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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.	



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.	



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	Filosofía	a	Quito,	es	
va	lliurar	a	la	tasca	de	
publicar	el	poema	de	
Parmènides,	como	un	
atentat	d‘hermenéutica	
històrica-vital.	Segons	
García	Bacca,		Plató	va	
cometre	“parricidi”	al	
sostindre	osadament	
que	el	no	ens	és.	
	



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.	



Leucip i Demòcrit 
460-370 a.e.a 

Materialisme Atomista:  
àtoms i buit. 

 
Climent d’Alexandria testimonia: 

«Parmènides, doncs, es torna oient de 
Xenòfanes, i d’aquell, Zenó, i després 

Leucip, i després Demòcrit « 
Miscel·lànies 1, 64. Ferres i Gràcia, , pàg. 671 

 



Leucip 
•  Diuen que va ser el primer en fer la “troballa dels indivisibles” 

“(Els indivisibles) son il·limitats i sempre movent-se, i que naixement i canvi 
hi són contínuament  « 
«Pseudogalé, història dels filòsofs ,3. Ferre Gràcia, pág. 671 

•  Afirma que no hi ha ú, perquè de l´ú no pot néixer el molts. 

•  Diu que “En l’il·limitat deia que consisteix el tot, i que tot s’esdevé 
segons il·lusió i aparença, i res segons veritat, sinó que es mostra així, 
com el rem a l’aigua”  

•                              Epifani, Contra les heretgies,III, 2, 9. Ferrer Gràcia, pág 679. 

•  “L’essència dels indivisibles, que suposava que era compacta i plena, 
l’anomenava ser, i diu que es mouen en el buit, que anomena no ser, i 
que no és menys que el buit.” 

                                            Simplici, Comentaris a la Física d’Aristòtil, 28, 4. Ferrer Gràcia, pág. 673 





DEMÒCRIT 
•  El ser són àtoms. El no ser és buit. La força de la necessitat 

crea un remolí que enllaça els àtoms, que són indivisibles. 
•  És saber allò que transcendeix el que hi ha en aparença. Saber 

és fer servir aquesta facultat, el “νόος”,  per separar allò 
obscur, els sentits, d’allò autèntic, el saber intel·ligència. 

•  Els sentits serveixen per entendre’ns, però la realitat són els 
àtoms i el buit. Tot depèn de la configuració dels atòms. 

•  L’home savi saps distingir l’aparença del real. 
•  L’obscur, o la inconsciència dels inconscients. El νόος, el 

conèixer dels savis. 
•  Cal saber tractar el propi ευδαιμονίν (eudaimon), 

amb una sàvia administració dels nostres desitjos i tots els 
estats que comporta la vida, fins a la mort. És savi qui troba el 
benestar. 

•  Cal “educar-se” i “avergonyir-se” davant d’un mateix. Pre-
epicuri, mostra un hedonisme seré i moderat. 



El	Real	(el	que	és)	de	Parmènides	



SÒCRATES, 470-399 a.e.a 
•  D’entre els sofistes sorgeix Sòcrates.  Dels que 

escolten Sòcrates, sorgeixen els cínics i els 
hedonistes. Dels que escolten els sofistes i 
Sòcrates i els cínics, sorgeixen els escèptics. Dels 
que escolten els sofistes, Sòcrates, cínics, 
hedonistes i escèptics, sorgeixen els epicuris. 

•  Dels que ho han escoltat tot i a Plató, sorgeixen 
els estoics. 

•  De qui no va escoltar Sòcrates, sorgeix Plató. 



SOFISTES 

•  «què dir dels propis sofistes, inspiradors de bona 
part d’aquestes escoles de saviesa, els quals 
proclamaren tot allò de què Plató abomina: 
relativisme, individualisme, realisme empíric, 
l’home com a mesura de tot (l’esclau de 
Demòcrit, Protàgores), materialisme, rebuig de la 
llei, escepticisme polític...i que han estat titllats 
de mentiders precisament per aquells que 
predicaven la gran mentida?» JMa Uyà 



Però perquè les escoles ? 
•  “-  Com es pot fer matar l’home més savi d’ Atenes? 
•  - La democràcia ho ha fet.  
•  - La República ho solucionarà- diu Plató davant el cadàver 

del mestre-. Jo diré la Veritat, l’ordre, el sistema, la Idea. 
•  - Deixa’t anar, celebra la vida tot el que puguis- diu 

Arístip, deambulant perfumat al mig de l’àgora, després 
d’haver vist l’execució -,  primer amb la consciència, 
després amb  la llibertat, i la resta a sota. Res més. 

