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2n BTX       Història de la Filosofia, Raimon Pàez Blanch 
           
 
Els filòsofs presocràtics: textos i material complementari 
 
1) Text: “La recerca de l’arkhé de la physis en els filòsofs presocràtics” 
 
  <<Certament que el principi universal de les coses (arkhé) és buscat pels naturalistes1 en 
una realitat natural, que, per altra part, no és únicament substància o matèria (...) sinó que és 
substància i força conjuntament: és la naturalesa (physis) originària, que és també allò diví (theion), 
com ja ho era en les teogonies2. És el principi universal del qual deriven totes les coses, del qual 
consten, al qual retornen, romanent sempre aquest principi permanent i immutable a través de 
l’aparèixer, canviar i desaparèixer de totes les coses singulars. Aquesta concepció representa la 
temptativa racional d’unificar i explicar la infinita multiplicitat i variabilitat de les coses 
testimoniades per l’experiència, per mitjà de la unitat i la permanència d’un ésser que les reuneix a 
totes en ell, com a font i causa del seu esdevenir, i que justament és buscat entre els éssers de 
naturalesa fluent i dinàmica, car ha d’explicar el flux universal3.>> 
     
Rodolfo Mondolfo, Breve historia del pensamiento antiguo, Ed. Losada, Buenos Aires (1953), 2ª reimpr. 2003, pàg.11. 
 
2) L’escola de Milet (Els Jonis): els Monistes 
 
 2.1. Tales de Milet (640-546 a.C.) 
   
 a) De Tales s’explicava la següent anècdota (origen del “tòpic” que considera el 
filòsof com algú que està als núvols): 
 
  <<Mentre estudiava els astres [...] i mirava cap a dalt, va caure en un pou, i una bonica i 
graciosa minyona tràcia es burlava que volgués conèixer les coses del cel i no advertís les que tenia 
als seus peus>>.          (DK A 9) 
  
 b) Però, pel que sembla, Tales també ha de ser considerat un dels primers 
 “científics” antics, en el sentit que arribà a fer prediccions naturals: 
  
  <<Gràcies als seus coneixements astronòmics, va poder saber com seria la collita d’olives. 
Així, quan encara era hivern i tenia uns pocs diners va emparaular totes les premses d’oli de Milet i 
Quios, i les va llogar per molt poc, ja que no hi havia competència. Quan arribà l’oportunitat i 
tothom buscava al mateix temps premses, les rellogà com va voler, i va reunir molts diners, i tot 
això per demostrar que fàcil resulta als filòsofs enriquir-se quan volen fer-ho>>.  (DK A 10) 
 
 A part d’aquesta anècdota, també se li atribueix la predicció d’un eclipsi de sol, el 
28 de maig del 585 a.C.        (Gigon, 57-59). 
  
 c) Hi ha documents que indiquen que Tales també participa en la vida política de 
Milet, arribant a ser conseller polític de la seva ciutat    (Gigon, 46). 
  
  
 

                                                             
1 Es refereix als “filòsofs naturalistes” o “primers físics”, és a dir, als filòsofs presocràtics que es pregunten per la 
“phýsis” (la naturalesa entesa com a totalitat dinàmica del que hi ha). 
2 Les teogonies són els mites on es narren les nissagues i històries dels déus i els herois; quan i com apareixen, com són. 
3 Es refereix a la transformació de les coses, al seu naixement, desenvolupament i mort; al fet que la naturalesa no 
roman sempre idèntica a si mateixa, si no que és font d’aparició i desaparició contínua d’entitats particulars. 
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 d) Tales considerava que l’arkhé era l’”aigua”; l’element humit. Dos segles més tard 
Aristòtil explica perquè Tales pensava això.  
 
  <<(...) l’aliment de totes les coses és humit, i la calor sorgeix d’aquest i viu per aquest (el 
principi de totes les coses és allò d’on neixen), d’aquí en va deduir la suposició, i del fet que la 
llavor de totes les coses té una naturalesa humida; i l’aigua és el principi natural de les coses 
humides>>.          (Metafísica, A3, 983, b6) 
 
  e) Tales afirmava que <<tot és ple de déus>>. D’aquí se n’ha extret la teoria del 
“panpsiquisme” que vindria a dir que tot és viu, tot és ple d’energia vital, arreu hi ha vida, 
tot té “ànima” o està animat (és a dir, és viu). No hi ha res en la naturalesa que sigui mort, 
inert, que no segueixi el seu procés, perquè tot prové de l’element humit (“aigua”), que tot 
ho vivifica, i tot hi retorna. La proposició “tot és viu” s’ha d’entendre en el sentit que tot és 
processual, tot està en procés, passant d’un estat a un altre, en transformació. És a dir, 
que la realitat es transforma i modifica, com si tingués “vida pròpia”. 
 A més a més, Tales desenvolupà, entre d’altres, una teoria explicativa de l’imant, 
entès com a “viu”, en el sentit que és dinàmic, que atreu i repel certes coses. (Gigon, 64) 
 
