàmia i 
$OH[DQGULD��eV�FHUW��SHU�H[HPSOH��TXH�+LSDUF�IpX�~V�G·REVHUYD-
cions babilòniques. Però la ciència grega ja estava plenament 
establerta abans del seu temps, i difícilment es pot dubtar que 
l’astronomia babilònica va arribar al seu màxim desenvolupa-
PHQW� VRWD� OD� LQÁXqQFLD� JUHJD�1 Ara el que realment hem de 
considerar és si a Grècia hi ha cap rastre d’astronomia en una 
època molt anterior. Sabem poques coses sobre aquest punt, 
però són instructives. Per Heròdot (ii�������VDEHP�TXH�HOV�JUHFV�
importaren de Babilònia l’instrument anomenat JQzPRQ, que 
indicava els solsticis i els equinoccis mitjançant una ombra. 
4XH�DTXHVW�VLJXL�XQ�LQVWUXPHQW�FLHQWtÀF�GHSqQ�GH�O·ús que se’n 
faci. En èpoques molt pretèrites els grecs també estaven famili-
aritzats amb els sistemes babilònics de numeració duodecimal 
i sexagesimal, però aquests estaven limitats als pesos, mesu-
res, moneda o, en altres paraules, a propòsits comercials. No 
IRUHQ�HPSUDWV�HQ�OD�FLqQFLD�ÀQV�DOV�WHPSV�KHOòOHQtVWLFV��TXDQ�HO�
cercle va ser dividit en graus. L’aritmètica pròpiament dita no-
més usà el sistema decimal. Si hi haguessin posat atenció, els 
grecs haurien pogut aprendre dels babilonis a distingir els pla-
netes. Aquests tenien gran importància per a propòsits d’en-
devinació, però els grecs no van prestar atenció a l’astrologia 
ÀQV�DO�VHJOH�iii aC.2 Mentre no hi hagué un sistema cosmològic 
HQ�HO�TXDO�OHV�©HVWUHOOHV�HUUDQWVª��ǚǕǋǗ˛ǞǋǓ���WDO�FRP�OHV�DQRPH-
naven irreverentment els grecs, poguessin tenir cabuda, les 
consideraven de la mateixa rellevància que les estrelles fuga-
ces o fenòmens similars. Els pitagòrics sembla que elaboraren 

1�3HU�DÀUPDFLRQV�UHFHQWV�VREUH�DTXHVW�WHPD��YHJHX�Jastrow a Enc. brit. (11a 
HGLFLy���YRO�ii S������L�VHJ���boll, a Neue Jahrbücher, xxi���������S�������

2 Vegeu cumont a Neue Jahrbücher, xxiv� ��������S���� L�VHJ��(OO�GLX� �S������
«La curiositat universal dels hel·lens de cap manera va ignorar l’astrologia, 
però el seu enteniment seriós va refusar les seves doctrines aventureres. Llur 
DJXW�VHQWLW�GH�FUtWLFD�VDELD�GLVWLQJLU�Ep�HQWUH�OHV�REVHUYDFLRQV�FLHQWtÀTXHV�GHOV�
caldeus i llurs inferències errònies. Roman llur glòria perenne per haver des-
FREHUW� L� IHW� ~V� G·HOHPHQWV� VHULRVRV� L� FLHQWtÀFV� HQPLJ� GH� OD�PDVVD� FRPSOH[D�
L� FRQIXVD� G·REVHUYDFLRQV� LQH[DFWHV� L� LGHHV� VXSHUVWLFLRVHV� TXH� FRQVWLWXwHQ� OD�
VDYLHVD�VDFHUGRWDO�GH�O·HVW��L�OOHQoDW�WRWHV�DTXHVWHV�HVWXSLGHVHV�SHU�OD�ERUGDª�
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llur teoria planetària totalment independent després de desco-
brir l’autèntica naturalesa de la Terra. Es deia que Pitàgoras 
R�3DUPqQLGHV�KDYLHQ�HVWDW�HOV�SULPHUV�D�LGHQWLÀFDU�HOV�HVWHOV�
del matí i del vespre. Els equivalents grecs als noms babilònics 
dels planetes, que encara emprem en la forma llatina, aparei-
xen per primera vegada a l’Epínomis platònic (987b�L�VHJ����eV�
clar, doncs, que els grecs no aprengueren dels babilonis un sol 
concepte de coneixement astronòmic.

