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1. Introducció 

1.1. Plató, l’iniciador de la filosofia 

Les coses més importants que sabem amb 
seguretat de l'autor de les obres recollides sota 
el nom de "Plató" són, a grans trets, les 
següents: 

 Que va néixer a principis dels anys 420 
aC en un família rica, el nom del seu pare era 
Aristó (respecte el nom de la mare hi ha 
dubtes). 

 Que no es deia Plató. El nom amb que 
avui el coneixem era un pseudònim: "ample 
d'esquena". El seu veritable nom era 
Aristocles. 

 Que va tenir una forta relació, si més 
no en el pla intel·lectual, amb Sòcrates. 

 Que va conèixer directament els múltiples avatars pels quals va passar l'Atenes 
clàssica: el seu naixement coincideix amb la mort de Pèricles i durant la seva infància 
va viure les Guerres del Peloponès i la derrota d'Atenes. Va ser testimoni de la 
substitució de la democràcia clàssica pel règim "dictatorial" dels Trenta tirans —entre 
ells, el seu oncle, Critias— i de la restauració de la democràcia conservadora que 
jutjaria i condemnaria al seu mestre, Sòcrates. 

 Que pas la major part de la seva vida a Atenes, sense ser molestat per les autoritats, 
tot i la naturalesa profundament antidemocràtica dels seus extensos escrits polítics. 

 Que va fundar una "escola" filosòfica, l'Acadèmia, que va sobreviure com a institució 
per a la investigació, la reflexió i l'ensenyament durant almenys tres segles, El nom de 
la institució s'explica pel fet d'estar situada als jardins consagrats al heroi atenès 
Academ. La seva principal funció oficial sembla que va ser el culte de les Muses: una 
escola filosòfica atenesa havia de ser en principi una comunitat destinada al culte, amb 
sacrificis regulars als déus. Al costat del culte, es va desenvolupar a l'Acadèmia una 
intensa activitat filosòfica i científica. A la porta d'accés es llegia la següent inscripció: 
"No entre aquí ningú que no sàpiga geometria." 

 Que des del 367 fins a la seva mort va estar amb ell Aristòtil a l'Acadèmia. 

 Que va morir en el 347 aC 

 La Carta VII, encara que potser no fos escrita realment per Plató, afegeix a aquesta 
escassa llista d'ítems biogràfics tres visites a Siracusa, a Sicília, i algun tipus d'implicació 
política en els afers d'aquesta ciutat. Potser en els viatges a Itàlia Plató va prendre 
contacte amb el pitagorisme —encara que va haver també pitagòrics visitant i vivint en 
la Grècia continental—. 

 Que per a alguns (molts) és el veritable fundador de la filosofia: "La caracterització 
general més segura de la tradició filosòfica europea és que consisteix en una sèrie de 
notes al peu a Plató." (AN Whitehead, segle XX). 
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1.2. Periodització de l'obra platònica 

Des de qualsevol perspectiva, els 
diàlegs de Plató són extraordinaris. 
Altres han intentat escriure diàlegs 
filosòfics, moltes vegades a imitació 
dels seus. De fet, altres seguidors de 
Sòcrates havien ja assajat el gènere 
abans que Plató l’adoptés: es 
conserven alguns fragments i alguns 
títols, fins i tot alguna peça sencera. 
Però els diàlegs platònics són sui 
generis, presos individualment o en 
conjunt. Hi ha entre 25 i 30 obres 
d’atribució segura que, encara que 
retornin sempre a l'ètica i a la política, 
cobreixen un ampli ventall de temes i 

fan us d’un conjunt de personatges que exclouen l'autor, fins i tot emmascarat. Defineixen què 
és la filosofia, no només en termes de tema i assumpte, sinó també en termes de mètode i 
actitud o angle d'aproximació. Això ho fan principalment exhibint la filosofia en acció, o, més 
bé, i d'una manera característica, exhibint un filòsof —usualment Sòcrates— dedicat als seus 
assumptes, sovint en confrontació amb altres (mestres de retòrica, sofistes, polítics, poetes) 
que s'ocupen del mateix tema, encara que d'una manera diferent, no filosòfica. 

Els diàlegs platònics agrupats per períodes: 

1. Diàlegs de joventut o socràtics (399 aC-389 aC). Es caracteritzen per les seves 
preocupacions ètiques. Els més destacats són: Apologia de Sòcrates, Critó, Eutifró, Ió, 
Protàgores, La República, llibre I, Laques, Lisis, Càrmides, Hipies major, Hipies menor. 

2. Diàlegs centrals o de maduresa (388 aC-370 aC).  Destaquen: Eutidem, Menexé, Menó, 
Gòrgies, Cràtil. I el més importants, on es troba la primera sistematizació del seu 
pensament: Fedó, Banquet, La República, llibres II-X, Fedre. 

3. Diàlegs crítics i de vellesa (369 aC-347 aC). Revisió crítica de la teoria de les idees i 
nous intents de sistematització. Destaquen: Teetet, Parmènides, Sofista, Polític, Timeu, 
Crities, Les lleis, Fileb, Epinomis. 

2. La teoria de les idees: nucli de la filosofia platònica 

2.1. Significat del terme idea en la filosofia platònica 

La paraula "idea" procedeix de dos termes grecs sinònims (eidos, idea). El significat que 
ambdós termes tenien en l'època de Plató es podria precisar indistintament com "patró", 
"model", "visió" o "forma", en el sentit d'allò que defineix a un ésser, el seu aspecte més 
característic. Per aquest motiu, la traducció dels termes grecs per la paraula "idea" és poc 
encertada o imprecisa. Avui quan parlem d'idees ens referim normalment a entitats mentals, 
que no existeixen fora del nostre pensament. Plató, en canvi, pensava que només les idees 
tenen una existència plena i completa, independent de la nostra consideració mental. 
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2.2. Influències rebudes per Plató en elaborar la teoria de les idees 

2.3. La teoria de les idees en els diàlegs de maduresa 

2.3.1. El mite de la caverna 

EXTERIOR DE LA CAVERNA INTERIOR DE LA CAVERNA 

MÓN INTEL·LIGIBLE 
Món dels homes lliures 

MÓN SENSIBLE 
Món dels homes esclaus 

SOL 
Principi i condició de possibilitat per a la "visió" dels objectes 

del món intel·ligible. 
Simbolitza la Idea de Bé / Bellesa. 

FOC 
Principi i condició de possibilitat per a la visió dels objectes del 

món sensible. 
Simbolitza el Sol 

REALITAT APARENCES 

IDEES CONEGUDES PER LA RAÓ 
Els objectes del món intel·ligible, immutables i eterns, són els 
patrons o models dels objectes del món sensible. Són ser ple. 

IMATGES DELS SENTITS 
Els objectes del món sensible, canviants i destinats a la 

destrucció, participen pel que fa còpies de, o imiten, les seves 
respectives Idees 

EPISTEME / CIÈNCIA 
Ciència. Les Idees són veritats universals i necessàries, són els 

únics objectes del coneixement humà. 

DOXA / OPINIÓ 
Sobre el món sensible no hi ha veritable coneixement, només 

opinió. 

PARMÉNIDES 
L'Ésser és immutable i etern. 

HERÀCLIT 
Tot flueix. 
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2.3.2. Diferents aspectes de la teoria de les idees 

 Aspecte lògic lingüístic 
o Adjectius. Parlem d'un bon viatge o d'un bon jugador de bàsquet, de triangles 

iguals i d'igualtat de drets. El significat de "bo" o "igual" és el mateix en cada cas, 
encara que les coses que diem que són bones o iguals són molt diferents entre si. 

o Els noms comuns. Els noms comuns o generals (per exemple, "cavall") s'apliquen a 
moltes coses individuals diferents, a tots aquells animals als quals correctament 
anomenem cavalls. 

o Les idees com a significat de noms comuns i adjectius. Les idees són, en termes 
lingüístics, el significat dels nostres adjectius i noms comuns. 

 Aspecte ontològic 
o Les idees són veritablement reals. No són subjectius, són objectives. Són més reals 

que les coses sensibles i materials perquè no estan sotmeses al canvi. 
o Les idees són transcendents. No estan ni en l'espai ni en el temps, no són 

conegudes pel sentits: són transcendents, eternes, intel·ligibles, perfectes i 
immutables. 

o Les idees són models de les coses. Són model o patrons de les coses que coneixem 
pels sentits. Les coses concretes són imitacions o còpies de les idees. Els individus 
particulars participen de les idees. 

 Aspecte epistemològic 
o El veritable coneixement és coneixement de les idees. Només la visió racional de 

les idees pot comptar com a coneixement perquè només allò que existeix 
plenament pot ser plenament conegut. 

o El coneixement de les idees és coneixement racional. Les idees no poden ser 
percebudes pels sentits; només poden ser captades per un procés de raonament 
semblant al matemàtic. 

o El coneixement racional és saber veritable i no mera opinió. La percepció de les 
coses materials i canviants és creença o opinió (doxa), no veritable coneixement 
(episteme). 

 Aspecte ètic polític 
o El coneixement com a pauta de l'acció moral. Només aquell que coneix en sentit 

estricte el Bé (i les restants idees, ja que totes li estan subordinades) és capaç de 
dur-lo a la pràctica. 

o El filòsof-rei. Només el filòsof, aquell que ha reflexionat i coneix el significat dels 
valors morals, pot de fet governar i ser guia dels homes. 

2.3.3. Les idees i la teoria de l'amor  

Plató tracta el tema de l'amor, allò que després s’anomenarà “amor platònic”, en dos diàlegs 
de maduresa: Banquet i Fedre. 

 El Banquet i l’amor com a impuls cap al coneixement 

El Banquet és un dels més brillants diàlegs de Plató, tant pel seu contingut filosòfic com per la 
seva construcció literària. El títol grec del diàleg és Symposium. Els Symposia eren festes 
tradicionals de les elits aristocràtiques d'Atenes. Els seus elements centrals eren el vi —que es 
bevia barrejat amb aigua en grans copes que compartien els participants— i els jocs i 
entreteniments musicals, conversacionals i sexuals. 
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El diàleg en el Banquet gira al voltant de "la veritable naturalesa de l'amor". Els interlocutors 
són Sòcrates i diversos atenesos famosos, com Aristòfanes, autor de comèdies, i Alcibiades, un 
dels polítics més controvertits de l'època a causa de la seva ambivalència entre els ideals 
democràtics i oligàrquics. Un convidat suggereix que, en lloc de les habituals distraccions 
musicals, a càrrec d'esclaves flautistes, cada convidat pronunciï un discurs en lloança de 
l'amor. L'últim a parlar és Sòcrates, que narra allò que en la seva joventut li havia revelat sobre 
l'amor la sacerdotessa Diotima. 

