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Sòcrates (470-399) / PLATÓ  (427 - 347)  
l’estranya parella 



Donar a Plató el que Plató ha deixat escrit 

Escriu/diu		Plató	



DESCABDELLAR els FONAMENTS 
descabdellar PLATÓ 

							“Pare	del	pensament	occidental	i	de	la	filosofia”	



El	FONAMENT	PLATÓ	





ENTENDRE PLATÓ 

•  1.	Llegir	Plató	

•  2.	Que	t’expliquin	Plató	



PLATÓ /OBRES 
Els	diàlegs	de	Plató	

Primers	diàlegs:	

Apologia	–	Càrmides	–	Critó	

Eutífron	–	Alcibíades	I	

Hípies	major	–	Hípies	menor	

Ió	–	Laques	–	Lisis	

Transitoris	i	diàlegs	mitjans:	

Cràtil	–	Eutidem	–	Gòrgies	

Menexen	–	Menó	–	Fedó	

Protàgores	–	El	banquet	

Diàlegs	mitjans	posteriors:	

La	República	–	Fedre	

Parmènides	–	Teetet	

Últims	diàlegs:	

Timeu	–	Críties	

El	Sofista	–	El	Polític	

Fileb	–	Lleis	



ENTENDRE/EXPLICAR PLATÓ 
(projecte plataforma) 

																						El	Passat	des	del	Present		

PASSAT	

PRESENT	



EPOCALITAT i LOCALITAT 



PLATÓ  
(c. 427 - 347 a.e.a.) 

c.	427.	Atenes.	
Família	noble	(reaccionaris	autèntics)	
Bona	schola	(Cràtli,	...)		



 
GUERRA del PELOPONÉS  [431-404] 

 

PLATÓ	(c.	427	-	347	a.e.a.)	

	
	

Lliga	dels	PELOPONÉS	
(ESPARTA)	

	
	
	

	
	

Lliga	ÀTICO-DÒRIA	
(ATENES)	

	
	
	



VIDA de Plató 

•  407	(20	a.):	Encontre	amb	Sòcrates	(63	anys).		
•  404		(23	a):	Rendició	d’Atenes	(fi	de	la	Guerra	del	Peloponés).	Règim	dels	30	tirans	(Críties,...).	

•  403	(24	a):	Assassinat	de	Críties.	RESTAURACIÓ	de	la	DEMOCRACIA	a	Atenes.	

•  399	(28	a.):	Sòcrates	és	denunciat,	jutjat	i	condemnat	a	mort.		
• Plató	no	acompanya		Sòcrates	a	morir,		
			fugint	a	Mégara	durant	3	anys	(31	a).		



Vida de PLATÓ 

•  396-388	(31-39	a.):	Viatges	a	Egipte,	Cirenaica,	Itàlia	meridional.	Diàlegs	de				
joventut.	
•  	388	(39	a.):	Sicília.	Dionís	I	(el	vell).	Dión.	Plató	expulsat,	empresonat	i	
venut	com	esclau.		
•  387-367	(41-60	a.):	Retorn	a	Atenes.	Acadèmia.	Redacció	dels	Diàlegs	
“socràtics”	i	de	República.	
•  	367	(60	a.):	Sicília.	Dionís	II	(el	jove).	Dión.	Presó	i	expulsió	de	Plató.	
•  366-361	(61-66	a.)	:	Retorn	a	Atenes.	Acadèmia.	Redacció	de	nous	Diàlegs.	
•  361	(66	a.):	Sicília.	Dionís	II	(el	jove).	Dión.	Arrest	i	expulsió	de	Plató.	
•  360-347	 (67-80	a.):	Retorna	a	Atenes.	Acadèmia.	Redacció	dels	Diàlegs	de	
vellesa.		

	



VIDA de PLATÓ 

•  407:	Plató	(20	a)	troba	Sòcrates	(63	a.)	

•  388-347:	Plató	escriu/recorda/menteix		
				durant	42	anys	sobre	Sòcrates	(29	obres)	
																					

416:	sopar	a	casa	d’Agató	amb	Sòcrates,	Alcibíades,	...	Plató	té	11	anys	i	no	hi	és	present	
385	:	Plató	escriu	El	Convit	(30	anys	més	tard)	

Plató	escolta	Sòcrates	durant	7	anysPlatPLATÓ	
escolta	SÒCRATES	durant	7	anys	



PLATÓ (c. 427-347 a.e.a.) 
EPÍTETS 

• Reaccionari	(autèntic	i	inautèntic)	
• Rajat	

• Mentider	
•  Embolicaire	

• Pederasta/efebofilic	contingut	
• Plagiari	
•  Feixista	
•  Trànsfuga	



ENTENDRE PLATÓ 
Plató reaccionari versus Protàgores 

c.	487-412	a.e.a.	
c.	427-347		a.e.a.	

