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Club Lectura Filosofia / Biblioteca Ateneu les Bases de Manresa 

5a / 2 d’octubre, 2019 

 

I. Epicur: època, ambient i obra 

323 – el 10 de juny moria Alexandre a Pèrsia → guerres dels diàdocs -generals successos- (= 

Regnes Alexandrins) → darrer intent de les polis per recuperar la llibertat del jou macedònic → 

misèria i inseguretat → crisi intel·lectual (escoles hel·lenístiques: una filosofia en temps de crisi) 

• Epicur fou sempre un filòsof perifèric, amb vocació de marginal, víctima 

d'un moment d'extraordinària confusió política. 

341 a.C – Neix a l’illa de Samos → fill de colons i emigrants 

atenesos que van rebre terres en  propietat 

322 a.C – Aplicació del decret alexandrí de retornar les terres als 

seus legítims propietaris. Epicur,  que feia els servei militar a 

Atenes, no retronarà mai més a Samos. 

3016 a. C -S’instal·la definitivament a Atenes → Compra un 

terreny anomenat El jardí = no amb la pretensió de fer grans 

teories sinó per viure una vida modesta i harmònica en amistat 

= la saviesa és l’art del ben viure → convivència en absoluta 

igualtat (tenim en comú la humanitat abans que l’esclavitud, el gènere, el rol social, etc. → 

faternitat, llibertat, valor de les petites coses i Viu amagat (fragments i testimonis escollits 46).  

270 a.C – Mort d’Epicur. 

 

“Vana és la paraula del filòsof que no cura els sofriments de l’home. Doncs de la 

mateixa manera que no és útil la medicina si no cura les malalties del cos, tampoc 

ho és la filosofia si no serveix per a suprimir les de l’ànima.” 

Epicur / fragments i testimonis 2 

 

Només conservem l'1% del que va escriure Epicur (35.000 
paraules, 137 pàgines a l'edició italiana) → La font 
principal per conèixer la filosofia epicúria és el capítol 
que li dedica Diògenes Laerci a les Vides dels filòsofs més 
il·lustres. Entre les fonts antigues també es pot llegir 
Apolodor: Vida d'Epicur. → D'Epicur conservem tres 
cartes: 1. La carta a Herodot tracta de física. 2. La carta a 

Pitocles tracta d'astronomia. 3.  La carta a Meneceu tracta d'ètica. → Ens han pervingut també 
dos grups de màximes: 4. Màximes capitals. 5. Sentències vaticanes (descobertes per Wotke, 
1888). 
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II. El context filosòfic de l’epicureisme 

 

“Epicur de Samos (-341/-270) fundà una escola a 

Atenes que ben aviat rivalitzà amb l'Acadèmia 

platònica i el Liceu aristotèlic. L'escola d'Epicur que 

s'anomenava El Jardí, més aviat un hort, no era un 

centre de transmissió de coneixements sinó 

d'aprenentatge d'un mode de vida a la recerca de la 

felicitat. Ben expressiu era el rètol que hi havia a 

l’entrada: «Foraster, aquí estaràs bé: el plaer és el 

fi suprem!». Però per plaer entenia l’absència de pertorbacions de la ment, ataràxia, i l’absència 

de dolor, aponia. Com ideal positiu, aconseguir l’autarquia o autosuficiència, amb amics.” 
(Vallmajor / Filòpolis / El Jardí d’Epicur) 

influència en positiu: 

• Demòcrit: àtoms -immortals+inalterables-, vuit, moviment i atzar = explicació física (no 

metà-física) → l’ethimia, la serenitat de l’ànim és la clau de la vida. 

 

• Empèdocles: “el semblant estima el semblant” → teoria de l’amistat 

 

• Aristòtil: reprèn el tema de l’amistat (Ètica a Nicòmac). 

 

• Hipòcrates / metges hipocràtics: l’excés com a malaltia i els contraris com a 

complementaris 

influència en negatiu 

• rebuig d’Homer en: la faula dels déus / societat d’honor i virtut / el sentit d’infelicitat 

que atribueix a l’existència humana -més valdria no haver nascut-. 

 

• rebuig de Plató / els dualisme antropològic i epistemològic → l’idealisme amb el seu 

derivat ètico-polític (Idea Justícia + Filòsofs Rei) – Per Epicur = mai els drets del cos no 

poden ser contraposats als de l’ànima i la filosofia consisteix en una celebració joiosa de 

la vida no una preparació per la mort. 

