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CURSOS	FUNDACIÓ	FITA	

EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA	

Part	primera	

	

D’ON	VENIM	LLUNYÀ	
Sessió	nº	6	(15,	II,	2017)	

	

ARISTÒTIL		
J.	Jubert	Gruart		

	

Aristòtil		(384	–	322	a.e.a.)	
Petit	proemi	

És	rar	i	difícil	que	poca	gent	llegeixi	un	llibre	de	Maurice	Blanchot1;	cas	que	això	passi,	
cal	que	el	llibre	escollit	sigui	precisament	-d’entre	la	seva	extensa	bibliografia-2	el	molt	
tediós	Conversació	 infinita3;	 cal	 també	que,	 abans	 d’abandonar-ne	 la	 lectura	 -si	 això	
s’acaba	donant,	 com	pot	 fàcilment	esdevenir-	 s’arribi	 a	 la	pàgina	6;	 allà	hi	 trobarem	
aquesta	esperada	i	taxativa	afirmació:		

	“El	 corpus	 del	 saber	 que	 instituí	 Aristòtil	 és	 només	 un	 conjunt	 mal	
uniformat,	una	suma	dissonant	d’exposicions	reunides”.	

Una	 afirmació,	 escandalosa,	 totalment	 a	 les	 antípodes	 del	 que	 durant	 segles	 s’ha	
axiomàticament,	 acadèmicament	 i	unànimement	dit,	 escrit	 i	 repetit:	Aristòtil	 és,	 junt	
amb	 Plató,	 un	 dels	 filòsofs	 que	 major	 influència	 han	 exercit	 en	 el	 pensament	
occidental”4.	

	

                                                
1	V.	http://flaneurassegut.org/flaneur-a-la-finestra/blanchot-apunt.html	
2	V.	Id.		
3	Maurice	Blanchot,	La	conversación	infinita,	Avena	Libros,	Madrid,	2008	(1969),	p.6.	
4	Moisés	González,	Introducción	al	pensamiento	filosófico.	Filosofía	y	modernidad,	Tecnos,	Madrid,	2016,	
p.	65.	
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El	repte	d’assajar	descobrir	Aristòtil	(qui	fou/què	va	escriure)	

Assaig	de	resoldre	2	qüestions:		

1. Qui	 fou	 Aristòtil	 (reconstrucció	 imperfectíssima	 de	 l’existència	 que	 menà,	
inserida	en	la	seva	inexorable	localitat	i	epocalitat).	És	a	dir:	vida	d’Aristòtil.	

2. Què	va	escriure	realment	Aristòtil	(si	és	que	va	escriure	quelcom).	És	a	dir:	obra	
d’Aristòtil.		

Destriar	què	pot	ser	d’Aristòtil	del	que	diuen	que	va	dir	(i	potser	no	ho	va	dir);	quina		
aportació	 real	 feu	Aristòtil	a	 la	difícil	 tasca	del	pensar,	 tant	en	 la	 seva	època	com	en	
diferit;	 	 quina	 manipulació	 s’ha	 fet	 del	 que	 diuen	 que	 va	 dir;	 	 quina	 fou	 la	 seva	
aportació	a	la	nostra	civilització	occidental	(és	a	dir:	confirmar	o	no	si	tal	com	és	tòpic	
dir	 i	 repetir	 “	 Aristòtil	 és	 un	 dels	 filòsofs	 que	 major	 influència	 han	 exercit	 en	 el	
pensament	occidental”.	

		

Vida	d’Aristòtil	segons	els	tractats	a	l’ús	de	Història	de	la	Filosofia	

Els	textos	d’Història	de	la	Filosofia	repeteixen	sistemàticament	aquesta	succinta	versió,	
típica	i	tòpica	d’un	“llibre	blanc”,	d’una	entrada	d’un	Who’s	Who	o	d’una	freda,	breu,	i	
neutre	(falsa)	nota	necrològica:		

“Aristòtil	 (ca.	 384/3-322	 abans	 de	 J.	 C.)	 neix	 	 a	 Estagira	 (Macedònia),	 essent	
denominat	 per	 això	 a	 voltes	 “l’Estagirita”.	 Deixeble	 de	 Plató	 a	 Atenes	 durant	
prop	de	vint	anys,	passà,	al	morir	el	 seu	mestre	el	348,	a	Àsia	Menor	 (Assos),	
després	 a	 Militene	 i,	 finalment,	 a	 la	 cort	 del	 rei	 Filip	 de	 Macedònia,	 on	 fou	
preceptor	d’Alexandre	Magne.	Entorn	de	 l’any	335	retorna	a	Atenes,	on	funda	
la	 seva	escola	en	el	 	 Liceu;	però	el	moviment	antimacedònic	que	 ressorgeix	al	
morir	 Alexandre	Magne	 i	 una	 acusació	 d’impietat	 l’obligaren	 a	 abandonar	 la	
ciutat	i	a	refugiar-se	a	Calcis	d’Eubea”.5		

Altres	 tractats,	 lleugerament	 més	 generosos	 en	 intranscendents	 detalls	 personals,	
afegeixen	que	es	casà		amb	Píties,	“neboda”	o	adoptada	del	tirà	“eunuc”	Hèrmies,	i,	en	
enviudar,	amb	Herpília,	amb	qui	tingué	un	fill,	Nicòmac,	mort	jove.	

Tot	 plegat	 és	 probablement	 o	 estrictament	 cert,	 però	 poc	 ens	 ajuda	 entendre	 una	
existència	plena	d’esdeveniments	i	de	tan	reputada	transcendència	com	l’assignada		a	
Aristòtil.		

                                                
5	J.	Ferrater	Mora,	Diccionario	de	Filosofia,	vol.	1	(A-D),	Ariel,	Barna.,	2004,	p.	223.	
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Alguns	 (bons)	 tractats,	 directa	 i	 exclusivament	 centrats	 en	 explicar	 el	 seu	 sistema	
filosòfic,		no	esmenten	ni	un	sol	detall	sobre	la	“vida”	o	biografia	de	l’autor	considerat,	
i	ni	tant	sols	les	fites	cronològiques	del	seu	naixement	i	mort.	6	

	

Obra	d’Aristòtil	segons	els	tractats	a	l’ús	de	Història	de	la	Filosofia	

Pel	 que	 fa	 al	 sistema	 filosòfic	 o	 pensament	 d’Aristòtil,	 unànimement	 els	 tractats	
d’Història	 de	 la	 Filosofia	 el	 qualifiquen,	 junt	 amb	 el	 de	 Plató,	 de	 pilar	 bàsic	 del	
pensament	occidental.			

D’Aristòtil	 remarquen	 que	 fou	 deixeble	 dissident	 de	 Plató	 i	 que	 amb	 ell	 té	 lloc	 un	
retorn	a	Filosofia-primera,	i	un	inici,	fort,	de	filosofia-segona,	d’ètica	teòrica	i	d’assaig	
de	 fer	 ciència	 (abans	 de	 que	 ciència	 i	 	 pensar	 sense	 “Instal·lacions	 foranies”		
dogmàtiques	i	irracionals	fos	possible).			

Els	 llibres	 de	 divulgació	 filosòfica,	 pretesament	 seriosos,	 sentencien	 que	 el	 que	 va	
escriure	Aristòtil	(l’impressionant		Corpus	Aristotèlicum)	“va	fer	possible	que	la	nostra	
comprensió	 del	 món	 es	 desenvolupés	 de	 forma	 sistemàtica”,	 	 que	 va	 ser	 un	
“intel·lectual,	 les	 doctrines	 del	 qual	 havien	 de	 ser	 el	 fonament	 de	 tot	 el	 pensament	
seriós	 durant	 els	 següents	 dos	 mil·lennis”	 i,	 en	 definitiva,	 “una	 de	 les	 ments	 més	
brillants	de	la	humanitat”.7	

Alguns,	pocs,	prestigiats	hel·lenistes,	per	contra,	consideren	que	les	escoles	platònica	
(Acadèmia)	 i	 aristotèlica	 (Liceu)	 no	 representen	 altra	 cosa	 que	 la	 franca	 declinació	
d’una	 filosofia,	 la	 grega,	 que	 “havia	 començat	 essent	 una	 ciència	 entre	 els	 jònics	 i	
evolucionà	vers	la	metafísica	sobre	les	runes	de	la	religió	cívica”.8	

Pocs	aristotetòlegs	diversos	reconeixen	“l’escassa	o	nul·la	bellesa	 formal	de	 les	seves	
obres	conservades”	i	denuncien	“el	suposat	empirisme	aristotèlic”.9	

	

Projecte	“Descobrir	Aristòtil”	

Tot	 i	 les	 ineludibles	 preguntes	 que	 plategen	 (haurien	 de	 plantejar)	 	 les	 dades	 de	 la	
biografia	oficial	i	malgrat	disperses	evidències	documentals,	poquíssims	investigadors10	
s’han	atrevit	a	plantejar	la		possibilitat	que	Aristòtil:		

                                                
6	Aquest	és	el	cas	del	pro	citat	i	justament	recomanat	tractat	de	filosofia	de	Richard	Tarnas,	La	pasión	de	
la	mente	occidental,	Atalanta,	Vilaür	(Girona),	2012	(1991),	pp.	85-107.	
7	Paul	Strathern,	Aristóteles	en	90	minutos,	Siglo	XXI,	Madrid,	2015	(1996),	pp.	8,	19	i	27.		
8	Paul	Petit,	Historia	de	la	Antigüedad,	Labor,	Barna.,	1982	(1962),	p.	224.	
9	Miguel	 Candel,	 ¿Regreso	 a	 Aristóteles?,	 introducción	 a	Aristóteles	 y	 el	 Liceo,	 de	 Jean	 Brun.	 Paidos,	
Barna.,	1992	(1969),	pp.	10	i	16.	
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1. Fos	un	espia	(agent	secret)	de	Macedònia.	

2. Que	no	hagués	escrit	res	o	que	res	s’ha	conservat	que	sigui	inequívocament	de	
la	 seva	 única	 autoria	 	 o	 que	 tot	 el	 pretès	 	 Corpus	 aristotelicum	 són	 apunts	
d’alumnes,	 recopilats	 i	 deformats,	 traduïts	 i	 retraduïts,	 i	 utilitzats	
tendenciosament	-bàsicament,	però	no	exclusivament-	per	part	de	l’islamisme	i	
el	cristisme.		

	

Localitat	i	epocalitat		d’Aristòtil	(s.	IV	a.e.a.)	

L’època	d’Aristòtil	

Aristòtil	consuma	la	seva	existència	en	territori	grec,	en	ple	segle	IV	a.e.a.		

Una	època	de	canvi,		convencionalment	denominada	període	hel·lenístic.	

	

	Dues	grans	característiques	presideixen	aquesta	època:			

1. Inici,	 imparable	 i	 irreversible,	 de	 la	 decadència	 de	 les	 ciutat-estat	 gregues	
(decadència	 que	 culmina	 en	 extinció)	 i,	 en	 concret,	 d’Atenes.	 S’ha	 acabat	 el	
perill	 persa	 i	 encara	 que	 Atenes	 (després	 de	 la	 llarga	 guerra	 del	 Peloponès	 i	
d’haver	 perdut	 davant	 d’Esparta)	 recupera	 la	 democràcia,	 la	 incapacitat,	
crònica,	de	les	ciutats-estat	gregues	per	cooperar	de	forma	sostinguda	entre	sí,	
les	manté	en	guerres	permanents.	

2. Auge	de	Macedònia	 com	potència	hegemònica	de	 tota	 la	Hèlade	 i	 de	 la	 seva	
monarquia	territorial	com	model	polític11.			

	

                                                                                                                                          
10	 P.e.	 Luciano	 Canfora	 (Una	 profesión	 Peligrosa,	 Anagrama,	 Barna.,	 2002	 (2000),	 pp.	 87-132;	 La	
biblioteca	 desaparecida,	 	 Trea,	 Asturias,	 1998,	 174	 pp.;	 …);	 Fernando	 Báez	 (Los	 escritos	 perdidos	 de	
Aristóteles,	 A	 Parte	 Rei	 24,	 aparterei.com:	 Nueva	 historia	 universal	 de	 la	 destrucción	 de	 los	 libros,	
Destino,	Barna.,	2994,	480	p.	).	
11	 Pedro	 Barceló	 i	 David	 Hernández	 de	 la	 Fuente,	 Historia	 del	 pensamiento	 político	 griego,	 Trotta,	
Madrid,	2014,	pp.310	ss.		
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Vida	d’Aristòtil		(384-322)	

Que	 Aristòtil	 va	 viure	 ho	 podem	 donar	 per	 segur.	 Nombrosos	 testimonis	 i	 fonts	 en	
donen	fe.	Que	tot	el	que	diuen	(o	diuen	que	diuen)	sobre	ell	és	probable	que	sigui	cert	
(o	aproximat),	però	també	és	segur	que	no	és	tot	el	que	també	probablement	va	poder	
ser	o	fou.	

Un	 assaig	 de	 reconstrucció	 biogràfica	 d’Aristòtil	 comporta	 necessàriament	 i	
constantment	 emmarcar	 el	 personatge	 en	 les	 vicissituds	 geopolítiques	 del	 	 territori	
que	va	trepitjar.		

Mentre	 les	 vides/existències	 de	 Sòcrates	 i	 la	 de	 Plató,	 considerades	 en	 els	 anteriors	
Apunts,	 transcorrien	 i	 estaven	 centrades	 a	 Atenes	 ciutat,	 entre	 el	 s.V	 i	 el	 IV,	 la	 vida	
d’Aristòtil	és	un	anar	i	venir	entre		Macedònia	i	Atenes	en	ple	s.IV	a.e.a.		

	

Itinerari	d’Aristòtil	

384:	Estagira	(península	Calcídica)		

c.	 380-368	 (4-16	 a.	 d’edat):	 Pel·la	 (capital	 del	
regne	de	Macedonia)	

368:	Estagira	o	Atarnea	

366		–	347	(17-37	a.):	Atenes	

347	–	345	(37-40	a.):	Assos	(Atarnea,	Tròtrade)		

345	–	343	(40-42	a.):	Mitilene	(Lesbos)	

343	–	334	(42-50	a.):	Pel·la	(Macedonia)	

334	–	322	(50-62	a.):	Atenes		

322	(62	a.):		Calcis	(illa	d’Eubea)	
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Any	384		

Aristòtil,	 “fill	 de	 Nicòmac	 i	 de	 Efestida”12,	 neix	 a	 Estagira	 (Estageira),	 ciutat	 de	 la	
península	Calcídica	(geogràficament	una	regió	de	Tràcia).	

En	néixer	Aristòtil,	 Estagira	no	és	encara	una	ciutat	de	Macedònia,	 forma	part	d’una	
confederació	de	ciutats-estat	 col·ligades	en	 la	 Lliga	de	Delos	 i	no	 fou	annexionada	al	
regne	de	Macedònia	fins	l’any	349,	per	Filip	II.13	

La	 península	 Calcídica,	 on	 Estagira	 està	 geogràficament	 ubicada,	 fou	 una	 regió	 amb	
una	història	complicada:	fundada	per	colons	d’Andros	(a.	655),	arrasada	pels	perses	(a.	
480),	 incorporada	 a	 la	 Lliga	 de	 Delos	 (Atenes)	 fins	 el	 424,	 protegida	 per	 Esparta	 i	
assetjada	per	Cleo	d’Atenes	(a.	422).	

	 	

A	 diferència	 de	 Sòcrates	 i	 a	 semblança	 de	 Plató,	 Aristòtil	 pertany	 a	 una	 família	
benestant	i	ben	relacionada,	fet	que	li	permeté	sortejar	sense	privacions	remarcables	
el	període	de	la	seva	infància.	

	

c.	385	-		368	(1-16	anys	d’edat)	

El	 pare,	 Nicòmac,	 en	 una	 data	 indeterminada,	 essent	 Aristòtil	 infant,	 es	 traslladà	 a	
Pel·la	 (Macedònia),	 a	30	quilometres	del	mar	Egeu,	passant	a	 ser	 “metge,	assessor	 i	
amic”,	diuen,	d’Amintes	III	(pare	de	Filip	II	de	Macedònia	i	avi	d’Alexandre	el	Gran	).	

Que	 algú	 que	 practica	 la	medicina	 en	 una	 petita	 ciutat	 d’una	 península	 convulsa	 es	
traslladi	tot	d’una	al	territori	veí	macedoni,	no	és	d’estranyar.		Macedònia	fou	lloc	de	

                                                
12	Diògenes	Laerci,	Vides	…,	V,	1.		
13	Fet	que	motivà	una	primera	i	intensa	reacció	antimacedònica	a	Atenes	(on	Aristòtil,	de	35	anys	d’edat,	
hi	resideix	des	de	fa	18	anys).	
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refugi	i	acollida	de	molts	fugitius	de	les	perennes	guerres	territorials	gregues.	Però	no	
sabem	 (ni	 sabrem)	 com	 s’ho	 feu	 Nicòmac,	metge	 de	 poble/ciutat,	 per	 arribar	 a	 ser	
“metge	personal,	confident	i	amic”	d’Amintes	II,	rei	de	Macedònia.	

Tampoc	 sabem	 quina	 edat	 tenia	 Aristòtil	 quan	 fou	 traslladat	 a	 Pel·la	 (Macedònia),	
seguint	el	seu	pare.	Diuen,	però,	que		durant	aquesta	estada	feu	amistat	amb	el	futur	(i	
famós)	Filip	II	de	Macedònia	(382-336),	dos	anys	menor	que	Aristòtil.	

En	tot	cas,	diuen,	els	pares	d’Aristòtil	van	morir	abans	que	el	noi	arribés	a	l’edat	adulta	
(“essent	 regent	 de	 Macedònia	 	 Ptolomeu	 d’Aloro	 [368-365]	 i	 Perdiques	 III	 menor	
d’edat”.	Fou	llavors	quan,	diuen,	fou	traslladat	fora	del	territori	macedònic.	

