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1596	anys	desprès	d’Aristòtil	



Un nou cas per  l’inspector Damià Surrell 



ARISTÒTIL (384-322 a.e.a) (62 a.) 



 FONAMENT ARISTÒTIL 
 

“Aristòtil	és,	junt	amb	Plató,	un	dels	filòsofs	que	
major	influència	han	exercit	en	el	pensament	
occidental”.	
Moises	Gonzalez	(2016)	

“Fonament	de	tot	el	
pensament	seriós	durant	els	
següents	dos	mil·lennis”	
Paul	Strathern	(1996)	



DESCABDELLAR ARISTÒTIL 



FALS FONAMENT? 

	“El	corpus	del	saber	que	instituí	Aristòtil	és	
només	 un	 conjunt	 mal	 uniformat,	 una	
suma	dissonant	d’exposicions	reunides”.	
Maurice	Blanchot	(1968)			



ARISTÒTIL (384-322 a.e.a.) 



VIDA d’ARISTÒTIL (62 a.) 
segons els tractats de Història de la Filosofia  

• Any	384	a.e.a.:	neix	a	Estagira	(Macedònia)	
• Deixeble	de	Plató,	a	Atenes,	durant	20	anys	[366-347]	
•  a.	348	[347]:	a	la	mort	de	Plató,	passà	a	Assos	i	a	Militene	
• Cort	de	Filip	de	Macedònia.	Preceptor	d’Alegandre	(el	Magne)	
•  a.	335:	retorn	a	Atenes.	Fundació	del	Liceu	
•  a.	322:	Mor	a	Calcis	d’Eubea	
	





PREGUNTES  
sobre la vida d’Aristòtil 

•  ¿Com	s’ho	fa	un	metge	de	poble	(Estagira)	i	no	macedònic	per	arribar	a	ser	“metge	
personal,	amic	i	conseller”	del	rei	Filip	II	de	Macedònia?	

•  ¿Qui	va	pagar	el	trasllat	d’un	orfe	a	Atenes	i	l’estada	durant	20	anys	a	la	Acadèmia	
de	Plató?		

•  ¿Per	què	Aristòtil	va	marxar	d’Atenes	abans	de	la	mort	de	Plató?	
•  ¿Per	què,	en	marxar	d’Atenes,	anà	a	Aternea	i	a	Assos?	

•  ¿Per	què	Filip	II	el	fa	preceptor	d’Alexandre?	
•  ¿Per	què	torna	a	Atenes	i	funda	el	Liceu?	¿Qui	ho	paga?	
•  ¿Per	què	fuig	precipitadament	d’Atenes	a	l’any	322?		
•  ¿Quina	és	la	causa	la	seva	mort	aquell	mateix	any?	



Obra d’ARISTÒTIL 
La versió oficial  

•  1.	Obres	del	període	platonià	o	platonitzant	o	de	la	Acadèmia.	
							Obres	“exotèriques”.		
							Obres	perdudes.	
							Escrites	i	editades	per	Aristòtil.	
	
•  2.	Obres	del	període	del	Liceu	(l’Aristòtil	aristotèlic).	
							Obres	“esotèriques”	o	acroamàtiques	o	acròtiques.	
							Obres	conservades.	
							Apunts	del	alumnes.		
									



1.000 llibres acroamàtics d’ARISTÒTIL 



PREGUNTES 
sobres les obres d’Aristòtil  

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

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

•  ¿Quan	avui	llegim	“Aristòtil”,	què	llegim?	



	
VIDA	d’ARISTÒTIL		
(384-322	a.e.a.)		



Aristòtil (384 – 322 a.e.a.) 

EPOCALITAT	



Naixement: 384 a.e.a.  
Estagira 

Península	Calcídica	(Tracia)		



Estagira  







c. 385 -  368 (1-16 anys d’edat) 

•  El	pare,	Nicòmac,	“metge,	assessor	i	amic”	d’Amintes	III	de	Macedònia	

• Aristòtil	company	de	cort	de	Filip	II	de	Macedònia		



a. 369-366 : orfe  (15-17 a.) 