•  - La democràcia es basa en un error, l’igual valor de cada 
persona- contesta Antístenes, que aquell dia, casualment, 
no hi és-. Jo mostraré l’error del humans, i els posaré 
davant per davant la mentida el seu viure. 

•  Variant: o “el més just dels homes” , segons Plató, Carta VII 



•  Res del que feu i digueu té sentit- declara Pirró, 
bo i tornat de la campanya d’Alexandre, al qual 
ha acompanyat fins a l’Indo-.Tot és opinió, i tota 
opinió té la seva contrària. Creure, en res. 

•  -Refugia’t en tu mateix, humà, i evita el dolor- se 
sent que diu Epicur tot passant silenciós-. 
Cultiva l’amistat, creu als teus sentits, frueix, ara i 
aquí, del plaer que no fa mal. 

•  -Res canviaràs, humà: el destí està previst- resolt 
Zenó assegut al pòrtic, cent anys més tard-. 
Controla, aguanta,  accepta, obeeix, pateix en 
silenci. No hi pots fer res.”  JMa Uyà 



La caiguda de l’interval lúcid 
•  Mort de Sòcrates, 399. 
•  Inici Filosofia (Plató i Aristòtil) i de la Saviesa. 

•  Batalla de Queronea ,338.  Fi de les polis, inici 
regne macedònic, hel·lenisme. 

•  Mort d’Alexandre, 323. Fi de l’imperi.  



Uns 150 anys d’escoles vives 

          Antístenes, 444-365 
            Arístip, 434- 355 
               Pirró, 360-270 
             Epicur, 341-270 
               Zenó, 336-264 



¿Què ha passat? 

El salt ontològic d’Homer a Parmènides,  
del patriarcat àtic a la democràcia 

acaba en una confusió, en guerra, mal ,dolor, pèrdua 
de fe en els déus...domin macedoni, mort de la polis 
 
I Alexandre no farà presoners, voldrà fer grecs els 
bàrbars... 



Ubi sunt? 

   Aletheia             Argé 
        Fisis        Logos 
  To eón                Nóos 
          Areté 
    Aquells que han deixat enrera els mites, què deixen? 



Metafísica? 

•  No, no es pot fer.  
•  Cap escola de saviesa respon amb cap metafísica. 
•  En el camí de la opinió, de la doxa, Plató pensa 

que fa metafísica. 
•  En el camí del ser, l’aletheia o veritat, els que 

responen a Parmènides, responen amb la 
“saviesa” de no saber la veritat, car el camí del 
ser té un límit. Fan de savis, no de filòsofs. 



Metafísica no és. Ètica si. 

•  Responen	amb models de ser 
•  Responen contestant el mal i el dolor 
•  Responen convertint allò negatiu en positiu 
•  Responen dient el que es pot fer i el que no es 

pot fer (no pas el que és i el que no és, car això 
ells ja ho tenen clar, i Plató no.) 

•  Responen des del realisme i el racionalisme, no 
des de la imaginació i la quimera. 



Responen com a humans, no com a 
Déus 

•  Responen amb la llibertat 
•  Amb la responsabilitat 
•  Amb l’autosuficiència 
•  Amb els fets, no amb la opinió 
•  Amb la intel·ligència, no amb la fe 
•  Amb l’amistat, no amb la guerra 
•  Amb la matèria, no amb la idea 
•  Amb l’individu, no amb el ramat 



I com ho fan? 
•  Allunyant-se de l’Àgora, infestada de sofistes 

mentiders, on mite i logos decauen 
•  On han matat a Sòcrates 
•  On Plató prepara el seu cop d’estat metafísic 
•  On Aristòtil farà ciència i essència 
•  Per llençar al món un seguit de veritats negatives, 

primer (cínics i escèptics) 
•  I humanes i alegres després (hedonistes i 

epicuris) 
•  I finalment tristes (estoics) 



Són la vanguarda antiplatònica 

•  Plató voldrà cremar tots els textos de Demòcrit 
•  No els treu als diàlegs, no esmenta a ningú 
•  I si els treu, hi posa Fileb, i l’atonyina. 
•  Ells creen les escoles de l’escàndol, neguen la 

polis, neguen els déus, neguen a Plató, ho 
neguen tot menys 

                             L’Ésser 



La gran ocultació 



La gran cruïlla 



Fets contra Idees 

•  Llibertat contra Autoritat 
•            Raó contra Fe, Pensar contra Creure 
•                                          Individu contra 

Societat 
•  Ètica contra Moral 
•               No saber contra Saber (fals) 
•                                     Ésser  contra Cri-a-e-tura 
•   Matèria contra Mite 

•                            Intempèrie contra Déu 



Ens ha pervingut... 