Macedònia,	 terra	 d’acollida	d’Aristòtil	 infant	 i	 adolescent,	 era	una	 zona/territori	 que	
les	ciutats-estat	gregues,	situades	al	seu	sud,	consideraven	“semibàrbara”.	Intercalada	
Macedònia	entre	les	tribus	“bàrbares”	del	nord	i	 la	civilització	grega	al	sud,	servia	als	
grecs	 de	 filtre	 i	 protecció.	 Políticament	 aliena	 a	 la	 dinàmica	 de	 les	 ciutats	 estats	
gregues,	 el	 regne	 de	 Macedònia	 estava	 ancestralment	 governat	 per	 una	 dinastia	
d’orígens	mítics,	la	dels	argeades,	fundada	a	l’any	800	a.e.a.	

A	 l’any	 del	 naixement	 d’Aristòtil	 (384)	 ocupa	 el	 tron	de	Macedònia	Amintas	 II	 [393-
369],	 després	 dels	 anys	 d’anarquia	 que	 seguiren	 a	 l’assassinat	 del	 seu	 predecessor,	
Aquelao	I	[413-399].]	

Els	 macedonis,	 tot	 i	 que	 parlen	 grec	 (dialecte	 dòric),	 no	 són	 considerats	
tradicionalment	com	grecs	(no	tenen	ni	la	religió	grega	ni	la	seva	cultura).	

Durant	la	vida	d’Aristòtil	(s.IV),	Macedònia	va	aconseguir	allò	que	Pèrsia	hi	va	fracassar:	
engolir	 totes	 les	 ciutats-estat	 gregues,	 excepte	 Esparta,	 i	 tenir-les	 sota	 el	 seu	 ferri	
control.	En	l’interval	entre	el	perill	persa	i	el	domini	macedoni,	les	ciutats-estat	gregues	
s’extenuaren	en	contínues	guerres	entre	elles.	

Un	 panorama	 geopolític	 prou	 complicat,	 que	 ens	 explica	 perquè	 Aristòtil,	 en	 el	 seu	
anar	 i	 venir	 (fugir)	 i	 estar	 (de	Macedònia	 a	 Atenes),	 durant	 aquest	 crucial	 període,	 i	
més	essent,	com	veurem,	amic,	company,	preceptor,	assessor	dels	reis	de	Macedònia	
(Filip	 II	 i	Alexandre),	fou	més	que	un	innocent	filòsof,	 i	en	molts	moments	considerat	
un	enemic	d’Atenes,	és	a	dir:	un	macedoni.	

Amintas	 II	 [393-369]	 era	 fill	 de	 Filip	 I	 de	Macedònia.	 Arribà	 al	 tron	 amb	 l’ajut	 dels	
tessalis	i	de	la	ciutat-estat	d’Olint,	trobant-se	Macedònia	dividida	i	convulsa.	Aconseguí	
refer-la,	 traslladà	 la	 capital	 d’Edesa	 a	 Pel·la,	 establí	 pacte	 de	 pau	 amb	 Esparta	 i	
mantingué	bones	relacions	amb	Atenes.	

És	 durant	 els	 darrers	 anys	 del	 seu	 regnat,	 que	Nicòmac,	 pare	 d’Aristòtil,	 fou,	 diuen,	
“metge,	 amic	 i	 conseller”	 d’Amintes.	 Durant	 aquests	 anys	 es	 suposa	 (infereix)	 que	
Aristòtil	passà	la	seva	infància	i	inici	d’adolescència	a	Pel·la,	compartint	aprenentatge	i	
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activitats	amb	almenys	un	dels	fills,	el	petit,	d’Amintes,	el	futur	Filip	II	(2	anys	més	jove	
que	Aristòtil).]	

	

	

369	(15	anys	d’edat)	

Aristòtil	té	15	anys	quan	puja	al	tron	de	Macedònia	un	altre	fill	d’Amintes	III,	Alexandre	
I.	 Però	Alexandre	 I	 és	 assassinat	 aquell	mateix	 any	mentre	 signava	un	pacte	de	pau	
amb	 Polòpides	 de	 Tebas.	 El	 seu	 successor,	 Pérdicas	 III,	 és	 menor	 d’edat	 i	 el	 propi	
assassí	d’Alexandre	I,	Ptolomeu	de		Aloro	[368-365],	ocupa	la	regència	del	tron	sota	la	
protecció	dels	tebans.	

No	 eren	 bons	 anys	 per	 romandre	 a	Macedònia.	 És	 durant	 aquests	 difícils	 anys	 que	
Aristòtil,	ja	orfe,	amb	uns	15	anys,	abandona	Pel·la.		

	

369-	366	(15-17/8	a.)	

Diuen	 que	Arimnestes	 i	 el	 seu	marit	 Proxenes	 d’Atarneu,	 germana	 i	 cunyat	 del	 jove	
Aristòtil,	se	l’emporten	(el	tornen)	a	Estagira.	Pel	seu	torn,	anys	a	venir,	diuen,	Aristòtil	
adoptarà	el	 fill,	Nicanor,	dels	 seus	acollidors.	 (Altres	 “històries”	el	 fan	anar	a	parar	a	
Atarneu,	a	la	costa	de	Lídia).	

Mentre	i	tant,	a	l’any	367,	Filip	II,	d’uns	13	anys	d’edat,	el	company	de	jocs	i	d’estudis	
d’Aristòtil,	 és	 conduit	 com	ostatge	a	Tebas	 (Beòcia)	durant	3	anys	 [368-365].	Durant	
aquests	 anys,	 diuen,	 Filip	 aprèn	 la	 tàctica	 de	 les	 falanges	 d’Epaminoide	 (per	
posteriorment	empra-la	i	millorar-la).	
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366	(17-18	anys)	

Aristòtil	és	enviat,	es	suposa	que	pels	seus	tutors,	a	Atenes,	a	 la	Acadèmia	de	Plató,	
just	quan	encara	Plató	no	ha	tornat	del	seu	segon	(i	fracassat)	viatge	a	Siracusa	(Sicília),	
essent	escolarca	provisional	Èudox	de	Cnidos	(matemàtic	i	astrònom).	

A	Macedònia,	un	any	més	tard	(365),	el	successor	legítim,	menor	d’edat,	Perdicas	III,	fa	
assassinar	 al	 regent	 assassí	 del	 seu	 pare.	 Filip	 es	 retornat	 a	Macedònia,	 on	 aplica	 i	
millora	les	tàctiques	de	guerra	que	ha	aprés	dels	tebans.	

	

366-347	(17-36	a.).	El	jove	Aristòtil/el	primer	Aristòtil	

Aristòtil	 roman	 a	 l’Acadèmia	 de	 Plató	 durant	 19	 anys,	 adquirint	 els	 coneixements	
bàsics	per	la	seva	trajectòria	ulterior.	

Mentre,	a	Macedònia,	Perdicas	III	mor	en	una	emboscada	(359).	El	seu	fill	Amintes	III	
és	menor	d’edat.	El	seu	oncle,	Filip	(II),	el	company	d’Aristòtil,	ara	amb	21	anys	d’edat,	
és	nomenat	regent.	Quan,	a	l’any	356,	Amintes	III	compleix	la	majoria	d’edat,	Filip	II	el	
fa	deposar	i	ocupa	el	tron	de	Macedònia,	iniciant	una	imparable	campanya	guerrera.	

La	 península	 Calcídica,	 amb	 importants	 mines	 d’or	 (cobejades	 per	 Macedònia),	 és	
conquerida,	arrasada,	reconstruïda	i	perduda	de	nou	per	Filip	II	de	Macedònia	(358),	i	
finalment	 conquerida	 de	 nou	 per	 Filip	 (349),	 donant	 lloc	 a	 una	 intensa	 i	 duradora	
reacció	antimacedònica	a	Atenes,	essent	Aristòtil	considerat,	pels	atenencs,	no	sols	un	
metec	sinó	sobretot	“un	macedoni”.	

Diferents	 tradicions	 intenten	 donar	 notícia	 tant	 de	 la	 relació	 que	 Aristòtil,	 estant	 a	
Atenes,	mantingué	amb	Filip	II	de	Macedònia.	Res	però	està	documentat.	

La	 relació	 que	 Aristòtil	 pogué	 establir	 amb	 Plató	 durant	 aquesta	 època	 també	 és	
objecte	de	moderades	versions	divergents.	Segon	una	d’elles,	després	de	la	pertinent	
etapa	d’alumne	 (brillant),	Aristòtil	 fou	encarregat	d’ensenyar	 retòrica	a	 la	Acadèmia,	
escalant	posicions	enfront	d’Isòcrates	en	l’escalafó	directiu	i	successori.	El	propi	Plató,	
diuen,	 havia	 dit	 d’Aristòtil	 que	 era	 “la	 intel·ligència	 de	 l’escola”	 i	 era	 motejat	 “el	
lector”.	 Per	 altres,	 el	 distanciament	 entre	 mestre	 i	 deixeble	 fou	 creixent,	 havent	
d’abandonar	finalment	Aristòtil	l’Acadèmia	a	l’any	347.		

Aquesta	és	la	versió	que	propagà	Diògenes	Laerci,	feta	més	de	550	anys	després,	en	un	
clar	exemple	de	“diuen	que	diuen”	:	“S’apartà	(Aristòtil)	de	Plató	vivint	encara	aquest,	
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pel	qual	diuen	que	va	dir	(Plató):	Aristòtil	em	tira	coces,	com	fan	els	poltres	petits	amb	
les	seves	mares“.14	

Hi	 ha,	 però,	 força	 altres	 raons	 per	 explicar	 la	 precipitada	 sortida	 (fugida)	 d’Aristòtil	
d’Atenes	a	la	primavera	de	l’any	347.	

Atenes	havia	començat	el	segle	IV	a.e.a.	havent	perdut	la	guerra	del	Peloponès	(triomf	
d’Esparta)	 (404),	 superat	 la	 tirania,	 re-instaurat	 i	 iniciat	 el	 seu	 declivi,	 amb	 la	 mort	
(assassinat/suïcidi)	de	Sòcrates	l’any	399.	La	tradicional	oposició	d’Atenes	a	Macedònia	
es	transformà	des	d’un	estat	d’ànim	col·lectiu	fins	a	consolidar-se	en	un	corrent	polític	
majoritari,	trobant	el	seu	líder	i	portant	veu	en	Demòstenes	de	Peània,	coetani	exacte		
d’Aristòtil	 (384-322).	 Les	 seves	 peces	 oratòries	 contra	 els	macedonis	 són	 conegudes	
com	les	Filípiques	(adreçades	contra	Filip	II).	

El	348,	un	any	abans	de	la	fugida	d’Aristòtil,	Atenes	està	en	guerra	contra	Macedònia.	
Olint	capitula.	Derrota	d’Atenes.	Filip	ha	sabut	aprofitar	les	guerres	constants	entre	els	
diferents	(i	“civilitzats”)	estats	grecs.	

A	l’inici	de	l’any	347,	a	conseqüència	de	la	derrota	d’Olint,	el	lideratge	polític	d’Atenes	
recau	en	Demòstenes	i	els	seus	partidaris.	

Són,	 evidentment,	 anys	 dolents	 per	 un	 “macedoni”	 instal·lat	 	 a	 Atenes	 i	 a	 	 finals	 de	
març	Aristòtil,	 amb	 37	 anys	 d’edat,	 abandona	 Atenes.	 Plató	 encara	 vivia	 (va	morir,	
amb	80	anys	d’edat,	el	mes	de	maig).15	

Plató	és	substituït	en	la	direcció	de	l’Acadèmia	pel	seu	nebot	Espeusip.	Aristòtil	(amb	
36	 anys	 d’edat),	malgrat	 el	 que	 es	 repeteix	 insistentment,	 no	 podia	 ser	 “un	 ferm	 o	
destacat	candidat	per	substituir	al	fundador	en	la	direcció	de	l’Acadèmia”.	No	només	a	
causa	 de	 no	 ser	 atenenc	 (era	 un	metec)	 sinó	 també	 a	 causa	 de	 l’enemistat	màxima	
existent	contra	els	macedonis.	

Anys	 després,	 Demòcares	 (nebot	 i	 hereu	 de	 Demòstenes)	 revelà	 que,	 precisament	
durant	aquests	anys,	s’havien	 interceptat	cartes	d’Aristòtil	en	 les	que	s’hi	 revelava	 la	
seva	qualitat	d’agent	secret	de	Macedònia.16	

Junt	amb	Erast	i	Corisc	(	altres	versions	diuen	que	amb	Teofrast	i	Xenòcrates),	tots	ells	
membres	de	 l’Acadèmia,	Aristòtil	 es	 dirigeix	 “precipitadament”	 a	Assos,	 a	 la	 Tròade,	
regió	d’Acolis	(Àsia	Menor,	part	continental),	davant	de	l’illa	de	Lesbos.		

	

	

                                                
14	Diògenes	Laerci,	Vides…,	V,	1.	
15	Luciano	Canfora,	o.c..p.	94.	
16	V.	Luciano	Canfora,	o.c.,	p.	95.	Oradors	àtics,		Müller	ed.,	fr.	2.	
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¿Per	què	Assos?	

Aquell	 mateix	 any	 (347)	 les	 ciutats	 d’Assos	 i	 Atarneu,	 estratègicament	 ben	 situades	
entre	Macedònia	i	l’imperi	aquemènida	(persa),	acaben	d’estrenar	tirà,	un	tal	Hèrmies	
d’Atarneu,	a	qui	tradicionalment	se	li	assigna	l’atribució	de	llibert	(ex	esclau)	i	d’eunuc.				

En	 un	 papir	 egipci,	 trobat	 a	 inicis	 del	 s.XX,	 un	 tal	 Didimin	 d’Alexandria	 comunica	 a	
Demèstenes	que	és	Hèrmies	qui	ha	sol·licitat	que	Aristòtil,	Erast	i	Corisc	s’instal·lessin	a	
Atarneu	per	fundar-hi	“una	escola	o	cenacle	filosòfic”.17	

Novament,	davant	del	desconeixement,	es	plantegen	diferents	versions.	

1. ¿Podria,	 hipotèticament,	 tractar-se	 d’una	 expedició	 planificada	 pel	 mateix	
Plató,	al	final	de	la	seva	vida,	en	veure-hi	a	Assos	l’oportunitat	de	“convertir”	un	
tirà	 a	 la	 seva	 concepció	 d’un	 Estat	 Ideal?	 El	 fet	 que	 la	 ciutat-estat	 veïna	
d’Atarneu,	Escepsis,	ja	estigués	compromesa	en	el	projecte	de	crear-hi	una	filial	
de	l’Acadèmia	pot	reforçar	aquesta	suposició.	

2. Altres	versions,	 seguint	a	Demòstenes,	 	 sostenen	que	Hèrmies	 tenia	un	acord	
amb	 Filip	 II	 de	 Macedònia	de	 servir-li	 de	 pont	 en	 una	 futura	 i	 llargament	
planificada	invasió	a	Pèrsia,	i	que	és	el	rei	macedoni	qui	fa	la	indicació	d’acollir	
Aristòtil	i	els	seus	acompanyants.	

3. Diògenes	 Laerci	 deixa	 dit	 que	 altres	 diuen	 que	 Hèrmies	 era	 el	 bardatge18	
d’Aristòtil,	però	que	altres	també	diuen	que	només	tenien	una	“gran	afinitat”.19		

Sigui	 per	 la	 raó	 que	 sigui,	 que	 ignorem,	Aristòtil	 roman	 a	Assos	 durant	 2	 anys	 (347-
345),	exercint-hi,	diuen,	funcions	“docents”.	

346:	 Estant	 encara	 Aristòtil	 a	 Assos,	 Filip	 II	 obté	 una	 nova	 victòria	 en	 territori	 grec	
(conquesta	de	 la	regió	de	Foci).	Macedònia	és	admesa	a	 la	Lliga	de	 les	dotze	ciutats-
estat	 gregues	 que	 tenen	 el	 control	 i	 protecció	 del	 santuari	 de	 Delfos	 (amfictionia,	
associació	merament	religiosa,	però	de	freqüents	enfrontaments	bèlics).	

345:	 Hèrmies	 cau	 en	 un	 parany	 i	 es	 fet	 presoner	 per	Montor	 de	 Rodes,	 dut	 a	 Susa,	
davant	del	rei	persa,	i	torturat	per	tal	que	revelés,	infructuosament,	els	acords	contrets	
amb	 Filip	 II.	 Morí	 crucificat.	 És	 aleshores	 quan,	 en	 tenir	 notícia	 dels	 fets,	 Aristòtil	
redactà	un	epigrama	votiu	(text	que	anys	a	venir	seria	usat,	pels	atenencs,	per	acusar	a	
Aristòtil	d’impietat).	

                                                
17	L.	Canfora,	o.c.,	p.	95.	Dídimo,	In	Demosthenem,	co.	5,	I,	53-55.	
18	Sodomita	passiu.		
19	Diògenes	Laerci,	Vides	…,	V,	3.	
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345-343:	Aristòtil	es	trasllada	d’Assos	a	Miletene	(illa	de	Lesbos).	Casament	amb	Píties,	
filla	 adoptiva/neboda	 d’Hèrmies.	 Aquí	 coneix	 el	 que	 serà	 el	 seu	 deixeble	 predilecte,	
col·laborador	i	successor,	Teofrast.	

343:	Filip	de	Macedònia	encarrega	a	un	Aristòtil	madur	(de	41	anys)	l’educació	del	seu	
fill	Alexandre	(nascut	el	 juliol	de	l’any	356)	de	13	anys	d’edat.	Aristòtil	es	traslladat	a	
Estagira,	l’acompanyen,	a	més	de	la	seva	família,	Teofrast	i	Calístenes	(nebot).		

343-334:	Aristòtil	té	al	seu	càrrec	durant	9	anys	l’educació		d’Alexandre.	

	

¿Per	què	Aristòtil?	