Tal com es descriu en les paraules de Diotima, l’amor és un intermediari entre el món físic dels 
sentits i la realitat espiritual. L'amor ens projecta cap allò bell, al principi cap a la bellesa dels 
cossos, però després també cap a la bellesa de l'ànima i de la saviesa. D'aquesta manera l'amor 
es presenta com una manifestació de la recerca del veritable coneixement i com a força 
creativa que impulsa les diferents formes del saber, les arts, les lleis, l'educació. L'amor pot 
transformar el desig d’allò físic en desig espiritual de la Bellesa en si mateixa i, així, tendir un 
pont entre el mesquí món quotidià i l'etern i perfecte món de les Idees. 

 Fedre: l’amor i l’ànima 

El Fedre ens presenta a Sòcrates en passeig i conversa amb el personatge que dóna títol al 
diàleg. La primera part de l’obra està constituïda per tres discursos sobre l'amor. Comença 
Fedre llegint un d'un sofista. Els dos següents discursos els pronuncia Sòcrates. Comença 
condemnant Eros entès com a passió física, desenfrenada i irracional. Després es penedeix 
d'haver blasfemat contra el déu i es retracta. En aquest segon passatge de Sòcrates l'Amor ens 
és presentat com una de les formes de bogeria divina, provocada per Afrodita o Eros. La 
bogeria divina, a diferència de la humana, és beneficiosa per als que estan posseïts per ella. 
Ara bé, per comprendre el beneficiosos efectes de l'amor Sòcrates es veu obligat a parlar de 
l'ànima i de les idees. 

Plató creia fermament que l'ésser humà està compost d'ànima i cos: el cos és sensible i mortal, 
però l'ànima —almenys una de les seves parts— és immortal i està emparentada amb el món 
intel·ligible: és racional i capaç, per tant, de conèixer la realitat vertadera. La teoria de l'ànima 
remet, al seu torn, a la teoria de l’anamnesi. L'ànima de cada home, abans de caure presonera 
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en un cos sensible, ha viscut entre els déus, en el món de les Idees i les ha conegut. Per tant, 
quan coneixem veritablement en aquest món, l'únic que fem és recordar allò que l'ànima ja 
sabia. L'Amor, la perplexitat davant la bellesa sensible, és el mecanisme que posa en marxa els 
nostres records. 

2.4. Evolució de la teoria de les idees: els diàlegs crítics 

 Tres etapes en l'evolució de la teoria de la Idees. 
o En els diàlegs de joventut, la paraula "idea" apareix en poques ocasions: quan ho 

fa, Plató no li dóna el sentit que té més tard en el diàlegs de maduresa. En les 
primeres obres, Plató, per boca de Sòcrates, parla de la necessitat d'arribar a un 
acord sobre la definició de diferents conceptes —justícia, virtut, bellesa, etc.—, 
però en cap moment atribueix a aquests conceptes una existència transcendent. 

o Les idees, enteses com a realitats transcendents i intel·ligibles, així com les nocions 
d'imitació i participació, mitjançant les quals pot ser pensat el nexe que uneix 
l'àmbit de les idees i el de les coses percebudes pels sentits, és el tret més 
característic dels diàlegs de maduresa. 

o En els diàlegs crítics —i en particular, en Parmènides—, Plató fa importants 
objeccions a la seva pròpia teoria de les idees. 

 Les objeccions del Parmènides. En el diàleg titulat Parmènides Plató exposa la totalitat de 
la seva autocrítica. En aquesta obra Sòcrates és l'encarregat de defensar la teoria de les 
Formes i el filòsof presocràtic Parmènides és qui formula les objeccions. Totes apunten cap 
a una mateixa qüestió problemàtica: la relació entre el món sensible i el intel·ligible. 

o De què hi ha Idees? Hi ha, sense excepció, Idees per a totes les coses sensibles? En 
els diàlegs de maduresa Plató es refereix expressament a les idees d'espècies 
naturals i, sobretot, a aquelles que es corresponen amb principis ètic. Ara bé, hi ha 
també una idea de fang, de brutícia, de pèl? Hi ha una idea d'excrements? Hi ha 
idees d'objectes fabricats per l'home: la Idea d'ordinador, posem per cas? Pitjor 
encara, hi ha Idees de valors negatius, com ara la Injustícia? Sòcrates no té cap 
resposta per a totes aquestes preguntes. 

o El concepte de participació i el problema de la unitat de les Idees. Pot una idea 
estar present en diferents objectes sensibles i mantenir la seva unitat? Com? 
Davant aquesta pregunta platejada per Parmènides Sòcrates queda desconcertat. 
Si la idea és present en la seva totalitat en cada cosa particular, llavors està 
separada de si mateixa, quelcom del tot absurd. Si la idea està només en part en 
les coses, llavors les idees estan en si mateixes dividides: conclusió que no sembla 
tan poc convenient com l'anterior. 

o Argument del “tercer home”: limitacions del concepte de imitació. Si postulem, 
per exemple, l'existència d’allò  gran en si —és a dir, de la Idea de grandària— per 
explicar el fet que totes les coses grans són grans, ens trobarem davant de dos 
tipus o classes de coses grans: la idea i les realitats particulars. Queda per explicar 
perquè aquestes dues classes de grans són grans: què és el que tenen en comú les 
realitats que pertanyen a una i altra. Per a això caldria un tercer terme, una idea 
que expliqués aquest fet. Hauríem llavors tres classes de coses grans, el que faria 
necessària una quarta per explicar que és el que les anteriors tenen en comú: i així 
fins l'infinit. Aquesta crítica es coneix com a “argument del tercer home”: Aristòtil, 
en criticar les Idees platòniques afirma que es requereix una tercera realitat —el 
tercer home— per explicar la semblança entre la Idea d'Home i els homes 
particulars. 



Unitat 3. La filosofia de Plató 

 

Pàgina 44 

 

Després de la severa autocrítica del Parmènides, Plató no va escriure, com era d'esperar, una 
defensa de la teoria de les idees. Algunes de les qüestions plantejades en aquell diàleg no 
tenen resposta en cap dels diàlegs posteriors. De tota manera, no cal suposar que en les seves 
obres finals Plató abandonés la teoria de les idees. Era conscient de les dificultats, però estava 
convençut que, un cop demostrada l'existència de realitats absolutes i immutables —com creia 
haver fet en els seus diàlegs de maduresa—, l'essencial quedava establert. En qualsevol cas, 
Plató no va pretendre oferir de nou un esquema detallat del món de les Idees. Almenys no ho 
va fer. 

3. La teoria de l'ànima 

3.1. El dualisme platònic 

Plató va defensar una concepció dualista de l’ésser humà, segons la qual l'ànima és una entitat 
no-material, que pot existir separadament del cos. De fet, el dualisme platònic és una 
conseqüència de la seva teoria de les idees: la idea, que és el veritable objecte de 
coneixement, és transcendent; existeix fora de l'espai i del temps, és, a més, eterna. Per tant, 
si l'home fos tan sols un cos —sensible, canviant i mortal— quedaria inexplicada la possibilitat 
del coneixement. 

3.2. Les tres ànimes: racional, irascible i concupiscible 

La investigació sobre l’ànima és el tema central del llibre IV de la República i ocupa també un 
lloc destacat en el Fedre. 

 L’estructura de la societat i l’estructura de l’ànima. L'home està compost de cos i ànima. 
Al seu torn, l'ànima posseeix una naturalesa tripartita. Aquesta doctrina ocupa bona part 
del llibre IV de la República. És important observar que Plató aborda el tema en el context 
de la discussió política. La primera meitat del llibre IV de la República està dedicada a 
establir quines relacions s'haurien d'establir entre les diferents “classes” d'homes que 
componen la polis perquè hi regnés la justícia. Un cop aclarit això, Plató, a través del seu 
personatge Sòcrates, es planteja el saber si l'ànima és una o múltiple, quines són les seves 
parts i quines relacions han de mantenir entre si perquè hi regna també la justícia. 

 Fonament de la doctrina de la tripartició: els casos de conflicte mental. La doctrina de les 
parts de l'ànima es fonamenta en la consideració de casos de “conflicte mental”. Suposem, 
per exemple, que algú està molt assedegat i no beu l'aigua disponible perquè està 
enverinada. Plató argumenta que ha d'haver un element en l'ànima de l'ésser humà que es 
troba en aquesta situació que li mana beure i un segon element que li ho prohibeix: el 
primer element és la part irracional i apetitiva de l'ànima —l'ànima concupiscible—, que 
inclou tots els desitjos físics, com la fam, la set i el desig sexual, i també les passions 
negatives, com l'egoisme, l'odi o la luxúria. El segon element és la part racional de l'ànima 
—l'ànima racional, subjecte del raonament—. L'existència d'un tercer element en l'ànima 
es prova per un altre tipus de casos de conflicte mental: aquells en què una persona se 
sent indignada amb ella mateixa. Per exemple, en la història que explica Plató l'home que 
va sentir desig de mirar una pila de cadàvers i que, tanmateix, estava disgustat amb ell 
mateix per desitjar-ho —la qual cosa finalment va fer—. Plató manté que en aquest cas el 
que entra en conflicte amb l'ànima concupiscible no és la raó, sinó un tercer element: 
l'ànim, la voluntat: l'ànima irascible —en general, del costat de la raó en cas de conflicte 
intern—. L'ànima és, doncs, triple: racional, irascible i concupiscible. En quadre mostra el 
lloc del cos, la facultat i la virtut que correspon a cadascuna d'aquestes parts. 
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Parts de l'ànima Facultat / Funció Localització 
corporal 

Virtut 

Racional Raonament 
Conèixer i dirigir 

Cap Prudència i saviesa 
(Sophía). 

Irascible Passions nobles.  
Protegir i defensar 

Pit Fortalesa i valor  
(Andreía) 

Concupiscible Desitjos baixos i necessitats 
físiques 
Conservar i produir 

Sota ventre Temprança   
(Sophrosine) 

 

 Il·lustracions de la teoria de la tripartició. A la República, Plató il·lustra la seva 
doctrina de les tres parts de l'ànima proposant que imaginem, en primer lloc, un 
monstre policèfal, amb caps d'animals salvatges i fantàstics. Haurem d'imaginar 
després la figura d'un lleó i la d'un home. Per grandària, la figura de l'home és la 
menor, ve després el lleó i, finalment, el monstre de mil caps: aquestes figures 
corresponen, respectivament, a l'ànima racional, a la irascible i la concupiscible. En 
elFedre, la doctrina de la tripartició és explicada en el context del mite del viatge de 
l'ànima: l’ànima és comparada amb un carro alat. L'auriga, a qui correspon la direcció, 
simbolitza la racionalitat. Dels dos cavalls, un està prest a obeir les ordres del 
conductor: és l'ànima irascible; l'altre, en canvi, és difícil de guiar: és la imatge que 
correspon al component desitjós de l'ànima. 