  
 2.2. Anaximandre (610-547 a. C.) 
 
  <<(...) el principi i element [arkhé] és l’indeterminat [àpeiron], sense definir-lo com a aire, 
aigua o qualsevol altre element>>.        (DK A 1) 
 
 A partir d’ àpeiron (allò que no té límit, l’indeterminat, l’innombrable, que no té 
característiques concretes), com a substància original i principi de tot [arkhé], s’origina el 
món visible. A causa del moviment a l’interior de l’ àpeiron es van separant els contraris 
(el calent (foc) i el fred (terra), el sec (aire) i l’humit (aigua)).  
   Els quatre elements (cadascun dels quals ja té una característica o determinació) 
es van diferenciant i separant. A partir d’una primera disposició dels elements en capes 
esfèriques, es van formant segons la prevalença d’un element o altre les terres i els mars, 
els cels i els volcans, etc. 
  Aquest és aproximadament el procés que va de l’indeterminat originari als 4 
elements, i de la combinació d’aquests apareixen totes les coses: els estels, els planetes, 
els mars, els homes, els animals, les muntanyes... Tot, però, retorna a l’ àpeiron, quan els 
4 elements se separen de nou entre ells, i les coses particulars desapareixen. El cosmos, 
l’univers és un procés dinàmic, no sempre ha estat igual. Es genera i es destrueix 
cíclicament. L’únic que roman idèntic i constant durant tot el procés és l’indeterminat, 
àpeiron.          (Gigon, 67-68, 69-75). 
 
  
 2.3. Anaxímenes (588-524 a. C.) 
 
  <<Anaxímenes va dir que l’aire és in-finit, però les coses que d’ell s’originen són finites: la 
terra, l’aigua, el foc i, a partir d’això totes les altres coses>>.    (DK A 9) 
 
  <<L’aire es diferencia de les substàncies particulars per rarefacció i condensació. En enrarir-
se es converteix en foc, en condensar-se en vent, després en núvol, més condensat encara en aigua, 
terra i pedra; les altres coses es produeixen a partir d’aquestes>>.    (DK A 5) 
 
  <<Així com la nostra ànima, que és aire, ens manté units, de la mateixa manera l’aire o l’alè 
amara tot el món>>.                (Aire / alè / ànima). 
 
 



 3 
 

3) “HERÀCLIT D’EFES (540-480 a. C)” 
 (Exercici: Escull de tres dels fragments següents, interpreta’ls i aclareix-los d’acord amb 
el que saps d’Heràclit i el pensament presocràtic. A continuació compara’ls amb algun 
altre filòsof de l’època). 
  

a) L’harmonia dels contraris (el LOGOS segons Heràclit): 
 
a.1. Les mateixes coses causen respostes contràries en els diversos éssers vius. Així: 
 <<el mar és l’aigua més pura i la més contaminada; per als peixos és potable i saludable; per 
als homes no és potable i és mortífera>>.       (DK A 61) 
 
a.2. Aspectes diferents de la mateixa cosa justifiquen descripcions oposades, per ex.: 
 <<el camí cap amunt i el camí cap avall és un i el mateix>>.   (DK B 60) 
 
a.3. Les coses bones i agradables són només possibles perquè es reconeixen gràcies als 
seus contraris. Les qualitats impliquen els seus contraris per tal de poder ser allò que són. 
Per exemple: 
 
 <<la malaltia fa la salut agradable i bona, la fam [fa agradable] la sacietat; la fatiga [fa 
agradable] el repòs>>.         (DK B 111) 
 
a.4. Hi ha oposats que formen un tot enllaçat, com la contraposició diürn/nocturn, que 
respon a la mateixa cosa, el dia: 
 
 <<És el mateix la vida i la mort, estar despert i dormir, joventut i vellesa; aquests es canvien 
en aquestes i aquestes en aquelles.>>       (DK B-88) 
 
  <<Les coses en conjunt són tot i no tot, idèntic i no idèntic, harmònic i no harmònic; allò 
que és u neix del tot i de l’u neixen totes les coses.>>     (DK B-10) 
 