“Home	és	la	mesura	de	totes	les	coses”	

“L’única	mesura	de	tot	està	en	les	
Idees”	(la	divinitat)	



Teoria General de la Realitat Dual 

	
	

TGRD	

DOCTRINA	DOGMATICA	del	REAL	IDEAL	i	de	la	REALITAT	APARIENCIAL		



TGRD 

		
1.   Hi	ha	el	diví	/les	Idees/Formes	(el	Real	“superior”),		

només	accessible	a	la	ment.	
La	Veritat	

	2.	Hi	han		les	ombres	(la	realitat	“inferior”),	
el	que	percebem	pels	sentits.		

Les	aparences	
	
	



 PLATÓ 
un fracassat triomfant  

	
	

EL	CANVI	ESTABLE			
		

2.500	anys	d’OBSCURANTISME		



PLATÓ / PLA I PROGRAMA  
Motiu, idea i projecte 

Motiu:	DENUNCIAR,	EXCULPAR-SE,	
													CANVIAR,	...	
	
Idea:	Hi	ha	un	Estat	Ideal,	hi	ha	la	Veritat		
	
Projecte:	Viatjar,	Escriure,	Ensenyar	

Els	“jocs”	de	PLATÓ:	“Quan	sigui	gran...”	

Tema	i	Rema	



EL FLÂNEUR A LA FINESTRA 
projecte entendre PLATÓ 

DÉU/”més	enllà”	

	
TEMES	(sistema	filosòfic)	

		

HUMÀ	

COSMOS	

ÈTICA		

ESTÈTICA	

POLÍTICA		

SENTIT		



Platonisme al detall 
El gran sistema de Plató 

																			-	la	divinitat	,	auto	engendrada	i	eterna	(!)	
	
																-	el	demiürg	,	intermediari	entre	el	“món”	de	les	Idees	i	el	món	natural	

	
																			-	els	déus	olímpics	(immortals,	terrenals)(“ficció	útil”)	

TEMA	dÉU		

un	TEÒLEG	anomenat	PLATÓ	



1. dIVINITAT  

•  (la)	divinitat/el/ella	diví/	allò	diví		
•  l’U	
•  primer	principi	
•  el	Tot	(invisible)	
•  intel·ligència	superior/coneixement	absolut	
•  ànima	de	l’Univers	
•  Idea/Forma	(pura	i	eterna)		“En	la	divinitat	hi	ha,	des	de	sempre,	el	model	ideal	de	totes	les	coses	que	seran”	
•  Veritat	
•  essència	estable	
•  bell,	savi	i	bo	
•  Auto	engendrat	“a	priori”	(“soc	el	déu	que	havia	de	ser	i	soc	feliç”)	*	
•  déu-Univers		
	

	



 2. el dEMIÜRG 
“el que practica l’art” 

•  Ésser	etern,	inserit	en	el	temps	(mena	de	2ª	“persona”	de	la	divinitat)		
	
•  Ordenador	del	caos	en	ordre	(cosmos)	(Constructor,	no	creador)	
	
•  “El	mediador”,	intermediari		entre	el	“món	de	les	idees”/divinitat	
					(fora	de	temps)	i	el	“món	natural”	(dins	de	temps)	De	la	Forma	a	la	forma	
		
•  Inserta	les	idees	divines	en	l’estructura	del	món.		



Tasca per etapes del dEMIÜG 
(per la transformació de les Idees divines en “el món”) 

•  1.	Convertir	l’invisible	(primer	principi)	en		visible	(segon	principi)	
•  2.	Barrejar	multiplicitat	i	desordre	(caos)	=	ordre/cosmos	(tercer	
principi)=	“triangles	rectangles	i	isòsceles”.		
•  3.	Arrodoniment	i	giravolta	del	Cosmos	(esfera)	
•  4.	El	demiürg	s’atura	a	pensar	(“El	Cosmos	no	té	necessitat	ni	de	mans	
ni	de	peus”).		
•  5.	Creació	del	Temps.		
•  6.	Constructor	dels	“cossos	celestes”,	de	les	coses	“sensibles”,	les	
ànimes	i	del	cos	humà	(“dotat	de	sensacions”,	amb	mans,	peus,...)	