 La Justícia: ètica i política. Per Plató a l'ànima la primacia ha de correspondre al 
component racional. Això era d'esperar, donada la seva concepció de les idees com a 
realitats cognoscibles només per l'intel·lecte. De tota manera, cada part de l'ànima té 
la seva funció. L'ideal per a l'home és un harmoniós acord entre els tres elements de 
les seves ànimes, corresponent, això sí, el paper rector a la capacitat de raonament. 
Aquesta condició ideal la descriu Plató mitjançant la paraula grega dikaiosyne, que cal 
traduir per “justícia” o “salut mental”. L’ànima és justa si cadascuna de les seves parts 
compleix amb la seva funció. El mateix es pot dir de la polis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unitat 3. La filosofia de Plató 

 

Pàgina 46 

 

3.3. Reminiscència i transmigració 

 La teoria de la reminiscència 

Plató suposa que l'home no es redueix a un cos material: està obligat a fer-ho perquè ha 
definit la idea com a realitat transcendent i eterna. Si l'home fos només cos sensible i mortal, 
com podria conèixer allò que està més enllà de la sensibilitat? El pensador atenès va anar 
encara més lluny: el veritable coneixement no és sinó el record de les idees que l'ànima va 
contemplar quan va viure amb els déus, separada del cos, en el món intel·ligible. Aquesta 
doctrina, coneguda com “teoria de la reminiscència” o de l’”anàmnesi”, té la seva formulació 
més completa en el Fedó, on és presentada com un dels arguments que proven la immortalitat 
de l'ànima, tema central d'aquell diàleg.  

Hi ha una primera versió de la teoria de la reminiscència en el Menó, una de les últimes obres 
del període de joventut. Sòcrates li prova al seu interlocutor, Menó, que fins i tot un esclau 
analfabet pot arribar a descobrir per si mateix —amb l'ajuda de les preguntes del infatigable 
mestre— el teorema de Pitàgores. Això és així perquè l’ànima de l’esclau, com qualsevol altre 
ànima, ja posseïa aquests coneixements, que tenen el seu origen en la vida de l’ànima anterior 
al seu empresonament en un cos. La caiguda en el món material és la causa de l’oblit de la 
veritat de les idees, però les preguntes del filòsof poden ajudar a recuperar la memòria del 
saber perdut. 

 La teoria de la transmigració 

La creença en la transmigració de les ànimes, d’arrel pitagòrica, és la vessant més mística del 
dualisme platònic. Segons la teoria de l’anàmnesi, l'ànima ha conegut les idees però les ha 
oblidat. Ara bé, el conèixer, el record de la veritat oblidada, és també una forma de purificació 
religiosa. Quan l'home mor —o, millor dit, quan mor el seu cos—, el destí de l'ànima depèn de 
la forma de vida que ha escollit cadascú: l’ànima dels que s'han consagrat a la filosofia i a 
l'estudi s’ha allunyat de les coses materials i, així, s'ha purificat. Podrà romandre en el món 
transcendent de les veritats absolutes. L’ànima impura, en canvi, torna a caure de nou en un 
cos; ha de tornar a viure presonera en una altra presó material. 

3.4. La immortalitat de l'ànima 

"La filosofia és preparació per a la mort", afirma Sòcrates al Fedó. Aquest diàleg ens presenta 
el mestre de Plató en la seva última nit, abans de l'execució de la sentència a la qual l'ha 
condemnat el tribunal d'Atenes. Mentre espera amb calma l'arribada de l'alba i que li portin la 
copa de cicuta, Sòcrates conversa amb alguns dels seus deixebles i els alliçona sobre la 
immortalitat de l'ànima. La seva actitud davant la mort és en si mateixa una prova de la 
fermesa de la seva convicció. Dels diversos arguments que proposa en la seva conversa amb 
els seus seguidors, destaquen tres: 

 Teoria de la reminiscència i immortalitat. Aprendre és recordar el que l'ànima ja ha 
conegut quan ha viscut entre les idees. Però això seria impossible si l'ànima no tingués una 
existència anterior a la de néixer amb forma corporal. 

 Afinitat de l'ànima amb les idees. Si existeixen les idees llavors tenim dos tipus 
d'existència: el de les idees i el de les coses. El primer es caracteritza per la simplicitat, 
l'eternitat i la immutabilitat; el segon per la composició, la caducitat i el canvi constant. Si 
la naturalesa de l'ànima li confereix el paper de conèixer les idees i dirigir al cos, ha de ser 
semblant a les idees, de manera que ha de ser simple i no composta. Ara bé, allò que és 
simple és incorruptible, de manera que l'ànima ha de ser immortal. 
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 L'ànima com a principi de vida. D'acord amb la tradició grega, l'ànima és el principi vital 
dels éssers: tot el que té ànima té, per tant, vida, i la vida acompanya necessàriament 
l'ànima. Seria contradictori admetre que el principi vital "mor", de manera que l'ànima ha 
de ser immortal. 

4. La teoria política 

4.1. Centralitat de la política en la filosofia de Plató 

Han estat molts els que han vist en la teoria política de Plató la secció més important de la seva 
obra. És com si tota la seva filosofia tendís i es justifiqués per un sol fi: reformar la polis 
d'Atenes. Plató va viure l’època de crisi que va seguir a la derrota a la guerra del Peloponès. 
Atenes va iniciar aleshores un procés de decadència i de descomposició social. La decadència 
"de fet" de la democràcia, Plató la vol justificar com una decadència "de dret": considerava 
que la democràcia i les llibertats d’Atenes van ser, justament, la causa del seu enfonsament. 

Estem davant un dels temes de reflexió que sempre va acompanyar a Plató en el seu itinerari 
intel·lectual i al qual va dedicar tres dels seus diàlegs més notables: la República, el Polític i Les 
lleis. A més, tots els seus ensenyaments semblen convergir en la qüestió política: hi apunten 
tant la seva forma d'entendre la realitat i el coneixement —és a dir, la teoria de les idees— 
com la seva concepció de l’ésser humà —la seva teoria de l'ànima—. 

4.2. L'origen de la llei i de la polis 

Els sofistes havien afirmat que l'origen de les societats és convencional: les societats sorgeixen 
d'un contracte o acord entre els homes. En conformitat amb aquest punt de vista, la majoria 
dels sofistes no creia que la convivència social s’hagués de regular d'acord amb certes lleis, 
fixes i immutables, que establirien d'una vegada per totes el comportament dels ciutadans de 
la manera més convenient a la naturalesa essencial de l'ésser humà. La llei de la ciutat és molt 
diferent a la llei que regula els processos naturals: les lleis naturals són necessàries i 
permanents; la llei social és producte d’una entesa entre els ciutadans i, per tant, es pot 
canviar en funció de les circumstàncies i els variables interessos de la comunitat.  
 
Plató, en canvi, considerava que hi ha un nucli bàsic que defineix la "naturalesa humana": la 
idea d’ésser humà estableix què és l'essencial i característic de tots els éssers que hem de 
considerar humans. A més, estava convençut que aquesta naturalesa humana implicava que 
els homes necessitessin viure en comunitats. Creia també que la naturalesa humana 
proporcionava el model segons el qual s’havien de regular les relacions entre els ciutadans. Per 
tant, la polis no és resultat d'un acord arbitrari, sinó el producte de la nostra essència o 
naturalesa. Per la seva banda, les lleis que organitzen la polis i estableixen en ella la veritable 
justícia han de ser unes i no unes altres. En particular, han de ser aquelles que, d’una banda, 
millor s'ajustin al model que defineix la idea d’ésser humà i, de l’altra, afavoreixin que els 
individus particulars i concrets s'hi acostin. 

4.3. El govern dels savis 

 Ja des dels diàlegs socràtics Plató va entendre la política com una ciència. Els polítics han de 
ser capaços de governar amb justícia la ciutat, ja que només d'aquesta manera poden fer que 
els ciutadans, inclosos ells mateixos, s'ajustin tant com sigui possible a la manera més 
convenient de viure. El seu saber ha de ser veritable coneixement, ciència o episteme, i no una 
simple opinió o creença. El deixeble de Sòcrates, fidel al intel·lectualisme moral del seu mestre, 
va treure la conclusió extrema: només aquells que hagin conegut la idea de Justícia i la idea de 
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Bé són justos i, per tant, capaços de governar justament. Aquesta argumentació portava a 
Plató a la proposta de reformar la vida política de la ciutat fent que la governessin els filòsofs. 
Aquesta afirmació es coneix com "tesi del filòsof-rei". 

4.4. La ciutat justa i els seus estaments 

Per a Plató no tots els éssers humans són iguals. Hi ha entre ells diferències que se'n deriven, 
no del llinatge o les riqueses, sinó del diferent grau en què els individus desenvolupen la seva 
capacitat intel·lectual i moral. A partir d'aquest principi, Plató sostenia que la societat ben 
organitzada, justa, ha de distribuir la seva població en tres estaments o classes diferents: el 
dels governants, el dels guardians i el dels productors. 

 Els governants. Han de ser filòsofs, perquè només ells coneixen la idea de justícia. La seva 
funció és la de guiar els estaments inferiors cap al bé comú. El seu paper és, per tant, 
semblant al de l'auriga del carro alat. En aquests homes domina l'ànima racional i amb ella 
les virtuts corresponents: la saviesa i la prudència. 

 Els guardians. Els correspon la funció de defensar l'Estat dels enemics exteriors i de les 
sedicions internes. En els homes d'aquesta classe predomina l'ànima irascible i, per tant, la 
fortalesa com a virtut associada. 

Per accedir als estaments superiors, el dels governants i el dels guardians, Plató va establir 
a la República un programa educatiu complet i molt selectiu, en el qual es tenen en 
compte matèries tan diferents com la gimnàstica, la música, la poesia —aquesta només 
per als guardians—, la matemàtica i, a partir dels 30 anys, la dialèctica. L'educació és, si 
més no en la seva primera etapa —fins als 20 anys— igual per a tothom, amb 
independència del gènere, la riquesa i l'origen social de cada individu. Però només els que 
assoleixin el nivell superior tenen accés a les funcions militars i de direcció política: només 
aquests podran ser guardians o governants. 