 

semblances i diferències: estoics i epicuris 

• el savi participa en política per millorar la humanitat / no hi participa 

• consideració ·negativa” del cos / consideració positiva 

• un cert rebuig de la “massa” 

• canvi d’actitud davant la divinitat 

• moderació i autocontrol per ser feliç = filosofia pràctica 
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III. La filosofia epicúria 

Concepte de filosofia en Epicur 

• és central el capteniment ètic i es prescindeix força dels plantejaments especulatius. 

• saviesa = savi = aquell que sap viure →moderadament, amb alegria i gaudi de viure 

o Sage: savi en la vida, persona prudent, honesta i sensata 

o Savant: home que sap coses, estudiós, persona culta. 

 

• defensa de l’individualisme entès com a moral del benestar. 

• la filosofia no obliga sinó que convida 

• textos programàtics: 

“És buit el discurs del filòsof que no guareix cap passió humana. De la mateixa manera 

que el metge no serveix per res si no cura les malalties del cos, igualment el filòsof no 

serveix per res si no expulsa de l'ànima les passions que l'afecten.” Usener (221): 

 

“El fruit més gran de la justícia és la impertorbabilitat (ataràxia).” Qüestions d'ètica (80): 

 

“L'amistat recorre el món sencer proclamant a tothom que cal despertar ja a la felicitat.” 

Sentències Vaticanes (52): 

 

L’Ètica 

• Epicur divideix la filosofia en tres branques: La física, la lògica i l’ètica. 

• ètica de tendència emotivista i pràctica utilitarista. 

 

El tetrafarmacon epicuri 

“Tinguis present el tetrafàrmac: déu no s’ha de tèmet; la mort és insensible; el bé és fàcil 

de procurar; el mal, és fàcil de suportar.” (Textos i fragments, 11) 

Quatre són les causes principals de por, i per tant d'infelicitat o sofriment per a l'home. Epicur 

les analitza i proposa el remei (farmakon) adequat: 

1. La por al destí (o fatalitat), entès com una força ineluctable que regularia la vida de les 

persones. El remei està a saber que qualsevol fenomen universal és causat pels àtoms i 

als seus enllaços, i que aquests enllaços són produïts per forces mecàniques amb un 

polsim d'atzar. Res no és necessari i, per tant, no hi res més o menys màgic, com el destí. 

2. La por als déus, que poden castigar-nos si s'enfaden amb nosaltres.. Els déus estan 

compostos per àtoms subtilíssims i viuen en regions molt allunyades, i no s'ocupen en 

absolut dels afers humans. Epicur nega, doncs, la providència i el govern divins. 

3. La por a la mort. L'ànima humana està composta per àtoms eteris i subtils, però al cap i 

a la fi, materials. Per tant, després de la mort no hi ha res, no queda res: ni el cos ni 

Hedoné (plaer) = Makarion (Beatitud, benaventurança; l’estadi dels déus) 
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l'ànima. Epicur ho expressa d'aquesta forma tan genial: El mal més espantós de tots, que 

és la mort, no és res per a nosaltres. En efecte, mentre vivim, la mort no existeix i quan 

la mort arriba, aleshores som nosaltres que hem deixat d'existir. Per tant, la mort no 

existeix per als vivents ni per als morts; per als vivents ella no és, i els morts ja no són 

ells (Carta a Meneceu). 

4. La por al dolor. El dolor dura poc i és fàcilment suportable. 

 

La moral hedonista d'Epicur: plaer,  ataràxia i autarquia amb amistat 

Un cop eliminades les nostres pors a partir de la interpretació mecanicista de la naturalesa, 

Epicur inicia el seu discurs ètic. No tenim cap font important sobre la moral d'Epicur que no sigui 

la seva breu Carta a Meneceu. I la Carta, més que una exposició sistemàtica, és el conjunt de 

temes sobre els que ha de meditar nit i dia l'epicuri per viure com a déu entre els homes. 