Es	 tracta	d’un	 “primer	Aristòtil”,	 un	Aristòtil	 suposadament	platonitzant,	 sense	 fama	
pròpia,	però	prou	conegut	per	Filip	II	(3	anys	més	jove	que	Aristòtil	i	amb	qui,	diuen,	va	
compartir	 infància	abans	que	els	dos,	 l’un	orfe	i	adoptat,	 l’altre	com	ostatge	a	Tebes,			
sortissin	de	de	Macedònia).	

És	 obligat	 inferir-ho:	 Filip	 II	 ha	 d’estar	 prou	 ben	 informat	 sobre	 la	 vàlua	 intel·lectual	
d’Aristòtil,	adquirida	durant	la	seva	estança	a	Atenes.	Res	d’estrany,	doncs,	que	formés	
part	 del	 pla	 de	 Filip	 acostar-lo	 a	 Assos.	 Si	 era	 voluntat	 de	 Plató	 i	 tasca	 del	 filòsof,	
assumida	pel	“primer	Aristòtil”,	l’assessorar	i	formar	al	polític	per	a	la	construcció	de	la	
ciutat-estat	 ideal/millor	 possible,	 és	 evident	 que	 Aristòtil	 havia	 d’assumir	 l’encàrrec	
amb	 entusiasme.	 Vist	 el	 resultat,	 es	 pot	 qualificar	 d’èxit	 o	 de	 fracàs	 l’operació	
platonitzant	d’Aristòtil	envers	Alexandre:	el	deixeble	construirà	“el	més	gran	Imperi	de	
l’antiguitat”.	

340-338:	 Mentre	 Aristòtil	 compleix	 la	 seva	 missió,	 sota	 les	 exhortacions	 de	
Demòstenes	 (Filípiques),	Atenes	entra	en	guerra	amb	Macedònia,	mobilitzant	15.000	
hoplites	i	300	trirrems	armats.	

338:	A	Atenes,	mor	Espeusip,	nebot	 i	 successor	de	Plató	al	 front	de	 la	Acadèmia.	 És	
escollit	per	succeir-ho	Xenòcrates,	vell	company	i	desprès	rival	d’Aristòtil,	proper	ara	al	
partit	patriota	de	Demòstenes.	

Pocs	mesos	desprès	de	la	mort	de	Espeusip,	té	lloc	la	decisiva	batalla	de	Queronea	(en	
la	que	hi	participa	Alexandre,	amb	18	anys	d’edat).	Filip	III	derrota	a	tebans	i	atenencs.	
Pèrdua	de	 la	 independència	d’Atenes	 i	 inici	de	 l’hegemonia	hel·lènica	de	Macedònia.	
Només	 Esparta	 es	 resisteix	 a	 Filip.	 Tebas	 és	 massacrada,	 però	 els	 atenencs	 són	
amnistiats	i	se’ls	deixa	tornar	al	seu	territori,	Atenes	es	deixa	intacte.	Les	polis	gregues	
passen	a	 ser	 tributàries	de	Macedònia,	 conservant	una	 relativa	 independència.	Hàbil	
estratega	 i	 polític,	 Filip	 II	 manté	 al	 seu	 ferotge	 opositor	 Demòstenes	 (finançat	 pels	
perses	i	agent	seu)	al	front	del	poder	a	Atenes,	igual	que	no	desmantella	o	silencia	el	
parlamentarisme	 assembleari	 d’Atenes	 ni	 imposa	 un	 règim	 autoritari,	 autocràtic	 i	
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macedonià,	doncs	cerca	aconseguir	una	aliança	panhel·lènica	estable	 i,	amb	això,	 les	
seves	 espatlles	 (el	 territori	 grec)	 cobertes	 per	 poder	 concentrar	 el	 gros	 de	 les	 seves	
tropes		i		anar	definitivament	contra	Pèrsia.	

337:	 Constitució	 de	 la	 Lliga	 de	 Corint	 (de	 tots	 els	 estats	 grecs,	 menys	 Esparta).	 El	
problema	“grec”	es	pot	donar	per	resolt.	Envair	Pèrsia	és	el	proper	objectiu.	

336:	 Assassinat	 de	 Filip	 II.	 El	 juliol	 d’aquest	 mateix	 any,	 Alexandre	 III	 (21	 anys)	
accedeix	 al	 tron	 de	 Macedònia.	 Inaugura	 el	 seu	 regnat	 liquidant	 els	 pretendents	 i	
opositors	a	la	seva	successió.	Porta	la	guerra	als	Balcans.	

Les	ciutats-estat	gregues,	recent	derrotades	per	Filip	II,	novament	es	solleven/revolten.		
Demòstenes,	a	Atenes,		considera	que	amb	la	mort	de	Filip	II	el	poder	de	Macedònia	
queda	 substancialment	 afeblit	 i	 qualifica	 el	 jove	 Alexandre	 de	 margites	 (neci	 per	
excel·lència,	curt	de	gambals),	instigant		(assessorat	i	finançat		per		agents	perses)	a	les	
polis	 gregues	 conquerides	 i	 sotmeses	 a	 rebel·lar-se	 contra	Macedònia.	Alexandre	 les	
venç	una	darrera	 l’altra.	Arrasa	de	nou	Tebes	(només	deixa	dempeus	els	temples	 i	 la	
casa	de	Píndar)	i,	a	l’igual	que	el	seu	pare,	és	generós	amb	Atenes.	

Alexandre	 té,	 per	 fi,	 el	 territori	 grec	 controlat	 i	 pot	 anar	 contra	 Pèrsia,	 la	 gran	
assignatura	pendent.	

Aristòtil	té	46	anys.			

335:	Troia	es	 revolta	 contra	Macedònia	 i	Alexandre	 la	destrueix,	deixant	ben	explícit	
que	 farà	el	mateix	 amb	qualsevol	 altre	 ciutat-estat	que	assagi	 semblant	 aventura.	 El	
nou	 ordre	 polític,	 sortit	 de	 la	 batalla	 de	 Queronea,	 és	 inamovible.	 Així	 ho	 entén	
Demòstenes,	que	abandona	el	poder	a	Atenes.		

334:	 Aquest	 és	moment	 escollit	 per	 (o	 encomanat	 a)	 	Aristòtil	 per	 tornar	 a	 Atenes	
(després	de	12	anys	d’absència).	

Havia	marxat	 d’Atenes	 l’any	 347,	 quan	Atenes	 estava	 en	 guerra	 contra	Macedònia	 i	
amenaçat	pel	govern	de	Demòstenes,	i	torna	a	l’any	334	quan	Macedònia	ha	derrotat	
a	Atenes	(i	aliats)	i	quan	Demòstenes	ha	deixat	el	poder	i	fugit	d’Atenes.	

Torna	 a	 un	 país	 (estat)	 fracassat,	 vençut,	 derrotat,	 sotmès	 i	 profundament	
antimacedoni.	 No	 es	 reintegra	 a	 l’Acadèmia,	 dirigida	 per	 Xenòcrates,	 patriota	 i	 pro-
Demòstenes,	 a	 qui	 Filip,	 l’any	 347,	 s’havia	 negat	 selectivament	 a	 rebre	 quan	 havia	
format	part	d’una	ambaixada	per	establir	un	tractat	de	pau.	
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¿Perquè,	 davant	 d’aquesta	 ambient,	 manifestament	 hostil,	 torna	
Aristòtil	a	Atenes?	

No	hi	té,	a	Atenes,	cap	deixeble	seu.	

Aristòtil	forma	part,	és	evident,	de	les	“forces	ocupants”,	encapçalades	per	Antípater	
(regent	 d’Europa	 duran	 la	 campanya	 d’Alexandre).	 L’encàrrec	 d’Alexandre	 és	 de	
governar	estretament	la	díscola	Atenes	no	pas	per	la	força	i	la	repressió	sagnant,	com		
a	 les	 altres	 ciutats-estat	 gregues,	 sinó	 per	 mitjà	 d’un	 estudiat	 pla	 i	 programa	
d’actuació.	Aristòtil	forma	part	d’aquest	pla.	

	
	
¿Quina	missió	pot	tenir	Aristòtil	a	l’Atenes	ocupada?		

Els	 “segon	 Aristòtil”	 és	 bàsicament,	 a	 diferència	 de	 Plató,	 un	 pretès	 científic,	 un	
observador,	un	realista;	és	també,	però,	un	assessor	 important	del	règim	macedonià.	
Estudia	la	política	com	estudia	els	animals	(considera	l’humà		un	“animal	de	la	polis”).	
Ho	recopila	tot,	fòssils,	plantes,	animals,	...	Esdevé,	“avant	la	lettre”,	un	enciclopedista	
(mena	de	precursor	de	Diderot).	També	recopila	constitucions/sistemes	de	govern	(8	
llibres	 conservats).	 Atenes	 és	 un	 “punt	 d’observació	 privilegiat”,	 un	 centre	 neuràlgic	
cultural	i	polític.	

Hi	ha,	podem	inferir,	un	pla	Alexandre/Antípater/Aristòtil:	creació	d’un	–amb	etiquetes	
actuals-	“centre	d’estudis	superior”	o	d’investigacions	científiques.20		

Podem	inferir	que	un	dels	projectes	d’aquest	pla	és	redactar	la	teoria	(la	Constitució)	
per	 construir	 un	 futur	 estat	 ideal,	 no	 pas	 basat	 en	 el	 radicalisme	 democràtic	 i	
assembleari	 d’Atenes	 ni	 en	 la	monarquia	 autoritària	 de	Macedònia,	 ni	 tampoc	 en	 la	
utòpica	República	de	Plató;	un	estat	ben	 regit	per	 les	 lleis;	 en	definitiva:	 “una	 ciutat	
ben	 ordenada,	 gravitant	 en	 l’òrbita	 d’una	monarquia	 hegemònica	 ”.21	 Un	 gran	 Estat	
amb	les	noves	amplies	bases	territorials	establides	per	Filip	i	Alexandre	i	que	es	regeixi	
per	la	“llei	i	l’ordre”,	de	forma	estable	i	no	per	les	voluntat	canviants	del	poble	o	dels	
oligarques	de	torn.	

	

	

	

	
                                                
20	Una	mena	CSIC	o	de	CNI	encobert,	tal	com	ho	foren	Oxford	i	Cambrige,	al	Regne	Unit,	després	de	la	
segona	guerra	mundial.	
21	L.	Canfora,	o.c.,	p.109.	
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¿Com	preparar	el	terreny	per	aquest	nou	Estat?		

Creant	 un	 centre	 d’estudis,	 el	 Liceu	 (Lykeoin),22	 on	 educar	 i	 formar	 una	 nova	 classe	
dirigent:	els	comandaments	intermitjos.23	

Sota	la	protecció/poder	d’Antípater,	Aristòtil	i	els	seus	ocupen	(sic)	un	gimnasi	(escola	
pública)	situada	al	nord	d’Atenes.	(El	Liceu	no	serà	propietat	de	l’escola	d’Aristòtil	fins	
la	concessió	feta	per	Demetri	de	Falèron,	els	anys	317/8).24	

El	Liceu	és	una	escola	superior,	d’estudis	avançats,	on	es	practica	recerca	i	en	la	que	es	
disposa	d’una	gran	biblioteca.	Un	gran	centre	de	recollida	de	material	procedent	de	tot	
l’imperi	que	Alexandre	està	expandint.	A	tal	fi,	s’ordena,	segons	informa	Plini	el	vell,	la	
mobilització	permanent	de	caçadors,	de	pescadors	i	d’aficionats	per	tal	de	recollir	tota	
classe	d’animals	de	tota	mena	i	enviar-los	al	Liceu	d’	Atenes.25	

Aquesta	 tasca	 s’acompleix	 sistemàticament	 i	 ininterrompudament	 durant	 11	 anys.	
Aristòtil	 apilona	 una	 importantíssima	 biblioteca.	 Hi	 dicta,	 any	 rere	 any,	 cursos	
(tòpicament,	 mentre	 passeja	 pel	 perípatoi)	 amb	 els	 alumnes/deixebles,	 que	 prenen	
apunts.	

328:	Tot	comença	a	torçar-se.	Una	carta	d’Alexandre	a	Antípater26	anuncia	represàlies	
contra	 “els	 joves	protestataris”,	 a	propòsit	de	 la	no	acceptació	de	 la	 “proskynesis”27.	
Un	 dels	 assassinats	 en	 “la	massacre	 dels	 conjurats”	 és	 Cal·lístenes	 d’Asso	 (360-328),	
nebot,	informador	i	protegit	d’Aristòtil,	historiador	oficial	de	les	gestes	d’Alexandre.28	
Desencís	i	ruptura	d’Aristòtil	amb	Alexandre.	

323:	Mort	d’Alexandre,	als	33	anys	d’edat,	havent	regnat	durant	12	anys	i	mig	i	havent	
conquerit	 “tot	 el	 món	 civilitzat”,	 menys	 Cartago	 i	 la	Magna	 Grècia	 (Itàlia	 i	 Sicilià).29	
Deixa	al	seu	darrera	un	balanç	de	750.000	morts	de	guerra,	en	un	període	de	15	anys.30	

322:	A	Atenes,	Eurimedón31	(Hierofant)32	o	Demòfil33		denuncien		Aristòtil	per	impietat	
(a	propòsit	de	l’himne	compost	en	honor	d’Hèrmies!).	

                                                
22	Per	la	seva	proximitat	a	un	temple	dedicat	a	Apolo	Lykeoi	(matador	de	llops).	
23	El	que	la	França	post	revolució	farà	amb	l’École	Normale	Superieur	(de	la	rue	d’Ulm),	el	Centre	d’Hauts	
Études,	…	
24	Queda	contestada	la	pregunta	planiniana:	“Això	qui	ho	paga?”	
25	Plini	el	vell,	Nat.	Hist.,	VII,	44.	
26	Plutarc,	Alexandre,	55,	7.		
27	Alexandre	es	fa	venerar	com	un	déu,	exigint	als	seus	súbdits	la	genuflexió	(proskynesis).	
28	L.	Canfora,	o.c.,	p.	114.	CAG,	VII,	506,	11.		
29	Plini	el	vell	(23-79	e.a.),	a	Nat.	Hist.,	XXX,	53,	planteja	una	versió	absolutament	inverosímil:	Aristòtil	és	
qui	 ha	 promogut	 la	 conjura	 d’enverinar	 Alexandre	 amb	 la	 col·laboració	 d’Antípater	 i	 del	 seu	 fill	
Cassandre,	per	tal	de	venjar	la	mort	de	Cal·lístenes.	
30	Matthew	White,	El	libro	negro	de	la	humanidad,	Crítica,	Barna.,	2012	(2011),	pp.	22-24.	
31	Segona	D.	Laerci,	Vides…,	V,5.	
32	Sacerdot	encarregat	dels	sacrificis	als	déus	de	la	ciutat.	
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Aristòtil	 fuig	 d’Atenes.	 Va	 a	 Calcis	 (Khalkis),	 illa	 d’Eubea,	 d’on	 era	 oriünda,	 diuen,	 la	
seva	mare.		

Mort	d’Aristòtil.	La	causa	tradicionalment	acceptada	de	la	seva	mort	és	“per	malaltia	
gàstrica”;	aquesta	és	la	versió	de	Dionís	d’Halicarnàs	(60-7	a.e.a.).	Per	Diògenes	Laerci	
(180-240	e.a.),	en	canvi,	es	tractà	d’un	suïcidi:	“acònit34	bevent”35;	també	s’apunta	que	
un	tal	Eumel	diu	que	fou	enverinat	(¿per	atenencs	o	per	macedonis?).		

Aquest	mateix,	també	és	suïcida	Demòstenes.	

Enmig	 d’aquest	 fregat,	 un	 despistat	 Epicur	 arriba	 a	 Atenes	 per	 inscriure’s	 al	 Liceu	
d’Aristòtil.	

	

El	Liceu	després	de	la	mort	d’Aristòtil	

322-286:	D’acord	amb	la	voluntat	testamentària	d’Aristòtil,	el	seu	successor	en	el	Liceu	
d’Atenes	 serà	 Teofrast	 d’Eresos	 (371-288/7),	 “el	 del	 diví	 estil”.	 Col·laborador	 estret	
d’Aristòtil	(i,	segons	Diògenes	Laerci	ho	treu	d’Aristip,36	“sodomita	passiu”	del	mestre,	
alhora	 que	 preceptor	 de	Nicòmac,	 fill	 d’Aristòtil),	 cofundador	 de	 Liceu.	 13	 anys	més	
jove	que	Aristòtil,	coincidiren	a	Atenes	essent	els	dos	alumnes	de	Plató,	a	la	Acadèmia,	
i	 acompanyà	 a	Aristòtil	 quan	 aquest,	 l’any	 347,	 es	 refugià	 a	Assos	 (sota	 la	 protecció	
d’Hèrmies).	

Durant	els	36	anys	que	en	fou	escolarca,	el	Liceu	experimentà	un	notable	creixement	
en	nombre	d’alumnes.	En	una	carta	a	Fànies	d’Eresos	manifesta	una	doble	queixa:	 la	
manca	d’espai	i	la	mediocritat	dels	alumnes.37	

Entre	 els	 alumnes	 destacats	 de	 Teofrast	 cal	 esmentar	 Demetri	 de	 Falèron	 (futur	
governador	de	Grècia	(317-316)	i	arcont	d’Atenes	(309),	protector	magnànim	del	Liceu,	
al	que	concedí	la	propietat	de	l’edifici.	38	

Teofrast	augmentà	la	biblioteca	del	Liceu,	comprant	manuscrits	i	escrivint	molt.	