 Els obrers o productors. Constitueixen el sector social més nombrós en la piràmide 
dissenyada per Plató. La seva tasca és obtenir el necessari per proveir les necessitats de 
tots els ciutadans. Els homes que integren aquest grup són aquells en els quals predomina 
l'ànima concupiscible i la virtut que li correspon: la moderació. 

L'ideal platònica de justícia (dikayosine) rau, com en el cas de l'ànima, en l'harmonització dels 
tres estaments descrits i en la jerarquitzada supeditació dels uns als altres. En l'ànima 
individual correspon a la racionalitat la direcció de la voluntat i del desig. De la mateixa 
manera, en la societat el govern ha de ser exercit pels filòsofs i els individus de cada estament 
han de complir amb les seves funcions sense interferir en les que els corresponguin als 
individus dels altres estaments socials. 

4.5. Els règims polítics i el seu grau de justícia 

A la República s'analitzen les diferents formes d'organització estatal: el seu funcionament i els 
seus perills. Unes són valorades positivament, ja que s'adeqüen a la realització de l'ideal polí-
tic; altres són rebutjades per ser contràries a aquest ideal. 

 Monarquia i aristocràcia. Plató tracta favorablement la monarquia —el govern d'un sol 
home— i l'aristocràcia —el govern dels “millors”—. Són règims positius en la mesura que 
els seus governants s'ajustin a la racionalitat: és a dir, en la mesura que siguin filòsofs. 

 Timocràcia, oligarquia i tirania. La monarquia i l'aristocràcia poden derivar en formes 
detestables d'Estat. En particular, l'aristocràcia pot donar lloc a la timocràcia —el govern 
de l'ambició pròpia dels guardians— o a l'oligarquia —el govern dels més rics—. La tirania, 
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el negatiu del govern monàrquic, és la pitjor de les formes de govern. En un règim tirànic 
predominen la crueltat i la brutalitat, el tirà és un dèspota i un ignorant, dominat per les 
seves pròpies passions: és l'antítesi del filòsof-rei. 

 Democràcia i demagògia. Plató no va ser mai un demòcrata. La democràcia —el govern 
del poble— havia estat responsable de la mort de Sòcrates, de l'home més just, i això era 
una prova irrefutable del caràcter corrupte i degenerat de qualsevol forma de govern 
democràtic. La democràcia, per la seva mateixa naturalesa, és un règim on fàcilment pot 
triomfar la demagògia. Parlar bé en la plaça pública i enlluernar a la ciutadania pot ser el 
camí més oposat a la justícia. La llibertat dels individus i de les seves passions pot conduir 
sense grans obstacles a un fort i perillós oblit del bé comú. 

4.6. Evolució del pensament polític de Plató. De la República a Les lleis 

Amb posterioritat a la República Plató va escriure dues obres més en què la política és el tema 
principal: el Polític —diàleg de vellesa, on s'intenta definir la figura del governant— i Les lleis. 
En Les lleis, tres personatges pertanyents a tres Estats diferents (Atenes, Creta i Esparta) 
discuteixen els pros i els contres de cadascun. Per contrast amb el de la República, el to de Les 
lleis —obra escrita en l'etapa de vellesa— resulta més moderat, menys utòpic: menys confiat 
en la possibilitat fer real el programa polític proposat a la República. Plató accepta ara que la 
millor constitució és la que s'obté en barrejar la forma monàrquica i la democràtica, proposa 
un pla d'educació més obert per als futurs governants i reconeix, en fi, que allà on no sigui 
possible que governi el filòsof, el home savi i just, hauran de ser les lleis les que ocupin el seu 
lloc. 
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Antologia de textos 

Text 1 

SÓCRATES: Imagina't, doncs, uns homes en un antre subterrani corn una caverna —amb 
l'entrada que s'obre cap a la llum—, on es troben des de la infància i lligats de cames i coll, de 
manera que han de mirar sempre endavant, sense poder girar el cap a causa de les cadenes. 
Suposa que, darrera d'ells, a certa distància i a certa alçada, hi ha un foc que els fa claror i un 
camí entre aquest foc i els captius. Admet que un mur voreja el camí, com els parapets que els 
xerraires de fira posen entre ells i els espectadors per amagar les trampes i mantenir en secret 
les meravelles que mostren. 

—M'ho imagino, va dir. 

—Afigura't ara, al llarg d'aquesta tàpia, uns homes que porten tota mena d'objectes que són 
molt més alts que el mur, els uns amb forma humana, d'altres amb forma d'animals, fets de 
pedra, de fusta i de tota mena de materials; i, com és natural, dels qui transporten els 
objectes, uns s'aturen a conversar i d'altres passen sense dir res. 

—És estranya, digué, l'escena que descrius, i són estranys els presoners: 

—S'assemblen a nosaltres, vaig dir jo; en efecte, aquests, després de si mateixos i dels altres, 
¿creus que hauran vist res més que les ombres projectades pel foc cap al lloc de la cova que 
està enfront d'ells? 

—No pot ser d'altra manera si estan obligats a mantenir llurs caps immòbils tota la vida. 

—¿I què hi ha dels objectes transportats? ¿No creus que succeeix això mateix? 
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—Sens dubte. 

—¿No creus que si els objectes tinguessin la capacitat d'enraonar entre ells, els presoners 
creurien que les ombres que veuen són objectes reals? 

—És clar. 

—¿I què passaria si la presó tingués un eco a la paret del davant dels presoners? Cada vegada 
que un dels vianants enraonés, ¿no creus que ells pensarien que són les ombres les qui 
enraonen? 

—Per Zeus, jo bé ho crec, digué. 

—Certament, vaig seguir jo, aquests homes no poden considerar altra cosa com a vertadera 
que les ombres dels objectes. 

—Així ha de ser. 

—Examina ara, vaig continuar jo, què els passaria, a aquests homes, si se'ls deslliurés de les 
cadenes i se Is guarís del seu error. Si algun fos alliberat i de seguida fos obligat a aixecar-se i a 
girar el coll, i a caminar i a mirar cap a la llum; en fer tots aquests moviments experimentaria 
dolor, i a causa de la llum seria incapaç de mirar els objectes, les ombres dels quals havia vist. 
¿Què creus que respondria el presoner si algú li deia que el que veia abans no tenia cap valor, 
però que ara, que està més pròxim de la realitat i que està girat vers coses més reals, hi veu 
més correctament? ¿I si, finalment, fent-li mirar cadascuna de les coses que li passen pel 
davant, se l'obligués a respondre què veu? ¿No creus que romandria astorat i que li semblaria 
que el que havia vist abans era més vertader que les coses mostrades ara? 

—Així és, va dir. 

—Així, doncs, si, a aquest mateix, l'obliguessin a mirar el foc, ¿els ulls li farien mal i desobeiria, i 
es giraria altra vegada cap aquelles coses que li era possible de mirar, i continuaria creient que, 
en realitat, aquestes coses són més clares que les que li mostren? 

—Sens dubte seria així, va dir. 

—I, vaig prosseguir, si aleshores algú, per força, l'arrossegués pel pendent abrupte i escarpat, i 
no el deixés anar abans d'haver arribat a la llum del sol, ¿no és cert que sofriria i que es 
revoltaria en ser tractat així, i que un cop arribat a la llum del sol, s'enlluernaria i no podria 
mirar cap de les coses que nosaltres diem que són vertaderes? 

—No podria, digué, almenys no de cop. 

—Necessitaria acostumar-s'hi, si volia contemplar les coses de dalt. De primer, observaria amb 
més facilitat les ombres; després, les imatges dels homes i de les coses reflectides a l'aigua; i, a 
la fi, els objectes mateixos. Després, tot aixecant la vista cap a la llum dels astres i de la lluna, 
contemplaria de nit, les constel·lacions i el firmament mateix, molt més fàcilment que no pas 
durant el dia el sol i la llum del sol. 

—És clar que sí. 

—Finalment, penso que podria mirar el sol, no només la seva imatge reflectida en les aigües ni 
en cap altre indret, sinó que seria capaç de mirar-lo tal com és en si mateix i de contemplar-lo 
allà on veritablement és. 

—Necessàriament, digué. 

—I després d'això ja podria començar a raonar que el sol és qui fa possibles les estacions i els 
anys, i és qui governa tot el que hi ha a l'espai visible, i que és, en certa manera, la causa de tot 
allò que els seus companys contemplaven a la caverna. 
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—És evident, digué, que arribaria a aquestes coses després d'aquelles altres. 

—I doncs, què? Ell, en recordar-se del seu estatge anterior i de la saviesa d'allà i dels qui 
aleshores estaven encadenats, ¿no creus que se sentiria feliç del canvi i compadiria els altres? 

—Certament. 

—¿I creus que envejaria els honors, lloances i recompenses que allà sota donaven a qui millor 
observava el passar de les ombres, a qui amb més seguretat recordava les que acostumaven a 
desfilar al davant, al darrere o al costat d'altres, i a qui, per aquest motiu, era capaç 
d'endevinar d'una manera exacta el que vindria? ¿Tu creus que desitjaria tot això i que tindria 
enveja dels antics companys que gaudeixen de poder o són més honorats, o bé preferiria com 
I’Aquil·les d'Homer «passar la vida al servei d'un pagès i treballar per un home sense béns» i 
suportar qualsevol mal abans que tornar a l'antic estat? 

—Jo bé ho crec així, digué, que més s'estimaria qualsevol sofriment que no pas tornar a viure 
d'aquella manera. 

—I pensa també això que et diré. Si aquest home tornés altra vegada a la cova i s'assegués a la 
seva antiga plaça, ¿no es trobaria com cec, en arribar de sobte de la llum del sol a la fosca? 

—Sí, certament, digué. 

—I si hagués de tornar a donar la seva opinió sobre les ombres per a competir amb aquells 
homes encadenats, mentre encara hi veu confosament abans que els ulls no se li habituen a la 
fosca —i el temps per a habituar-s'hi seria llarg—, ¿no és cert que faria riure i que dirien d'ell 
que, per haver volgut pujar, tornava ara amb els ulls malmesos, i que no valia la pena ni tan 
sols d'intentar l'ascensió? I a qui intentés deslligar-los i fer-los pujar, si el poguessin prendre 
amb les seves pròpies mans i el poguessin matar, ¿no el matarien? 

—Sí, certament, digué. 