 <<Déu és dia-nit, hivern-estiu, guerra-pau, fartada-fam; canvia com el foc, el qual, quan es 
barreja amb perfums, s’anomena segons la fragància de cadascun d’ells.>>  (DK B-67) 

 
 
b) Altres fragments: 

 
 <<(...) a la naturalesa li agrada ocultar-se>>.     (DK B 123) 
 
  <<Cal saber que la guerra [polemos] és comuna [a totes les coses] i que la justícia és 
discòrdia, i que totes les coses s’esdevenen per la discòrdia i la necessitat.>>  (DK B-80) 
 
  <<Aigües diverses flueixen sobre els qui entren en els mateixos rius.>>  (DK B-12) 
 
  <<Totes les coses es canvien recíprocament amb el foc i aquest, al seu torn, amb totes les 
coses, com les mercaderies amb l’or i l’or amb totes les mercaderies.>>   (DK B-90) 
 
 <<Mals testimonis són els ulls i les orelles per a aquells homes que no n’entenen el 
llenguatge.>>           (DK B-107) 
 
  <<Els homes sempre es queden sense comprendre que el logos és així com el descric, tant 
abans d’haver-lo sentit com després; ja que, encara que totes les coses s’esdevenen segons aquest 
logos, els homes semblen gent sense experiència.>>     (DK B-1) 
  



 4 
 

 <<Per tant, cal seguir allò que és comú; tanmateix, encara que el logos és comú, la majoria 
viu com si tingués una intel·ligència particular.>>      (DK B-2) 
 
 <<No comprenen com tot això, atesa la seva varietat, pot concordar amb si mateix: hi ha una 
harmonia tensa cap enrere, com en l’arc i en la lira.>>     (DK B-51) 
 
 
4) “PARMÈNIDES D’ELEA (515-450 a.C.)”  
(Exercici possible: Fes una llista dels arguments que fa l’autor del text i les conclusions 
on arriba). 
 
  <<Un únic discurs resta com a camí: l’ésser és; en aquest camí hi ha molts senyals que ens 
mostren que l’ésser és ingènit i indestructible, car és complet, immòbil i sens fi. No ha estat ni serà 
mai, ja que és ara tot de cop, u i continu. Si no, quin origen podries trobar-li? Com i d’on hauria 
sorgit? No et permetré que pensis ni que parlis de res que no sigui, ja que el no-ésser no és ni 
expressable ni pensable. Car, quina necessitat l’hauria impulsat a néixer després més que no pas 
abans, si provingués del no-res? Així, doncs, o ha de ser d’una manera absoluta o no ha de ser. Cap 
força de convicció no permetrà que del no-ésser en provingui alguna cosa a més d’ell mateix. Per 
això, la Justícia no permet ni que s’engendri ni que mori, afluixant-ne les cadenes, sinó que les 
manté fermes; aquesta és la raó de tot això: o és o no és. Però està decidit que cal abandonar un 
camí com a impensable i sense nom (que no és el de la veritat) i cal acceptar l’altre com a real i 
veritable. Com podria allò que és, després d’això, morir? Com podria néixer? Car, si nasqué, ni és 
ni serà mai. Resta per tant, eliminat el naixement i ignorada la destrucció.>> 
 
 
5) “PITÀGORES DE SAMOS (570-495 a.C.) i els pitagòrics”: 
 
 a) La figura de Pitàgores és tan important filosòficament com difícil és saber quines 
de les doctrines pitagòriques que ens han arribat se li poden atribuir al propi Pitàgores –
que era venerat pels seus seguidors en alta mesura- i quines són producte dels seus 
deixebles. Sigui com sigui, amb Pitàgores entren en la filosofia (i en la ciència antiga) 
noves preocupacions fonamentals. Pitàgores marca un abans i un després en la història 
del pensament amb (1) la introducció dels números i les proporcions (“matemàtiques”) 
com a principi explicatiu de la realitat, per una banda, i (2) la preocupació per l’ànima i la 
seva purificació, per l’altra. Als nostres ulls això pot semblar difícil d’entendre, però la 
preocupació matemàtica i científica de Pitàgores és indissociable de la seva preocupació 
ètica i religiosa per “salvar” l’ànima. El coneixement de les matemàtiques com a estructura 
i arkhé de tota realitat és una via per purificar l’ésser humà i dur-lo cap a la seva natura 
espiritual, apartant-nos de la corporalitat. 
  
