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Biografia i Obra: 
 

Plató va néixer a Atenes l’any 427 aC., un any després de la mort de Pèricles. Pertanyia a una 
família de la noblesa tradicional. El seu vertader nom era Aristocles. "Plató" és un sobrenom que 
significa: "el d'esquena ampla". Per part de pare té com a avantpassats el darrer rei d’Atenes, i la 
seva mare estava emparentada amb Soló, legislador llegendari de la ciutat i membre del grup dels 
set savis. Dos dels seus oncles per part de mare, Càrmides i Críties, van formar part dels trenta 
tirans proespartans. El fet de pertànyer a una família aristocràtica va fer que fos educat pels millors 
mestres de l’època. Els seus vincles familiars, així com l’educació que rebé, li donaren l’oportunitat 

d’introduir-se aviat en els principals grups polítics d’Atenes. 
 

Plató va ser al alumne de Sòcrates. Si hem de creure el que ens explica a la Carta VII, que és una 
mena d'autobiografia seva, de jove se sentí cridat per la poesia i la política, però, quan als divuit 
anys conegué a Sòcrates, el seu mestratge i el seu exemple el trasbalsaren tant que va estripar tots 
els drames que fins llavors havia escrit i decidí dedicar-se a la filosofia. Diversos esdeveniments 
consecutius: El govern dels trenta tirans, el breu període de fràgil estabilitat democràtica que el seguí 
i, especialment, la injusta condemna de Sòcrates el portaren a creure en la necessitat d’una 

profunda reforma de la vida pública. 
 

Després de la mort de Sòcrates, Plató inicià un llarg període de viatges fins l´any 361. Visqué a 
Mègara (d´on era el seu amic, el matemàtic pitagòric Euclides), Corint, Egipte (on possiblement va 
conèixer la doctrina dels sacerdots del país), i Tarent. Plató recull dels pitagòrics que la matemàtica 
és el model de ciència demostrativa i la creença que hi ha dos nivells de realitat diferents:     
1.Nivell dels objectes.       2.Nivell del concepte 
 

Va concebre un model ideal d'estat, que tractà de portar a la pràctica a Siracusa, on governava el 
tirà Dionís el Vell. Però el pas de la teoria a la pràctica va ser difícil: Dionís era un dictador terrible, 
acabà barallat amb el filòsof, el feu tancar presoner a les pedreres de Siracusa i finalment vengué 
Plató com a esclau. Rescatat casualment per un amic, tornà a Atenes l´any 387 a.C. on fundà 
l'Acadèmia. 

Quan Dionís II puja al tron de Siracusa, Plató fa un segon viatge per intentar una altra vegada 
organitzar-hi el seu Estat ideal, el 367 a.C. fracassa per segona vegada. El 361 a. C. és convidat 
insistentment per Dionís II i encara fa un darrer viatge, que tampoc no és satisfactori. Després 
d´aquest tercer intent, s´establí definitivament a Atenes i es dedicà en cos i ànima a la seva vocació 
literària i docent a l’Acadèmia fins que morí, l´any 347. Plató creu que s'ha d'instaurar l’aristocràcia o 
dictadura del filòsof-rei, només pot governar bé aquell qui coneix la Idea de Bé. El poder i el 
coneixement han d'anar de la mà i el governant no pot ser un qualsevol. El govern només el mereix 
el qui sap, el qui ha dedicat la vida a esbrinar les Idees i a purificar l'ànima. 

 



Club de lectura de filosofia, octubre 2015 
 

L´Acadèmia Platònica va tenir una llarga vida; de fet persistí fins el 529 d.C. en que fou tancada pel 
decret de l´emperador Justinià. ( per no ser cristiana). 

Obres de Plató. 

De Plató es conserven tots els seus diàlegs i la Carta VII que és una mena d´autobiografia, dedicada 

als seus deixebles de Sicília. 

Conservem tots els diàlegs (totes les obres exotèriques: totes les obres escrites pel públic, fora de 
l´Acadèmia); en canvi no conservem cap de les obres esotèriques que eren les obres fetes per al 

debat a l’interior de l´Acadèmia (situació inversa a la d´Aristòtil). 

Tots els textos que ens han arribat de Plató, excepte dos (Apologia de Sòcrates i Les lleis) són 

diàlegs en què Sòcrates és el protagonista, i enraona amb altres ciutadans, sofistes,... 

El diàleg contrasta amb el discurs dels sofistes. El diàleg pretén recollir l'ambient de carrer, reproduir 
el batec de la vida de carrer més que no pas un discurs ... és més àgil que el discurs. De vegades als 
diàlegs s'expliquen també mites per posar en clar un concepte boirós. 

Cada diàleg és independent. Generalment es parla d’un concepte però en alguns diàlegs apareixen 
més d’un tema (creuats) sobretot als diàlegs de joventut. 

Els diàlegs s'ordenen cronològicament en 4 períodes: 

Joventut: Obres molt àgils, el diàleg és molt viu, sovint són obres poc ordenades, es passa d’un 
tema a altre i el final queda tallat. La figura de Sòcrates és molt present , el Sòcrates històric apareix 
força ben documentat. Hi ha ambient de carrer, es recull tal com era la conversa en època de 
Sòcrates. ("Apologia de Sòcrates""Critó""Carmides"..) 

Transició: Els diàlegs són escrits abans del primer viatge a Siracusa. Generalment es toquen 

qüestions de tipus polític. El Sòcrates històric comença a desaparèixer. Temes clarament platònics 
molt conservadors. ("Gorgies""Menó""Hípies I,I""Cràtil"...) 

Maduresa: Obres literàries més perfectes. Tenen l'estructura de la tragèdia grega. Sòcrates és el 
protagonista únic; això vol dir que les seves tesis són les que s´acabaran imposant. En aquests 
diàlegs es veu molt clar el procés de dialèctica ascendent: pas de l´opinió al saber (ciència). Aquests 
diàlegs estan escrits en els moments fundacionals de l´Acadèmia. 
("Banquet""Fedó""República""Fedre"...) 

Vellesa: Diàlegs de tipus pessimista, apareixen molts mites, referències a la divinitat. Aquest període 

estilísticament les obres tendeixen a ser monòlegs (frases més llargues, pesades). Hi ha una 
autocrítica de la "Teoria de les idees" i al final a l’ última obra fins i tot arriba a desaparèixer la figura 
de Sòcrates ("Les Lleis").("Sofista""Polític""Lleis"..) 

El Banquet: 

Diàleg que se situa en un simposi a casa d’Agató on els convidats a taula exposaran la seva tesi 
sobre l’Amor. Els interlocutors són Fedre, Pausanies, Erixímac, Aristòfanes, Agató, i Sòcrates. El 
climax del diàleg arriba amb la intervenció de Sòcrates, imatge del prototip de filòsof i imatge a la 
vegada d’Eros. 

Apareixen en el diàleg idees cabdals socraticoplatòniques com la ignorància per assolir a la saviesa, 
la dialèctica, les Idees, entre d’altres. 

El recurs als mites i a déus grecs també hi és present en l’obra. 

El banquet és una obra d’art de la filosofia, de l’anomenada època de maduresa (385-370 a.C.), en 
què Plató perfila i consolida la teoria de les idees com a nucli fonamental de la seva filosofia, i 
desenvolupa els seus grans mites com a tal. L’obra obre un debat intel·lectual d’abast universal i 
imperible. 