307:	 Caiguda	 i	 expulsió	 d’Atenes	 de	 Demetri	 de	 Falèron	 (307)39.	 Sollevament	 de	
Demetri	 I	 Piliocetes,	 del	 partit	 democràtic	 de	 Demòstenes,	 que	 aconsegueixen	

                                                                                                                                          
33	Segons	Favorino,	Història	varia.	segons	D.	Laerci,	o.c.	id.	
34	Tora	blava,	planta	tòxica.		
35	Vides	…	,	V,	5.		
36	Aristip,	De	les	delícies	antigues,	IV.		
37	V.	F.	Weurli.	
38		Demetri	de	Falèron	(350-280),	deixeble	i	confident	de	Teofrast,	poeta,	filòsof	i	polític,	ocupà	càrrecs	
màxims	 en	 la	 governabilitat	 d’Atenes	 sota	 la	 protecció	 de	 Cassandre,	 regent	 de	 Macedònia,	 fill	 de	
d’Antípater.	 Durant	 la	 seva	 etapa	 d’influència	 treballà	 per	 una	 reforma	 de	 l’estat	 seguint	 el	 model	
aristotèlic	(“constitució	mixta	de	tipus	censatari”).	
39	Exiliat	a	Egipte,	posa	les	bases	per	la	construcció	i	organització	del	Museu	d’Alexandria.	
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arrabassar	 Atenes	 del	 control	 del	 macedonià	 Cassandre.	 Teofrast	 també	 abandonà	
Atenes	i	el	Liceu.		

L’assemblea	popular	aprova	una	 llei	prohibint	 l’ensenyament	de	 la	 filosofia	a	Atenes	
“sota	 pena	 de	 mort”.40	 Un	 dels	 arguments	 per	 aquesta	 radical	 prohibició	 és	 el	
recordatori	que	l’orador	Demòcares	(del	partit	de	Demòstenes)	fa	al	poble	d’Atenes	de	
que	Aristòtil	 (mort	 fa	 ja	15	anys)	 fou	“culpable	de	 ser	agent	de	Macedònia”	 i	que	el	
Liceu	és	“un	niu	de	macedonians”.	

L’any	 següent	 (306),	 Filó,	 deixeble	 del	 Liceu,	 aconsegueix	 que	 l’assemblea	 d’Atenes	
retiri	la	prohibició	(llei	de	Sòfocles)	“per	il·legal”,	i	Teofrast	torna	Atenes.	

A	 l’any	286,	 a	 la	 seva	mort,	 Teofrast,	 amb	85	 anys,	 deixa	 com	escolarca	 al	 front	 del	
Liceu	a	Estrató	de	Làmpsac	(288-270),	un	físic.	Però	dissocia	del	Liceu	la	biblioteca,	que	
conté	 les	 obres	 d’Aristòtil	 (a	 més	 dels	 llibres	 que	 Teofrast	 ha	 comprat	 i	 els	 seus	
nombrosos	escrits),	i	la	llega	a	Neleu.	

S’inicia	 aquí	 una	 apassionant	 itinerància	 de	 les	 obres	 d’Aristòtil,	 amb	 pèrdues,	
deterioraments,	correccions,	afegits,	traduccions	i	re-traduccions,	manipulacions	i,	tal	
com	 ho	 expressa	 Paul	 Petit,	 “després	 de	 Teofrast	 l’aristotelisme	 va	 començar	 a	
declinar”41.	

A	Atenes,	a	la	biblioteca	del	Liceu	d’Estrató42	i	del	seu	successor	Licó,	només	hi	queden	
pocs	llibres,	escrits	o	adquirits	per	aquests	dos	escolarques,	tal	com	informa	el	geògraf	
Estrabó:	 “(al	 Liceu)	 hi	 queden	 només	 un	 petit	 nombre	 de	 llibres,	 sobretot	 escrits		
exotèrics,	 ...	els	 liceistes	no	tenen	manera	de	tractar	a	 fons	 les	qüestions	 filosòfiques,	
veient-se	 reduïts	 a	 comentar	 temes	 ...”43.	 La	 	 decadència	 del	 Liceu	 d’Atenes	 és	
imparable.	

	

	Obres	d’Aristòtil		

La	versió	oficial		

La	 molt	 venerada	 Història	 de	 la	 Filosofia	 repeteix	 tòpicament	 que	 “només	 una	
cinquena	part	de	l’obra	d’Aristòtil	s’ha	conservat”44,	que	només	31	de	200	tractats	són	
els	conservats,	que	Aristòtil	va	escriure	1.000	llibres,	...		

                                                
40	D.	Laerci,	o.c.,	V,	38.	Pollus,	IX,	42.	
41	Paul	Petit,	Historia	de	la	Antigüedad,	Labor,	Barna.,	1986	(1962),	p.	224.		
42	 A	 l’any	 270,	 Estrató	 deixà	 el	 Liceu	 per	 incorporar-se	 a	 la	 creació	 de	 la	 Biblioteca	 i	 el	 Museu	
d’Alexandria,	sota	la	direcció	de	Demetri	de	Faleró.	
43	Estrabó,	Geografia,	13,1,	54.	
44	Juan	Arnau,	Manual	de	filosofía	portátil,	Atalanta,	Vilaür	(Girona),	2014,	p.	447.	
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La	 “versió	 autoritzada”	 també	 repeteix	 que	 els	 escrits	 d’Aristòtil	 es	 poden	dividir	 en	
dos		grans	paquets	(quan	al	contingut	i	quan	a	la	cronologia):	

1. Obres	del	període	platonià	o	platonitzant.	

Allò	que	Aristòtil	va	escriure	durant	la	seva	estada	a	l’Acadèmia	de	Plató,	quan	
era	un	professor	destacat,	en	vida	i	presència	de	Plató.	Es	tracta	dels	suposats	
Diàlegs		d’Aristòtil.	

No	 deixa	 de	 ser	 paradoxal	 que	malgrat	 ser,	 diuen,	 els	 únics	 textos	 d’Aristòtil	
que	 foren	 publicats	 (copiats	 i	 posats	 a	 la	 venda),	 divulgats	 i	 apreciats	 durant	
l’Antiguitat,	 no	 se’n	 ha	 conservat	 cap.	 S’han,	 tòpicament,	 denominat	 o	
etiquetat	 com	els	 	 “escrits	exotèrics”	o	 “fàcils”	 (d’entendre),	 redactats,	diuen,	
en	forma	de	diàleg,	en	el	més		pur	estil	platonià	dialèctic	i	destinats	a	un	públic	
ampli.	

2. Obres	del	període	del	Liceu	(l’Aristòtil	aristotèlic).	

Reben	 la	 molt	 culta	 (és	 a	 dir,	 fosca)	 denominació	 d’“obres	 acròtiques		
acroamàtiques”,	és	adir:	destinades	a	ser	escoltades	només	per	uns	pocs	(obres	
difícils).	 Es	 tracta	 d’Apunts	 recollits	 pels	 seus	 alumnes	 mentre	 passejaven	
(peripatètics),	els	quals	continguts,	diuen,	no	estaven	destinats	a	ser	publicats.	
Diuen	que	són,	en	canvi,	les	úniques	obres	que	s’han	conservat	d’Aristòtil.	

Diuen	que	s’han	adjudicat	a	Aristòtil,	 incorporant-les	al	seu	Corpus,	obres	que	
són	de	Teofrast.	

Diuen	que	s’hi	ha	afegit,	al	que	es	considera	d’autoria	d’Aristòtil,	nombrosos	o	
“abundants”	comentaris,	tant	al	llarg	de	l’Antiguitat	com	en	el	decurs	de	l’Edat	
Mitjana,	que	deformen	el	pensament	d’Aristòtil45,	malgrat	haver	contribuït	a	la	
seva	difusió.	

Aquests	escrits	“conservats”	han	estat	objecte	de	diferents	catalogacions	(des	
de	 la	 famosa	 d’Andrònic	 de	 Rodes	 (s.I	 a.e.a.),	 passant	 per	 l’inventari	 de	
Diògenes	Laerci	(s.	III	e.a.),	i	culminant	amb	l’edició	de	Bekker	(s.	XIX)....	

L’actual	situació	en	relació	a	l’obra	d’Aristòtil	és	un	prototípic	“diuen	que	diuen	que	va	
dir”	(escriuen	que	Aristòtil	va	escriure),		quan	de	fet,	potser,	s’hauria	de	dir/escriure	“el	
que	suposem	que	Aristòtil	va	dir”	(i	no	pas	escriure).		

	

	

                                                
45	Jean	Brun,	Aristóteles	y	el	Liceo,	Paidòs,	Barna.,	1992	(1988),	p.	36.	
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Aventures	i	desventures	del		“Corpus	aristotelicum”	

¿Es	conserva	algun	escrit	d’Aristòtil?	

¿Aristòtil,	al	igual	que	Sòcrates,	només	fou	un	xerrameca?	

¿Els	alumnes	d’Aristòtil	eren	de	fet	dobles	de	Plató,	i,	com	ell,	tenien	per	tasca	prendre	
Apunts	i	el	motiu,	idea	i	projecte	de	passar-los	en	net	?46	

¿Si	hi	havien	escrits	originals	d’Aristòtil,	per	què	no	es	conserven?	

¿Per	què	es	conserven,	en	canvi,	els	Apunts	dels	deixebles?	

	

Itinerari	i	desventura	de	les	obres	d’Aristòtil		

322	a.e.a.:	Aristòtil	mor	a	Calcis		(illa	d’Eubea)	i	llega	a	Teofrast	d’Eresos	(372-287)	la	
direcció	del	Liceu	d’Atenes	i	el	fa	dipositari	de	la	seva	Gran	Biblioteca.	

Davant	 la	 confusió	 de	 l’any	 322,	 Eudem	 de	 Rodes,	 alumne	 destacat	 del	 Liceu	
(especialista	en	aritmètica,	geometria,	i	astronomia),	també	abandona	Atenes	i	torna	a	
Rodes	“amb	un	carregament	de	còpies	de	tractats,	apunts,	notes	(comentaris)	i	Diàlegs	
del	 mestre”,	 fundant	 una	 escola	 nova	 “peripatètica”.	 Es	 tracta	 de	 la	 primera	
fuga/robatori	de	llibres	de	la	biblioteca	d’Aristòtil.	

322-286:	Teofrast,	durant	els	36	anys	que	està	al	front	del	Liceu,	sota	la	protecció	de	
Demetri	 de	 Falèron,	 va	 ampliar	 significativament	 la	 biblioteca	 del	 Liceu,	 comprant	
textos	i	escrivint-ne,	de	tal	forma	que	el	local	es	feu	petit.	

286:	Teofrast	deixa	a	Estrató	de	Lampsac	(335-269)	la	direcció	del	Liceu,	però	llega	al	
seu	deixeble	Neleu	de	Scepsis	 la	biblioteca	del	Liceu,	amb	tots	els	escrits	d’Aristòtil	 i	
d’ell	mateix,		junt	amb	tots	els	d’altres	autors:	Ta	de	biblia	pantà	nhlei	(tots	els	llibres	
per	 Neleu)47.	 Un	 total	 d’uns	 10.000	 rotlles	 de	 papir48;	 	 amb	 157	 títol	 o	 tractats	
d’Aristòtil	(en	542	rotlles	de	papir)	i	225	títols	de	Teofrast	(463	rotlles	de	papir);	milers	
de	 manuscrits	 d’alumnes	 del	 Liceu;	 la	 importantíssima	 biblioteca	 particular	
d’Aristòtil49;	 i	 la	 biblioteca	 comprada	 a	 l’Acadèmia,	 després	 de	 la	 mort	 d’Eusepi).	
Neleu,	 fill	 del	 platonià	 Corisc,	 que	 acompanyà	 a	 Aristòtil	 i	 Teofrast	 quan	 marxaren	
d’Atenes	vers	Asso,	era,	doncs,	un	aristotelià	de	socarrel.50	

¿Per	què	no	deixà	Teofrast	els	llibres	del	Liceu	al	Liceu?		

                                                
46	Com	en	el	cas	de	Ferdinan	de	Saussure	(v.	El	Flâneur	assegut,	www.flaneurassegut.org).	
47	Diògenes	Laerci,	Vides	…,	V,	Teofrast,	6	(transcripció	del	testament	de	Teofrast).	
48	Estrabó,	Geografia,	13,1,45.	
49	“Fins	allà	on	sé,	Aristòtil	fou	el	primer	col·leccionista	de	llibres	conegut”	(Estrabó,	Geografia,	13,1,54).	
50	Estrabó,	Geografia,	XIII,	1,	55.	
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Probablement	per	la	voluntat	de	Teofrast	de	salvar	el	preciós	contingut	de	la	biblioteca	
davant	 l’onada	 d’antimacedonisme	 que	 es	 desencadenà	 a	 Atenes	 a	 la	 mort	
d’Alexandre,	 antimacedonisme	 que	 continuà	 vigent	 i	 es	 focalitzà	 en	 la	 persona	
d’Aristòtil	 i	 el	 Liceu,	 tement	 es	 poguessin	 repetir	 i	 tenir	 èxit	 els	 fets	 del	 306,	 quan	
l’assemblea	 d’Atenes	 prohibí	 l’ensenyament	 de	 la	 filosofia.	 Inferim,	 doncs,	 que	 la	
biblioteca	corria	perill	a	Atenes	i	calia	posar-la	a	bon	recau,	a	Àsia	Menor,	per	exemple,	
fora	de	l’abast	d’Atenes	i	els	seus	aliats.	

Neleu,	el	dipositari	de	la	biblioteca,	era	un	expert	en	Aristòtil	i,	amb	els	llibres,	Teofrast	
li	donà	l’encàrrec	de	“catalogar	les	obres	del	mestre	fundador”	(tot	i	que	Neleu	tenia	
aleshores	 70	 anys)51.	 Tornà,	 amb	 el	 preciós	 (i	 voluminós)	 carregament,	 a	 Scepsis,	 la	
seva	terra	natal,	a	poca	distància	al	nord	d’Asso,	on	“es	convertí	en	persona	privada”.	

A	Scepsis,	diuen,	per	 impedir	que	els	sobirans	de	Pèrgam,	els	Atàlides,	que	rivalitzen	
amb	Alexandria	per	posseir	 la	biblioteca	més	important	del	món	-sinó	en	quantitat	sí	
en	qualitat-,	amagà		els	manuscrits,	els	amaga	a	la	bodega	de	la	seva	casa.	Tampoc	els	
obtingueren	els	Ptolomeus	(biblioteca	d’Alexandria),	que	només	pogueren	aconseguir	
alguns	llibres	de	la	biblioteca	personal	d’Aristòtil,	però	cap	dels	seus	escrits.	

Pel	seu	torn,	Estrató,	l’escolarca	que	es	va	quedar	la	direcció	del	Liceu,	procedeix,	amb		
els	membres	continuadors	del	Liceu,	diuen,	a	re-escriure,	de	memòria,	 les	“doctrines	
d’Aristòtil”.	A	la	seva	mort	llegà,	diuen,	la	difícilment	refeta	biblioteca	del	Liceu	a	Licó	i	
aquest	 la	va	vendre	a	 la	biblioteca	d’Alexandria.	 Ja	no	es	tractava,	però,	d’originals	o	
textos	directament	procedents	del	magisteri	d’Aristòtil	sinó	bàsicament	d’atribucions	i	
comentaris.	

Els	descendents	 i	hereus	de	Neleu	no	són	filòsofs,	però	saben	del	valor	d’algunes	de	
les	 obres	 que	 conserven.	 Continuen	 rebent	 ofertes	 i	 pressions	 dels	 enviats	 dels	
ptolomeus	 egipcis,	 però	 només	 els	 hi	 venen	 “els	 llibres	 menys	 valuosos”	 de	 la	
biblioteca	d’Aristòtil:	els	d’autors	varis.	Continuen	conservant,	amagant	“a	la	bodega”,	
els	apunts	de	les	classes	d’Aristòtil.	

Existeixen,	 però,	 altres	 versions,	 com	 la	 d’Ateneu	 de	 Nàucratis52,	 on	 s’apunta	 que	
Neleu	 va	 vendre,	 l’any	 306	 (suposant-li	 una	 edat	 de	 86	 anys),	 finalment	 les	 “obres	
d’Aristòtil”	 a	 la	 Biblioteca	 d’Alexandria,	 essent	 ja	 Demetri	 de	 Faléron	 organitzador	
d’aquesta	biblioteca,	“assegurant	així	la	seva	conservació”.	

                                                
51	 Hipòtesi	 sostinguda	 per	 Hans	 B.	 Gottschalk,	 “Theophrastus	 and	 the	 Peripatis”,	 a	 Teophrastus.	
Reappraising	 the	 Sources	 (J.M.	 van	 Ophuijse	 i	M.	 van	 Reaklte,	 ed.)	 Transaction	 Publ.	 New	 Brunswick	
(USA)	i	London	(U.K),	1998,	pp.	281	s.	
52	Deipnosofistes,	1,4,	3ª-b.	
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Pel	seu	torn,	Paul	Moraux	(1973)53	i	Fernando	Báez	(2004)54,	argumenten	que	la	venta	
a	 Alexandria	 ho	 fou	 només	 dels	 “llibres	 editats	 o	 exotèrics”	 d’Aristòtil	 i	 els	 d’autors	
varis,	quedant-se	a	Scepsis	els	manuscrits	sense	“editar”	(els	acroamàtics	o	esotèrics),	
és	a	dir:	els	Apunts.	

Cas	que	el	escrits	genuïnament	aristotèlics	 romanguessin	en	poder	dels	descendents	
de	Neleu,	el	resultat	d’aquell	amagatall	fou,	però,	catastròfic	per	l’efecte	de	la	humitat	
i	els	fongs.	