 3. els dÉUS  



 
¿Com són els déus? 

 



TEMA humà 

àNIMA	
+		

COS		



La cinquena creació del demiürg 
l’HUMÀ i la qüestió de l’ÀNIMA 

• COS	(mortal)	
• ÀNIMA	(eterna,	immortal).			

• Psyche	(lloc	de	re	memorització	de	les	IDEES	eternes)(mortal)	

										



¿Com és una ÀNIMA?  

	
	
	
“La		manera	de	ser	d’una	ànima,	com	és,	només	un	déu	ho	
pot	descriure	i,	a	més	a	més,	seria	llarg	(d’explicar)”		
	
(Fedre,	246	c)	



L’Ànima de l’HUMÀ llargament explicada 

									Proves	i	proves	i	proves	(arguments	“a	priori”)	sobre	la	
immortalitat	de	l’ÀNIMA	(Fedó)	

	
																																							Classes/categories	d’ànimes	



 
¿Com són les ànimes dels els homes? 

 

La	diferència	està	en	els	cavalls	



Tenim divinitat, tenim demiürg, tenim déus, tenim 
cosmos, tenim ànimes humanes, tenim cossos ... 

¿I	ARA	QUÈ	FEM?	



	
	
	

VIATJAR	



Els “més abans ”  
(Plató, Fedre) 

 

	
							1.	El	Viatge	celestial	periòdic	dels	déus	al	magatzem	de	les	Idees		
											(el	Prat	de	la	Veritat)				



PLATÓ/Fedre 
(1) VIATGE DELS DÉUS 



PLATÓ/ 
Fedre 

 
(2) VIATGE  

 de les 
ÀNIMES 

(3)	VIATGE		
de		

TORNADA	
Primera		

encarnació		



 
ELS COSSOS SÓN DIFERENTS 

(qui sigui que els hagi construït)  

	

NO	SOM	IGUALS		



¿TOTES LES ÀNIMES SÓN IGUALS? 

		

NO	son	iguals		



¿per què no són iguales les ànimes? 

	
	

QUESTIÓ	de	QUALITAT	
de	les	ALES	





(3) Viatge de de tornada  
de les ànimes 

SUCCESIVES  ENCARNACIONS 



CATEGORIES D’ANIMES (segons la qualitat de les ales) 

primera encarnació 
•  1.	Mascle	amant	de	la	saviesa,	de	la	bellesa,	un	conreador	de	les	muses	o	
de	l’amor.		
•  2.	Rei	obedient	a	les	lleis,	bon	guerrer	amb	dots	de	comandament.	
•  3.	Polític,	un	bon	administrador		o	un	negociant.	
•  4.	Home	que	estimi	la	fatiga	corporal,	mestre	de	gimnàs,	pèrit	en	la	cura	
del	cos.	
•  5.	Endevinador	o	conductor	de	rituals	iniciàtics.	
•  6.	Poeta	o	dedicat	a	l’art	de	la	imitació	(actor).	
•  7.	Artesà	o	pagès.	
•  8.	Sofista	o	demagog.	
•  9.	Tirà.		

QUESTIÓ	D’HOMES	(mascles)	



Segones encarnacions (metempsicosi) 

 (cada 10.000 anys= temps que tarden les  ales en regenerar-se) 
De	menys	bona	a	més	bona,	segons	la	vida	precedent	

	
• Animal	ferotge	(destí	d’un	infame	i	injust)	

• Dóna	(“destí	d’un	mascle	que	ha	fracassat”)	
	
•  Filòsof-	mascle	(destí	de	les	ànimes	dels	que	“han	filosofat	sense	
engany,	o	estimat	als	noiets	amb	filosofia”).	Tres	reencarnacions	així		
i	...	cap		a	l’Illa	dels	Benaurats	per	sempre.		



les dONES  

•  “Es	produeixen	(generen)	al	no	respectar	l’home	(mascle)	l’ordre	
natural”.	“Quan	això	passa,	per	degradació,	es	produeixen	diversos	
animals	inferiors.	El	primer	de	la	llista	és	la	dona,	seguida,	segons	el	
grau	de	degradació,	de	les	aus,	els	quadrúpedes,	els	cucs,	els	rèptils	i	
els	animals	aquàtics”		

			(Timeu,	90	d	–	92	c)	
•  “Les	dones	provenen	(per	degradació)	d’homes	que	eren	covards	i	
que	visqueren	en	la	injustícia;	així	fou	com	aquests	homes	es	
convertiren	en	dones.	Aleshores	els	déus	van	crear	un	animal	amb	
ànima:	la	dona”.	