•  Materialisme      +ÀTOM 
•  Utilitarisme         Bentham +Stuart Mill 
•  Empirisme          Anglès 
•  Nominalisme      Tot és llenguatge i llenguatge 
                                              no és 

Diògenes veu “cavalls”, no 
la “cavalleïtat” 



Què no ens ha pervingut... 
•  L’ETHOS o Ètica de la responsabilitat d’un mateix 
•  La “ataràxia” – serenitat impertorbable 
•  La impassibilitat 
•  La mesura 
•  El respecte 
•  La crítica radical 
•  L’autodomini  
•  La Saviesa 
•  La distància 
•  La llibertat individual 
•  La intempèrie 



Alegre realisme tràgic: consciència 
L’ètica grega és eudemonista. Siguin quines siguin les escoles, 
conviden l’home que practica filosofia a alliberar-se d’allò que 
l’impedeix ser feliç, a treballar els desitjos per rebaixar-los i fer-los 
inofensius, a desfer-se de tots els lligams que fan difícil i fins i tot 
impossible un procés de purificació en la pròpia persona. L’objectiu 
és l’autonomia, la independència, l’absència de sofriments, de 
neguits, l’existència feliç i la vida filosòfica que la fa possible. Els 
exercicis espirituals, les reflexions, els diàlegs, les meditacions, les 
relacions de mestre a deixeble, tot això té com a objectiu construir 
una subjectivitat radiant, solar, independent i lliure. I la construcció 
d’aquesta individualitat genera plaer, el plaer que es troba en la 
pròpia persona. Aleshores, l’eudemonisme fa possible l’hedonisme 
– que defineix la capacitat de gaudir de la pròpia persona com un 
ésser en pau amb sí mateix, amb el món i amb els altres”  
                                                               Onfray, Michel, Les savieses de l’antiguitat , pàg. 43 



En resum... 

•  ...que l’ateisme no és un problema, 
“sinó la condició necessària pel 
sorgiment dels vertaders problemes”. 
Les escoles hel·lenístiques ens 
enfronten als vertaders problemes, i 
no als problemes o veritats falses. 

•  Onfray.	Michel,	Cinismos,	Ed.Paidós,	Buenos	aires,	2002,	pàg	22	/	Deleuze,	Gilles,	De	Périclès		à	Verd,	pàg	7	



Per exemple, la Llibertat 

Els Cínics, els cratini, peluts, o cynós, els gossos. 



La Crítica Radical de l’Ésser 

•  De la seva necessitat de tot, diuen res 
•  Del seu gregarisme, diuen viu sol sense casa 
•  De la seva por, riu-te’n de tot 
•  Del seu treball, diuen no treballis, pren el sol. 
•  De la política, diuen no hi entris mai 
•  Dels déus i Déu, diuen no existeixen 
•  Dels altres, no te’n fiïs.  
•  Del sexe o la gana, soluciona-ho ràpid i prou 



Viu la vida mínima, i no et queixis. 

•  Molesten, irriten, emprenyen com un tàvec, 
Car no segueixen cap instint bàsic 
Ningú aguanta al cínic ni viure com un cínic 
 
 ...qui es fa cínic ha de tenir una molt alta 
consciència del problema, suportar una vida molta 
dura, però  no –intervé, car tota intervenció és un 
error, tota construcció també. 



    Viu al carrer, errant, recull les sobres, com un gos. 

    Viu a la intempèrie 



          “Busco un home”- diu Diògenes, fent sarcasme de l’Home Ideal de Plató...  

  Som els metges de la societat, diuen,  
                    malalta de no saber viure en llibertat. 



Desarrelament contra Terra 
                                           Exili contra Pàtria 
Barreja contra Raça 
                       Intel·ligència contra Sang 



Ètica Radical 
Desemmascaradors de la impostura 

Cap teoria, tot exemple pràctic 
Hedonistes, son màximament ascetes. 
Van per tabernes, mercats, estadis... 