•  370:	Assassinat	d’Alexandre	II	(successor	d’Amintas	III)	
• Perdicas	III	(successor	d’Alexandre	II)	menor	d’edat.	Regència	de	
Ptolomeo	de	Aloro	(assassí	d’Alexandre	I),	amb	ajut	de	Tebas.	

•  369:	Trasllat	d’Aristòtil	de	Pel·la	a	Estagira	Tutors	germana	i	cunyat.		
	
•  368-365:	Filip	II	ostatge	a	Tebas			

	



369	Aristòtil	

368	Filip	II		



366 (17 anys) 

•  Enviat	a	Atenes		
• Acadèmia	
• Plató	



366 a.e.a  
guerres entre grecs 



a. 365 
MACEDÒNIA  

• Pérdicas	III	(major	d’edat)	fa	assassinar	al	regent,	assassí	del	seu	pare	
	
•  	Filip	(II)	es	retornat	a	Macedònia	



Mètode tebà, 
perfeccionat per  
FILIP II de 
Macedònia  



MACEDÒNIA  

•  359:	Pérdicas	III	mor	en	una	emboscada	(359).		
			Fill	Amintes	III	menor	d’edat.		
			Oncle,	Filip	(II),amb	21	anys	d’edat,	regent.		
			[Aristòtil,	de	25	a.,	porta	7	anys	a	Atenes]	
	
•  356:	majoria	d’edat	d’Amintas	III	
			Filip	II	(24	a.)	el	fa	deposar	i	ocupa	el	tron	de	Macedònia.	.	



Filip II de Macedònia (382-336) 
[356-336] 



Atenes (Demèstenes/filípiques) 
 i  Macedònia  

• Olint	(lliga	calcídica)	capitula.		
•  a.	348:	derrota	d’Atenes	



a. 347  
• Cartes	de	Demócares	a	Demòstenes:	Aristòtil	agent	de	Macedònia	
• Creixen	clima	antimacedònic	a	Atenes		
• Aristòtil	(37	a.),		abandona	Atenes	(inici	primavera),	amb	Erast	i	
Corisc.	Destí:	Assos	o	Aternea.	
• Plató	encara	viu	
•  Finals	de	maig:	mort	de	Plató	(escoliarca	Espeusip)	



ARISTÒTIL (a. 384-322) (62 a.)  
Atenes:[366 -347]  

•  19	anys	a	l’ACADÈMIA		

Dels	17	als	36	anys	d’edat	

Any	347	a.e.a.	
fuig	d’Atenes	



347 
Assos i Aternea  



Hermia d’Aternea 
tirà pro-macedòni 



Assos  
[347-345] 



347-343 

•  346:	Filip	II	conquesta	Foci	als	“grecs”	
											Macedònia	entra	a	la	lliga	de	Delfos		
	
	345:	assassinat	d’Hermia	(pels	perses)	
										Aristòtil	redacta	un	epigrama	funerari	a	Hermia	
	
345-343:	Aristòtil	a	Lesbos.	Teofrast		
	
	
	



 
any 343 

Filip II de Macedònia  
encarrega a Aristòtil l’educació d’Alexandre  

 

		
	

¿Per	què	a	ARISTÒTIL?	



Any 343 a.e.a.  

• Aristòtil	:	41	anys	d’edat	

• Alexandre	(II):	13	anys.		