Abans	 de	 l’any	 86,	 ja	 en	 el	 segle	 I	 a.e.a.	 ,	 Apel·licó	 de	 Teos	 acaba	 per	 adquirir	 a	 la	
família	 de	 Nereu	 els	 “llibres	 enterrats	 d’Aristòtil”,	 però	 en	 “estat	 de	 conservació	
lamentable.”55	Apel·licó	de	Teos,	 és	 un	 ric	 ciutadà	d’Atenes	 i	 “un	dels	 darrers	 i	més	
apassionats	peripatètics”56,	bibliòman57,	 recopilador	 i	 lladre	compulsiu	de	documents	
antics.	Agafat	“in	fraganti”	robant	manuscrits	aristotèlics	guardats	a	 l’arxiu	estatal	de	
Metroon	(Atenes),	és	condemnat.	Però	aconsegueix	escapar-se	i	exiliar-se.	58		Atenió,	
antic	company	d’estudis	aristotèlics,	que	l’any	88	a.e.a.	ha	pres	el	poder	a	Atenes,59	fa	
tornar	a	Apel·licó	a	Atenes,	 encomanant-li	 “missions	diplomàtiques”.	Durant	aquests	
anys,	Apel·licó,	 donat	 el	 lamentable	 estat	 dels	manuscrits	 que	ha	 adquirit	 de	Nereu,	
procedeix	 a	 desafortunats	 intents	 de	 restauració,	 optant	 a	 la	 fi	 per	 fer-ne	 còpies.	
Emplena,	segons	el	seu	millor	o	pitjor	criteri,	 les	 llacunes	que	presenten	a	causa	dels		
forats	 les	 parts	 il·legibles.	 El	 resultat	 és	 un	 reguitzell,	 sembla,	 d’errors	més	 o	menys	
manifestos.	Se	li	atribueix,	també,		l’autoria	d’un	tractat	sobre	l’amistat	entre	Aristòtil	i	
Hèrmies.	Morí	a	l’any	84	a.e.a.	

86	a.e.a.:	Luci	Corneli	Sul·la	 (Sila)	 (138-78)	conquereix	Atenes	després	de	derrotar	al	
rei	Mitridates	VI.	Té	lloc	un	saqueig	d’Atenes60	i	els	“manuscrits	aristotèlics”,	guardats	
a	la	casa	d’	Apel·licó	de	Teos,	membre	del	grup	de	governants	d’Atenes	partidaris	de	
Mitridates,	 és	 un	 dels	 botins	 de	 guerra	 dels	 romans.	 Els	 textos	 són	 duts	 a	 Roma,	
enriquint	 la	 biblioteca	 privada	 de	 Sul·la.	 Per	 desgràcia,	 però,	 van	 ser	 els	 textos	
“reconstruïts”	per	Apel·licó,	i	no	els	originals,	els	que	Sul·la		va	confiscar	per	endur-se	a	
Roma”.61	

                                                
53	 Paul	 Moraux,	 Der	 Aristotelismus	 bei	 den	 Griechen	 von	 Andronikos	 bis	 Alexander	 von	 Aphrodisias,	
Walter	de	Gruyter,	Berlin,	197.	
54	Fernando	Baez,	Nueva	historia	universal	de	la	destrucción	de	los	libros,	Destino,	Barna.,	2004	(480	p.).	
55	L.	Canfora,	o.c.,	p.	120.	
56	Luciano	Canfora,	Una	profesión	peligrosa.	Vida	cotidiana	de	 los	 filósofos	griegos,	Anagrama,	Barna.,	
2002	(2000),	p.	112.	
57	Posidoni,	fr.	36,	53	Jacobi	(Ateneo,	V,	214	d-e).	
58	Id.		
59	L.	Ballesteros	Pastor,	“Atenión,	tirano	de	Atenas”.	Studia	historica.	Historia	antigua,	23,		2005,	,	385-
400.	
60	Plutarc,	Sul·la	XXVI.	
61	Canfora,	o.c.,	p.	121.	
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La	dictadura	de	Sul·la	durà	del	82-81.	 L’any	78	mor	Sul·la	 i	 els	 llibres	aristotèlics	 són	
conservats	pel	seu	fill	Faust.	

Durant	 tots	aquest	anys,	a	Roma,	el	bibliotecari	de	 la	col·lecció	de	Sul·la	 fou	Tiranió,	
esclau	(després	llibert)	i	gramàtic.	No	satisfet	amb	la	mala	còpia	d’Apel·licó,	procedeix	
a	fer-ne	noves	còpies.62	Essent	també	preceptor	dels	fills	de	Ciceró,	facilita	a	aquest	la	
lectura	d’Aristòtil.	

Faust,	el	 fill	de	Sul·la,	general	de	Pompeu,	personatge	megalòman,	en	arruïnar-se	va	
vendre	totes	 les	propietats	heretades,	 inclosa	 la	biblioteca,	 fragmentant-la	en	 lots.	El	
rastre	dels		“llibres	d’Aristòtil”	es	perd	completament.	Faust	fou	assassinat	l’any	46.	

Per	sort,	abans	d’aquest	esdeveniments,	entre	els	anys		58-47,	aparegué	en	escena	un	
crucial	 personatge,	 Andrònic	 de	 Rodes,	 esgraó	 imprescindible	 per	 considerar	 no	
totalment	 i	 irreversiblement	 trencada	 la	 cadena	 de	 vicissituds	 que	 experimenten	 les	
“obres	d’Aristòtil”.	

	Andrònic	de	Rodes,	escolarca	del	Liceu	d’Atenes,	desplaçat	arrel	del	sac	d’Atenes	per	
les	tropes	de	Sul·la,	manté	a	Roma	una	escola	peripatètica	i	pot	treballar	encara,	a	la	
biblioteca	 de	 Faust,	 	 amb	 el	 material	 “reconstruït”	 per	 Tiranió,	 procedint	 a	 la	 seva	
classificació,	 elaboració	 d’un	 Catàleg	 i	 a	 fer-ne	 una	 “edició”:	 el	 famós	 Corpus	
aristotèlicum.	

El	 Corpus	 aritototelicum	 establert	 per	 Andrònic	 de	 Rodes	 conté	 les	 següents	 grans	
divisions	o	classificacions	de	les	“obres	conservades	d’Aristòtil”:	

1. Tractats	de	Lògica	(instruments	(organon)	per	accedir	al	coneixement)	

2. Tractats	de	Física	i	Biologia	(on	es	tracta	sobre	el	moviment,	el	cel,	la	generació	
i	la	corrupció,	meteorologia,	l’ànima	(vida),	els	animals,	la	natura,	...)	

3. Metafísica.	Un	mot,	aquest,	creat	per	Andrònic,	sota	el	qual	agrupà	els	escrits	
què,	 sense	 venir	 encapçalats	 per	 cap	 títol,	 tractaven	 del	 que	 es	 considerava	
"próte	philosophia"	o	filosofia	primera.		Com	que	els	col·locà,	en	el	seu	Catàleg,	
després	dels	paquets	o	agrupacions	temàtiques	anteriors,	els	anomenà	tá	metá	
ta	physiká	(els	que	estan	després	de	la	Física),	“on	es	tracta	de	coses	que		estan	
més	enllà	de	la	natura”.	

4. Ètica	i	política.	

5. Retòrica	o	teoria	de	l’art	(literatura,	política,	poètica).	

                                                
62	Plutarc,	Sul·la,	26.	Estrabó	també	dóna	notícia	d’aquests	retocs.	
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No	 sabem	 què	 hi	 va	 treure	 o	 posar	 Andrònic	 de	 Rodes	 (s.I)	 en	 aquests	 tractats;	 no	
sabem	 què	 va	 refondre	 ni	 què	 va	 desestimar;	 sabem,	 sí,	 que	 eliminà	 tractats	 que	
considerà	excessivament	o	manifestament		fraudulents.	

Substancialment	 el	 Corpus	 conté	 part	 (quina	 no	 es	 sap)	 dels	 anomenats	 escrits	
acroamàtics	 o	 exotèrics	 (és	 a	 dir:	 els	 Apunts	 dels	 alumnes,	 degudament	 retocats	 i	
retocats).	

Sigui	com	sigui,	còpies	de	l’edició	d’Andrònic	de	Rodes	es	salvaren	de	la	dispersió.	

En	 segles	 a	 seguir,	 copiat	 i	 tornat	 a	 copiar,	 el	 conjunt	 del	 Corpus	 aristotelicum	
d’Andrònic	de	Rodes	ha	estat	objecte	d’un	 intens	tràfic	 i	mercadeig,	 	anant	a	parar	a	
indrets	allunyats,	salvant-se,	tot	o	en	part,	de	la	seva	destrucció	irreparable.	

Quan	 l’emperador	August	 (63	 a.e.a.	 –	 14	 e.a.)	 conquerí	 Alexandria,	 feu	 realitzar	 un	
inventari	de	 les	obres	que	contenia	 la	Biblioteca,	 i	 en	ell	 s’hi	 s’esmenten	nombrosos	
“manuscrits	originals”	de	les	obres	d’Aristòtil.	63	

La	ruta	romana	s’acaba	aquí	(s.I	a.e.a.).	

D’haver-se	conservat	 textos,	 l’emperador	Caracal·la	 (188-217	e.a.)	va	 fer	cremar	tots	
els	 escrits	 d’Aristòtil	 que	 es	 localitzessin	 en	 territori	 romà	 (“per	 venjar	 l’assassinat	
d’Alexandre”!)64.	

Ja	 s’ha	 esmentat	 l’interès	 dels	 ptolomeus	 egipcis	 per	 adquirir-ne	 per	 a	 la	 Biblioteca	
d’Alexandria	 organitzada	 per	 l’aristotèlic	 Demetri	 de	 Faléron;	 també	 de	 l’interès	 per	
incorporar-los	a	la	biblioteca	de	Pèrgam;	també	a	Antioquia,	Rodes	i	Esmirna.	

Res	ha	sobreviscut,	però,	ni	de	l’edifici	ni	dels	 llibres	(700.000	-	900.000	rotlles)	de	la	
biblioteca	 d’Alexandria,	 indubtablement	 rica	 en	 obres	 aristotèliques	 de	 tota	
procedència.	Primer,	a	l’any	273	e.a,	l'emperador	Aurelià,	després,	el	297,	Dioclecià,	i	
finalment	Teodosi,	el	391,	es	dedicaren	a	destruir	tot	llibre	sobrevivent	a	Alexandria.	

Sabem	 que	 Porfiri	 (233-305	 e.a.),	 va	 consultar	 els	 “textos	 editats	 per	 Andrònic	 de	
Rodes”	i	que	seguí	el	seu	model	classificador	per	editar	les	Enéades	de	Plotini.	També	
Simplici	(490-560	e.a.)	i	Joan		Filipo	(c	490-566)	usen	i	esmenten	el	Corpus.	

A	Edesa,	Mesopotàmia	 (avui	Turquia),	es	 fundà,	en	el	 s.	 IV	e.a.,	per	 (sant)	Eferen	de	
Síria,	una	escola	de	traductors.	Aquí,	siris	conversos	al	cristianisme,	aprenen	grec	per	
poder	llegir	el	Nou	Testament	i	traduir-lo	al	sirià.	De	passada	també	tradueixen	obres	
d’Aristòtil.	 L’experiència	 durà	 poc,	 doncs	 el	 489	 e.a.	 l’escola	 d’Edesa	 fou	 clausurada,	
traslladant-se	a	Pèrsia	i	donat	lloc	a	una	nova	difusió	d’Aristòtil.		

                                                
63	Ibn-Abi-Usaybi’a,	Informacions	essencials	sobre	les	generacions	dels	Metges,	15.		
64	Dion	Casio,	LXXVII,	7.	
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A	l’any	529,	Justinià,	en	un	exercici	de	típic	fanatisme	cristista,	va	fer	tancar	totes	les	
escoles	 filosòfiques	 del	 territori	 romà,	 prohibeix	 la	 possessió	 i	 difusió	 de	 tots	 els	
“autors	antics”,	i	molt	en	concret	de	les	obres	d’Aristòtil.	Però	aquestes	ja	porten	quasi	
vuit	cent	anys		d’existència	i	diàspora.	

Una	de	 les	 raons	de	 l’aristotilofòbia	cristista	 rau	en	el	 tema	aristotèlic	de	“l’eternitat	
del	món”,	del	Cosmos	(“món	supralunar	i	sublunar”),	fet	que	contradeia	l’anunci	de	la	
sempre	 esperada	 fi	 del	 món	 i	 retorn	 de	 Jesucrist	 triomfant.	 També	 el	 tema	 de	 la	
inexistència	d’una	dualitat	ànima	cos	i	de	la	mortalitat	total.	

El	tema	de	l’eternitat	del	món	no	presenta,	per	contra,	cap	conflicte	pels	intel·lectuals	
àrabs,	motiu	 pel	 qual	 l’aristotelisme	es	 feu	 àrab	durant	 segles.	 A	Bizanci,	 l’any,	 814,	
Aristòtil	 és	 text	 d’ensenyament	 sistemàtic.	 A	 Bagdad,	 el	 s.IX,	 el	 califa	 Al-Mansún	 hi	
funda	una	“Casa	de	la	Saviesa”,	on	es	tradueixen	del	siri	a	l’àrab	comentaris	d’Aristòtil	
(“els	llibres	flueixen	vers	Bagdad”).		

El	recorregut	d’Aristòtil	del	grec	al	sirià	i	d’aquí	a	l’àrab,	continua	o	es	prolonga,	el	s.X,	
amb	les	traduccions	de	l’àrab	al	llatí	(Toledo,	Anglaterra,	Palerm,	...).	

En	el	s.	XIII,	Aristòtil	esdevé	objecte	del	desig	dels	escolàstics	medievals,	els	qual	refan	
el	 Corpus	 Aristotèlicum.	 Sota	 requeriment	 i	 preses	 de	 fra	 (sant)	 Tomàs	 d’Aquino,	
William	de	Moerbeke	 tradueix	 “en	 bon	 llatí”	 Aristòtil,	 ja	 que	 les	 traduccions	 de	 que	
disposa,	fetes	de	l’àrab	al	llatí,		no	el	satisfan	(no	li	encaixen	amb	la	doctrina	cristista).	

Versions,	 tant	 àrabs	 com	 llatines,	 que	 tampoc	 foren	 del	 gust	 de	 l’eminentíssim	
Inmanuel	 Beckke	 (1831-3)	 que	pouà	novament	de	 textos	 grecs	 per	 establir	 la	 vigent	
Aristoteles	Opera.		

Arribat	 aquí,	 desprès	 de	 tantes	 intermediacions,	 ¿interessa	 massa	 “què	 va	 dir	
realment”	Aristòtil?	

Sabem	que	no	sabem	(o	no	ho	sabem	tot)	el	que	realment	va	dir	Aristòtil.	En	tot	cas	
sabem	què	fou	(va	dir/escriure)	l’aristotelisme.	

	

L’aristotelisme		

Trossejat,	falsejat,	fossilitzat,	traduït	i	tornat	a	traduir	i	doxografiat,	comentat	i	tornat	a	
comentar,	Aristòtil	abocà	al	nefast	aristotelisme	 llatí	medieval,	obrint	 la	porta	a	mil	 i	
escaig	anys	d’obscurantisme,	no	havent-se	mai	deixat	de	conjuntar-lo	amb	Plató.	

Aristòtil,	 repetit,	comentat,	canviat	 i	disfressat	amb	una	túnica	de	dignitat	 i	autoritat	
acadèmica,		s’oficialitzà	en	les	Universitats	medievals	i	següents	(actuals).	
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Hem	repassat	com	a	la	condemna	i	exili	del	mestre,	els	deixebles/successors	d’Aristòtil	
es	dispersen	per	diferents	llocs	de	la	conca	mediterrània,	sense	aconseguir	arrelar	en	
gaires	d’ells,	excepte	a	Alexandria,	essent	mínima	la	seva	influència	en	el	pensar	dels	
segles	següents.	

Un	efímer		renaixement	de	l’aristotelisme	es	produí	en	el	segle	I	a.e.a.	amb	Andrònic	
de	 Rodes,	 sistematitzador/catalogador	 dels	 escrits/apunts	 de	 les	 lliçons	 d’Aristòtil,	
prèviament	recopilats	pel	gramàtic	Tiranió.	

En	els	s.	II-III	e.a.	Alexandre	d'Afrodísies	esdevingué	un	nou	i	important	compilador	de	
les	obres	d’Aristòtil.	La	seva	proposta	partia	de	la	base	d’explicar	Aristòtil	per	mitjà		de	
la	 literalitat	d’Aristòtil,	no	pas	 interpretant	el	que	es	 suposava	“va	voler	dir”.	Els	 seu	
estudi	comparatiu,	constatà	 i	posà	de	manifest	 l’existència	 i	convivència	de	diferents	
versions	d’un	mateix	tema	dins	del	corpus	aristotèlic	vigent.	Proposava	retenir	només	
la	 versió	 que	 li	 semblava	 més	 coherent	 i/o	 convenient;	 descartà	 les	 confuses,	
mantingué	 les	 que	 li	 semblaren	 eren	 clares	 i	 explícites;	 evità	 afegir-hi	 comentaris	
excessius.	 Aquest	digest,	 traduït	 al	 siríac	,a	 	l’àrab	i	el	 llatí,	 serví	 de	 font	 i	model	 per	
alguns	autors	grecs	i	bizantins	ulteriors,	impregnant-los	d’un	aristotelisme	depurat.	

En	 general,	 però,	 ni	 la	 romanitat	 ni	 el	 primer	 cristisme,	 plenament	 imbuïts	 de	
platonisme,	experimentaren	una	influència	destacada	dels	escrits		aristotèlics.	

Tot	canvia	radicalment,	quan	a	la	influència	d’Aristòtil	en	el	pensament	occidental,	en	
el	segle	XII.	En	traduir-se	al	 llatí,	en	centres	escolàstics,	 traduccions	fetes	a	 l’àrab	 i	al	
siríac	de	textos	originals	grecs,	Aristòtil	començà	a	ser	influent.	

Fou	 així	 com,	 lentament,	 es	 va	 re-establir	 un	 nou	 Corpus	 Aristotelicum,	 sense	 que	
existeixi	cap	garantia	de	que	el	seu	contingut	sigui	d’autoria,	originalitat	o	autenticitat	
genuïnament	procedent	d’Aristòtil.	

L’interès	 que	 islamistes	 i	 crististes	 tingueren	 en	Aristòtil	 residia	 en	 què	 alguns	 grans	
trets	de	l’obra	-globalment,	particularment	i	a	voltes	degudament	manipulats-	ja	no	hi	
figuren	les	incompatibilitats	de	l’eternitat	del	món	i	de	la	mortalitat	de	l’ànima,	essent	
ara	 plenament	 compatibles	 amb	 les	 “Sagrades	 Escriptures”	 (el	 Corà	 i	 l’Antic	
Testament).	

