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Diotima de Mantinea (en grec Διοτίμα) és un 
personatge que apareix en El 
banquet de Plató i explica el concepte d'Eros, 
l'amor. Les idees que expressa, juntament 
amb les de Fedre, un altre diàleg de Plató van 
ser l'origen de la idea d'amor platònic. 

En el Banquet una sèrie d'homes parlen 
sobre el significat de l'amor. Sòcrates explica 
que Diotima era una sacerdotessa que li havia 
ensenyat "la filosofia de l'amor". Diotima 
explica que Eros, l'amor, és un "geni" 
mediador entre els déus i els humans. Va néixer de la unió de Poros (el 
Recurs) i Pènia (la Pobresa) al jardí dels déus, a la fi d'un gran banquet on hi 
havien participat totes les divinitats. Eros tindria com a característica buscar 
sempre el seu objectiu, satisfer la seva necessitat, com la pobresa, i 
enginyar-se-les per aconseguir el seu fi, com el recurs.[1] Sòcrates també 
afirma que Diotima va realitzar un sacrifici per convèncer els déus perquè 
allunyessin la pestilència que havia assolat Atenes durant deu anys, ja que 
era sacerdotessa i profetessa del temple d'Apol·lo a Mantinea. També diu 
que en va aprendre la doctrina de la immortalitat de l'ànima. En El 
banquet Diotima explica la primera teoria ben definida sobre els "demons", 
amb funcions especials. Cal recordar que Sòcrates tenia un "demon" 
interior que l'avisava i li donava opinions.[2] 

Coneixem Diotima exclusivament per l'escrit de Plató, i no podem estar 
segurs de si fou un personatge real o bé una creació literària. No obstant 
això, s'ha d'observar que gairebé tots els personatges que apareixen en els 
diàlegs de Plató eren persones que vivien en l'antiga Atenes. 

La major part dels estudiosos del segle XX pensaven que Plató havia basat 
Diotima en Aspàsia de Milet, mestra de retòrica i logògrafa, propera 
a Pèricles, de tan impressionat que estava per la seua intel·ligència. Encara 
que no n'hi ha indicis clars, altres estudiosos afirmen que era una figura 
històrica.[1] Climent d'Alexandria parla de Diotima.[2] 
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Va ser una filòsofa que jugà un rol important al Banquet, de Plató. Les seves 

idees són l'orígen d el concepte de l'amor platònic. El filòsof explica que 

quan era jove aprengué la filosofia de l'amor de Diòtima, que era 

sacerdotessa o vident, i li ensenyà la genealogia de l'amor explicant-li que 

aquest és el fill de la Circumstància i la Necessitat. Segons la seva visió, 

l'amor no és delicat, sinò aspre i mesquí. Dorm als pòrtics i és el mestre de 

l'engany. El noi estimat és fi, però el vell amant que cerca al jove és pobre, 

enginyós i manipulador. Sobre l'amor, la tesi més important de Diòtima és 

que, en realitat, és un anhel d'immortalitat. Mentre l'amor físic tracta de 

preservar la persona i aconseguir la immortalitat a través de la 

descendència, l'amor espiritual dona llum a idees i pensaments que per sí 

mateixos són immortals. La fí última de l'amor és ajudar-nos a ascendir al 

coneixement del que és diví.  

 

(http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-igualtat/any-

dones-ciencies/dones-i-ciencies/dones-filosofes/diotimademantinea) 

Restes arqueològiques del Teatre de Mantinea, Arcàdia 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-igualtat/any-dones-ciencies/dones-i-ciencies/dones-filosofes/diotimademantinea
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-igualtat/any-dones-ciencies/dones-i-ciencies/dones-filosofes/diotimademantinea


Textos 

L’Amor no és un déu, sinó un dàimon 

>> I ara (...) us parlaré del discurs sobre l’Amor que un dia vaig escoltar d’una dona de 