—Aquesta imatge, doncs, estimat Glaucó, és aplicable exactament a la condició humana, 
equiparant, d'una banda, el món visible amb l'habitacle de la presó i, de l'altra, la llum d'aquell 
foc amb el poder del sol. I si estableixes que la pujada i la visió de les coses de dalt són 
l'ascensió de l'ànima vers la regió intel·ligible, no quedaràs privat de conèixer quina és la meva 
esperança, ja que desitges que parli. Déu ho sap si em trobo en el cert, però a mi les coses em 
semblen d'aquesta manera: a la regió del coneixement, la idea del bé és l'última i la més difícil 
de veure; però, un cop és vista, es comprèn que és la causa de totes les coses rectes i belles: en 
la regió del visible engendra la llum i l'astre que la posseeix, i, en la regió de l’intel·ligible, és la 
sobirana única que produeix la veritat i l'enteniment; i cal que la contempli aquell que es 
disposi a actuar assenyadament tant en la vida privada com en la pública. 

Plató, República, LIibre VII, 514a-517c 

Text 2 

Conviene que [...] el hombre se dé cuenta de lo que le dicen las ideas, yendo de muchas 
sensaciones a aquello que se concentra en el pensamiento. Esto es, por cierto, la reminiscencia 
de lo que vio, en otro tiempo, nuestra alma, cuando iba de camino con la divinidad, mirando 
desde lo alto a lo que ahora decimos que es, y alzando la cabeza a lo que es en realidad. Por 
eso, es justo que sólo la mente del filósofo sea alada, ya que, en su memoria y en la medida de 
lo posible, se encuentra aquello que siempre es y que hace que, por tenerlo delante, el dios 
sea divino. El varón, pues, que haga uso adecuado de tales recordatorios, iniciado en tales 
ceremonias perfectas, sólo él será perfecto. Apartado así de los humanos menesteres y 
volcado a lo divino, es tachado por la gente como perturbado, sin darse cuenta de que lo que 
está es "entusiasmado".  
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Y aquí es, precisamente, a donde viene a parar todo ese discurso sobre la cuarta forma de 
locura, aquella que se da cuando alguien contempla la belleza de este mundo y, recordando la 
verdadera, le salen alas y, así alado, le entran deseos de alzar el vuelo, y no lográndolo, mira 
hacia arriba como si fuera un pájaro, olvidado de las de aquí abajo, y dando ocasión a que se le 
tenga por loco. Así que, de todas las formas de "entusiasmo", es ésta la mejor de las mejores, 
tanto para el que la tiene, como para el que con ella se comunica; y al partícipe de esta manía, 
al amante de lo bello, se le llama enamorado. 

Así que, como se ha dicho, toda alma de hombre, por su propia naturaleza, ha visto a los seres 
verdaderos, o no habría llegado a ser el viviente que es. Pero el acordarse de ellos, por los de 
aquí, no es asunto fácil para todo el mundo, ni para cuantos, fugazmente, vieron entonces las 
cosas de allí, ni para los que tuvieron la desdicha, al caer, de descarriarse en ciertas compañías, 
hacia lo injusto, viniéndoles el olvido del sagrado espectáculo que otrora habían visto. Pocas 
hay, pues, que tengan suficiente memoria [...]. Pero ver el fulgor de la belleza se pudo 
entonces, cuando con el coro de bienaventurados teníamos a la vista la divina y dichosa 
misión, al seguir nosotros el cortejo de Zeus, y otros el de otros dioses, como iniciados que 
éramos en esos misterios, que es justo llamar los más llenos de dicha, y que celebrábamos en 
toda nuestra plenitud y sin padecer ninguno de los males que, en tiempo venidero, nos 
aguardaban. Plenas y puras y serenas y felices las visiones en las que hemos sido iniciados, y de 
las que, en su momento supremo, alcanzábamos el brillo más límpido, límpidos también 
nosotros, sin el estigma que es toda esta tumba que nos rodea y que llamamos cuerpo, 
prisioneros en él como en una ostra. 

Platón, Fedro, 249b-250d 

Text 3 

Intenta ahora —dijo— prestarme la máxima atención posible. En efecto, quien hasta aquí haya 
sido instruido en las cosas del amor, tras haber contemplado las cosas bellas en ordenada y 
correcta  sucesión, descubrirá de repente, llegando ya al término de su iniciación amorosa, 
algo maravillosamente bello por naturaleza, a saber, aquello mismo, Sócrates, por lo que 
precisamente se hicieron todos los esfuerzos anteriores, que, en primer lugar, no es bello en 
un aspecto y feo en otro, ni unas veces feo y otras no, ni bello respecto a una cosa y feo 
respecto a otra, ni aquí bello y allí feo, como si fuera para unos bello y para otros feo. Ni 
tampoco se le aparecerá esta belleza bajo la forma de un rostro ni de unas manos ni de 
cualquier otra cosa de las que participa el cuerpo, ni como un razonamiento, ni como una 
ciencia, ni como existente en otra cosa, por ejemplo, un ser vivo, en la tierra, en el cielo o en 
algún otro, sino la belleza en sí, que es siempre consigo misma específicamente única, 
mientras que todas las otras cosas bellas participan de ella de una manera tal que el 
nacimiento y muerte de éstas no le causa ni aumento ni disminución, ni le ocurre 
absolutamente nada. Por consiguiente, cuando alguien asciende a partir de las cosas de este 
mundo mediante el recto amor de los jóvenes y empieza a divisar aquella belleza, puede 
decirse que toca casi al fin. Pues ésta es justamente la manera correcta de acercarse a las 
cosas del amor o de ser conducido por otro: empezando por las cosas bellas de aquí y 
sirviéndose de ellas como de peldaños ir ascendiendo continuamente, en base a aquella 
belleza, de uno solo a dos y de dos a todos los cuerpos bellos y de los cuerpos bellos a las 
bellas normas de conducta, y de las normas de conducta a los bellos conocimientos, y 
partiendo de éstos terminar en aquel conocimiento que es conocimiento no de otra cosa sino 
de aquella belleza absoluta, para que conozca al fin lo que es la belleza en sí. 

Platón, Banquete, 210a-212c 
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Text 4 

Descriure com és [l'ànima] comportaria una exposició que, en tots els aspectes, només un déu 
podria fer totalment i que seria llarga; però dir a què s'assembla, és a l'abast de qualsevol 
home, i és més breu. Ens podem acontentar amb això. La compararem a la força conjunta d'un 
tronc de cavalls alats i un auriga. Doncs bé, en el cas dels déus, els cavalls i els aurigues, tots 
són bons i de bona raça, però en el cas dels altres éssers, estan barrejats. En el nostre cas, la 
primera cosa és el conductor que guia el tronc de dos cavalls, després els cavalls, i d'ells, en té 
un de bonic, bo i de bona raça, mentre que l'altre és el contrari en aquestes coses. Així, doncs, 
per força és difícil i adversa la conducció del nostre carro. En efecte, ara podem intentar de dir 
per què un ésser vivent és anomenat mortal i immortal. L'ànima sencera té cura d'un ésser 
inanimat, circula per tot el cel i pren ara una forma, ara l'altra. Mentre és perfecta i alada 
camina per les altures i governa l'univers sencer; però la qui ha perdut les ales, és arrossegada 
fins que troba una cosa sòlida, en la qual s’instal·la tot prenent un cos terrestre, que sembla 
moure's a si mateix gràcies a la força d'ella. Aquest conjunt d'ànima i cos és anomenat ésser 
vivent, i a més se'l qualifica de mortal [...]. Considera, però, la causa de la pèrdua de les ales, 
per la qual es desprenen de l'ànima. És, més o menys, la següent. 

La propietat natural de les ales és la de portar enlaire les coses que pesen, cap a la regió 
habitada pel llinatge dels déus, i entre les parts del cos, l'ànima, d'alguna manera, és la que 
més ha participat de la divinitat. Però allò que és diví, és bonic, savi, bo, i tot el que és 
semblant; amb això sobretot es nodreixen i creixen les ales de l'ànima, mentre que, amb el que 
és lleig, dolent, i amb els contraris d'allò, es fan malbé i es destrueixen. 

Plató, Fedre, 246a-e. 

Text 5 

—A menos que los filósofos reinen en los Estados, o que los que ahora son llamados reyes y 
gobernantes filosofen de modo genuino y adecuado, y que coincidan en una misma persona el 
poder político y la filosofía, y que se prohíba rigurosamente que marchen separadamente por 
cada uno de estos dos caminos las múltiples naturalezas que actualmente hacen así, no habrá, 
querido Glaucón, fin de los males para los Estados ni tampoco, creo, para el género humano 
[...]. Esto es lo que desde hace rato titubeo en decir, porque veía que era un modo de hablar 
paradójico; y es difícil advertir que no hay otra manera de ser feliz, tanto en la vida privada 
como en la pública. 

Glaucón exclamó: 

—¡Qué palabras, Sócrates, qué discurso has dejado escapar! Después de hablar así, tienes que 
pensar que se han de echar sobre ti muchos hombres nada insignificantes, se quitarán sus 
mantos, por así decirlo, y, despojados de éstos, cogerán la primera arma que tengan a mano, 
dispuestos a hacer cualquier barbaridad; de modo que, si no te defiendes con tu argumento o 
esquivas los golpes, verdaderamente expiarás tu falta convirtiéndote en objeto de burla.” 

Platón, República, libro V,  473d-474a. 

Text 6 

Homero es el más grande de los poetas y el primero de los trágicos, pero hay que saber 
también que, en cuanto a poesía, sólo deben admitirse en nuestro Estado los himnos a los 
dioses y las alabanzas a los hombres buenos [...]. De este modo, si arribara a nuestro Estado un 
hombre cuya destreza lo capacitara para asumir las más variadas formas y para imitar todas las 
cosas y se propusiera hacer una exhibición de sus poemas, creo que nos posternaríamos ante 
él como ante alguien digno de culto, maravilloso y encantador, pero le diríamos que en 
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nuestro Estado no hay hombre alguno como él ni está permitido que llegue a haberlo, y lo 
mandaríamos a otro Estado, tras derramar mirra sobre su cabeza y haberla coronado con 
cintillas de lana. 

Platón, República, libros X y III, 607a y 397e-398a. 

Text 7 

República. Selecció de fragments del llibres II, IV i VII 

A) República, Llibre II [entre 367e—376e] 

 
Fragment 1  

Plantejament del tema: Sòcrates mirarà d’esbrinar què és la justícia en una ciutat per 
determinar després, aplicant els mateixos criteris, què és la justícia en un individu. 

—La justícia, diem, és cosa d’un home en particular, però també és de tota la ciutat. 

—Naturalment —respongué ell. 

—I la ciutat, no és més que un home sol? 

