
Els «fisicoi 
doxai» (poetes 
pensadors), dits 
presocràtics 
s.VI – IV a.e.a 

La qüestió del real i del saber 



Φισικοι δόξαι 
el problema de la doxografia 
 
   
 
 
  Teofrast, Φυσικῶν δόξαι,  
•  Plató 
•  Hermann Diels, 1903 (1952) 
•  Les traduccions 
•  L’edició catalana de Joan Ferrer Gràcia 



HOMER, les coses 
HESÍODE, la geneologia 

Els opinadors físics: l’αρχή , substància o principi, i les seves lleis. 
 
Del preguntar «què és…»: τι εστίν… 
 
La pregunta sobre el ser: τί τὸ όν 



ONTOS + LOGOS 
•  No fan mitologia, no funden una religió, no 

fan doctrina, no funden la filosofia.  
•  No funden la ciència moderna (no surten 

encara del cosmos, punt de mira) 

•  No són místics, com els orientals. 
Segle V a.e.a: 
•  Lao Zi  
•  Confuci  
•  Buda  
•  Sintoísme 



Índia, Xina, Japó,  

•  Sabers  sense  doctrines ni textos 
  
•  Coneixement metafísic negacionista i quietista 

•  El món és tot ell aparença: el real no existeix. 

•  Saber és saber això. 

•  Cap possibilitat de Física del Real. 



El nahual 

 
•  Mayes i Asteques, cultura mesoamericana 
•  La tradició oculta del bruixot, o txaman, o nahual, citats a 

les cròniques espanyoles. 

•  Saber  simbòlic-místic-ètic de la consciència en 
progressives fases d’atenció sobre el real. 



No el més enllà, sinó l’ara 
i aquí.  

Ni místics, ni filòsofs, ni científics 

                                           Ontòlegs, és a dir, metafísics. 



    A les illes jòniques, VII-VI  a.e.a,  de Tales 
a Demòcrit, naturalistes primer 

•  Buscar a la natura lleis, desvetllar el misteri. 

Encara no hi ha el món dividit en  
                             realitat i aparença,  
     mentida i veritat,  
 objectiu subjectiu 
real virtual 



        Un interval lúcid 
•   “familiaritat” amb el fer i l’estar entre les coses, 

•               la traça, destresa, perícia  és 

•                         saber pels grecs arcaics 

•                 i sense cap desig de conquerir la natura 

•  On  es planteja  l’“haver-hi món”, la pregunta 
metafísica.  

•  O sigui, la infamiliaritat, l’estranyesa, la sorpresa de ser. 



En Homer passen coses  

I si no en passessin? Què són les coses?  Perquè hi són? 
Què ens explica això? 
 
Uns fan física (gairebé tots), Natura, o coses. 
 
Un fa metafísica, quan pregunta si es pot saber alguna cosa. 

 



															l’αρχή,	substància/element	
primordial	de	la	natura/matèria,	en	moviment	i	
de	la	qual	surt	tot,	(en	remolí)... 

I tot ple de déus  
(de les coses, 
dels homes, dels 
fenòmens, de les 
passions...) 
 



De Tales a Demòcrit 

•  La qüestió del ser i del saber 



Ontologia primera: 
                    Heràclit. Parmènides. 
•  Plantejament racional no místic sobre el Real basat en la 

“presència” i el “ser” com a únics eixos verificables 
absoluts del ser i l’existent, en què Ú i pluralitat 
esdevenen cares d’una única i mateixa moneda. 

 
Consciència de la inverificabilitat  
                                                 de les coses i el tot i el ser. 
Consciència de que el llenguatge no és la cosa. 

És la realitat la que és mística, car la vivim indestriablement units a ella. M.F. 



El ser no es pot saber,  
                              i el saber no sap. 

•  Saber és “dir” (Heràclit) bé això, 
dir el que és just (Diké), allò 
ajustat al que és, i no al que no és. 
Aquest és el camí de la veritat 
(Parmènides).  

•  El camí de l’error és el de les 
coses (tesi realista) o de la 
imaginació (idealisme) 



   Saber ser home o no saber-ne 

•  Els pocs /els molts 
•  Els homes/ els mediocres 
•  Estar despert / estar adormit 
•  Estar eixut, tenir foc/ estar moll, ser tou 
•  El camí del ser/ el camí de les coses 
•  El camí de la veritat/el camí de l’error 
•  Pensar/ badar 
•  Profund/ superficial 
•  Fer-se càrrec de tot plegat/ no fer-se’n 

càrrec. 