Averrois	 (1126-1198),	 caid	 de	 Còrdova,	 “el	 comentador”	 d’Aristòtil	 (en	 un	 famós	
“triple	comentari”),	l’utilitzà	per	defensar		la	tesis	de	“la	doble	veritat”	(fe	i	raó).	

Albert	 Magne	 (1180-1280),	 mestre	 de	 Tomàs	 d’Aquino,	 saltant-se	 arriscadament	 la	
prohibició	 de	 llegir	 i	 ensenyar	 Aristòtil,	 el	 desgranà	 públicament	 a	 París	 i	 a	 Colònia.	
Anteposà	Aristòtil	 a	 sant	Agustí,	pel	que	 fa	al	 filosofar.	 Filosofia	 i	 religió,	argumentà,		
són	dues	activitats	intel·lectuals,	dues	disciplines	diferents.	La	raó,	en	concret	la	Lògica	
aristotèlica,	és	una	eina	útil	i	eficaç,	inspirada	per	la	fe,	per	construir	l’edifici	teològic.		
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Tomàs	d’Aquino	(1225-	1274),	a	l’any	1260		(14	anys	abans	de	ser	assassinat,	suïcidar-
se	o	morir	accidentalment),	escriu	al	dominic	Guillem	de	Moerbeke	(1215-1286),	reclòs		
a	Brabant	 (Països	baixos),	 traduint	 frenèticament	del	grec	al	 llatí	els	 tractats	Política,	
Metafísica,	Poètica,	Lògica	i	Retòrica	d’Aristòtil-		que	el	més	aviat	possible	li	faci	arribar	
aquests	 textos,	 doncs,	 com	 ja	 s’ha	 esmentat,	 no	es	 refia	 de	 les	 traduccions	 fetes	de		
l’àrab	(per	Averrois),	plenes	de	comentaris	i	interpretacions.	Malgrat	la	seva	profunda	
formació	platonitzant,	 Tomàs	dissenteix	 de	d’Averrois	 per	 la	 qüestió	 de	 la	 veritat,	 la	
qual	 creu	 que	 només	 s’aconsegueix	 per	 la	 síntesi	 perfecte	 de	 fe	 i	 raó	 (i	 no	 en	 la	
independència	una	de	l’altra).	Partint	d’aquest	punt,	està	interessat		per	elaborar	“una	
interpretació	cristiana	d’Aristòtil”65,	en	la	que	no	es	postulin	Idees	o	Formes	superiors	
d’intel·ligència	 divines,	 inserides	 “a	 priori”	 en	 la	 ment	 humana	 i	 font	 de	 tot	
coneixement	 (com	 postulà	 Plató).	 L’argument	 d’Aristòtil	 de	 que	 tot	 coneixement	
possible	 prové	 de	 la	 raó,	 i	 que	 la	 construcció	 de	 conceptes	 “és	 la	 llei	 absoluta	 de	
l’esperit	humà”,	constitueix	 la	base	de	 la	tomística:	 la	fe	sola	no	és	suficient,	 la	fe	no	
dóna	ciència;	cal	el	concurs	de	la	lògica,	de	la	raó	(però	la	fe,	que	probablement	Tomàs	
“perdé”	al	final	de	la	seva	vida,	és	imprescindible).	

	

Doctrina	d’Aristòtil	

Les	trifulgues	sobre	els	textos	atribuïts	a	Aristòtil	(si	són	escrits	pel	mateix	Aristòtil,	si	
són	 Apunts	 presos	 pels	 seus	 deixebles	 oients,	 si	 han	 estat	 amputats,	 mal	 barrejats,	
corregits,	traduïts	i	tornats	a	traduir,	modificats	i	utilitzats	tendenciosament,	...)	és	un	
fet	que	pel	nostre	objectiu	(genealogia	del	pensar)	no	ens	és	causa	de	cap	bloqueig	ni	
conflicte.	

No	 ens	 interessa	 el	 que	 realment	 va	 poder	 dir	 originalment	 Aristòtil,	 impossible	 de	
saber.	

Ens	interessa	el	que	han	pres	d’ell	(o	dels	que	diuen	que	Aristòtil	va	dir	o	li	fan	dir)	el	
pensar	de	les	generacions	ulteriors.	66		

Donarem	per	bo,	doncs,	considerar	que	el	que	ens	ha	arribat,	tal	com	el	coneixem,	“és	
un	 pensament	 acabat”,	 sinó	 d’Aristòtil	mateix,	 sí	 del	 que	 s’anomena	 aristotelisme	 (i	
sense	l’embolic	 i	 les	contradiccions	del	pensar,	sempre	en	desplegament,	evolució	i	a	
voltes	en	contradicció,	tant	típics	o	propis	de	Plató).	67	

                                                
65	Evangelista	Vilanova,	Historia	de	la	teología	cristiana,	vol.	I,	Herder,	Barna.,	1987,	p.	764.		
66		S’ha	intentat,	emprant	una	metodologia	filològica	de	“reconstrucció	racional”,		de	reconstruir	un	text		
sense	 dependre	 d’actuals	 pre-concepcions	 discursives.	 V.	 Terence	 H.	 Irwin,	Aristotle’s	 Firts	 Principles,	
Oxford	Uni.	Press,	Oxford-	New	York,	1988.,	688	p.		
67Octavio	Hamelin,	El	sistema	aristotélico,	Ed.	Estuario,	Buenos	Aires,	1946	(1931),	p.	99.	
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Sigui	o	no	una	imatge	exacta	dir	que	“amb	Aristòtil,	Plató	baixà	a	la	terra”68,	no	hi	ha	
dubte	que		Aristòtil	invertí	la	TGRD	(Teoria	General	de	la	Realitat	Dual):	el	món	que	ens	
envolta,	copsat	pels	sentits,	no	és	cap	aparença,	és	real	(la	realitat	és	real).		

	

El	sistema	d’	Aristòtil/aristotelisme69	

La	 següent	 síntesis	 expositiva	del	 sistema	 filosòfic	d’Aristòtil	 és	una	molt	 incompleta	
introducció,	aproximació	o	resum	d’aquells	Temes	tòpicament	atribuïts	a	Aristòtil,	en	
absolut	una	recensió	completa	del	seu	extens	Corpus	bibliogràfic,	seguint	però	allò	que	
si	contenen	les	edicions	actuals	i	a	l’ús	d’aquestes	obres.	

Déu	

Causa	 primera.	 Motor	 immòbil	 (motor	 de	 les	 esferes	 còsmiques,	 sense	 moure’s	 ell	
mateix).	Motor	no	mogut	que	mou	totes	les	coses.70	Ordenador	(“el	General”/rector)	
de	tot	el	Cosmos.	Acte	pur.	

Immanent.	

Necessitat	absoluta.	

Bé	suprem.	(Està	més	enllà	de	les	categories	ètiques	dels	humans).	

Veritat	absoluta.	

Coneixement/saber	total	(coneixement	del	coneixement,	noésis	noeseós).	

Pensament	 pur	 (sense	 verb,	 absort	 en	 pensar-se	 a	 si-mateix).	 Pur	 intel·lecte,	
coneixement	 pur	 (per	 efecte	 d’un	 intuïcionisme	 sobtat,	 no	 per	 un	 raonament	
discursiu)71.	

No	contingent.	

Immaterial.	

Immutable	(si	canviés	o	es	mogués	hi	hauria	moviment	i	el	moviment	és	una	classe	de	
canvi).	

Insensible	envers	el	Cosmos	i	els	humans.	72	Allunyat	del	humans,	sense	“Verb”,	tot	 i	
que	és	desitjat	per	ells.		(Deologia)73.	
                                                
68	 Reservem,	 per	 quan	 tractem	 de	 l’aristotelisme	 escolàstic	 medieval,	 consideracions	 crítiques	 i	
diferencials	d’aquest	importantíssim	corrent	del	pensar	occidental	envers	els	textos	aristotèlics	primers,	
tant	dificultosament	i	atzarosament	conservats	o	perduts/destruïts.	
69	Aristòtil	després	d’Aristòtil.	¿Aristotelisme	sense	Aristòtil?	
70	Met,	llibre	XII.	
71	José	Maria	Valverde,	Vida	y	muerte	de	las	ideas,	Ariel,	Barna.,	2008,	p.	43.	
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Supremament	feliç	(en	la	seva	autocomplaença).	

Únic.	El	Ser.	

	

Més	enllà	

No	hi	ha	més	enllà:	la	mort	és	total.	

	

Humà	

Un	principi	tant	modern	com	la	formula-sentència	dels	primatòlegs:	“un	ximpanzé	tot	
sol	 no	 és	 cap	 ximpanzé”74,	 base	 del	 procés	 de	 socialització	 i	 aprenentatge75,	 està	 ja	
clarament	 formulat	en	Aristòtil:	 sense	polis	 cap	humà	pot	 realitzar-se	com	a	humà.76		
“L’home	 és	 per	 natura	 una	 realitat	 social”.77	 	 És	 a	 dir:	 l’humà	 és	 un	 animal	 polític	
(animal	que	pertany	a	una	polis).	

Les	 etapes	 evolutives	 del	 humà	 passen	 per	 ser	 membre	 d’una	 família,	 d’una	 tribu,	
d’una	aldea	(fins	aquí	es	tracta	de	“bàrbars”),	culminant	en	la	ciutadania	(membre	de	
la	polis,	naturalment	grega).	

Els	humans,	abandonats	per	Déu,	han	de	fer-se	sols	i	es	mouen	entre	dos	atzars:		

1. El	del	seu	naixement	(localitat	i	epocalitat)	

2. El	de	les	seves	accions/comportaments	(l’ètica	és	una	qüestió	humana).		

En	 conseqüència:	 ha	 de	 ser	 prudent,	 conscient	 del	 risc	 d’escollir	 les	 seves	 accions	
(responsable).	

Fins	 aquí	 un	 Aristòtil	 absolutament	 “modern”.	 “El	 sentit	 comú	 d’avui	 és	
inconscientment	aristotèlic”.78	

	Però...	no	som	iguals.	

	
                                                                                                                                          
72		Metafísica,	llibre	XII,	7.		
73	Plató	fundà	Teologia	(tractats	sobre	un	”creador	sobrenatural	i	tot	poderós	que	continua	supervisant	i	
influint	en	el	destí	ulterior	de	 la	 seva	 creació).	Aristòtil	 fundà	el	deisme	 (creença	en	una	 intel·ligència	
sobrenatural	superior,	sense		intervenir	en	res	després	de	la	creació).	
74	Primatòleg	....	
75	 V.	 J.	 Jubert	 Gruart	 i	 col.,	De	 nadó	 a	 company,	Desenvolupament	 i	 aprenentatge	 de	 la	 socialització	
Durant	els	tres	primers	anys	de	vida	de	l’infant,	AAPSA	Rosa	Sensat,	Barna,	1988,	104	p.	
76	Política	1253	a	1	ss.	
77	Ética		Nicomáquea	X,	7-8.	
78	Jean	Brun,	Aristóteles	y	el	Liceo,	Paidós,	Barna.,	1992	(1969),	p.	43.	
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Classes	(races)	d’humans		

1. La	raça	del	Nord:	apassionada	per	la	llibertat,	però	mancada	d’intel·ligència.	

2. Les	races	d’Orient:	intel·ligents,	però	vils.	

3. La	 raça	 intermèdia,	 lògicament	 la	 dels	 hel·lènics	 (i	 macedonis	 hel·lenitzats):	
intel·ligents	i	amants	de	la	llibertat.	

Una	lectura	estrictament	local	i	epocal	(Grècia/Macedònia,	s.	IV	a.e.a.).	

	

Classes	socials	d’humans		

Lliçó	inequívoca	de	determinisme	pre-programat:	“Des	del	naixement	uns	éssers	estan	
destinats	a	ser	regits	i	altres	a	regir”.		

Condició	de	classe.	Hi	ha	classes:		

1. Homes	 lliures	 o	 ciutadans,	 sotmesos	 a	 unes	 regles	 i	 a	 un	 ordre	 (llei	
ordre/l’ordre	establert),	alliberats	del	treball.	

2. Esclaus	i	bèsties,	totalment	controlats.79	Obligats	a	treballar.		

2.1. Esclaus	 naturals,	 “propietat	 animada”,	 “instrument/útil	 animat”.80	
Servitud	 establerta	 “per	 natura”.	 Formen	 part	 d’aquesta	 classe	 “tots	
aquells	el	qual	rendiment	és	l’ús	del	cos,	essent	això	el	millor	que	poden	
aportar;	 són	 esclaus	 per	 natura	 i	 per	 ells	 és	 millor	 estar	 sotmesos...	
Naturalment,	esclau	és	el	que	és	capaç	de	ser	d’un	altre”	(i	per	això	és	
realment	l’altre).	

És	propietat	de	l’amo	que	el	posseeix,	és	“òrgan	extern	a	l’organisme	de	
l’amo”.	No	té	altre	valor	que	les	seves	virtuts	físiques.	No	és	racional	(no	
té	ànima	intel·lectiva),	és	un	animal	“brut”.	

Condició	“natural”	irreversible.	

Els	bàrbars	pertanyen	a	aquesta	categoria	d’humans	“inferiors”.		

Ells	permeten	a	 la	Ciutat	mostrar-se	exigent	amb	els	 ciutadans	 (lliures	
de	 servitud,	 de	 treball	 físic)	 per	 tal	 que	 es	 dediquin	 a	 la	 política	 i	 al	
saber.81	

                                                
79	Pol.	I,2,	1-16.	
80	Ét.	Nic.	VIII,	14,	1161	b	3.	
81	Aristòtil	és	posseïdor	de	força	esclaus	(v.	testament	a	D.	Laerci,	Vides	…,	V	,	7.	
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Una	doctrina	aquesta	que	està	en	 la	base	del	racisme	 i	el	colonialisme	
moderns.			

Fent	una	predicció	a	la	propera,	actual,	era	dels	robots,	en	un	avança	de	
2300	anys	de	visió,	sentència	Aristòtil	que	“no	es	podrà	prescindir	d’ells	
fins	que	els	telers	teixeixin	sols”.82	

2.2. Servitud	 establerta	 per	 la	 llei.	Essent	 prèviament	 lliures,	 passen	 a	 ser	
esclaus	 per	 “accident	 individual”,	 degut	 a	 esdeveniments	
històrics/temporals	(dret	de	guerra,	botí,...).	Són	redimibles	(lliberts).	

	

El	 pensament	de	 l’humà.	Gnoseologia	 (teoria	 del	 coneixement).	 Funció	de	 la	ment	
humana.	

L’humà	 és	 un	 ésser/individu	 amb	 capacitat	 no	 només	 de	 percebre	 sinó	 també	 de	
pensar/raonar	(sobre	el	que	percep).	

Els	pensament	que	l’humà	pensant	aristotèlic	fa	servir	és	inductiu	(pas	del	particular	al	
general)83;	 ja	no	és	bàsicament	metafòric-transductiu,	com	el	de	Plató.	El	 salt	que	és	
donat	en	el	discurs,	producte	d’aquest	mecanisme	de	pensar,	és	gran	i	significatiu.	

Es	 tracta	de	saber,	no	del	“conèixer”	platonià	o	reminiscència	de	 la	Veritat	“a	priori”	
(entrellucada	 en	 el	 viatge	 de	 l’ànima,	 acompanyant	 els	 déus	 al	 Prat	 de	 la	Veritat	 on	
resideixen	les	Idees	eternes).	En	Aristòtil	(en	l’aristotelisme)	l’humà	aconsegueix	saber	
per	mitjà	d’una	operació	difàsica:84		

1. Observant	 (percepció)	 la	 realitat,	 del	 que	 s’esdevé	 davant	 seu	 (la	 realitat	 és	
real,	no	una	ombra	d’un	Real	suprasensible),	tenint	experiència	empírica.		

2. Desprès	 d’observar,	 raonant.	 La	 raó	 complementa	 la	 insuficiència	 de	
l’experiència.	

Pensar	és	una	 funció	de	 la	ment.	 La	ment	és	una	 funció	del	cos	viu	humà	(igual	que	
percebre).	És	un	procés	físic	(psicològic).	

El	 pensament	 d’Aristòtil	 és	 un	 pensament	 lògic.85	 La	 seva	 Lògica	 és	 semblant	 a	 la	
lògica	formal	moderna.	Usa	la	semàntica	del	llenguatge	natural	com	a	matriu	dels	seus	
conceptes.	 I	 és,	 precisament,	 aquesta	 “forma”	 de	 pensar	 la	 que	 el	 va	 conduir	 a	
“pensar”	la	teoria	del	coneixement	i	l’ontologia	(“metafísica”).	

                                                
82	Pol.	I,	4,	1254	b	37.	
83	Nivell	assolit	normalment	per	un		infant	de	8	anys.	V.	Léon	Brunschvicg.	
84	De	la	ge.	i	Corr.	I,	2,	316a	5.	
85	Té	“mentalitat	d’espia”.	
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L’ànima	de	l’humà	

Si	Aristòtil	no	sempre	fou	aristotèlic,	si	primer	fou	platonià	i,	per	tant	dualista	quan	a	
cos	i	ànima,	no	és	una	qüestió	que	a	l’aristotelisme	l’hi	incumbeixi.	D’aquells	escrits	del	
“primer	Aristòtil”	res	ens	queda.	

Els	humans	tenen	ànima.	Però,	a	 les	antípodes	de	Plató	 (i	dels	pitagòrics),	en	 l’humà	
aristotèlic,	ànima	i	cos	no	són	dues	substàncies	o	entitats	diverses,	sinó	“dos	elements	
inseparables	d’una	substància	una”.86		

L’ànima	humana	no	pot	existir	fora	del	cos.	Mort	el	cos	també	mor	l’ànima.	