—És més —acordà. 

—Doncs potser en un objecte més gros hi hagi una justícia més grossa i més fàcil d’assimilar. 
Per tant, si ho voleu, primer mirarem què és la justícia a les ciutats, i després ho examinarem 
igualment en cada persona: observarem la paritat del que és més gros en la figura del que és 
més petit. 

 

Fragment 2 

La fundació de les ciutats a causa de les necessitats humanes. Les professions més necessàries. 

—[...] Si nosaltres de paraula veiéssim sorgir una ciutat, no veuríem també com hi neixen la 
justícia i la injustícia? 

—Provablement —va dir. 

[...] 

—Aleshores —vaig dir—una ciutat neix, pel que crec, perquè ningú de nosaltres no és 
autàrquic, sinó mancat de moltes coses [...]. Fundem de paraula una ciutat des del seu principi.  
La fundaran, em sembla, les nostres necessitats. [...] Però la primera i màxima necessitat és la 
provisió de queviures [...]; la segona és l’habitatge, i la tercera el vestit i altres coses per l’estil 
[...]. Com es bastarà la ciutat per a tals provisions? Hi haurà altra cosa que no sigui un pagès, 
un paleta i un teixidor? O a això mateix hi afegirem un sabater o un  algun altre dels que tenen 
cura del cos? [...] Caldrà que cadascun d’aquests del seu treball en faci un bé per a tots, per a la 
comunitat? [...] M’adono que, en primer lloc, no n’hi ha cap de nosaltres que sigui exactament 
igual a un altre, diferim en la naturalesa, i a cadascú li escau una feina diferent.  

[...] 

I per les provisions que dèiem, Adimant, ens caldran més de quatre ciutadans. Perquè el pagès, 
em sembla no es farà ell mateix l’arada, si aquesta ha de ser ben feta, ni tampoc l’aixada, ni les 
altres eines que són per a la pagesia. Ni tampoc el paleta [...] i direm el mateix del teixidor i del 
sabater [...]. Per tant, fusters, ferrers i molts altres professionals d’aquests ens seran veïns a la 
nostra petita ciutat i l’aniran fent créixer [...]. Però la ciutat encara no seria de cap manera 
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massa grossa si hi afegíem ovellers i pastors [...]. Considera [a més a més] que bastir una ciutat 
en un indret tal que no li calguin importacions és pràcticament impossible [...]. Doncs ens 
caldran comerciants [...]. I en cas que el comerç es faci per mar, ens caldran molts altres 
professionals de les tasques del mar [...]. I a la mateixa ciutat, com bescanviaran mútuament 
allò que cadascú fa? Perquè per això hem fundat una ciutat i establert una comunitat [...]. De 
manera que d’això en resultarà un mercat i la moneda com a signe d’intercanvi [...]. Vet aquí la 
necessitat que introdueix la ciutat de la casta dels comerciants. O no anomenarem 
“mercaders” als qui s’estableixen a l’àgora amb la professió de comprar i vendre i “marxants” 
als qui recorren les ciutats? [...] També hi haurà uns altres servidors, pel que jo crec, que en la 
seva intel·ligència no estan a l’altura de la nostra societat, però que tenen un vigor corporal 
suficient per sofrir penalitats: aquests, naturalment, venen la seva força com un servei, i del 
preu en diuen sou, són els anomenats obrers.” 

 

Fragment 3 

Forma de vida dels habitants d’aquesta primera ciutat 

—Primer examinem quina vida menaran els qui s’han preparat així. Quina que no sigui fer-se el 
menjar i el vi i els vestit i el calçat? Després d’haver-se edificat cases, a l’estiu quasi sempre 
treballaran descalços i desvestits; a l’hivern, vestits i calçats suficientment. Per menjar es 
prepararan farina de blat o de civada: la couran o bé la pastaran fent pa o boniques coques 
que posaran sobre joncs o fulles netes; faran festes, ells i els seus fills, bevent vi, amb la caps 
coronats i cantant himnes als déus. Conviuran amablement i no faran fills més enllà de la seva 
fortuna, i es protegiran contra la pobresa i contra la guerra.  

Aleshores Galucó va prendre la paraula i va dir: 

—Sembla que faran festes amb pa sec. 

—És cert —vaig respondre—. Oblidava que [...] tindran [també] sal, olives i formatge, couran 
cebes i verdures, que són aliments del camp. [...] Hi haurà beguda moderada. Viuran així en 
pau i salut, i, naturalment, envelliran i faran hereus als seus fills d’una vida com la que hem 
descrit. 

 

Fragment 4 

Glaucó contraargumenta: una ciutat com aquesta és molt parca, no té creixement. Sòcrates 
respon: el que cal doncs, no és simplement fundar una ciutat, sinó una ciutat opulenta. 

—D’acord, no ens limitarem a veure com neix una ciutat, sinó una ciutat opulenta. I això, 
segurament, no està gens malament, perquè en examinar-la potser podrem veure per on, a les 
ciutats, broten la justícia i la injustícia. La que ara acabem de recórrer em sembla una ciutat 
veritable, una ciutat sana, però si volem contemplar també una ciutat malalta de febres, res no 
ens en priva [....]. Aleshores ens cal engrandir altre cop la ciutat, perquè la que fruïa de salut ja 
no ens basta; haurà de créixer en extensió i en uns habitants que fins ara a les ciutats no eren 
imprescindibles, com és ara els caçadors i tota mena d’imitadors, molts de colors i de formes, 
molts altres de música; hi haurà poetes i els seus servidors, és a dir els rapsodes, actors, 
dansarins i empresaris. I professionals d’estris dels que fan servir les dones per als seus 
pentinats [...]. Però principalment ens caldran preceptors, dides, mainaderes, cambreres ... i 
també cuiners i majordoms. I encara hi haurà d’haver porcairols, perquè a la ciutat anterior no 
n’hi havia [...]. I també bestiar de tota mena per si algú n’ha de menjar [...]. I si endrapem 
d’aquesta manera, caldran molts més metges que abans. 
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Fragment 5 

Origen de la guerra, necessitat dels exèrcits.  

—I el territori que abans bastava per nodrir els qui hi havia, ara passarà a ser massa petit. [...] 
Per tant, haurem de retallar per a nosaltres territori dels veïns, si és que n’hem de tenir prou 
per a pasturatges i terres conradisses, o els altres a nosaltres si es lliuren també a una 
adquisició il·limitada de riqueses, traspassant les fronteres de les seves necessitats [...] Doncs, 
amb tot això farem la guerra, Glaucó. O hi ha altres solucions? 

—Farem la guerra, digué ell. 

—De moment no aclarim res a l’aspecte de si la guerra fa bé o mal; pensem només fins aquí 
que hem trobat ja l’origen de la guerra en aquesta passió que és per les ciutats i pels 
particulars la pesta més funesta cada vegada que els percudeix [...]. En tal cas, encara ens 
caldrà una ciutat més gran, i no pas poc: per a tot un exèrcit que sortirà a lluitar contra els 
invasors, per les nostres hisendes i tot allò que dèiem [...]. Com més important sigui la tasca 
dels guardians, tant més els caldrà estar-se de tots els altres oficis, i al seu torn, tenir la 
màxima cura i competència en la seva professió.. [...] Doncs la nostra tasca pot consistir, a triar 
quines i com han de ser les conductes escaients a la custòdia de la ciutat. 

 

Fragment 6 

Característiques del bon guardià 

Penses que pel que pertoca a la comesa del guardià són de naturalesa diferent un gos de raça i 
un minyó d’origen noble? [...] Cal que tots dos siguin sagaços per descobrir l’enemic, àgils per 
perseguir-lo quan l’hagin descobert, i robustos per lluitar quan l’hagin atès [...]. I voldrà ser 
valent qui no sigui fogós? [...] És incombatible i invencible la fogositat, la presència de la qual fa 
intrèpida i indomable contra tot qualsevol ànima [...]. Cal tanmateix que els guardians siguin 
amables amb els conciutadans, però ferotges amb els enemics [...]. No et sembla doncs que 
l’home que ha d’arribar a guardià ha d’afegir a la fogositat una naturalesa filosòfica? [...] Per 
tant, el qui hagi d’arribar a guardià de la ciutat bo i competent ens serà filòsof i fogós i ràpid i 
vigorós per naturalesa. 

 

B) República, Llibre IV (entre 427c i el final del llibre IV) 

Fragment 7 

Essència i lloc de la saviesa a la ciutat perfecta 

—Tingues la ciutat per fundada [...]. I després d’això, examina en ella [...], per si hi veiem on 
pot ser la justícia i on la injustícia, la diferència que hi ha entre l’una i l’altra, i quina de les dues 
ha d’atènyer el qui va per a feliç, això tant si passa desapercebut com no a tots els déus i els 
homes [...]. Penso que la ciutat si està ben fundada, ens serà irreprotxablement perfecta [...]. 
És evident que serà doncs, sàvia, coratjosa, temperada i justa [...]. Doncs la primera cosa que 
crec en ella evident és la saviesa. I pel que fa a ella hi ha una cosa admirable [...]. La ciutat que 
acabem de descriure serà sàvia, per tant serà assenyada. 

—Sí 

—Doncs mira, precisament això, el seny és un saber, evidentment, perquè el deliberar bé ve 
d’un saber i no d’una ignorància. 

—Evidentment. 
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—Però de sabers a la ciutat n’hi ha molts i de moltes maneres [...]. Caldrà doncs anomenar la 
ciutat sàvia i assenyada pel saber dels constructors? 

—Per aquest saber no, de cap manera, ans constructora. 

—Però potser pel saber fer mobles de fusta [...] anomenarem sàvia la ciutat? Per l’art dels 
bronzistes o per algun altre com aquest? 

— No, per cap d’aquests —va fer [...] 

—A la ciutat que acabem d’habitar alguns dels seus ciutadans tindran un saber tal que no 
delibera sobre algun dels aspectes particulars d’ella, ans delibera sobre la seva totalitat [...]. 

— Quin saber és? 

—És la ciència que guarda l’estat, i tenen els magistrats que no fa gaire anomenàvem 
guardians perfectes [...]. Són una classe i una part mínima de la ciutat; per un saber radicat a 
aquesta classe tota la ciutat habitada serà naturalment sàvia. I és lògic que aquest llinatge 
resulti escassíssim en nombre, aquesta mena a la qual pertoca posseir tal saber que és l’únic 
que entre els altres es mereix el nom de saviesa. 