Heràclit 
 
l’obscur 
 
126 
fragments 



		Λογος,φίσις,φιλοσόφους 
•  “dir”, relacionar, fer emergir del fons de les coses, 

nomena i fa saber 
•  sortir a la llum, la lluita per ser de les coses, brotar del 

ser, que es tradueix per “natura” 
•  que volen saber: “Cal, en efecte, que siguin de moltes 

coses sabedors els homes que volen saber” (f 35) 



Fragments del ser separat de les coses, que es mostra 
en el no ser, que mostra en què consisteix ser home, 
sobre els pocs i els molts, sobre el dir excel·lent . . . 

•  De Sext Empíric, Contra els professors, VII 132  
•  “Aquest llei essent-hi cada cop no havent comprés 

queden els homes, tant abans d’escoltar com havent 
escoltat de bon principi; perquè, esdevenint-se tot segons 
aquesta llei, fa l’efecte que no han sentit res, havent sentit 
paraules i obres com les que jo explico, separant cada 
cosa segons ésser i ensenyant com és. Però als altres 
homes els passa inadvertit tot el que fan desperts, de la 
mateixa manera que obliden tot el que fan mentre 
dormen.” 



      FR 52          Hipòlit, Refutació de totes les heretgies, IX 9 
 
 

“La vida és un nen que juga movent 
peces: el reialme d’un nen.” 
                           Hipòlit, Refutació de totes les heretgies, IX 9 

“Confosos estan els homes en quant al coneixement de les 
coses clares, com ara Homer, qui va ser més savi que tots 
els grecs. També aquest, en efecte, el van confondre uns 
nens que es mataven polls, dient-li: “El que hem vist i 
agafat, ho hem perdut; el que no hem vist ni agafat, això ho 
portem.” 



Parmènides, primer i únic 
metafísic. 

El poema 
La presència 
El ser: (Τό) Έον “(el) ser”.   
Ser- No ser: el que no és (µὴ εἱναι )  
Άληθείη , veritat, camí del ser 
Νοείν / νόος, (verb i nom) , saber i el 
saber  
Δόξαι , opinions, allò que semblen les 
coses als homes. 
Τά δοκούντα , les coses presents  



El poema, 17 fragments en hexàmetres, escrit.            
entre el 480 i el 475 a.e.a. 
 
Proemi 
Via de la  αληθεια,	veritat	
Via de la   Δόξα,	opinió 
 



         Fragment fonamental 
•    
•                     “...sinó (que el ser) és ple de ser tot a l’una. 
•        És tot seguit, així doncs: perquè ser amb ser es toca (...) 
•                                                       ...Necessitat poderosa 
•       colla amb cadenes de límit, el té clos d’un costat i de l’altre (...) 
•       és, per tant, no pas faltat ; que si ho fos, de tota falta tindria. 
•       I és el mateix el pensar, i allò que fa pensar possible. 
•      No trobaràs sense el ser, en efecte, que n’és testimoni, 
•      Que trobarà el pensar. (...) 
•      I com que ( hi ha) límit, últim, és acabat i perfecte 
•      de tot arreu, com el cos d’una rodona pilota (...) 
•      Paro aquí doncs per tu, el dir de què fiar-te i la pensa 
•      de veritat. I a partir d’ara els parers dels qui moren 
•      sàpigues l’oracle enganyós escoltant de les meves paraules. 
•     Ja que fixaren criteri a nomenar dues formes 
•     i una d’aquestes no cal ( i és justament aquí on es perden); 
•     (...) 
•     de totes dues igual, que ben res hi ha entre les dues.” 



No diu: que el ser sigui immòbil, 
diu que és ple (absolut). 
 
No diu que la realitat s’hagi de 
separar de les coses, sinó que 
coses, ser, pensar i pluralitat 
estan juntes indestriablement. 
 
Que tant és el ser com el no ser, 
 l’Ú com el plural. 

García Bacca, professor de 
Filosofia a Quito, es va 
lliurar a la tasca de 
publicar el poema de 
Parmènides, como un 
atemptat d'hermenèutica 
històrica-vital. Segons 
García Bacca,  Plató va 
cometre “parricidi” al 
sostenir agosaradament 
que el no ens és. 
 
edició a Mèxic, 1942 



Diu 
•  Que el camí de les coses és el camí de l’error 

•  Que el camí de la veritat és el camí del ser, l'aprofundiment en el ser 

•  Que aquells que separen les coses, s’enganyen 

•  Que el ser no es pot dir ni pensar, i no pot tenir nom. 

•  Que hi ha límit (del ser). Que ser és no ser no. 
 
•  Que el no ser no és, i no hi ha res per aquest camí. 



Diu 
•  Que cal veure el que hi ha i no el que no hi 

ha.  
•  Que no pots barrejar. 
•  No afegir ni imaginar el que no  hi ha. 
•  Estar atent. 