Hi	 ha,	 però,	 reminiscència	 o	 toc	 de	 platonisme,	 un	element	més	 alt	 de	 l’ànima,	 que	
procedeix	 de	 l’exterior”	 (del	 cos)87.	 Procedeix	 i	 participa	 del	Ser/U/motor	 immòbil,	 i,	
per	 tant,	 és	 element	 (o	 part)	 de	 l’ànima	 que	 “separat	 del	 cos”	 roman	 “immortal	 i	
etern”88.		

Per	la	resta,	l’ànima	de	l’humà	procedeix	“de	dins”	(del	cos,	no	“de	l’exterior”	del	cos,	
no	del	Ser),	 és	 la	 “forma”	del	 cos,	 és	 física	 (no	pas	 “metafísica”),	 orgànica,	material.	
Correspon	al	 físic	 la	 tasca	d’observar	 l’ànima.	Un	 fet	 aquest	que	Andrònic	de	Rodes,	
com	bon	aristotèlic,	 tingué	molt	 clar	en	 incloure	el	 llibre	De	 l’ànima	en	els	 llibres	de	
física,	els	meteorològics,	...	i	no	en	“els	que	venen	després	de	la	Física”	(metafísica).		

L’ànima	 (física)	 té	 afeccions	 (coratge,	 dolcesa,	 temença,	 compassió,	 gosadia,	 alegria,	
estimació,	odi,...)89.	“Les	afeccions	-	insisteix	Aristòtil-	són	formes	que	es	refereixen	a	la	
matèria”.90	

Aquesta	ànima	física,	com	tot	el	que	és	material	i	corruptible,	és	mortal,	mor	en	morir	
el	cos	(moren	junts).	

No	hi	ha	“més	enllà”	per	l’humà.	La	mort	és	el	final;	desaparició,	extinció.		

	

Ànima	i	vida	

Fins	aquí	força	clar,	però	calia	(calia?)	complicar-ho	més.	Aristòtil	hi	fa	entrar,	en	joc	(el	
joc	Filosofia),	dos	conceptes	nous:		

1. Potència:	el	que	no	és,	però	pot	ser.	

2. Acte:	tot	el	realitzat	per	la	potència.		

                                                
86	De	l’Anima,	I,1	402ª	7.	
87	Gen.	Animals,	II,	3,	736b	28.	
88	De	l’ànima,	III,	5,	430a	23.		S’ha	posat	en	qüestió	l’autoria	directa	d’Aristòtil	d’aquest	afegit,	més	propi	
d’un	comentari	afegit.	
89	Id.	I,	403a	15.		
90	Id.	I,	403a	25.	
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Així	doncs:	“L’ànima	és	l’acte	d’un	cos	que	en	potència	té	vida”.	L’ànima	en	acte	dóna	
vida.	Té	ànima	tot	allò	que	és	animat,	que	té	moviment	per	si-mateix.	L’ànima	és	allò	
que	 fa	 moure	 els	 éssers	 vivents.	 “Enfront	 del	 cos	 l’ànima	 és	 acte,	 enfront	 la	 vida	
l’anima	és	potència”.91	

Així	doncs	l’ànima	és	vida,	una	competència	que	no	tenen	els	cossos	inanimats.		

	

Les	tres	classes	d’ànima	

Però	 l’ànima	 física	 no	 és	 simple,	 és,	 essent	 una,	 múltiple	 (i	 cada	 part	 té	 funcions	
encomanades	específiques):		

1. Ànima	vegetativa	(pròpia	i	única	de	les	plantes	o	vegetals;	té,	en	tots	els	éssers	
vius,	funcions	digestives:	“dóna	moviment	als	aliments”).	

2. Ànima	 sensitiva	 (comú	 a	 tots	 els	 animals;	 té	 per	 funció	 la	 captació	 de	 les	
aferències	sensorials	polimodals	provinents	del	món	exterior	sublunar).	

3. Intel·lectual	(humana),	racional,	imaginativa.	

Cada	 una	 d’aquestes	 ànimes,	 les	 tres	 presents	 en	 els	 humans,	 a	 més	 a	 més	 de	 les	
funcions	 que	 li	 són	 especifiques	 (nutritiva,	 sensitiva	 i	 pensant),	 tenen	 també,	 en	
diferent	grau	de	complexitat,	funcions	motrius.		

	

Psiquisme/ment/intel·lecte	

L’ànima	 intel·lectual/racional	 humana,	 en	 concret,	 és	 (la)	 psyche,	 vida	 mental,	
lloc/estància	del	coneixement,	del	saber	derivat	de	l’experiència	sensible	(copsada	per	
l’anima	 sensorial),	 amb	 capacitat	 per	 “transformar”	 en	 acte	 (pensament)	 les	 síntesis	
cognitives	polimodals.	

Una	 concepció	 aquesta	 que,	 a	 més	 de	 ser	 perfectament	 adaptable	 al	 model	
neuropsicològic	 actual	 92,	 també	 és	 inauditament	 precursora	 de	 la	 ment	 com	 una	
“tabula	 rasa”	 de	 l’empirisme	 “anglès”	 dels	 s.XVII-XVIII	 e.a.	 	 No	 hi	 ha	 continguts	 “a	
priori”	de	cap	mena,	doncs	la	ment	ha	de	poder	copsar	el	que	es	percep	i	percebre	el	
que	hi	ha.	

                                                
91	Juan	Arnau,	Manual	de	filosofía	portátil,	Atalanta,	Vilaür	(Girona),	2014,	462.		
92	Un	esquema	general,	que,	si	prescindim	dels	detalls	descriptius	o	biològics	(La	Història	dels	animals,	
Les	parts	dels	animals,	La	generació	dels	animals,	Sobre	la	locomoció	dels	animals	i	alguns	passatges	De	
l’ànima)	 ens	 situa	 davant	 d’una	 sistematització	 extraordinàriament	 “moderna”	 (precursor	 en	 dos	mil	
tres	cent	anys	el	cabdal	concepte	neuropsicològic	de	 les	Unitats	Funcionals	Complexes	d’A.R.	Luria	 (v.	
A.R.	Luria,	El	cerebro	en	acción,	Ed.	Fontanella,	Barna.,	1974,	383	p.			
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Es	 tracta,	 el	 de	 l’humà,	 d’un	 intel·lecte	 actiu	 (no	 passiu),	 comú/compartit/mal	
repartit/disponible	en	 tots	els	humans	 i	és	 tasca/responsabilitat	de	cada	un,	de	cada	
ésser	humà	concret,	obtenir	el	màxim	o	el	mínim	de	saber	(saviesa)	o	coneixement.	

Aquesta	part	racional	(intel·lectual)	de	l’ànima	té	tres	competències	exclusives:	

1. Fer	 ciència	 (“coneixement	 del	 necessari”,	 és	 a	 dir:	 cultura,	 en	 terminologia	
actual).	

2. Fer	art	(v.	infra,	Estètica).	

3. Fer	“filosofia	primera”.	

	

Ontologia	(metafísica,	filosofia	primera)	

Però	Aristòtil,	clar	 i	 simple	en	aquests	aspectes	ara	 just	apuntats	 referents	a	 l’Humà,	
embolicà	notablement	la	qüestió	quan	deixà	el	terreny	de	la	Física,	del	món	sublunar	
(v.	infra	Cosmos)	i	s’enfonsà	i	enfangà	–pioner	desprès	de	Parmènides-	en	el	terreny	de	
la	“metafísica”	o	“filosofia	primera”	i	la	qüestió	del	ser	(el	ser	de	totes	les	coses	i	el	ser	
dels	humans	en	concret).				

Així	 comença	 el	 Tractat	 que	 Andrònic	 de	 Rodes	 va	 titular	 “Metafísica”:	 “Tots	 els	
humans	desitgen	per	naturalesa	saber”.93	Però	no	és	segur,	ben	al	contrari,	que	sigui	
possible	 satisfer,	aquest	desig	per	mitjà	només	de	ciència	 (i	 tampoc	d’art);	en	el	 seu	
defecte	 (de	 saber)	 podem,	 i	 ho	 aconseguí	 Aristòtil,	 complicar	 extraordinàriament	 el	
desig	i		l’objectiu	de		pensar	i	saber.	

Tota	 l’obra	d’Aristòtil	 etiquetada	de	Metafísica94	 està	dedicada	a	 l’estudi	 del	 ser	 (en	
quan	a	ser/esser,	no	pas	Ser),	és	a	dir	a	l’ontologia.	

[Quan	a	la	part	segona	de	El	flâneur	a	la	finestra	analitzem	el	desplegament	genealògic	
dels	grans	Temes	filosòfics,	en	tractar	d’Ontologia	distingirem	àmpliament	el	què	(soc		
jo)	(la	condició	humana,	el	ser	humà	en	general,	 la	“primera	natura”)	del	qui	 (soc	 jo)	
(l’ésser	concret,	el	“ninot”,	“la	invenció	de	si-mateix”95).	Aquí	només,	i	a	grans	trets,	es	
farà	 una	 sistematització/resum	 del	 que,	 diuen,	 Aristòtil	 va	 dir	 sobren	 el	 tema	 del	
“ser”].	

A	grans	trets	la	proposta	ontològica	d’Aristòtil	es	concreta	en	les		següents	distincions	
bàsica:		

                                                
93	Met.	I,	980	a	21	(seguint	l’enumeració	de		l’edició	Aristóteles	Opera	de	Bekker	(1831).	
94	Aristóteles,	Metafísica,	traducció	de	M.	L.	Alía	Alberca,	Alianza,	Madrid,	2008,	478	p.	
95	Vergilio	Ferreira,	Pensar,	Acantilado,	Barna.,	2006	(1994),	p.	115	[157].	
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1. Hi	 ha	 el	 Ser,	 que	 és	 únic/U/unívoc,	 suprem,	 motor	 immòbil,	 separat,	
immutable.	

2. Hi	ha	el	ser,	 individual,	particular,	cada	cosa	que	és.	Són	múltiples:	els	éssers;	
tots	 físics	 (la	 natura),	 mòbils	 i	 separats;	 tenen	 en-si-mateixos	 un	 principi	 de	
moviment,	de	canvi,	d’esdevenir.	

3. Hi	ha	l’ens/	els	ens	(que	tenen	ser,	ser-ésser,	però	no	són	el	ser-ésser,	només	
tenen	ser);	l’ésser/ser	en	el	seu	això	que	el	diferència	dels	altres	(un	ens	és	un	
ésser	particular).	

Assagem	d’aclarir	aquest	punt:		

1. Tots	els	éssers	procedeixen	i	participen	del	Ser	(o,	almenys,	així	ho	digueren	els	
aristotèlics).	

2. Per	això,	però,	el	ser	que	és	el	ser	de	tots	els	éssers,	pel	fet	de	participar	del	Ser	
(o	així	diuen	que	va	dir),	és	(ha	de	ser)	més	que	el	ser-dels-éssers	o	ens.			

A	partir	d’aquí	Aristòtil,	per	sortit	de	 l’atzucac,	 introdueix	“la	nefasta	distinció”	entre	
essència	 i	 existència	 (distinció	 que	 els	 presocràtics	 ignoraven),	 essent	 responsable,	
lògicament	no	conscient,	del	 tediós	pensar	de	Heidegger	 i	de	 les	 inefables	 respostes	
(impossibles)	a	la	pregunta	per	el	ser	(¿què	és	el	ser?)96,	respostes	que	ens	remeten	a	
la	essència	com	a	substància/entitat	(ousia)	o		“allò	de	que	tot	l’altre	s’afirma”.	

L’essència,	diu	(diuen	que	diu)	Aristòtil,	és	allò	que	vincula	a	l’esser	amb	el	Ser	(del	que	
està	 separat:	 una	 presència	 i	 alhora	 una	 absència;	 o,	 com	 escriurà	 Heidegger,	 “Els	
éssers	són	tangents	al	Ser”).97		

Essència	i		Substància	(ousía)	que,	de	rebot,		ens	remeten	a	la	quiditat	de	cada	ser	o	el	
que	aquest	ser/ésser	és	per	si-mateix	i	no	per	causa	del	Ser,	abonant	a	la	pregunta	del	
qui	és	cada	ésser-en-si-mateix,	subjecte	i	no	predicat	de	l’ésser	concret	o	ens.			

Des	 de	 Plató	 i	 Aristòtil,	 essència	 precedia	 a	 existència,	 impregnant	 tot	 el	 pensar	
occidental.	 Va	 fer	 falta	 que	 arribés	 la	 paraula/pensar	 de	 Sartre	 per	 trastocar	
radicalment	 l’ordre:	 “l’existència	 precedeix	 a	 l’essència”.98	 Hem	 tingut	 que	 esperar	
Macedonio	Fernández99	i	JMa	Uyà100	per	deixar	anar:	“essència	no	és”/”metafísica	no	
és”.	

                                                
96	Martin	Heidegger,	El	ser	y	el	tiempo,	Planeta-De	Agostini,	Barna.,	1993	(1927),	478	p.		
97	M.	Heidegger,	Ontología.	Hermenéutica	de	 la	 facticidad,	Alianza	Editorial,	Madrid,	1999.	La	historia	
del	ser,	Ed.	El	Hilo	de	Ariadna	/	Biblioteca	Internacional	Martin	Heidegger,	Buenos	Aires,	2011.	
98	Jean-Paul	Sartre,	El	existencialismo	es	un	humanismo.	Edhasa,	Barna.,	1992	(1945),	91	p.		
99	 V.	 JMa	 Uyà,	 La	 intemperie	 metafísica	 de	 Macedonio	 Fernández,	 Documenta	 Universitaria,	 Girona,	
2009,	117	p.		
100	JMa	Uyà,	Tractat	de	la	ignorància,	inèdit,	2014,	143	p.	
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Responsable,	Aristòtil,	 també,	de	 la	 (nefasta)	 distinció	entre	matèria	 i	 forma	 que	ha	
dominat/paralitzat	totes	les	filosofies	occidentals.		

Responsable,	Aristòtil,	 d’una	altra	 idea,	beneficiosa,	que	ha,	 igualment,	dominat	 a	 la	
filosofia	 occidental:	 haver	 posat	 la	 residència	 de	 la	 veritat,	 en	 exclusiva,	 en	 el	
pensament:	 la	 veritat	 és,	 per	 Aristòtil/aristotelisme,	 una	 pura	 i	 simple	 coherència	
lògica	 depenent	 només	 del	 judici	 i	 del	 mutu	 acord	 entre	 els	 conceptes.	 Ni	
reminiscència	ni	revelació.	

			

Cosmos	

Aristòtil	exerceix	molt	poc	de	científic,	malgrat	el	tòpic.	Contràriament	al	que	s’ha	colat	
en	el	pensament	(que	no	pensar)	tòpic	occidental,	Aristòtil	no	fou	un	“científic”.	Pensar	
la	realitat	és	per	Aristòtil,	segons	JM	Valverde,	“una	qüestió	que	s’ha	de	resoldre	abans	
de	pensar	sobre	quelcom	concret”.101	

Pel	 que	 fa	 al	 Cosmos,	 Aristòtil	 és	 totalment	 platonitzant	 i	 anticientífic.	 La	 seva	
cosmologia	 no	 té	 res	 a	 veure	 amb	 l’astronomia	 (observació	 empírica	 dels	 cels);	
continua	essent	una	cosmologia	teològica	en	la	que,	a	diferència	dels	astrònoms	jònics,	
es	subordinen	les	lleis	de	la	natura	al	principi	diví.	Els	cossos	celestes	han	d’estar	(i,	per	
tant,	 estant)	 sota	 el	 govern	 i	 voluntat	 de	 la	 intel·ligència	 divina	 i,	 per	 tant,	 els	 seus	
moviments	han	de	ser	circulars	i	regulars,	perfectes.		

El	model	de	Cosmos	d’Aristòtil	està	compost	per	esferes	concèntriques.	El	 centre	de	
tot	el	sistema	l’ocupà	la	Terra.		

Dins	d’aquest	model	s’hi	diferencien	dos	grans	“móns”	:	

1. “Món”	sublunar	(al	qual	pertany	la	Terra)	

A	la	Terra,	que	és	rodona	i	està	en	repòs102,		li	corresponen	4	esferes,	una	per	a	
cada	element	constituent:	Terra,	Aire,	Foc	 i	Aigua.	Cada	un	d’aquest	elements	
(presocràtics),	 segons	Aristòtil,	 es	pot	 transformar	 “naturalment”	en	qualsevol	
dels	altres.103	

Per	sobre	d’aquestes	esferes	terrestres	hi	ha	la	de	la	Lluna.	

En	 les	 esferes	 terrestres	 els	 canvis	 són	 possibles,	 ja	 que	 els	 4	 elements	 estan	
subjectes	a	moviments	“naturals”	ascendents	i	descendents	i	poden	barrejar-se	i	
transformar-se	(d’una	substància/element	a	un	altre).		

                                                
101	O.c.	p.	30.	
102	El	model	de	Terra	d’Aristòtil	és	el	que	feu	servir	Cristòfol	Colom.		
103	De	la	gen.	i		corr.,	II,	,3,330	a	i	4.	
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En	aquesta	mecànica	terrestre	i	sublunar,	el	moviment	és	vertical	i	experimenta	
canvis.	És	aquí	on	“passen	cosses”	freqüentíssimament,	on	hi	ha	contingència.104	
Aquí	 res	 és	 perfecte	 ni	 etern.	 Aquí	 els	 éssers	 experimenten	 generació	 i	
corrupció.	

Aquí	també	hi	ha	coses	sense	ànima	(objectes	artificials).	105	

	

2. “Món”	supralunar	

Està	compost	de	55	esferes	concèntriques	(33	procedents	Eudoxi	i	Capil,		més	22	
introduïdes	per	d’Aristòtil).	

A	 la	part	més	excèntrica,	en	el	 límit	còncava	del	Cosmos/Univers/Cels,	hi	ha	el	
“primer	 cel”;	 el	 seu	gir	 és	el	 que	 fa	que	 les	estrelles	 facin	una	volta	 completa	
(revolució)	cada	24	hores.	