Batalla de Queronea (a. 338) 

Pèrdua	de	la	independència	d’Atenes	i	inici		de	l’hegemonia	hel·lènica	de	Macedònia	



Pausanies	apunyala	a	Filip	II	

																															Alexandre	III	(21	anys)	accedeix	al	tron	de	Macedònia	

336: Assassinat de Filip II de Macedònia 



336-334  

Alexandre	sotmet	tot	Grècia	(excepte	Esparta)		



343- 334 
9 anys educant Alexandre 

 

								334	

									Aristòtil		[50	anys]		
									Alexandre	III	[23	anys	]	



Any 334  

• Macedònia	ha	derrotat	a	Atenes	(i	aliats)	

• ARISTÒTIL	TORNA	A	ATENES	(després	de	12	anys	d’absència)	formant	
part	de	les	forces	d’ocupació	(Antipatro,	Demetrio	Falero,...)	



LICEU [334-322] (12 anys) 

• Centre	d’Estudis		
•  Formació	de	Comandaments	Inter	mitjos	
• Classes	acroamàtiques	(peripatos,	Apunts,...)	
• Gran	Biblioteca	del	Liceu	
• Museu	

“	I	això	qui	ho	paga?”	



328-322 

•  328	:	assassinat	de	Calístenes	(massacre	dels	conjurats)	
•  323:	mort	d’Alexandre	(33	anys)	
•  322:	Aristòtil	denunciat	(per	impietat)	
											Aristòtil	fuig	a	Calcis	(illa	d’Eubea)	
											Mort	d’Aristòtil	(62	a.)	



? 
• Mort	“natural”	

• Suïcidi		
• ASSASSINAT		



Vida i viatges d’ARISTÒRIL 



	
	
	

OBRES	D’ARISTÒTIL	



Any 322  

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

•  Eudemo	de	Rodes	s’emporta	còpies	dels	Apunts	d’Aristòtil.		



322-286 

•  322-Teofrast,	durant	els	36	anys	està	al	front	del	Liceu.	Ampliació	de	la	
Biblioteca.		

•  286:	Teofrast	deixa	a	Estrató	de	Lampsac	(335-269)	la	direcció	del	
Liceu,	però	llega	al	seu	deixeble	Neleo	Scepsis		la	biblioteca	del	Liceu,	
amb	tots	els	escrits	d’Aristòtil	i	d’ell	mateix	(10.000	rotlles	de	papir).	

•  286:	Neleo	a	Scepsis,	la	seva	terra	natal,	a	poca	distància	al	nord	d’Asso.	
Amaga	manuscrits	a	la	bodega.		
•  Estrató,	escoliarca	succesors	de	Teofrast.	Tasca	de	“copiar	de	memòria”	
Apunts	d’Aristòtil.	



286-86 a.e.a. 
200 anys d’ocultació i degradació  

• Descendents	i	hereus	de	Neleu,	durant	200	anys	:	manuscrits	
enterrats.			
•  S.	I	a.e.a.	,	Apelicó	de	Teos	compra	els	“llibres	enterrats	d’Aristòtil”	i	
els	torna	a	Atenes.	Reescrits.		

•  86	a.e.a.:	Luci	Corneli	Sul·la	(Sila).	Sac	d’Atenes.	Roma.		
•  Tiranió,	esclau	(després	llibert)	i	gramàtic,	reescriu	de	nou	els	“llibres	
d’Aristòtil”.	
•  57-47:	Andrònic	de	Rodes.	Corpus	aristotèlicum.	
																																																				Metafísica	



copia i crema  

•  S.	I	e.a.:	Venda	a	Alexadria	de	copies	del	Corpus	aristotèlicum	
• August		(63	a.e.a.	–	14	e.a.)	conquerí	Alexandria.	Inventari	de	la	
Biblioteca	(obres	d’Aristòtil)	

	
188-217	e.a.:	Caracalla,	destrucció	de	les	obres	d’Aristòtil	
																									“Per	venjar	l’assassinat	d’Alexandre”	
		



DESTRUCCIÓ de la BIBLIOTECA D’ALEXANDRIA  

•  273	e.a:	emperador	Aurelià	
•  297:	Dioclecià	
•  391:	Teodosi	



ARISTOTILOFÒBIA del primer cristisme  

529	e.a.	:	Justinià,	decret	de	prohibició	autors	antics.		
									(la	qüestió	de	l’eternitat	del	món	i	de	la	mortalitat	de	l’ànima	)	



ARISTOTELISME	MEDIEVAL		(segon	cristisme)	
	

ARISTOTIOFILIA	DEL	
CRISTISME	ESCOLÀSTIC		



	
¿COM	RECUPERA	ARISTÒTIL	L’ESCOLASTICA	

MEDIEVAL?	
	