Mantinea, Diotima1, que, en aquestes qüestions i en d’altres, era una persona molt 

entesa. Una vegada, abans de la pesta aconsellà als atenesos que oferissin un sacrifici 

i així aconseguí de deturar deu anys l’epidèmia2; justament, fou ella qui va instruir-me 

en les coses de l’amor3. Intentaré, doncs, de contar-vos el discurs que féu (...) I em 

sembla que la manera més fàcil de sortir-me’n serà refent el diàleg que en altres temps 

vaig tenir amb l’estrangera quan ella m’interrogava. Perquè jo li deia les mateixes coses 

que fa poc (...) que l’Amor havia d’ésser un gran déu i el déu de les coses belles. I ella 

m’ho refutava justament amb les (...) raons que (...) l’Amor no havia d’ésser, tal com deia 

jo, ni bell ni bo. 

- ¡Què dius, Diotima! -vaig exclamar-. Aleshores, ¿l’Amor és lleig i dolent? 

- ¡Calla -féu ella-, quines coses de dir! ¿O creus que allò que no és bell 

necessàriament ha d’ésser lleig? 

- Sí, absolutament. 

- ¿I també que, si quelcom no és savi, és ignorant? ¿No t’has adonat que hi ha un 

entremig entre saviesa i ignorància? 

- ¿Qui és? 

 
1 Personatge que molts estudiosos creuen històric, però sobre l’existència del qual no hi ha una 
evidència irrefutable. 
2 Es refereix a la pesta de l’any 429, al començament de la guerra del Peloponès. 
3 La frase sembla equívoca, però, en realitat, no hi hagué mai entre Sòcrates i Diotima una 
relació íntima; si és que el personatge existí. 

Conversa entre Diotima i Sòcrates 



- La rescta opinió, quan no pot ésser raonada, no pot ésser coneixement, perquè, 

no havent-hi raonament, no ho pot ésser; ni tampoc ignorància, perquè ¿com 

podria ésser  ignorància allò que casualment és encertat? La recta opinió, doncs, 

té sens dubte aquest caràcter: el de trobar-se al bell mig de la saviesa i de la 

ignorància.4 

- És cert -vaig reconèixer. 

- Aleshores, si una cosa no és bella, no és per això necessàriament lletja ni, si no 

és bona, dolenta. I el mateix succeeix amb l’Amor; tu mateix reconeixies que no 

és bell ni bo, però no per això cal que creguis que és lleig i dolent, sinó .digué- 

un entremig de les dues coses. 

- Tanmateix -vaig replicar jo-, tothom està d’acord que l’Amor és un gan déu. 

- En dir tothom, ¿parles dels savis -digué- o dels ignorants? 

- De tots plegats. 

Ella es posà a riure 

- ¿Com pot ésser, Sòcrates, que estiguin d’acord que és un gran déu aquells que 

afirmen que ni tan sols és un déu? 

- ¿Qui són aquests? -vaig preguntar jo. 

- Un ets tu, l’altra jo. 

- Què dius, ara! -vaig exclamar. 

- És molt senzill -féu ella-; digues-me: ¿no afirmes tu que tots els déus són feliços 

i, a més a més, bells? ¿O t’atreviries a dir que hi ha algun déu que no és bell i 

feliç? 

- Per Zeus! -vaig exclamar-, no pas jo. 

- ¿I no dius tu que tots aquells que posseeixen coses bones i belles són feliços? 

- Del tot. 

- Però tu has reconegut, pel que fa a l’Amor  que és per la manca en què es troba 

de coses belles i bones que, justament, desitja aquelles mateixes coses de què 

està mancat. 

- Ho he reconegut, sí. 

- Com podria, doncs, ésser un déu aquells qui no participa de les coses belles i 

bones? 

- De cap manera, segons sembla.Així, doncs -digué-, ja veus que tu també creus 

que l’Amor no és un déu. 

- Aleshores -vaig preguntar-, ¿l’Amor que seria? ¿Un mortal? 