			(Timeu,	90	e)		



“els déus varen establir l’amor a la unió 
sexual” (Timeu, 90 e) 

Dona:	animal	amb	desig	de	procrear	

“furor	uterí”	



¿QUI DECIDEIX ELS DESTÍ DE LES ÀNIMES? 

	
1.  Els	humans,	amb	la	seva	conducta	

2.  3	jutges	infernals	en	un	judici	particular	post	mortem,	
							en	el	Prat	del	Judici		
								

	

1.  Els	humans,	amb	la	seva	conducta	

2.  Els	jutges	infernals	(Minos,	Radamantis	i	Baco)	en	un	judici	particular	post	mortem		



... en conseqüència, hi ha  ... 

	
	

1.	El	“més	abans”:	El	Prat	de	la	Veritat	
	

2.	Els	“més	enllà”	post	mortem	



Tres versions del “més enllà”  
de les ànimes 

després de la mort del cos 
 

	
2.	Els	més	enllà	post-mortem	
	
										-	Fedre:		1ª	versió	(simple)		
						Judici	de	les	ànimes		(Minos,	Radamantis	i	Baco).	Illa	Benaurats.	Tàrtar.			
		
												-	Fedó:	2ª	versió	(complicada)	
												Periple	de	les	ànimes.	l’	Illa	dels	Benaurats	i	l’	Hades		
	
										-	República:	3ª	versió	(definitiva).	El	mite	d’Er	(la	“noble	ficció”)	

GEOGRAFIA	del	més	enllà	



El “més enllà” simple, a Gorgies (1) 

Illa	Benaurats:	Durant	1.000	anys	

Tàrtar:			
1.	Dolents,	però	menys,	condemna	temporal	
2.	Criminals	i	tirans,	condemna	eterna			



(2) El “més enllà” complex, a REPÚBLICA  



	
TARTAR	
HADES	

	
	

Illa	dels	Benaurats	

	
	

Lloc	de	purgació	



(3) El mite d’Er (REPÚBLICA)  
EL RETORN DE LES ÀNIMES 

1.  7	dies	d’acampada	a	La	pradera	
2.  Caminada	de	4	dies	
3.  1	dia	per	contemplar	la	“volta	

del	Cel”	
4.  Laquesis,	Cloto	i	Atropo,	les	tres	

Parques	+	un	profeta.	Sorteig	de	
l’ordre	a	seguir.		

5.  Elecció	de	l’ànima	que	es	vol	
dur	en	la	propera	encarnació	o	
“model	de	vida”	que	es	voldrà	
dur	

6.  Assignació	d’un	daimon	a	cada	
ànima.		

7.  Pla	de	l’oblit.	Got	d’aigua	del	riu	
Leteu.	Amnèsia	total.	

8.  Gran	dormida	i	reencarnació.		



¿Què haurien de fer els cossos animat durant 
la seva existència?  

• PENSAR:	Donar	forma	a	les	Idees	eternes	(merèixer	“reminiscència”)	
																				Adquirir	tot	coneixement	possible	
																			[No	hi	ha	cap	possibilitat	d’una	ciència	de	la	natura]	

Crítica	de	la	Raó/intel·lecte	(no	coneixement)	

“Les	coses	(múltiples)	són	vistes,	les	Idees	pensades”	(Rep.	VI,	506	a)	



PENSAR o NO PENSAR  
produeix dues grans classes d’humans 

1.  Els	POCS	,	“aparentment	bojos”,	que	pensen	(bé),	savis.	
2.  Els	MOLTS,	que	no	pensen,	només	opinen	(i	són	considerats	

normals),	vulgars.	



Models cosmològics 
Grècia, s. V a.e.a. 

 

•  1.	Model	tradicional:	els	cossos	celestes	són	déus	i	herois	catasteritzats		
•  2.	Model	pitagòric	(harmonia	de	les	esferes	celestials)	

• 3.	Model	ateu	dels	naturalistes/científics	jònics	



Plató plagiari/cosmologia (2) 
Timeu  

+	
													(c.	470-c390	a.e.a.)						