 b) “Amb Pitàgores apareix la nova forma de vida d’una comunitat tancada, 
aglutinada per regles comuns de vida i per les seves idees sobre l’ànima i la societat”. Ell 
“fou el primer que va reunir entorn seu un cercle tancat de deixebles que participaven de 
la seva vida i la seva doctrina” (Gigon, 132). En rigor, Pitàgores funda la primera escola 
filosòfica, ja que ell s’erigeix en la figura del “mestre” que dirigeix la investigació i la vida 
comuna dels seus deixebles.4 La comunitat pitagòrica era a la vegada una comunitat o 
secta religiosa, un partit o facció política i una comunitat d’investigació científica. La 
veneració sense límits al mestre i el respecte a la seva autoritat no estava renyida amb el 
fet que els pitagòrics establien relacions d’amistat i cooperació entre ells, així com 
compartien el seu viure. És interessant de notar que a les comunitat pitagòriques hi havia 

                                                             
4 Segons això, l’anomenada “escola de Milet” (Tales, Anaximandre i Anaxímenes) no fou pròpiament una escola, sinó 
un seguit de pensadors que s’ocupen de la mateixa qüestió (la physis) i en busquen l’arkhé, malgrat no investigar 
plegats ni viure en comunitat. 
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homes i dones sense fer cap distinció al respecte. És lògic, malgrat poc habitual a l’època, 
que si els pitagòrics es centren en la nostra naturalesa espiritual i intel·lectual, i no en la 
nostra aparença corporal, el fet de ser un home o una dona no tingui cap rellevància. Les 
matemàtiques i l’esperit no són masculins ni femenins! 
 Els pitagòrics despertaren admiració (per a Plató foren un referent), però també 
animadversió, fins el punt que més d’un cop hagueren de canviar de residència per la 
desconfiança de les comunitats gregues dels territoris on s’havien assentat.  
 
 c) El cor de la doctrina pitagòrica és la seva teoria sobre l’ànima. A diferència del 
que creien els grecs arcaics, que consideraven que en morir el cos, el que en restava era 
una mera ombra, els pitagòrics creien fermament que l’ànima és “allò més elevat”, “la 
vertadera i més intensa vida” que hi ha, malgrat acostuma a ser presonera d’un cos 
(Gigon, 147). L’ànima s’oposa al cos. Ella és immortal, el cos és mortal. L’ànima és 
perfectible i ens eleva vers el més diví, i el cos, per contra, ens aferra a la matèria, 
imperfecta i corruptible. Amb la mort del cos l’ànima no desapareix. La immortalitat de 
l’ànima implica que en morir el cos, aquesta transmigra vers un altre cos, que serà més 
elevat o més baix en l’escala de la vida en funció de com s’hagi purificat aquella ànima 
durant el transcurs de la vida anterior - posem el cas que una persona que no hagi curat 
de la seva ànima i s’hagi abocat a les passions corporals podria trobar-se transmigrada 
en el cos d’una rata o d’un insecte-. (Doctrina de la transmigració de l’ànima). 
 Aquest discurs gairebé religiós ens anima a purificar l’ànima mitjançant el 
coneixement de les proporcions matemàtiques que regeixen la realitat. Aquesta 
purificació ens apropa al diví, i al límit l’ànima es podria alliberar de la cadena de 
transmigracions o reencarnacions, quedant en companyia del “déu”5, passant a formar 
part de l’estructura “matemàtica” de tota la realitat. L’ànima estaria emparentada amb els 
“cossos” més divins que podem trobar a l’univers: els astres. Per altra banda, hi ha indicis 
que els pitagòrics assimilaven “la substància de l’ànima amb la substància del foc”, ja que 
tant l’ànima com el foc posseeixen “subtilesa i infinita mobilitat” (Gigon, 150). 
 
