
El problema de la realitat:  Què és real? 
Respostes dels filòsofs més representatius de la Història de la Filosofia 

 
Plató (427 - 347 aC.) 
 
Va néixer a Atenes (Grècia) en una família aristocràtica. Va ser deixeble de             
Sòcrates i va seguir els seus plantejaments. La mort de Sòcrates va marcar el seu               
pensament i li va fer considerar que la democràcia del moment havia comès una              
greu injustícia. En aquest sentit, la seva filosofia estarà orientada a aconseguir una             
reforma política i social; va proposar un sistema polític meritocràtic, on qui ha de              
governar és el Rei Filòsof, el savi, que com el seu mestre Sòcrates coneix la veritat. 
 
La teoria de les idees 
 

Plató defensarà que la veritat ha de ser absoluta i només pot existir en un món                
transcendent, el món de les idees, on es troben tots els valors suprems que han de servir de referència en les                     
nostres vides (el bé, la justícia, la bellesa…). La teoria de les idees és la resposta que dóna Plató al problema                     
de la realitat. Existeixen dos mons clarament diferenciats: el món de les coses (on vivim nosaltres) i el món de                    
les idees (on es troben les veritats absolutes).  
 

L’educació és clau per apropar les ànimes de les persones al món de les idees, un camí que condueix l’ésser                    
humà des de la foscor de la ignorància (món sensible on ens trobem) fins a la llum de la veritat (món de les                       
idees). Quan la persona arriba al coneixement de les idees, es torna una persona sàvia i estarà en condicions                   
de poder governar al poble des de la veritat. Per tant, la millor forma de govern no serà la democràcia sinó el                      
govern del savi que serà el Rei Filòsof. 
 
El mite de la caverna 
 

Plató, per il·lustrar aquest trànsit de la foscor o ignorància cap a la llum de la veritat fa servir el mite de la                       
caverna. Aquest mite té el mateix fons que podem observar en pel·lícules com a “Matrix”. El món en què vivim                    
és com una caverna on les persones vivim lligades de peus i mans observant les ombres que es projecten a                    
la paret de la caverna, reflexos d’objectes il·luminats per la llum d’un foc. Aquests reflexos són interpretats                 
pels presoners com les úniques veritats que coneixem. En aquest sentit, aquests esclaus són ignorants de                
l’autèntica realitat que està fora de la caverna.  
 

Tots som presoners d’un gran engany (Matrix) i vivim com esclaus. El mite de la caverna ens diu que si som                     
capaços de deslligar-nos de les cadenes de la ignorància, podrem iniciar el camí de sortir de la caverna.                  
Aquest camí cap a la sortida de la caverna representa el camí del coneixement que ha de fer l’ànima i la seva                      
purificació. Quan l’esclau surt de la caverna, contempla l’autèntica realitat i arriba a la saviesa. 
 

 