No fugen, ataquen. 
No es pot superar a qui no vol res 
A qui viu realment a la intempèrie 

A qui facis el que facis, et despulla de 
tu mateix. 



El cínic fa ontologia pràctica 
Viure cínicament és viure en una doble intempèrie: sense 
casa i sense cel. 

 
Contràriament a allò que se’ls ha acusat, foren els més 
conscients, els més ètics i els més tràgics, car el seu 
despullament neix d’una absoluta consciència tràgica: 
     que no hi ha llibertat, i que tot és responsabilitat. 
 



Cínics	i	Cristians	(crististes)	

•  Foren	confosos,	també	amb	els	epicuris.	

•  I	no	tenen	res	a	veure,	res.	
•  Un	van	sols,	individualistes,	llibertaris,	i	viuen	
a	la	terra	i	prou	

•  Els	altres	van	en	ramat,	comunitaris,	
moralistes	,i	viuen	en	el	cel	imaginari.	



El plaer 

•  La sensació ho és tot. 
•  El dolor és el mal 
•  El plaer és el bé 
•  Tot plaer pot provocar dolor 
•  Cal ser prudent (fronesis), o no, tu mateix. 
•  Posseir sense estar posseït. 
•  Autarquia i sofrosyne: independència i domini 

sobre un mateix 
 



“Formidable màquina de guerra antiplatònica” 

•  Hedonisme moderat, el d'Arístip de Cirene 
 

•  Hedonisme radical, falocràtic, Teodor, romans. 



El saber 

Pirró d’Elis fa la campanya d’Alexandre fins a 
l’Indo i torna, i mentre torna, imaginem, pensa: 
-  Res és cert 
-  Res serà mai cert. 
-  Això tampoc és cert. 

O sigui, la realitat és incognoscible, tot és opinió, 
doxa, i tota tesi té la seva contrària, paradoxa. 
 



Skeptomai: cercar atentament 

Què fer?  No formular judici (epokhé) 
                  No tenir opinions 
                    Cultivar la indiferència 
                       No hi ha ètica 
                          I així i tot, seguir recercant. 
 
Però viuen en l'aporia: si res és cert,  
                    tampoc ho és afirmar que rés és cert. 



Crítica Radical del Coneixement 



No és una escola, és una llei terrible. 



Tot queda sota sospita, el coneixement es fa impossible 

•  L’ataràxia escèptica ve de la paràlisis. 
•  No té ètica. 
•  Viu en la paradoxa permanent. 
•  La idea de Pirró va ser una maledicció divina. 



Alegria, amistat, serenitat 
•  Epicur neix el 340 a.e.a. 
•  La batalla de Queronea és del 338 

•  Les Polis són derrotades i assimilades. 
•  Alexandre mor el 323 
•  Aristòtil mor el 322. 
•  L’Hel·lenitat inicia el segon declivi abans dels 

romans.  



Sobre la base anterior, Epicur, 
l’auxiliador,  idea una manera de viure 

•  Sobre la base de tot allò anterior, rebutjant del 
tot el platonisme, posa el plaer com a bé 
superior, la igualtat com a idea fraterna, 
l’allunyament de la polis com a seguretat, 

•  I l’amistat com a primera virtut necessària. 
 
•  312 a.e.a, a Colofón, funda la primera escola. 
•  306, funda a Atenes “El Jardí”.  



Vida en comunitat amistosa 



La casa i el Jardí, els escrits i les verdures 



Al “Jardí ni es fa política ni s’espia; allí es practica 
genuïnament la saviesa, una ètica de l’amistat, “una 

religió sense elements servils” (R. Tarnàs), tot celebrant 
la vida amb alegria, sentint plaer i aguantant el dolor. 



Epicur aplica un principi de Parmènides: 
tot està en tu.	

	Ningú més que tu és responsable del què et passi.  La mort 
no existeix, els déus tampoc, el dolor es pot suportar, i ets 
amo del teu destí. Les sensacions no enganyen. Sigues 
auster, estigues serè, fes-te a tu mateix... 

 

                   I els anomenaren “els garrins” (?). 
	



Epicur versus Plató 

Món Real  
Comunitat	
Igualtat 
Veritat real 

El plaer és un bé 

Llibertat Responsable 
Amistat 

Camp 
Tots 

																	Món Ideal 
                Ciutat Estat 

                Ordre  
                Mentida Necessària 

                El plaer és un mal 

                Llei Necessària 
                Autoritarisme 

                Ciutat 
                Homes 



Com que fou la única escola probable, fou 
atacada ferotgement per totes bandes 

Com és que no va triomfar? Perquè triomfa la mentida i 
un sistema de dolor? Primer 
Roma, després el cristisme, i 
per tot arreu platonisme... 