•  Hi ha el camí del pensar la veritat, i hi ha 
el camí de la opinió. 

•  El camí no el fas tu: hi ets portat. 
•  Cal escoltar i veure el que es mostra. 



En essència 
•  Elimina la opinió del pensar 
•  Dibuixa la totalitat, el límit del ser 
•  Inclou pensar i ser com una sola cosa 
•  Inclou el ser amb la presència, de manera 

indestriable  
•  Nega saber res de l’origen 
•  Proclama l’error: creure que es pot saber i 

que del no res en pugui sortir res per entendre 
el què és. 

•  Diu tot allò que es pot dir en metafísica: que 
el que és és, i el que no és, no és. 



La Tesi Realista 



Tesi: que hi ha Realitat, i 
no només allò real; 
realitat objectiva, 
mesurable, amb origen i 
fi, necessitat i explicació, 
feta de causa efecte. 



El realisme neix de l’error de Zenó. Si hi ha Ú 
separat del real, el real és vertader i únic, 
com a  aparença d’un quelcom veritable. 

“El mètode realista (...) no és altre que el de la imaginació 
(...) que els pensadors, els filòsofs i els teòlegs, consagrats 
al culte de la Raó pura, o a la persecució d’un Déu (...) 
s’esforçaren per elevar el pensament per sobre de les seves 
condicions, cercant la veritat per fora de les lleis de 
l’enteniment, o sigui la realitat fora de la consciència.” 
 
                                  Charles Renouvier, Histoire et solutions des problèmes 
métaphysiques, 1901 



L’error de Zenó, que escoltà Parmènides 

Zenó atribueix a el Ser de Parmènides l’Ú immòbil, i a aquest la 
Veritat. 
I a la pluralitat i al canvi del Real, una aparença, un engany dels 
sentits. 
I passa de veure el què hi ha (Parmènides), a veure el que no hi ha 
(Zenó) (apunt, p.33) 



Tota abstracció només pot ser física o ètica. 
Sobre el real, o ser. No sobre el no ser. 

•  Nega el Real i afirma l’Irreal; passa de l’ Abstracció pura, 
que és veure el què hi ha en la nostra consciència, a la 
Imaginació Pura. 

•  Fa una trampa metafísica, perquè en metafísica no es pot 
fer cap abstracció, perquè no es pot “dir”.  



Queda oberta la porta a la 
imaginació metafísica. 

•  “Puro verbalismo” MF. 
El Logos de Heràclit, 
el “dir” el què hi ha, 
passa a ser teoria, o 
paraula raonada del 
què no hi ha: 
imaginació verbal. 



Els sofistes 



Queda obert el camí del 
total relativisme 

•  Els “hàbils” 
•  Impurs, retòrics, 

racionalistes, 
utilitaristes, pràctics. 
•  Professionals a sou 

•  “El que sembla 
veritat, té més pes que 
la veritat” 



“L’home és la mesura de totes 
les coses”. Protàgoras d’Abdera 

•  Vertader: només ell 
mesura i només pot 
entendre la seva 
mesura, i només val la 
seva mesura (tesi 
realista, ciència): sap. 

•  Fals: les coses no 
tenen mesura. Ell no 
pot sortir de sí per fer 
cap mesura: no sap. 



Gòrgias: res existeix. Si existís, no 
podria ser conegut per l’home. Si fos 
conegut, no podria ser expressat amb 
el llenguatge a un altre home. 
 

• Críties: els déus s’han 
inventat per infondre por 

        escepticisme                          nihilisme 



Les escoles 
helenístiques 



No hi ha veritat, hi ha eudaimon i             
ethos. No fan ontologia. 

•  Estoics     (“abstine et sustine”),  
•  Cínics      (els gossos: no necessites res)  
•  Escèptics (els paradoxals)  
•  Epicuris   (el just plaer) 
 



Epíleg 



     De l’interval lúcid al Segle XXI 
Parmènides (metafísica única)+ Leucip i Demòcrit (de 
l’àtom a la quàntica) + Sofistes (relativisme, crítica del 
llenguatge, mort de Déu, atzar) = 
 
Crítica Radical del Coneixement: el món no és donat (no 
creat), ni necessari (és, i bé podria no ser), ni explicable ( no 
sabem), ni existeix (car no és demostrable).  
                                                            Macedonio Fernández 
 



“Els homes moren per 
això: perquè no poden 
connectar principi amb fi” 
                Alcmeó de Crotona, Segle VI-V a.e.a  



Aixì doncs, què ha passat 
mentrestant  (2300 anys) ? 
•  Que l’ésser humà vol saber i és un idòlatra contumaç, i 

van triomfar els embaucadors. 

Pitàgores                    Plató                              Cristisme  