Quan	avui	llegim	ARISTÒTIL	¿QUÉ	LLEGIM?		



CORRECCIONS, TRADUCCIONS i COMENTARIS 
s. V-XIX 

	S.	IV-V	e.a.:	Edesa,	Mesopotamia	(avui	Turquia).	Traducció	Aristòtil	del	
grec	al	sirià.		
	
s.	IX-X:	Bizanci,	Bagdad,	Toledo,	Paler	...traduccions	del	sirià	a	l’àrab	i	
de	l’àrab	al	llatí.		
s.XII:	afegit	de	comentaris	d’Averroes	
s.	XIII:	traduccions	del	grec	al	llatí.	Guillem	de	Moerbeke	(per	Tomàs	
d’Aquino).	
s.	XIX:		Inmanuel	Beckke	(1831-3).	Aristoteles	Opera.		
	



EL VIATGE DE LES OBRES d’ARISTÒTIL 

	De	la	PARAULA	a	APUNT	
COPIES	dels	APUNS		
CORRECCIONS	i	AFEGITS	a	les	copies	de	copies	dels	Apunts.	
	
Traduccions	dels	GREC	al	SIRiÀ,	dels	SIRiÀ,	del	Sirià	al	ÀRAB,	de	l’ARAB	
al	LLATí,	del	LLATÍ	al	GREC,	dels	Grec	a	l’alemany,	anglès,		castellà,...	
	
Afegits	de	COMENTARIS	i	CORECCIONS	(enganxats	i	retalls)	



	
	
	

EL	SISTEMA	ARISTÒTIL		



DÉU 

• Causa	primera		
• MOTOR	IMMÒBIL	
• noésis	noeseós	(coneixement	del	coneixement)/Pensament	pur	
•  Immaterial	
•  Immutable	
•  INSENSIBLE/INDIFERENT	(deologia)	
•  El	SER		



més enllà 

No	hi	ha	més	enllà	



HUMÀ 

	
	

UNITAT	COS/ANIMA		

MORTAL		



HUMÀ  
3 classes d’ANIMA  

	
•  1.	Ànima	vegetativa		
•  2.	Ànima	sensitiva		
•  3.	Ànima	intel·lectual:			psiquisme,	ment,	pensament	
																																											(tasca:	Ciència,	Art	i	Filosofia	primera)	



HUMÀ 

•  “L’home	és	per	natura	una	realitat	social”	(animal	polític)	
•  Llençat	a	l’existir	(atzar	de	localitat	i	epocalitat;	responsable	del	que	fa)	

NO	SOM	IGUALS		



HUMÀ 
classes d’humans (RACES) 

•  	1.	RAÇA	del	NORD:	apassionada	per	la	llibertat,	però	mancada	d’intel·ligència	

•  	2.	RAÇA	d’ORIENT:	intel·ligents,	però	vils	
•  	3.	RAÇA	del	HEL·LENICS:	intel·ligents	i	amants	de	la	llibertat	



HUMANS  
LES CONDICIONS HUMANES  

•  1.	HOMES	LLIURES	(mascles	i	femelles)		
•  2.	ESCLAUS	i	besties:		
																																							-	naturals.	Irredimibles	(“no	es	podrà	prescindir	d’ells	fins	que	els	telers	teixeixin	sols”)	
																																							-	per	llei	(dret	de	guerra/botí).	Redimibles.		