Perquè Epicur exigeix a l’individu, ara i aquí, 
no promet res, obliga a la tasca de ser a 

l’ésser. El teu valor i veritat són els fets. Tu ets 
responsable. Tu ets fratern . La comunitat 

som individus iguals. Res se’t regala. 

Estoics, Platònics, Liceistes, Crististes, prometen el 
que no hi ha, asseguren un consol que acaba bé, 
només demanen obediència, no responsabilitat, a 
canvi de l’amor, i donen autoritat, ordre. Et deus al 
grup, al ramat. Tot se’t regala si calles. 



Milers d’escrits i cartes perdudes 
Titus Lucreci Carus, any 50 a.e.a, De Rerum 

Natura, VI volums, poema filosòfic. 
 

On es condemna tot allò que els estoics permeten 
	
	



El Mur de Diògenes de Enoanda, 120 
e.a. a 1400 metres. 



La Biblioteca de Filodem 

•  1752, Herculano, sota les laves del Vesubi, es 
descobreixen 1838 rotlles epicuris, a la Vil·la  de 
Luci Calpurni Pisó, sogre de Cèsar, casa 
enterrada per la lava el 79 a.e.a.   

•  Filodem de Gàdara (nascut a Síria, el 110 a.e.a., 
viu com a filòsof  a casa de l’altre i acumula una 
enorme biblioteca, i escriu una història de la 
filosofia en X volums que després utilitzarà 
Diògenes Laerci. 



La filosofia de l’alegria i del pensar és enviada 
a l’oblit de la història, denigrada i insultada 



La Stoà Poikilé, el Pòrtic 



I ja hi som tots. 300 a.e.a. 



I de com els estoics alimenten a Roma i 
els cristians 

•  Determinisme (tot és causal) 
•  Logos Universal 
•  Tots els valors anteriors, però emprats només per 

suportar el Destí. 
•  Compliment del deure. 
•  Actuar en política. 
•  Acceptar la religió política. 
•  Filosofia de la resistència, però també  militar. 
•  Actitud defensiva. 
•  Viure com si fossis mort. 
•  Ningú et promet la felicitat.  



La tragèdia de Sèneca (4-65 e.a), savi a la 
defensiva, contrafigura de Sòcrates 



Contradicció absoluta entre fatum, raó, i 
llibertat 

•  Creuen en la saviesa, l’autosuficiència, la voluntat 
pràctica, d’on deriven una possible felicitat, la 
virtut, la raó que porta al bon obrar, el rebuig de 
les passions i la recerca de la impertorbabilitat, la 
responsabilitat de tu mateix 

•  Però el Destí plana per sobre de tot i no hi ha 
res a fer. 

•  El savi s’ha de saber suïcidar a temps. 



De Zenó (336-264) a Posidoni d’Apamea (135-51 
a.e.a), la deriva estoica s'accentua.	

Els romans es fan estoics, i només algunes elits, epicúries.  
 
Posidoni ja identifica el logos amb un Déu únic, 
l’ànima viu abans i després de la mort. 
 
I considera que platònics, aristotèlics i ells diuen el mateix, 
tot fent gala d’un sentit religiós que ja no és grec. Creu en els 
miracles. 
 
L’ataràxia, el teísme i la política. pels estoics és un 
ideari difícil de digerir. Ho faran els crististes. 



L’Eudemonisme es fa tràgic	

•  Entre  el causalisme determinista i la pràctica de 
la raó i la llibertat, la contradicció estoica 
s’estavella contra la política de Roma, decadent i 
violenta. 

•  La decadència romana no la pogueren salvar els 
estoics 

•  Última baula del món grec, filosofia de la 
resistència sense metafísica, cauran sota la fe del 
més enllà, el camí de la doxa, el camí que fa ser 
allò que no és. 



Roma es feu cristista i ho destruí tot. 

Leucip, Demòcrit, Antístenes, Diògenes,  
Arístip, Pirró, Epicur i Zenó 



La cruïlla prengué un camí. Sòcrates 
alimentà les escoles. Però Plató i 

Aristòtil les mataren de gana. 



24 segles més tard, estem en una nova 
cruïlla.	La intempèrie metafísica.	