El problema són els PLANETES 





PLATÓ (Fedó) / COSMOS  



PLATÓ / COSMOS 



ÈTICA  



La qüestió del Bé i del Mal 
 i de com comportar-nos 

“Seguir	la	Idea	del	Bé”	(diví,	“a	priori”)	

Qüestió	de	cavalls	



un moralista anomenat PLATÓ 

Salvar	l’ànima		



ÉTICA/Plató 

•  ESCOLLIR		(autoi)	
• COMPROMIS		

• MENTIR	(noblement)	



•  ¿Un	mentider	s’autoexpulsa	d’ètica?		

•  ¿És	ètic	avisar	que	el	que	es	va	a	manifestar	és	una	mentida	(útil)?	



ESTÈTICA  

	
	
	

la	BELLESSA-en-si	
allò	bell	(reminiscència)		



“(allò bell) és una bella jove, ...una bella flor, ... una bella gerra” 
(Hipies major, 287 c) 



BELLESSA 

	
	“el	tipus	suprem	de	valor”	(al	costat	del	Bé	i	la	Veritat)	

	(El	convit,	210	a	–	b)	
	

La	contemplació	d’allò	bell	“reactiva	la	germinació	de	les	ales”	



Estètica/ARTS plàstiques 
“ombres d’una ombra” 

•  les	arts	són	falses	representacions	del	Real	i	de	l’aparença	del	real	(la	
realitat);	les	arts	reprodueixen	les	aparences	(obra	d’una	ombra;	
còpia	d’una	mala	còpia),	no	plasmen	la	Idea	o	Forma.		
•  En	conseqüència:	l’Estat	(Ideal)haurà	de	prohibir	les	arts.		

1.  Coses/productes	de	la	natura	(phytourgós)	
2.  	Coses	que	fa	l’artesà	(demiourgós)	
3.  Coses	que	fa	l’artista	(imitador)	
(Rep.	X,	595	a)	



¿Hauria acceptat Plató l’art abstracte? 



entre l’estètica i l’ètica 

La	bellesa	(concentrada	en	el	cos	d’un	noiet)	és	“l’únic	metge	dels	majors	patiments”.	
(Fedre,	251	B)	

L’AMOR	
PLATÒNIC	



PLATÓ/POLÍTICA 
l’ESTAT IDEAL 

• REPÚBLICA	(Politeía)	
• POLÍTIC		
•  LLEIS	



CIUTATS-ESTAT  POSSIBLES 
(Rep. II, 369 a – 372 e) 

•  1.	POLIS-ESTAT	LUXOSES,	“enfebrades”	(mala	política)	
•  2.	POLIS-ESTAT	SANES,	neixen	de	LA	NECESSITAT	(bona	política)	



el que Plató proposa en el (diàleg) República 

•  1.	La	democràcia	és	un	mal	
•  2.	No	som	iguals	(a	causa	dels	metalls)	
•  3.	Només	els	filòsof	poden	governar	un	Estat	(podem	mentir,	
enganyar,	tenen	dret	sobre	la	vida	i	la	mort	dels	ciutadans,	....	Tenen	
la	Veritat)	
•  4.	Primacia	absoluta	de	la	Llei	(judicialització	de	la	política)	
					



CLASSES D’HUMANS 
MITE DELS METALLS (la “noble mentida”) 

•  Els	governants		
•  Els	soldats		
•  El	poble	

Principi	de	desigualtat	dels	humans	i	dels	ciutadans	

L’activitat	econòmica	(producció)	i	els	treballs	manuals	recauran	en	els	esclaus	i	“no	en	
els	ciutadans”	de	classe	privilegiada.	
Els	“negociants”	són	una	“classe	no	productiva”	



el que Plató proposa en el (diàleg) República 

•  5.	Cada	ciutat	estarà	formada	per	5.040	habitants,	“racialment	
seleccionats”.		