filosofia primera 
ONTOLOGIA  

1.	Hi	ha	El	SER	(motor	immòbil,	separat,	immutable,	...)	
2.	Hi	ha	l’ésser/	el	ser	(mòbil,	corruptible)	(procedeixen	i	participen	del	
SER)	
3.	Hi	ha	els	ens	(no	són	l’ésser,	però	tenen	ser)		
							l’ésser/ser	en	el	seu	això	que	el	diferència	dels	altres	
	

4.	Hi	ha	l’essència	(allò	que	vincula	l’ésser	amb	el	SER)	
					L’essència	precedeix	a	l’existència.	



filosofia primera 
la distinció entre essència i existència  

4.	Hi	ha	l’essència	(allò	que	vincula	l’ésser	amb	el	SER)	
					L’essència	precedeix	a	l’existència	(Aristòtil)		
	
	
	
																																																		L’existència	precedeix	a	l'essència	
																																																																																																																																																																																																																																														Metafísica	no	és	

														

														El	ser	és	presència																		El	primer	és	l’essència		

																																																																																											Els	ésser	són	tangents	al	Ser																												



COSMOS 
Aristòtil platonitzant/anticientífic  

•  1.	“Món”	sublunar		
																					“La	Terra	és	rodona		i	està	en	repòs”	

																							“passen	cosses”		

																						

2.	“Món”	supralunar	
						“quinta	essència”		
						És	etern	(incorruptible)	



HISTÒRIA NATURAL  
interpretar abans que observació 

	

	
¿QUANTES	DENTS	TÉ	UN	CAVALL?	

Francis	Bacon	(1561-1626)	



ETICA 
racional   

• practicar	el	bé	com	un	fi	en	si	mateix	(no	el	Bé	ideal	de	Plató)	
•  “activitat	de	la	raó	d’acord	amb	les	virtuts”		
•  “obrar	amb	justícia”	
•  “Risc	i	valentia”	
•  	“prudència	(aidos)	i	justa	indignació”	
•  “acció	i	elecció”	



ESTÈTICA 
a les antípodes de Plató  

• Hi	ha	coses	belles	(no	depenen	de	cap	Bell	ideal)	
•  La	bellesa	està	en	la	natura		
• Arts	(visuals	o	poètiques)	són	imitatives	(de	matèria	a	forma).	
•  La	mimètica	(imitació	de	la	realitat/art)	és	l’element	principal	de	
l’estètica.		

“L’analista	distingit”	(JM	Valverde)		



POLÍTICA  

MODEL	d’Aristòtil	de	Koinomia	politike	(comunitat	política)	
	(logos	tripolitikos)	

•  1.	Element	monàrquic	executiu	
•  2.	Element	aristocràtic	deliberatiu	(boulè)	

•  3.	Element	democràtic	consultiu	del	ciutadans	(homes	lliure,	virtuosos,	
de	mitjana	fortuna	(classe	mitja)	i	de	“bon	ànim”).		

	
La	polis	precedeix	a	la	ciutadania	[genos	(estirp)+oikos	(família)]	

	



SENTIT  

Eudaimonía	
“Vita	teorètica”	

“Vida	contemplativa”		



PREGUNTES 
Aristòtil com fonament  

•  ¿És	Aristòtil	“un	dels	filòsofs	que	major	influència	han	exercit	en	el	
pensament	occidental”?	
•  ¿Què	hi	ha	avui	en	el	nostre	“pensament”		que	sigui	aristotèlic?	



RAFAEL, L’escola d’Atenes (1509-11) 

ATRAPATS	ENTRE	PLATÓ	i	ARISTÒTIL	



CONCLUSIONS (provisionals) 

•  1.	No	estem	fets	per	pensar	
							(el	triomf	d’Aristòtil)	

•  2.	La	mentida	és	la	força	que	governa	el	món	
							(el	triomf	de	Plató)	



¿Qui és l’assassí?  



La filosofia és una professió perillosa 



¿QUAN PERILLOSA ÉS la PROFESSIÓ de flâneur? 