Ells feren ús, però, d’un important avenç babilònic en aquest 
camp, a saber, de llurs registres d’eclipsis i dels diversos cicles 
establerts sobre la base d’aquests registres. Els babilonis els 
empraven per a propòsits de calendari i, com veurem, per a la 
SUHGLFFLy�GHOV�HFOLSVLV��4XH�DTXHVWHV�REVHUYDFLRQV�VLJXLQ�R�QR�
FLHQWtÀTXHV� GHSqQ� WRWDOPHQW� GHO� SURSzVLW� DPE� HO� TXDO� KDJLQ�
estat fetes i de l’ús que se’n faci. En si mateix, un eclipsi de 
Sol és un fenomen d’interès purament local, i registrar-lo no 
pV�PpV�FLHQWtÀF�TXH�UHJLVWUDU�DUFV�GH�6DQW�0DUWt��6L�HO�UHJLVWUH�
suggereix que realment quelcom li ha passat al Sol, i que això 
per tant li pot passar al Rei, no sols no és ciència, sinó un 
instrument d’ignorància positiva. Aquest, però, era el punt de 
vista dels astrònoms de Babilònia.

L’únic poble de l·HVW�TXH�SRW�FRPSDUDU�VH�HQ�FLqQFLD�L�ÀORVR-
ÀD�DPE�HOV�JUHFV�VyQ�HOV�LQGLV��4XDQW�GH�OD�FLqQFLD�tQGLD�pV�RUL-
JLQDO�L�TXDQW�GHX�D�OD�LQÁXqQFLD�JUHJD��pV�PROW�GLItFLO�GH�GHWHU-
minar en vista de la inexactitud de la cronologia índia. Sembla 
FHUW��SHUz��TXH�QR�KL�KD�FDS�REUD�FLHQWtÀFD� tQGLD�� L�SHU� WDQW��
UHV�TXH�HV�SXJXL�FRQVLGHUDU�ÀORVRÀD�TXH�HV�SXJXL�GDWDU�DPE�
probabilitat abans del temps d’Alexandre. En concret, no hi ha 
base per a creure que el llibre matemàtic intitulat ĝXOYD�VXWUD, 
R�©UHJOHV�GH�OD�FRUGDª�VLJXL�G·XQD�GDWD�DQWHULRU��L�HQ�TXDOVHYRO�
cas, està molt per sota del nivell de la ciència grega.1 L’analogia 
d’Egipte i Babilònia realment suggereix que tot això va arribar 
a l’ÌQGLD�D�WUDYpV�GHO�UHJQH�KHOòOHQtVWLF�GHO�QRUG�RHVW�

V

El cert és que estem molt més a prop de subestimar l’ori-
ginalitat dels grecs que no pas d’exagerar-la, i no sempre te-
nim present el poc temps que prengué establir les línies que 

1 Vegeu a. b. KEitH a -RXUQDO�RI�WKH�5R\DO�$VLDWLF�6RFLHW\, 1909, p. 589 i 
VHJ��eV�XQD�OOjVWLPD�TXH�m. milHaud s’hagi convençut d’acceptar una data més 
antiga per al ĝXOYD�VXWUD�en els seus Nouvelles études���������S������L�VHJ�
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OD�LQYHVWLJDFLy�FLHQWtÀFD�KD�VHJXLW�VHPSUH�GHVSUpV��$O�SULQFLSL�
del segle vi aC els grecs havien après el rude sistema de me-
surar els camps que era tot el que Egipte els podia ensenyar, 
i cent anys més tard trobem l’estudi de les progressions geo-
mètriques i aritmètiques, la geometria plana i els elements de 
O·KDUPRQLD� IHUPDPHQW�HVWDEOHUWV�VREUH�EDVHV�FLHQWtÀTXHV��(O�
segle següent veié el sorgiment de la geometria sòlida, i aviat 
s’hi afegiren les seccions còniques. Els grecs van aprendre de 
Babilònia, directament o indirecta, que alguns fenòmens ce-
lestes esdevenen en cicles recurrents i, per tant, que podien 
ser predits. En cinquanta anys havien descobert que la Terra 
es mou en l’espai, i aviat seguí el coneixement de la seva for-
ma esfèrica. Un segle veié l’explicació real dels eclipsis, i això 
portà al descobriment que la Terra és un planeta. Una mica 
PpV�WDUG�DOJXQV�JUHFV�ÀQV�L�WRW�KDYLHQ�HQVHQ\DW�TXH�HO�6RO�QR�
és un planeta, sinó el centre del sistema planetari. Tampoc 
no hem d’oblidar que, junt amb aquest desenvolupament re-
marcable de la ciència matemàtica i astronòmica, hi hagué un 
avenç igual de notable en l’estudi dels organismes vivents. La 
majoria dels escrits que ens han arribat sota el nom d’Hipòcra-
tes pertanyen al segle v aC, i mentre que alguns mostren una 
tendència a la interpretació especulativa dels fenòmens vitals 
³WDQ�QDWXUDO�HQ�XQD�qSRFD�GH�UjSLG�SURJUpV�FLHQWtÀF³��Q·KL�KD�
d’altres que mostren la forma perfecta del mètode minuciós i 
laboriós d’observació que només és apropiat per a tractar fenò-
mens de tal complexitat. Els metges d’Alexandria van descobrir 
el sistema nerviós, però els natius egipcis, malgrat que estaven 
acostumats de feia segles a embalsamar cadàvers, mostraren 
una ignorància escruixidora de les realitats anatòmiques més 
simples.