																															(1x2x3x4x5x6x7=	5.400)	
•  6.	Les	ciutats	estaran	allunyades	del	mar,	“per	impedir	qualsevol	
vocació	comercial”.		
•  7.	Cap	eix	les	unirà	amb	l’estranger	
•  8.	Tot	intent	d’independència	(d’un	territori	de	l’Estat	o	de	
l’esclavitud)	serà	radicalment	reprimit.	



el que Plató proposa en el (diàleg) República 

•  10.	Abolició	de	la	família:		
										
										-Comunitat	de	DONES	
										-	Comunitat	de	FILLS	

•  11.	Control	eugenèsic		



12. instruccions per a l'ensenyança de 
minyons 

•  1.	Nens	i	nenes	han	d’estar	igualment	educats.	L’ensenyament	és	
obligatori	per	a	tots	els	ciutadans.		
•  2.	Prohibit	que	a	les	escoles	s’utilitzin	flautes	i	lires	de	moltes	cordes	
•  3.	Dides	i	educadors	explicaran	només	contes	degudament	
autoritzats	i	exemplars	



13. Instruccions per a l'ensenyança de ... filòsofs 
       Proves de selectivitat 
•  1.	Primer	de	tot	aritmètica,	“matèria	que	obliga	a	l’ànima	a	fer	servir	
la	intel·ligència	per	accedir	al	coneixement	de		la	Veritat-en-si”	
•  2.	Després	geometria,	“coneixement	del	que	sempre	és”	
•  3.	També	astronomia,	“per	aprendre	a	veure	allò	invisible”		
•  4.	Aprofundir	en	música,	“la	ciència	de	l’	harmonia”	
•  5.	La	ciència	màxima:	la	dialèctica,	



PLATONILÀNDIA  

•  14.	POLÍTICA	CULTURAL	estrictament	dirigida	i	controlada		
•  15.	CENSURA	
•  16.	La	denúncia	és	obligatòria		
•  17.	Els	filòsofs	tindran	impunitat	absoluta	

•  18.	La	divinitat	i	els	déus	ocupen	el	primer	lloc	de	tot	i,	en	conseqüència,	
també	en	l’Estat	(TEOCRÀCIA)	

•  19.	COMUNITAT	de	BENS	pels	Guardians	(comunisme	integral).	Tenen	
prohibit	llegir	a	Homer	i	assistir	al	teatre;	poden,	però,	escoltar	música.	
•  20.	Està	prohibit	viatjar	a	l’estranger	



21. Els guardians/soldats viuran en un règim 
de comunisme integral i estricte 



Pronòstic/profecia del procés de degradació/
malalties dels Estats (Rep. VIII) 

•  1.	TIMOCRÀCIA.	Govern	dels	guardians/militars	(dictadura)		

•  2.	OLIGARQUIA.	Govern	del	rics	
	
•  2.	DEMOCRACIA.	Govern	dels	pobres	(els	molts,	el	poble)	per	sorteig.	
Llibertat	per	tot.	Anarquia.		

•  3.	TIRANIA.	Govern	“popular”	(un	Tirà	sostingut	per	una	part	del	
poble)			



el (diàleg) POLÍTIC  
un trànsfuga anomenat PLATÓ 

Proposta	d’un	model	d’Estat,	ara	ja	no	Ideal	sinó	possible:		

																									monarquia	hereditària	absolutista		
	
• Govern	dels	que	per	herència	tenen	la	“ciència	règia”	innata	(“ciència	
de	pasturar	ciutadans”)	

			Ciutadans:	“Vivents	domèstics	terrestres	sense	banyes,	que	no	
admeten	barreges”	(Pol.,	266	c)	



LLEIS 
 MONARQUIA PARLAMENTÀRIA OLIGÀRQUICA 

•  1.	Estat	confessional	
•  2.	Rei	que	regna	però	no	governa	
•  3.	Govern	parlamentari	dels	rics	
•  4.	Matrimoni	obligatori	
•  5.	No	hi	ha	comunitat	de	res.	Privatització	total.	
•  6.	Segregació	escolar	a	partir	dels	7	anys	d’edat.	
•  7.	Control	estatal	dels	horaris	laborals.	
•  8.	Delació	obligatòria.	



•  9.	Tota	dissidència	serà	radicalment	reprimida.	
•  10.	Els	poetes	seran	estrictament	controlats	i	censurats.		
•  11.	Els	déus	són	la	mesura	de	tot.		
•  12.	La	Constitució	(les	Lleis,	“llei	comú	de	la	ciutat”)	és	sagrada,	
intocable,...	
•  13.	Els	ciutadans	són	ninots.	Els	polítics	són	titellaires.	Qui	escriu	el	
guió	i	dirigeix	la	funció	són	els	déus.	
•  ....	



OBJECTIU PLATAFORMA 

							El	Present	des	del	Passat		



SENTIT  

Salvar	l’ànima	



15 febrer 2017  