- De cap manera. 

- Doncs, què? 

- Com les coses de què hem parlat abans -respongué-, un entremig de mortal i 

immortal. 

- ¿Però què, Diotima? 

- Un gran démon, Sòcrates, perquè tot allò que és demoníac és mig déu, mig 

mortal. 

- ¿I quin poder té? -vaig preguntar jo. (...) 

- ¿I quin foren el seu pare i la seva mare? -vaig preguntar. 

- Aquesta és una història llarga de contar; tanmateix, t’ho diré 

Convit (201d - 203 b) 

PLATÓ (427-347 a.C) 

Diàlegs, Vol VI. Fundació Bernat Metge 

 
4 A la recta opinió caldria afegir-hi la pietat que copta amb la fe. 



Text revisat i traducció, Eulàlia Presas 

 

El naixement d’Eros 

(Eros és filòsof) 

 

 Quan nasqué Afrodita5, els déus celebraren un banquet i entre ells hi havia el fill 

de Metis6, Poros7. En acabar l’àpat, arribà Penia8 per pidolar –com era de preveure en 

ocasió d’un festí-, i s’estava al brancal de la porta. Poros, embriac de nèctar, ja que de 

vi encara no n’hi havia, va penetrar al jardí de Zeus i, aposentit per la beguda, es va 

adormir. Penia, aleshores, empesa per la manca de recursos, imaginà de fer-se fer un 

fill per Poros i ajaient-se al 

seu costat va concebre Eros. 

Heus ací, també, la causa 

que Eros hagi esdevingut el 

seguidor i el servent d’ 

Afrodita: perquè fou 

engendrat el dia de la festa 

del seu naixement i ensems 

perquè ell, de natural, és 

amant de la bellesa i Afrodita 

és bella. 

 Així, doncs, Eros deu el seu 

tarannà a ésser fill de Poros i 

de Penia: de primer, sempre 

és pobre i està ben lluny d’ésser delicat i bell com la majoria creuen; ben al contrari, és 

rude, brut, va descalç i no té casa. Dorm sempre a terra, sense llit, al llindar de les portes 

i a la vora dels camins, a la serena, i com que té la naturalesa de la seva mare, viu 

sempre en la indigència. Però, pel que té del seu pare, està a l’aguait d’allò que és bell 

i d’allò que és bo, perquè és viril, decidit, vehement i un caçador temible que sempre 

està tramant alguna intriga; apassionat per la saviesa i ple d’enginy, tota la vida va 

perseguint la filosofia i és un gran xerraire, un entabanador i un sofista.  La seva 

naturalesa no és ni la d’un mortal ni la d’un immortal, sinó que tan aviat floreix i està ple 

de vida com pot morir al mateix dia i, pel que s’assembla al seu pare, renéixer novament 

quan està en la plenitud dels seus recursos. Però allò que ha assolit se li esmuny sempre 

de mica en mica de les mans i així, Eros, mai no és ni pobre ni ric. 

 A més, està al bell mig de la saviesa i de la ignorància. El que passa és això: cap 

déu no es dedica a filosofar ni desitja esdevenir savi, perquè ja ho és; i si hi ha algú altre 

que sigui savi, tampoc no vol filosofar; ni tampoc filosofen ni desitgen esdevenir savis 

els ignorants car, el mal de la ignorància és, precisament, aquest, creure’s posseir 

 
5 L’ Afrodita filla de Zeus i de Dione. 
6 Metis, Saviesa, és, en Homer, la primera dona de Zeus. És la mare de Poros el nom del qual 
significa “passatge” i, en sentit figurat, qualsevol mitjà que ens permeti d’aconseguir una cosa. 
Recurs sembla, el mot més adient per a la seva traducció. 
7 Poros es pot traduir per <enginy>, <recurs> o <expedient>. No pretén ser el contrari de Penia, 
sinó el seu complement. Es tracta, en el fons d’un tòpic literari força fressat: l’enginy del pobre. 
8 Personifica la Pobresa. 



bellesa, bondat i saviesa a bastament quan, de fet, se n’està mancat, i qui no creu està 

mancat d’una cosa no desitja pas allò que creu que no li manca.   