 

Fragment 8 

Definició de coratge 

I pel que fa al coratge en si, i el lloc on és de la ciutat, allò que fa que l’anomenem coratjosa no 
és gens difícil de veure [...]. Doncs qui podria mirar cap a una altra cosa, per anomenar la ciutat 
coratjosa o covarda, que no fos aquella part que guerreja per ella o que surt a campanya per 
ella? [...] Perquè em penso que els altres que viuen a la ciutat, tant si són valents com si són 
covards, no són senyors per si mateixos de fer la ciutat tal o qual. 

 

Fragment 9 

La temprança 

—La temprança és un cert ordre i un domini d’alguns plaers i passions, dels quals prediquem 
que es mostren, no sé pas de quina manera, superiors a un mateix [...]. Per tant, si cal 
anomenar una ciutat mestressa de plaers i de passions, mestressa de si mateixa, és la nostra la 
que hem d’anomenar [...]. I quan sigui aquest la situació, en quins dels ciutadans diràs que hi 
ha la temprança, entre els governants o entre els súbdits? 

— Com sigui en els uns i els altres. 

— Veus amb quina justesa hem vaticinat que la temprança s’assembla a una harmonia? [...] 
Perquè no és com el coratge o com la saviesa, que són, cadascun en una part de la ciutat i la 
fan, el primer, coratjosa, i l’altre, sàvia. La temprança no actua així, sinó que s’estén 
simplement per tota ella, i fa cantar el mateix als més febles, als més forts i als mitjans, 
classificats com vulguis, per la seva intel·ligència, per la seva força, o pel seu nombre o per la 
seva riquesa o qualsevol altre criteri similar, de manera que amb tota correcció podem dir que 
és temprança aquesta concòrdia, aquest acord natural entre el superior i l’inferior, sobre quin 
element dels dos ha de governar, tant a la ciutat com a cada individu. 

Fragment 10 

La justícia 

—Ja hem vist tres coses a la nostra ciutat, si jo no m’equivoco: quina pot ser la cosa restant, 
per la qual la ciutat participa de la virtut? És evident que es tracta de la justícia [...]. Des del 
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principi, quan fundàvem la ciutat, hem proposat [...] que cadascú havia de tenir cura d’una sola 
cosa de les que afecten la ciutat, aquella per a la qual la naturalesa li hagi donat més aptituds. 
[...] I que certament la justícia és fer cadascú el d’ell i no dedicar-se a moltes coses, ho hem 
sentit de molta gent, i nosaltres mateixos ho hem repetit sovint [...]. Tanmateix, si calgués 
decidir quina d’aquestes tres [qualitats.: saviesa, coratge i temprança] preferentment, amb la 
seva presència, feia bona la ciutat, resultaria difícil de determinar si era la coincidència de 
magistrats i súbdits, o el manteniment de la concepció legal, entre els homes de guerra, del 
que és temible o no, o la vigilància i el seny entranyats entre els governants, o si principalment 
fa bona la ciutat el fet que li trobem dintre, en els infants, en les dones, els esclaus, els homes 
lliures, els professionals, els manats i els qui manen, el convenciment que cadascú, sigui el qui 
sigui, ha de fer només allò seu, sense barrejar-se en moltes coses [...]. Podem estar d’acord, 
doncs, que la justícia consisteix en la possessió i ús del que ens és propi i ens pertany? 

— Això mateix. 

—[...] Si un fuster prova de fer la feina d’un sabater, o si aquest la d’un fuster, o si es baraten 
mútuament les eines o els honors, o si un home sol intenta de fer els dos oficis, totes aquestes 
coses i d’altres similars trasbalsades, et sembla que danyaran molt la ciutat? 

—No gaire, va dir ell. 

— Ara que em penso que si un home d’ofici o un altre que és naturalment negociant, envanit 
pels diners, o per la gent, o per la força o per qualsevol altra cosa així, prova d’ingressar en la 
classe dels guerrers, o si un d’aquests últims prova de fer-se guardià o conseller, tot  i ser-ne 
indigne i aquests bescanvien llurs atributs i honors, o quan un de sol intenta d’exercir tots 
aquests càrrecs, en tal cas em sembla que també tu, aquests canvis i multiplicitat de funcions, 
veuràs que són la ruïna de la ciutat [...]. De manera que de la vària dedicació i dels intercanvis 
entre els de les tres classes podem dir-ne amb molta justesa i principalment: són un crim [...]. I 
el màxim crim contra la pròpia ciutat, diràs que és la injustícia? 

— Com no? 

 

Fragment 11 

Aplicació d’aquest coneixement a cada home en particular 

—Ara acabem la investigació que hem començat en la creença que si provàvem de veure la 
justícia en qualsevol cosa més grossa que la tingui en si, aleshores veurem més fàcilment què 
és en un individu concret. I aquesta cosa ens semblà que era la ciutat, i vet aquí perquè l’hem 
edificada amb la màxima excel·lència possible [...]. Doncs el que allà hem vist traslladem-ho a 
l’individu [...]. Doncs l’home just no diferirà en res de la ciutat justa en allò que és la forma 
essencial de la justícia, ans li serà igual [...]. I tanmateix, la ciutat ens sembla certament justa 
perquè dins d’ella hi havia tres llinatges de naturaleses que feien cadascuna la seva comesa: i 
ens sembla temperada, coratjosa i sapient per altres determinades condicions i qualitats 
d’aquests mateixos llinatges [...]. Doncs, bon amic, reputarem que l’individu que tingui 
aquestes mateixes formes essencials a la seva ànima es mereixerà amb raó els mateixos 
qualificatius que la ciutat quan les dites formes tinguin les mateixes condicions que les 
d’aquella [...]. No ens caldrà, per tant, reconèixer i molt, que a cadascun de nosaltres hi ha les 
mateixes formes de caràcters i maneres d’actuar que a la ciutat? A aquesta no li vénen si no és 
de nosaltres. Perquè fóra ridícul que algú sostingués que la fogositat, a les ciutats, no prové 
dels seus habitants [...] o cregués que l’amor a la saviesa entre nosaltres té per principal causa 
el paratge, o encara que l’amor als diners no es deu a l’avarícia dels fenicis o dels naturals 
d’Egipte.  

 



Unitat 3. La filosofia de Plató 

 

Pàgina 60 

 

Fragment 12 

Les parts de l’ànima 

—No serà doncs irracionalment que judicarem que això són dues coses, l’una diversa de l’altra. 
La primera amb la qual es calcula, l’anomenarem part racional de l’ànima, i la segona, amb la 
qual desitgem, i tenim gana i set, i resta com encisada per les altres passions, l’anomenarem 
part irracional i concupiscible, companya de plaers i d’algunes satisfaccions [...]. De manera 
que, amb això delimitarem dues formes dins la nostra ànima. Però la còlera, allò amb què ens 
enfadem, és un tercer element, o bé serà la mateixa naturalesa d’un dels dos? [...] No ens 
adonem que [...], sempre que les passions forcen algú contra el seu propi càlcul i ell s’insulta a 
si mateix i s’enfada contra el que, dins d’ell mateix, el violenta com si fossin dos que es 
barallen, la còlera es fa aliada de la raó d’un home així? Però crec que no pots dir que ella hagi 
fet causa comuna amb les passions quan la raó pronuncia que alguna cosa no pot ser feta; no 
pots dir que ho hagis notat en tu que t’ha passat, ni tampoc a algú altre [...]. I la fogositat serà 
diversa de la raó, o només una modalitat d’ella, de manera que a l’ànima hi ha no tres, sinó 
dues formes, el racional i el concupiscible? O bé tal com la ciutat la mantenien tres classes [...] 
així a l’ànima hi ha una tercera forma essencial, la fogositat, auxiliar del component racional, 
mentre que aquest no sigui destruït per una educació dolenta? 

 

Fragment 13 

Correspondència entre les parts de l’ànima i els estaments de la ciutat per explicar la virtut dels 
individus 

—Hem arribat raonablement a la conclusió que les diverses parts que hi ha a la ciutat també 
són a l’ànima de cada individu, i en el mateix nombre [...] Per tant, no serà ja forçós, 
certament, que si quelcom determinant fa la ciutat sàvia, l’individu també ho sigui, i pel 
mateix? [...] I això que fa l’individu coratjós fins a tal punt, això mateix fa la ciutat coratjosa fins 
al mateix punt? [...]. I em penso Glaucó, que direm que un home és just de la mateixa manera 
que la ciutat era justa [...]. I no hem oblidat de cap manera allò, que la ciutat era justa perquè, 
de les tres menes de gent que té, cadascuna d’elles fa el que li pertoca [...]. De tota manera cal 
no oblidar que cadascú de nosaltres serà just i farà el que li pertoqui només si cadascuna de les 
seves parts individuals fa el que li correspon [...]. Per tant, governar correspon a la part 
racional, perquè és sàvia i té previsió sobre tota l’ànima, i a la fogositat li correspondrà ser 
súbdita i aliada de la part racional [...]. I aquestes dues, pujades així, formades de debò en els 
seus deures, que han après, s’imposaran a la part concupiscible, la qual ocupa l’espai més gran 
de l’ànima, i és naturalment insaciable de diners; vigilaran doncs el concupiscible que no 
s’ompli dels anomenats plaers corporals, que no es torni gran i fort, i que ja no faci el que li 
pertoca, sinó que provi d’esclavitzar i governar el que per naturalesa no li correspon, i capgiri 
la vida de tots. [...]. I no seran aquestes dues parts les que vetllaran més bé per tota l’ànima i 
per tot el cos, la primera deliberant, la segona lluitant a favor d’ella obeint a la que regeix i 
complint el que decideixi mitjançant el coratge? [...] I anomenarem coratjós, segons aquesta 
última part, l’individu sempre que la seva fogositat salvaguardi, per mitjà de plaers i dolors, el 
que la raó dóna per terrible, o no [...]. I l’anomenarem savi per aquella petita part per la qual 
es governava a si mateix i ho proclamava tot, part que posseïa el saber del que convé a cada 
part, i al conjunt de les parts, que són tres [...]. No direm de tal home que és temperat per 
l’amor i l’harmonia d’aquestes parts, quan la que mana i les dues que obeeixen estan d’acord 
que la part racional ha de governar i no se li subleven en contra? 

—La temprança [...] de debò que no és pas altra cosa ni en la ciutat ni en l’individu. 
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Fragment 14 

Com es comportaria l’individu just educat en la ciutat justa: alguns exemples de la seva virtut 

—Si haguéssim de posar-nos d’acord, pel que fa a tal ciutat i pel que fa a l’home que ha pujat i 
s’ha educat semblantment a ella: et sembla que si aquest home hagués rebut en dipòsit or o 
argent, s’ho quedaria? Creus que algú sospitaria que el nostre home ho faria més que els qui 
no són com ell?  