Els grecs aconseguiren el que aconseguiren, en primer lloc, 
perquè eren observadors nats. L’exactitud anatòmica de llur 
escultura ho demostra, tot i que mai no en van dir res en llur 
literatura, aparentment, perquè la donaven per garantida. Els 
egipcis, recordem-ho, no van aprendre ni a dibuixar un ull de 
SHUÀO��3HUz�HOV�JUHFV�QR�HQ�WLQJXHUHQ�SURX�DPE�OHV�REVHUYDFL-
RQV��YDQ�VHJXLU�IHQW�H[SHULPHQWV�G·XQ�FDUjFWHU�UHDOPHQW�PR-
GHUQ��(O�G·(PSqGRFOHV��TXH�LOòOXVWUD�HO�ÁX[�L�UHÁX[�GH�OD�VDQJ�
entre el cor i la superfície del cos és ben conegut, donat que 
en tenim la descripció amb les seves pròpies paraules.1 Aquest 
experiment també establí la naturalesa corpòria de l’aire at-

1 Vegeu EGP² p. 253.

INTRODUCCIÓ



9

 

mosfèric. Certament, sentiríem a parlar de més experiments si 
les nostres fonts no fossin tan magres i haguessin estat com-
pilades més intel·ligentment. A més, els grecs sempre intenta-
ven donar una explicació racional (ǕʒǍǙǗ�ǎǓǎʒǗǋǓ��GHO�TXH�KDYLHQ�
observat. Llurs poders de raonament eren excepcionals, com 
podem veure per l’obra matemàtica que ens han deixat. Per 
altra banda, també eren conscients de la necessitat de veri-
ÀFDFLy��$L[z�KR�H[SUHVVDYHQ�GLHQW�TXH�FDGD�KLSzWHVL�KDYLD�GH�
©VDOYDU�OHV�DSDUHQFHVª��ǝ̄ǐǏǓǗ�Ǟʉ�ǠǋǓǗʒǖǏǗǋ���HQ�DOWUHV�SDUDXOHV��
TXH�KDYLD�GH�MXVWLÀFDU�WRWV�HOV�IHWV�REVHUYDWV�1 Aquest és el mè-
tode de la ciència tal i com encara l’entenem. S’hauria d’afegir 
que el desenvolupament de la ciència matemàtica o biològica 
en un moment donat determina en gran mesura el caràcter de 
OD�ÀORVRÀD��9HXUHP�FRP�OD�LQÁXqQFLD�PDWHPjWLFD�FXOPLQj�HQ�
Plató, i la biològica en Aristòtil.

VI

3HUz��PHQWUH�TXH�G·DTXHVWD�PDQHUD�OD�ÀORVRÀD�HVWj�tQWLPD-
PHQW�OOLJDGD�DPE�OD�FLqQFLD�SRVLWLYD��QR�V·KL�KD�G·LGHQWLÀFDU��eV�
cert que en els primers temps no s’havia fet la distinció entres 
ambdues. La paraula�ǝǙǠʐǋ�DEDVWDYD�WRW�HO�TXH�VLJQLÀTXHP�SHU�
ciència i encara molt més, com l’art de fer pontons o de resol-
dre enigmes. Però la distinció sempre hi va ser. Si mirem la 
ÀORVRÀD�JUHJD�FRP�XQ�WRW��YHXUHP�TXH�GHV�GHO�FRPHQoDPHQW�
està dominada pel problema de la realitat (Ǟʑ�ɡǗ���(Q�~OWLPD�LQV-
WjQFLD��OD�SUHJXQWD�pV�VHPSUH��©4Xq�pV�HO�UHDO"ª��7DOHV�QR�V·KR�
YD�SUHJXQWDU�PHQ\V�TXH�3ODWy�R�$ULVWzWLO��L�QR�LPSRUWD�OD�UHV-
SRVWD�TXH�HV�SXJXL�GRQDU��TXDQ�OD�SUHJXQWD�pV�IRUPXODGD��KL�
KD�ÀORVRÀD��1R�IRUPD�SDUW�GH�OD�ODERU�GH�O·KLVWRULDGRU�GHFLGLU�VL�
és una pregunta que pot ser contestada, sinó si hi ha una ob-
servació que pugui fer de manera imparcial. El progrés de les 
ciències especials depèn, pel que podem veure, del que es pre-
gunti. Veiem que cada intent seriós de solucionar el problema 
de l’última realitat comportà un gran avenç en la ciència po-
sitiva, i que aquest sempre ha cessat quan l’interès en aquest 
problema s’ha debilitat. Això ha passat més d’una vegada en la 
KLVWzULD�GH�OD�ÀORVRÀD�JUHJD��TXDQ�HOV�SUREOHPHV�VXERUGLQDWV�
del coneixement i la conducta han passat a ocupar el primer 