 - Doncs, si no són ni els savis ni els ignorants, ¿qui són, Diotima, els qui es 

dediquen a la filosofia? 

 - És evident –féu ella-; ho veuria fins i tot un infant: aquells qui es troben a mig 

camí entre els déus i els homes. I Eros seria un d’aquests. Puix que la saviesa és una 

de les coses més belles i Eros és amant de la bellesa, cal que Eros sigui un filòsofs i, 

pel fet d’ésser-ho, que es trobi a mig camí entre el savi i l’ignorant. I la causa que així 

sigui rau en la seva naixença, car, per una banda, és fill d’un pare savi i ple de recursos, 

per l’altra d’una mare que no és sàvia i que, de recursos, no en posseeix cap. Aquesta 

és, doncs, estimat Sòcrates, la naturalesa d’aquest dàimon. 

Convit (203c - 204 b) 

PLATÓ (427-347 a.C) 

Diàlegs, Vol VI. Fundació Bernat Metge 

Text revisat i traducció, Eulàlia Presas 

 

 

El misteri de l’amor 

 

 En aquests misteris de l’amor, també tu, Sòcrates, podries ésser-hi iniciat; quant 

a la iniciació completa i el seu grau més alt, la contemplació, que requereixen d’aquesta 

instrucció prèvia, si és que s’ha de seguir el recte camí, no sé si fores capaç d’arribar-

hi. Jo te’n parlaré, certament –féu ella-, i hi posaré la millor voluntat; tu intenta de seguir-

me en la mesura de les teves possibilitats. 

 Perquè cal –digué- que aquell qui emprèn el bon camí cap a aquesta fita comenci 

des de jove a dirigir-se cap als cossos bells i, si el seu guia el condueix bé, a estimar de 

primer un sol cos, i engendrar en ell bells discursos; a comprendre, després, que la 

bellesa de qualsevol cos és germana de la d’un altre i que, si cal perseguir la bellesa en 

la forma, és una gran follia de no veure que la bellesa és una i la mateixa en tots els 

cossos; quan s’ha comprés això, cal ésser un enamorat de tots els cossos bells i 

procurar que minvi el desig ardent per un de sol, menyspreant-lo i considerant-lo de poc 

valor. Després, tenir per més valuosa la bellesa de l’ànima que no pas la del cos, o sigui 

que, si algú té un cos sense frescor, però posseeix una ànima sensible, en tingui prou 

amb això per estimar-lo, vetllar per ell, engendrar i buscar paraules de tal mena que 

aconsegueixin de fer millors els joves; i això, per tal que es vegi forçat a contemplar 

novament la bellesa en els comportaments i en les lleis i a veure que tot això està lligat 

amb si mateix i que s’adoni que la bellesa del cos és un accident sense importància. 

Després dels comportaments cal conduir-lo a les ciències, perquè de nou en vegi la 

bellesa i, en contemplar-la en la totalitat dels éssers, no la contempli ja, com si fos un 

esclau, en un sol ésser i estimi només la bellesa d’un adolescent, d’un home o d’un 

comportament i que el seu esclavatge no el faci mediocre i mesquí; ans, dirigint la mirada 

a la immensa mar de la bellesa, aquesta contemplació li faci engendrar gran quantitat 

de discursos bells i magnífics en el camp sense límits de la filosofia, fins que, enfortit i 

en plena maduresa, contempli una certa ciència, única i de tal mena, que és la ciència 

d’una bellesa que descriuré tot seguit. 