Intercalat	 sota	el	primer	 cel,	hi	ha	altres	esferes	que	 tenen	el	mateix	eix	però	
giren	en	sentits	contraris,	evitant	així	que	s’arrastrin	mútuament.	

Eternitat	i	invariabilitat	graviten	més	enllà	i	cap	a	dalt	de	la	Lluna.	

Aquí	 la	 vertadera	 substància	 és	 (ha	 de	 ser)	 completament	 diferent	 dels	
elements	 “naturals”	 	 del	 cel	 sublunar.	Al	Cel/món	 surpralunar	 tot	 és,	 està	 fet,		
d’un	“cinquè	element”:		la	“quinta	essència”	celestial,	l’èter.	

No	hi	ha	canvis,	no	hi	ha	ni	generació	ni	corrupció.	

Conté	 éssers	 que	 són	 cossos	 d’èter	 (l’únic	 element	 del	 món	 supralunar),	 en	
constant	 moviment,	 sempre	 regular	 i	 circular,	 perfecte,	 sense	 cap	 oposició	 o	
resistència.	Tot	aquí	és		etern.106		

Els	astres	que	orbiten	en	aquest	“món”	estan	subjectes	a	esferes	(les	quals	són	
també	corpòries)	mogudes	per	“motors	immòbils”	(probablement	altres	que	el	
“primer	motor”).107	

En	 resum:	 món	 supralunar	 i	 món	 sublunar	 experimenten	 moviments	 de	 diferent	
direccionalitat,	 doncs	 estan	 fets	 (són)	 de	 substàncies	 diferents.	 Hi	 ha	 una	Mecànica	
celeste	i	una	Mecànica	terrestre,	amb	lleis	diferents.	S’hauran	d’escolar	més	de	dos	mil	

                                                
104	Met.	VI,	2,	1027	a.	
105	Del	Cel,	298.	
106	Del	Cel,	I,2,270	a	4	.		
107	Fís.	VII.		
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d’anys,	amb	Newton,	per	tal	que	no	s’aboleixi		el	model	aristotèlic.108	Vet	aquí	un	nou	
exemple	de	l’efecte	obturador	del	pensar	atribuïble	a	Aristòtil.	

	

Història	natural	

Aristòtil	 també	s’ocupà	(però	no	exclusivament,	tal	com	sembla	vol	 indicar	 la	famosa	
pintura	de	Rafael,	L’escola	d’Atenes,	1509-11)	del	món	sublunar:	en	concret	de	la	Terra	
i	de	la	generació	i	corrupció	dels	ésser	que	en	ella	hi	habiten.	

Creà	 el	 primer	 assaig	 de	 classificació	 del	 ésser	 vius,	 llargament	 seguit	 pels	
naturalistes109,	es	dedicà	a	disseccionar	cossos	d’animals,	inventà	fabuloses	histologies,	
...	 ,	 i	acumulà	una	nombrosa	quantitat	d’errors	descriptius	 i	 interpretatius	 (p.e.	de	 la	
funció	 dels	 òrgans)110,	 incommensurables,	 que	 s’han	 arrastrat	 durant	 segles	 i	 segles	
(més	 de	 dos	mil	 anys).	No	 en	 farem,	 doncs,	 cap	 inventari.	 Valgui,	 però,	 un	 exemple	
menor	narrat	per	Francis	Bacon	(1561-1626):	

	 “En	plena	edat	Mitja	un	grup	de	monjos	es	reuní	per	decidir	quants	dents	tenia	
un	cavall.	Com	que	no	trobaven	la	resposta	en	cap	de	les	obres	d’Aristòtil,	un	
dels	monjos	més	joves	i	ingenus	proposà	que	anessin	a	l’estable	i	els	contessin.	
El	van	expulsar	de	la	reunió”.111	

	

Ètica	

La	 finalitat	 de	 l’ètica	 no	 és	 conèixer	 quines	 coses	 són	 bones	 sinó	 fer	 coses	 bones,	
menar	 una	 vida	 (existència)	 que	 estigui	 d’acord	 amb	 la	 virtut	 “envers	 els	 altres	 i	 no	
només	 en	 un	mateix”112.	 Comportar-se	 bé,	 en	 definitiva.	 Ètica	 és	 “disposició	 a	 obrar	
amb	 justícia”113,	 justícia	natural	o	primera	(universal),	no	pas	per	“principis	primers”,	
posats	per	 les	 lleis	 de	 l’estat,	 sinó	emanats	d’un	mateix.	 Ètica	és	practicar	 el	 bé,	 ser	
virtuós,	fer-ho	com	un	fi	en	si	mateix.114		

El	bé,	 ja	no	és	el	Bé	 ideal,	 transcendent,	de	Plató;	és	una	qüestió	pràctica,	personal,	
individual,	en	absolut	circumstancial	o	utilitària	(com	en	els	sofistes).		

                                                
108	 V.	 Benjamin	 Farrington,	Ciencia	 griega,	 Icaria	 Ed.,	 Barna.,	 1986	 (1953),	 p.	 90.	 Thomas	 S.	 Kuhn,	 La	
estructura	de	las	revoluciones	científicas,	F.C.E.,	México,	1975	(1962)320	p.		
109	Seguit	fins	Carl	von	Linneo	(1735).	
110	El	cervell,	p.e.,	serveix	per	refredar	el	cor.	
111	Citat	per	Nicholas	Fearn,	Zenón	y	la	tortuga,	Grijalbo,	2003	(2001),	p.	63.	
112	Ét.	Nic.,		I,	1129	b-1130	a.	
113	Èt.	Nic.,	V	,	1,	1129	a	7.	
114	Èt.	Nic.,	I,	6,	1097	b	25.	
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Es	tracta	d’una	ètica	racional,	“acció	i	elecció”115.		

En	aquests	sentits,	l’ètica	“actual”	és	neo-aristotèlica:	ètica	pràctica.		

L’ètica	 és,	 junt	 amb	 la	 raó	 (capacitat	 de	 raonar)	 el	 que	 distingeix	 els	 humans	 dels	
animals.	De	fet,	l’ètica	“prové	de	l’activitat	de	la	raó	d’acord	amb	les	virtuts”116.		

Les	virtuts	ètiques	pertanyen	al	caràcter	o	a	les	costums.	

Per	dur	a	cap	un	comportament	ètic	fa	falta	valentia	/fortalesa)	i	temeritat	(risc),	però	
també	 temprança,	 mansuetud,	 liberalitat,	 magnificència,	 veracitat,	 franquesa,	
discreció	(entrapelia),	afabilitat,	reserva	(vergonya,	respecte,	prudència,	aidos)	i	“justa	
indignació”117	

	

Estètica		

En	rebutjar	les	Idees	de	Plató	i	reconèixer	només	les	coses	materials,	no	donà	cabuda	
Aristòtil	a	diferenciar	els	conceptes	de	Bell	i	bellesa.	Només	allò	bell	concret,	present,	
material,	quan	és	bell	és	bell.	Baixa	doncs	Aristòtil,	aquí	sí,	el	Bell	al	bell,	del	cel	a	 la	
terra.118		

Per	què,	però,	una	cosa	és	bella?	Perquè	és	agradable.		

Per	què	és	agradable?	Perquè	és	bona.	119		

La	bellesa	està	en	la	forma,	en	la	disposició	adequada	(bona),	en	la	proporció,	en	una	
determinada	configuració.120	

Quan	 això	 bell	 és	 copiat,	 si	 és	 ben	 copiat,	 s’obté	 una	 copia	 bella	 d’allò	 bell.	 En	
conseqüència,	 per	 Aristòtil,	 totes	 les	 arts	 (visuals	 o	 poètiques)	 són	 imitatives.121	 La	
mimètica	(imitació	de	la	realitat)	és	l’element	principal	de	l’estètica.		

Però	hi	ha	més	bell/bellesa	en	 la	natura	que	en	 l’art,122	doncs	encara	que	 la	 imitació	
(mimesis)	pot	representar	les	coses	més	o	menys	semblants	al	que	són	en	realitat,	mai	
igualarà	a	 la	realitat	mateixa	o	de	forma	fidedigna.	Però	 l’art,	 també,	pot	afegir	a	 les	

                                                
115		Éti.		Nic.	,	I,		1094	a.	
116	Ét.	Nic.,	I,	6	,	1098	a	15.	
117	Ét.	Nic.,	II,	7,	1108	b	1.	
118	Wladyslaw	Tatarkiewicz,	Historia	de	seis	ideas,	Tecnos,	Madrid,	2015	(1975),	p.	140.	
119	Id.	P.	167.		
120	Id.	P.	262.		
121		Poètica,	1460	b	8.	Retòrica,	1371	b	5.	
122	Part.	Dels	animals,	I,1,	639	b	11.		
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coses	un	plus	de	bellesa;	en	aquest	 sentit	 l’art	no	 té	 res	a	veure	amb	 la	veritat	 (o	 la	
falsedat),	només	amb	allò	bó.	123		

L’art	 (tekné),	 per	 Aristòtil,	 és	 contingent	 (no	 necessari);	 obeeix	 a	 una	 disposició	
(individual)	acompanyada	de	regles	vertaderes,	d’ofici,	habilitats	(tekné)	apreses,	amb	
capacitat	(competència)	per	reproduir	“coses”,	depenent	de	la	part	racional	de	l’ànima	
humana.124	

Per	 JM	 Valverde,	 quan	 Aristòtil	 tracta	 d’ètica	 i	 d’estètica	 “diserta	 només	 com	 un	
assagista	distingit,	però	no	especialment	filosòfic”.125	

	

Política	(Aristòtil,	demòcrata	moderat)	

L’home	és	un	“animal	polític”,	un	membre	de	 la	polis.	La	ciutat	constitueix	“la	 forma	
natural	 de	 la	 vida	 humana”.	 A	 diferència	 de	 Plató	 (i	 de	 Sòcrates),	 però,	 Aristòtil	 no	
considera	que	la	polis	 (grega)	–que	ja	està	en	franca	decadència	 i	 fragmentació-	sigui	
l’únic	sistema	possible	i	viable126,	tot	i	considerar	que	és	el	millor,	per	a	la	vida	social.		

Manifestament	 obert	 o	 tolerant,	 considera	 que	multiplicitat	 de	 règims	 o	 formes	 de	
govern	 són	 prou	 bones,	 excepte	 la	 tirania	 (per	 excessiva)	 i	 la	 monarquia	 (per	
inadequada).	

A	diferència	de	Plató,	defensa	el	“principi	democràtic”,	“el	valor	de	la	majoria,	...	dels	
més”127.	Una	oligarquia,	conciliant-la	per	mitjà	d’un	“cens	raonable”	amb		“la	doctrina	
de	la	igualtat	proporcional	al	mèrit”,	i	no	pas	en	una	simple	“igualtat	numèrica”128,	pot		
assegurar	el	perill	que	representaria	el	domini	oligàrquic	d’una	sola	classe	social.	Classe	
social	 que	 ja	 no	 és	 la	 dels	 aristòcrates	 sinó	 de	 “la	 classe	 mitja”,	 l’única	 capaç	
d’arrossegar/conduir	a	les	altres	en	el	camí	de	la	moderació.		

Ja	 no	 queda	 res	 en	 Aristòtil	 de	 la	 “noble	mentida”	 de	 Plató	 (el	mite	 dels	metalls	 o	
estratificació	“natural”	de	la	societat	en	castes	).		

A	 partir	 d’aquest	 principi,	 enumera	 Aristòtil	 les	 condicions	 generals	 a	 establir	 per	 el	
bon	funcionament	d’una	ciutat	o	Estat		ideal:	

1. Ha	de	ser	de	dimensions	reduïdes,	“on	tothom	es	pugui	conèixer”129.	

                                                
123	W.	Tatarkiewicz,	o.c.	p.	346.		
124	Ètica	nic.,	VI	4.		
125	O.c.	p.	39.		
126	 Cal	 recordar	 que	 Aristòtil	 ha	 residit	 durant	 anys	 a	Macedònia,	 un	 estat	 no	 compost	 ni	 organitzat	
de/en	ciutats.	
127	Política	128.		
128	És	a	dir:	tots	som	iguals,	però	alguns	ho	són	més.	
129	Pol.		132	b	14-17.			
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2. Propera	al	mar.	

3. Ben	comunicada.	

4. Fàcil	de	defensar	(si	el	governa	una	oligarquia,	millor	que	estigui	emmurallat).	

5. Dotat	d’un	bon	i	pràctic	pla	urbanístic.	

6. Tot	 i	 que	 considera	 inhumana,	 utòpica,	 despòtica...	 la	República	 de	 Plató	 i	 la	
democràcia	 imperant	 a	 Atenes	 abans	 de	 la	 colonització	 macedònica130,	
continua	proposant	construir	una	polis	on	el	màxim	nombre	d’homes	(mascles),	
ciutadans,	puguin	tenir	prou	seguretat	i	tranquil·litat,		recursos	materials	i	d’oci	
per	 tal	 de	 dedicar-se	 en	 exclusiva	 a	 pensar,	 teoritzar,	 contemplar	 (mentre	
dones,	esclaus,	artesans	i	agricultors	fan	totes	les	feines).	La	ciutat	aristotèlica	
continua	essent	un	poble	de	treballadors	(artesans,	agricultors,	comerciants,...)	
alimentant	 a	 una	 elit.	 Però	 la	 pertinença	 a	 una	 classe	 o	 altre	 ja	 no	 és	 una	
qüestió,	com	en	Plató,	de	determinisme	diví	o	de	mereixement	ancestral,	sinó	
de	determinisme	natural,	de	les	condicions	de	naixement	i	educació,	on	temes	
com	 l’eugenèsia,	 el	 control	 de	 natalitat,	 l’alimentació	 dels	 infants	 i	 el	 tipus	
d’educació	rebuts	(tant	en	el	gimnàs	com	a	l’escola)	hi	juguen	un	paper	crucial.	

7. En	aquesta	ciutat	han	d’establir-s’hi	“els	tres	ordres	o	funcions	de	poder”131:	

a) Funció	deliberativa	 (exercida	per	ciutadans	dedicats	a	 la	votació	de	 les	
lleis).	

b) Funció	judicial	(tribunals	administradors	de	sentències).	

c) Funció	 governativa	 (magistrats	 encarregats	 d’exercir	 l’autoritat	 i	 fer	
complir	les	lleis	i	les	resolucions	dels	tribunals).	

	Una	divisió	“absolutament	moderna”132.	

8. La	 classe	 mitjana	 dels	 “bons	 ciutadans”	 és	 una	 classe	 activa,	 dedicada,	 no	
només	a	l’”oci	noble”	i	totalment	alliberada	d’ocupacions	manuals	o	comercials,	
sinó	també	l’única	que		participa	i	executa	la	funció	deliberativa,	la	judicativa,	la	
governativa,	el	comandament	de	l’exèrcit	i	la	jerarquia	en	la	religió.	

9. L’objectiu	o	finalitat	d’aquesta	polis	o	Estat	ideal	és	fer	una	ciutat	feliç	(no	pas	
“justa”,	com	ho	era	en	Plató),	on	es	pugui	“fer	ús	perfecte	de	la	virtut”.	

	

	

                                                
130	Pol.		II.	
131	Política,	llibre	IV,	cap.	XI.	
132	J.Touchard,		o.c.,	p.	50,	nota	20.		
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Sentit	

El	sentit	i	finalitat	d’existir	és	aconseguir	la	felicitat	(eudaimonía),	aquí	i	ara.		

¿Com	 aconseguir	 la	 felicitat?	 No	 pas	 posseint	 béns	materials	 o	 procurant-se	 plaers,	
sinó	pensant,	raonant	(activitat	del	pensament/ment/ànima	intel·lectual),	portant	una	
“vida	 teorètica”	 i	 contemplativa,	 seguint	 el	 model	 del	 “motor	 immòbil”	 (pur	
pensament).	

“Vita	teorètica”,	fent	ciència	i/o	art,	practicada	per	pocs.	

“Vida	 contemplativa”	 (embadaliment	 diví),	 l’activitat	 més	 alta,	 practicada	 per	 molt	
pocs,	consistent	en	“la	contemplació	desinteressada	de	la	Veritat”	(toc	de	platonisme).	

Causa	 de	 la	 manca	 de	 sentit	 de	 l’existir?	 La	 vida	 quotidiana,	 practicada	 pels	 molts,	
desbordats	i	colpejats	per	les	contingències	i	necessitats	o	privats	“per	natura”	de	les	
condicions	(esclaus	i	derrotats/vençuts).	

	

Sòcrates/Plató/Aristòtil	(vides	successives	i	paral·leles)	

Sòcrates	no	va	deixar	cap	escrit.	Plató	va	passar	8	anys	prenent	apunts	del	que	deia	
Sòcrates	 i	 els	 50	 anys	 següents	 passant	 els	 apunts	 en	 net	 (mentint	 i	 inventant).	
D’Aristòtil	 no	 es	 conserva	 res	 del	 molt	 que	 diuen	 va	 escriure	 i	 sí	 molts	 apunts	 que	
diuen	 que	 va	 dir	 i	 pres	 en	 apunts	 pels	 seus	 alumnes,	 apunts	 ara	 perduts	 i	 després		
trobats,	ara	destruïts	i	després	reconstruïts,	ara	corregits	i	comentats,	traduïts	i	tornats	
a	traduir,	i	finalment	editats	en	llengües	diferents.	

	

Aristòtil	avui	(la	paradoxa	d’Aristòtil)	

“	...	aquell	pensador	que	durant	segles	va	passar	pel	prototip	de	filòsof	
sistemàtic	i	teorètic,	avui	se’ns	presenta	com	model	justament	pels	aspectes	
de	la	seva	reflexió	més	allunyada	d’aquell	estereotip:	una	metafísica	i	una	
teoria	del	coneixement	aporètiques.	”	

Miguel	Candel,	“¿Regreso	a	Aristóteles?”,	introducció	a	Aristòteles	y	el	Liceo	
de	Jean	Brun,	Paidós,	Barna.,	1992	(1969),	p.	18.		

	