En aquesta moral hi ha com a dos motius de pensament, entre els quals no és fàcil veure l'acord: 

1. El fi és el plaer. Epicur, en la fonamentació ètica de la conducta humana, parteix del 

supòsit biològic que tot ésser per naturalesa cerca el plaer i evita el dolor. Perquè els 

animals, com els homes, busquen naturalment el plaer i defugen el dolor. Això, per a 

Epicur és una mena d'evidència que no precisa demostració. La recerca del plaer és, per 

tant, una tendència innata a tot ésser viu, ja que va acompanyada d'una adequada 

distribució dels àtoms en el cos i una ordenació equilibrada de la seva conducta. Ara bé, 

la qüestió es planteja quan preguntem què vol dir plaer per a l'home: 

2. Savi és aquell que aconsegueix l'absència de pertorbació (ataràxia), l'assossec, la pau de 

l'ànima que s'obté suprimint l'agitació dels desigs i dels temors que assalten l'home 

vulgar. És la serenitat una mica altiva (prepotent) de l'intel.lectual que ha rebutjat el 

món tràgic de les religions i dels mites, i com que (tal com es desprèn de la física 

atomista) ja no tem els déus ni la mort, i com que posa límits als desigs, aconsegueix la 

felicitat. El que passa és que l'ataràxia no és presentada mai com un fi. L'unic fi que mai 

hagi admès Epicur és el plaer. Així, doncs, l'ataràxia només és estimable en la mesura 

que se subordina a aquest fi, és a dir, en la mesura en què és productora de plaer. 

Tot plaer ens porta o és un bé; però no tot plaer és triat per la voluntat. La inclinació natural ens 

porta al plaer, però llavors, la reflexió, ajudada per l'experiència, ha de ponderar les 

conseqüències de cada plaer. La prudència, el seny, ens ha de guiar. 

El que és essencial per a la felicitat i el que no ho és 

No és probable, és clar, que la riquesa faci desgraciat ningú. Però el punt essencial de 

l'argumentació d'Epicur és que si som rics, però no tenim amics, ni llibertat, ni una vida de 

reflexió, no serem mai feliços de debò. I, en canvi, si tenim amics però no tenim riqueses, no 

serem mai desgraciats. 
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Pe aclarir què és essencial per a la felicitat i assenyalar allò del que podem prescindir sense 

haver-nos de lamentar gaire, si mai per una injustícia social o un daltabaix econòmic se'ns nega 

la prosperitat, Epicur va dividir les nostres necessitats en tres categories: 

De desigs, n'hi ha de naturals i necessaris. D'altres, són naturals i innecessaris. I n'hi ha que ni 

són naturals ni necessaris. 

 

Natural i necessari Natural però innecessari Ni natural ni necessari 

Amics Una casa gran Fama 

Llibertat Banys privats Poder 

Reflexió sobre les 

principals fonts 

d’ansietat: mort, 

malaltia pobresa, 

superstició) 

Banquets   

Aliment, aixopluc, roba Servents   

  Peix, carn   

 

Els primers són els que ajuden a la conservació de l'individu. Els segons són els mateixos però en 

grau de refinament i sofisticació. Els tercers són tots els que provenen de la vanitat: desig de 

riqueses, poder, honor i coses semblants. Epicur diu que només s'han de satisfer els primers i 

fins el seu límit propi: quan el plaer no pot créixer més, és inútil alimentar-lo. Tots els altres 

avarien el cos i pertorben l'ànima. Per tant, el veritable plaer consisteix a saber limitar els 

desitjos. 

L'home és aquell que sap el que li convé tant al cos (absència de dolor) com a l'ànima (absència 

dde pertorbacions, ataràxia) per arribar a ser feliç. La felicitat no és possible sense la saviesa. 

D'aquesta manera, la moral hedonista d'Epicur conclou afirmant que aquesta vida feliç necessita 

una activitat ascètica que li permeti de refrenar la impetuositat del cos a favor d'un equilibri 

harmònic i estable, i a la vegada regular les apetències anímiques, a fi i efecte de trobar la 

quietud i la pau espiritual. En aquest sentit, aquesta moral pressuposa l'autosuficiència o 

autarquia de l'individu. L'autosuficiència interna de l'individu i la independència envers els 

esdeveniments externs es convertiran en les dues característiques bàsiques del savi segons 

l'ideal hedonista. 

“De tot el que la saviesa procura al conjunt de la vida de plena felicitat, el més important, 

de molt, és el benefici de l’amistat” (Màximes, XXVII) 
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