Ara –digué-, intenta de prestar-me la màxima atenció. Car aquell qui ha estat 

guiat fins aquí i instruït en els afers de l’amor i ha contemplat ordenadament les coses 

belles i en la forma deguda, quan s’apropi ja al terme de la iniciació amorosa 

contemplarà, de sobte, quelcom d’una naturalesa meravellosament bella; allò, Sòcrates, 

allò per amor de què, justament, hem sofert tantes fatigues fins ara! De primer, existeix 

sempre, no neix ni mor, ni augmenta ni minva; després, no és en una part bell i en una 

altra lleig, ni en un moment sí i en un altre no, ni en un aspecte bell i en un altre lleig, ni 

bell per a uns i lleig per a uns altres; la seva bellesa no es mostrarà a aquell que la 

contempla ni en la forma, per exemple, d’un rostre ni tampoc com un discurs ni com un 

saber ni com res que estigui en un altre, és a dir, en un ésser viu, ja sigui en la terra o 

en el cel, o en qualsevol altra cosa; sinó com una forma única que és sempre per si 

mateixa i en ella mateixa, mentre que les altres coses belles participen d’aquesta bellesa 

d’una manera tal, que el fet que les altres neixin i morin, a ella, en res no l’afecta, ni, per 

això, és més ni menys. Quan algú, doncs, partint d’aquestes realitats, s’eleva mitjançant 

el recte ús de l’amor entre nois, i comença a albirar aquella bellesa, podríem dir que 

gairebé ja arriba a terme. Car aquest és, justament, el recte camí per arribar-hi o per 

ésser-hi conduït per un altre; començant per les coses belles d’aquest món i tenint per 

nord aquells bellesa, cal elevar-se sense parar, com si ens servíssim de graons: d’un 

sol cos bell a dos, de dos a tots els cossos bells, d’aquests 

als bells comportaments, després a les belles ciències, 

fins assolir, partint d’aquestes, aquella ciència que no és 

més que la ciència de la bellesa que et deia i, finalment, 

conèixer allò que és bell per si mateix. 

 Aquest és el moment de la vida, estimat Sòcrates – 

digué l’estrangera de Mantinea-, en què, més que en cap 

altre, la vida de l’home val la pena d’ésser viscuda: el 

moment en què contempla la mateixa bellesa. Si alguna 

vegada arribes a veure-la, et semblarà que no hi ha res 

que pugui comparar-se-li: ni els vestits, ni els diners, ni 

els bells minyons, ni els jovenets que ara et fan ballar el 

cap, disposat com estàs, tu i molts d’altres, mentre 

pugueu veure tothora els vostres amors i estar amb ells. 

¿Què podem, doncs, imaginar que passaria –prosseguí- 

si ara algú li fos donat de contemplar la mateixa bellesa simple, pura, neta, no sollada 

per la carn humana ni pels colors ni per cap altra de les moltes futileses mortals? ¿Si 

fos capaç d’albirar la mateixa divina bellesa amb la unicitat de la seva forma? ¿Creus tu 

–digué- que és uns vida buida la de l’home que gira el seu esguard vers l’objecte que 

diem, el contempla amb el mitjà amb que cal contemplar-lo i que s’uneix a ell? ¿No 

t’adones –digué- que únicament aleshores, quan contempli la bellesa amb aquells mitjà 

que li permet de veure-la9, li serà concedit d’infantar, no pobres imatges de la virtut,  -ja 

que allò que ha aconseguit d’atènyer no és pas una imatge-, sinó d’infantar virtuts reals, 

ja que ha atès la realitat? ¿I no creus tu que aquell qui infanta i alimenta una autèntica 

realitat pot arribar a ésser un estimat dels déus i que, si algú pot esdevenir immortal, és 

a ell qui escau esdevenir-ho? 

Convit (209e – 212a) 

PLATÓ (427-347 a.C) 

Diàlegs, Vol VI. Fundació Bernat Metge 

Text revisat i traducció, Eulàlia Presas 

 
9 L’ull de la intel·ligència 



 

Temple de Poseído a Mantinea, Arcàdia 
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