1�$TXHVW� UHTXHULPHQW�GHO�PqWRGH� FLHQWtÀF� JUHF� VRYLQW� pV� REOLGDW��SHUz� HO�
Rafael de milton ho sap tot d’ell. Vegeu Paradise Lost, viii. 81: «com construir, 
GHVFRQVWUXLU��HQJLQ\DU�VH�OHV�SHU�VDOYDU�OHV�DSDUHQFHVª�
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lloc, tot i que al mateix temps va ser justament el sorgiment 
d’aquests problemes el que va fer més per a transformar el 
propi problema de la realitat.

,�DL[z�HQV�DMXGD�D�H[SOLFDU�SHU�TXq�OD�ÀORVRÀD�QR�HV�SRW�LGHQ-
WLÀFDU�VLPSOHPHQW�DPE�OD�FLqQFLD��(O�SUREOHPD�GH�OD�UHDOLWDW��
de fet, implica el problema de la relació que hi té l’home, que 
de seguida ens porta més lluny de la ciència pura. Ens hem de 
preguntar si la ment de l’home pot entrar en contacte amb la 
realitat, i, si pot, quina diferència comportarà en la seva vida. 
3HU�D�TXL�KD�WULDW�YLXUH�HQ�VLPSDWLD�DPE�HOV�ÀOzVRIV�JUHFV��HO�
VXJJHULPHQW�TXH�V·KD�IHW�TXH�HUHQ�©LQWHOòOHFWXDOLVWHVª�OL�VHPEOD-
Uj�ULGtFXO��$O�FRQWUDUL��OD�ÀORVRÀD�JUHJD�HV�EDVD�HQ�OD�IH�TXH�OD�
realitat és divina, i que el que necessita l’ànima, que és afí a la 
divinitat, és entrar�KL�HQ�FRQWDFWH��(Q�UHDOLWDW��DL[z�FRQVWLWXwD�
un esforç per a satisfer el que podríem anomenar un instint re-
ligiós. L’antiga religió era quelcom molt extern, i hi feia poques 
DSHOòODFLRQV�H[FHSWH�HQ�HOV�©PLVWHULVª��L�ÀQV�L�WRW�HOV�PLVWHULV�SR-
dien tornar-se externs i estaven particularment sotmesos a de-
JHQHUDFLy��9HXUHP�XQD�L�DOWUD�YHJDGD�TXH�OD�ÀORVRÀD�YROLD�SHU�
als homes el que els misteris només podien fer parcialment, i 
TXH�SHU�WDQW��LQFORwD�PROW�GHO�TXH�DUD�DQRPHQDULHP�UHOLJLy�

Aquesta religió tampoc no era quietista o purament con-
templativa, almenys en els seus millors dies. Els misteris es 
FRPSURPHWLHQ�D�UHJXODU�OD�YLGD�GHOV�KRPHV��L�OD�ÀORVRÀD�KDYLD�
GH�IHU�HO�PDWHL[��4XDVL�GHV�GHO�FRPHQoDPHQW�HV�YD�FRQVLGHUDU�
com una forma de vida. Tampoc no era una recerca centrada 
en la santedat personal. L’home que s’havia trobat amb la visió 
de la realitat se sentia obligat a comunicar-la, de vegades a un 
cercle de deixebles, de vegades a tota la raça humana. L’esperit 
PLVVLRQHU�YD�VHU�IRUW�GHV�GHO�FRPHQoDPHQW��(O�ÀOzVRI�SHQVDYD�
que només a través del coneixement de la realitat els homes 
podien conèixer el seu lloc en el món, i així estaven disposats 
a considerar-se companys amb Déu, i creient això, no podi-
HQ�GHVFDQVDU�ÀQV�TXH�KDJXHVVLQ�FRPXQLFDW�OOXU�FRQHL[HPHQW�
als altres. La mort de Sòcrates fou la d’un màrtir, i l’«intel-
OHFWXDOLVPHª��VL�pV�TXH�H[LVWHL[��QR�SRW�WHQLU�PjUWLUV�
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