 d) El pitagòric Filolau afirmava que <<tot allò que pot ser conegut té un nombre; sense 
aquest és impossible pensar ni conèixer res>> (DK B 6). L’estructura de la realitat és numèrica. 
El projecte d’investigació dels pitagòrics consisteix en trobar un número per a cada cosa, 
les proporcions que expliquen la realitat. Per dirigir-nos vers el coneixement més pur que 
hi ha (el “matemàtic”), cal (1) una disciplina moral (una sèrie de preceptes pràctics morals 
orientats a l’ascetisme i a una vida austera), així com una preparació mitjançant (2) el 
treball d’altres ciències com la medicina i la música. Ambdues treballen, de fet, amb les 
proporcions matemàtiques: una aplicada al cos viu humà i l’altra en relació als sons i a tot 
el món auditiu. 
(1) “De la doctrina de les metamorfosis s’origina el precepte que prohibeix matar o fer mal 
a qualsevol animal, atès que no podem saber quina és l’ànima que hi habita” (Gigon, 
156). Sembla que els pitagòrics eren vegetarians. Tenien prohibit fer sacrificis i ofrenes de 
sang a les divinitats. Per altra banda, tenien prohibit el consum de vi i de mongetes i 
fesols (cosa que ha despertat bastants comentaris irònics al llarg de la història). (2) Dins 
dels pitagòrics trobem alguns dels metges més cèlebres de l’antiguitat com Alcmeó de 
Crotona. El seu cultiu de la música com a mitjà per a la purificació i l’elevació de l’ànima 
també ens és conegut. La música vindria a ser una “matemàtica sensible”, proporcions i 
relacions matemàtiques que percebem de manera directament sensible. La música 
permet alliberar-nos de les passions que ens oprimeixen i que distreuen la nostra 
espiritualitat. Sembla que la idea que l’harmonia perfecta dels cossos celestes (“els cels”) 
i dels seus moviments esfèrics genera una “música celestial” és dels pitagòrics, i serà 
recuperada pels nous científics del s.XVII com Kepler. 

                                                             
5 No és segur, però sembla que Pitàgores contemplava l’existència d’un sol déu que poc tenia a veure amb la mitologia i 
la religió grega. No seria un déu que es pugui pensar en termes antropomòrfics com la majoria de divinitats gregues. 
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6) “ELS PLURALISTES” 
 
- Exercici: Comenta els fragments següents. Assenyala quines afirmacions coincideixen 
amb el que pensava Heràclit i quines hi estan en contra; fes el mateix respecte el 
pensament de Parmènides. Per acabar, digues de qui és cada fragment, justificant-ho.  
 
(I) <<En moure’s, xoquen i s’entrellacen de tal manera que s’uneixen en un estret contacte mutu, 
però no arriben, en realitat, a generar a partir d’ells cap substància de cap mena; car és d’una 
ingenuïtat ridícula suposar que dues o més coses poden alguna vegada arribar a convertir-se en una. 
Que els àtoms es mantinguin junts durant un temps ho atribueix a l’entrellaçament i al lligam mutu 
dels cossos primaris; ja que alguns són angulosos, uns altres ganxuts, els altres còncaus [...]. 
Aquests àtoms es mouen en el buit infinit, separats els uns dels altres i diferents en figures, 
grandàries, posició i ordre; en sorprendre’s els uns als altres, topen i alguns són expulsats 
mitjançant batzegades a l’atzar cap a qualsevol direcció, mentre que altres, travant-se mútuament 
d’acord amb la congruència de llurs figures, grandàries, posicions i ornaments, es mantenen units i 
originen, així, el naixement dels cossos compostos.>> 
 
(II)  <<T’explicaré un relat doble: en un temps l’U es va formar de la pluralitat i en un altre de l’U 
va néixer, per divisió, la multiplicitat: foc, aigua, terra i l’altura incommensurable de l’aire; i, 
separada d’ells, la funesta Discòrdia, equilibrada pertot arreu, i, entre ells, l’Amor, igual en extensió 
i amplada. Mira-ho amb la teva ment [...]. Tots ells són iguals i coetanis, encara que cada un té una 
prerrogativa diferent i el seu propi caràcter hi predomina alternativament, quan li arriba el moment. 
[...] Només ells, en efecte, existeixen, els quals, combinant-se entre si, es converteixen ara en unes 
coses, ara en unes altres, mentre que ells romanen essent allò que són.>> 
 
(III)  <<És impossible que cap cosa arribi a ser a partir d’allò que no és o que es dissolgui en el no-
res. En tot cas ens alimentem d’allò que és simple i homogeni, com pa o aigua, i amb això es 
nodreixen els cabells, les venes, les artèries, la carn, els nervis, els ossos i les restants parts del cos. 
En conseqüència, cal reconèixer que en l’aliment que prenem hi ha totes les coses i que el 
creixement de tot deriva de les coses que ja existeixen. Cal que en aquest aliment ja hi hagi algunes 
parts productores de sang, de nervis, d’ossos, etc: -parts que només la raó pot contemplar-. [...] 
Totes les altres coses tenen una porció de tot, però la Ment (noûs) és infinita, autònoma i no està 
barrejada amb cap altra: és ella sola per si mateixa.>> 
  
 
 
 
 
 
 
 