—No ho sospitaria ningú. 

—I tindríem aquest home fora de sospita en cas de profanacions de temples, de robatoris, de 
traïcions a companys personals, o públicament a ciutats? 

—L’hi tindríem. 

—I no seria infidel de cap manera ni als seus juraments ni als seus altres pactes? [...] O sigui 
que els adulteris, la descurança dels propis pares, la indiferència envers els déus 
correspondran a qualsevol altre home més que no pas al nostre. 

[...] 

—És clar que sí. 

—En veritat tanmateix, la justícia tal com es mostrà, era una cosa d’aquesta mena, però no en 
les accions exteriors en relació a allò que pertany als homes, sinó en relació amb l’activitat 
autènticament íntima, de cara a l’individu mateix i al seu ofici, per tal com no permet que res 
en ell executi el que no li pertoca, ni que les diverses forces de la seva ànima s’interfereixin 
mútuament en llurs afers, sinó que assigna, a cada part, el que veritablement li correspon, i 
l’individu es domina i s’ordena, i és amic de si mateix, i es posa les tres parts en concòrdia 
ordenadament, com les tres notes principals  de l’escala musical, el to baix, l’alt i el mitja [...]. I 
ho enllaça Tot, i sigui com sigui, en surt un de tots, temperat i ple d’harmonia, i des d’aleshores 
en tot el que s’emprèn, tant si treballa per enriquir-se, com si té cura del seu cos, com si actua 
en política, o si negocia amb particulars té per justa [...] l’acció que manté i contribueix a 
realitzar aquest estat de l’ànima i té per saviesa el saber que inspira aquesta acció; 
contràriament anomena injusta l’acció que destrueix aquest estat, i ignorància l’opinió que 
inspira a questa acció. 

 

Fragment 15 

La injustícia de l’ànima 

—A continuació crec que cal examinar la injustícia [...]. ¿I no serà necessàriament com una 
revolució de les tres parts, i un posar-se on no et demanen [...] i una revolta d’una part contra 
el tot de l’ànima, perquè governi en ella la part a la qual no correspon, és a dir, aquella a la 
qual per naturalesa correspon de servir, i a l’altra no, perquè pertany a la classe governant? És 
això el que em penso que direm i afegirem que en la pertorbació i l’extraviament d’aquestes 
coses radiquen la injustícia, la intemperància, la covardia, la ignorància, ras i curt, tota la 
maldat. 

—Així és. 

—[...] Fer obra justa és disposar que les coses de l’ànima regeixin i es regeixin entre elles 
segons naturalesa, i cometre injustícia és disposar que regeixin i es regeixin contra la 
naturalesa per qualsevol altra cosa [...]. Doncs la virtut, pel que sembla, serà una certa salut, i 
bellesa, i bona disposició de l’ànima, i el vici una debilitat, una malaltia, una impotència [...]. De 
manera, que els capteniments honrats duen a l’adquisició de la virtut i els vergonyosos a la del 
vici. 
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Fragment 16 

La justícia com a camí preferible a la injustícia 

—Doncs em penso que ens resta examinar si es treu profit de fer obres justes, de promoure la 
bellesa, de ser just, i això tant si del qui ho és es veu o no es veu, o se’n treu de l’ésser injust, 
això ni si el qui ho és no en sigui castigat, o bé que es torni més bo si el castiguen. 

—Però, Sòcrates, [...] em sembla que és ridícula la investigació: si amb la naturalesa del cos ja 
destrossada ens sembla que no s’ho val de viure ni que tinguem tots els menjars i les begudes i 
tots els diners i tot el poder, si se’ns pertorba i destrueix la naturalesa d’això mateix que ens fa 
viure, s’ho valdrà de viure quan l’individu faci e que li passi pel magí, tret d’allò que el faria 
lliure de la injustícia i del malviure, i que li faria adquirir la justícia i la virtut, després que totes 
dues han aparegut certament tal com nosaltres les havíem descrites?  

[...] 

—Ara vine, per veure com és la maldat i les figures que presenta, que, pel que sembla, també 
això és digne de la nostra contemplació [...]. Crec que de presència de virtut només n’hi ha 
una, mentre que les del vici són infinites, però quatre les que cal que ressenyem [...]. Tantes 
com són les constitucions que tenen gènere distint, tantes probablement seran les menes 
d’ànima [...] Cinc menes de constitucions i cinc menes d’ànimes [...]. Aquesta mena de 
constitució que hem recorregut és una sola, però [...] rep dos noms. Si un home sol hi entra i es 
diferencia dels altres magistrats, això serà anomenat regne, quan són més d’un, aristocràcia 
[...]. D’això en dic un sol gènere, perquè tant si els seus components són diversos com si es un 
de sol, no tocaran res digne d’esment de les lleis de la ciutat, ja que havien gaudit de 
l’educació i de la formació que havíem descrit. 

 

C) República, Llibre VII 

En el cas de República VII, la selecció de textos no segueix exactament l’ordre expositiu 
platònic, sinó que s’ha fet una ordenació temàtica. 

 

Fragment 17 

El mite de la caverna (fragment final) 

—I si hagués de tornar a discernir aquelles ombres i a discutir amb aquells encadenats de per 
vida, quan encara tingués els ulls ofuscats i no pogués fixar la mirada, per a la qual cosa 
necessitaria un cert temps, no faria riure i es diria d'ell que ara torna amb els ulls malalts per 
haver pujat a dalt, i que no s'ho val ni tan sols provar de pujar-hi? I que aquell que provés de 
deslligar-los i de portar-los amunt, si poguessin enxarpar-lo amb les mans i matar-lo, el 
matarien? 

—Sí, és clar —va dir. 

 

Fragment 18 

Explicació i aplicació del mite  

—Tota aquesta imatge, estimat Glaucó —vaig dir—li—, cal que l'enllacis amb el que hem dit 
abans, la regió que ens és revelada per la vista, l'has de comparar amb l'estança de la presó, la 
llum del foc que hi ha en ella amb la força del sol, i si ara poses la pujada i la contemplació de 
les coses de dalt com l’ascens de l'ànima cap al món l'intel·ligible, no erraràs certament la 
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meva expectació, ja que és aquesta la que vols sentir [...]. El que, si més no, jo veig, ho veig 
així: al cim de tot el cognoscible, i encara amb un gran esforç, s'hi veu la idea del bé. Ara, quan 
ha estat vista, se la reconeix a l'acte com a causa de tot el que es bell i recte, per tal com 
genera en el món visible la llum i el sol [...], i en l'intel·ligible, ella és la proveïdora de veritat i 
intel·ligència. I comprenc que el qui ha d'actuar assenyadament en privat o en públic, cal 
absolutament que contempli aquesta idea. 

 

Fragment 19 

La importància de l'educació 

—En l'ànima de cadascú, hi ha el poder d’aprendre i l'òrgan adequat per fer-ho, i així com un 
ull, no pot girar-se des de les tenebres cap a la llum sinó és amb tot el cos, igualment ha de ser 
girar-se des d’allò que té gènesi amb tota l'ànima, fins que sigui capaç de suportar la 
contemplació d’allò que és, i el que és més clar del ser, que diem que és el bé: no és així? 

—Sí. 

—Per tant —vaig dir— l’educació seria l’art de descobrir la manera com serà més fàcil i eficaç 
que aquest òrgan es giri, una art, dic, no pas d'infondre-li visió, sinó de procurar que s'esmeni 
la que ja té, però que no s'adreça cap on cal ni mira on hauria de mirar [...]. Perquè l’home 
lliure no ha d’aprendre cap disciplina com un esclau; atès que els treballs corporals que es 
practiquen sota coerció no fan mal al cos, en tant que en l’ànima no hi queda res que 
s’aprengui coactivament. 

—És cert. 

— Llavors excel·lent amic, no obliguis per la força els nens en el seu aprenentatge, ans educa’ls 
jugant, perquè també siguis capaç de divisar aquelles coses per a les quals cadascú és més 
apte. 

 

Fragment 20 

Els filòsofs governants 

—Observa ara, Glaucó, que no serem injustos amb els filòsofs que han sorgit entre nosaltres, 
sinó que els parlarem amb justícia, en forçar-los a ocupar-se i tenir cura dels altres. Els direm 
[...]: “Però a vosaltres [els filòsofs] us hem format tant per a vosaltres com per a la resta de 
l’Estat, com els reis i els caps en els eixams, més ben educats i més perfectament que els altres, 
i més capaços de participar tant en la filosofia com en la política. Per tant, hem de tornar a 
baixar, cadascú quan li toqui, a la vivenda dels altres i us heu d'acostumar a mirar en la fosca; 
en habituar-vos-hi hi veureu deu mil vegades més bé que els d'allà, i reconeixereu cada imatge 
i el que representa, perquè haureu contemplat prèviament la bellesa veritable, i la justícia 
veritable, i el bé veritable. I així la ciutat serà habitada a la llum del dia, i no com entre somnis, 
com ara moltes ho són per gent que brega amb les ombres i que es barallen entre ells pel 
govern, com si governar fos una gran cosa. En tot cas la veritat és aquesta: la ciutat en la qual 
els qui es disposen a governar són els qui menys ho frueixen serà indiscutiblement la més ben 
administrada, i on hi haurà menys revoltes. I ocorrerà el contrari en aquella que tingui uns 
governants a la inversa.” 

—És molt cert. 

—[...] Em podries indicar —vaig preguntar — alguna altra vida que menyspreï els càrrecs 
polítics i que no sigui la genuïnament filosòfica?  

—No, per Zeus! —va dir—me ell. 
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—I cal tanmateix que, gens enamorats com estan del govern, hi vagin, perquè altrament els 
rivals en aquest amor els faran la guerra. 

 

Fragment 21 

El mètode dialèctic 

—I això, si més no, no ens ho discutirà ningú —vaig afegir—, si afirmem que, el que cada cosa 
és en si, això no hi ha cap altra mena d'investigació que provi planificadament de trobar-ho, 
sinó que totes les altres arts es refereixen o bé a les opinions dels homes i als seus desigs o bé 
a les gènesis o composicions, o bé a la cura del que neix i del compost; les restants tanmateix, 
de les quals reconeixíem que s'ocupen una mica del ser, la geometria i el que depèn d'ella, ens 
adonem bé prou que sí, somien el ser, però que, desperts, els és impossible d'arribar-lo a 
veure per tal com se serveixen d'hipòtesis que el deixen intacte, i no assoleixen de cap manera 
retre compte d'ell. Perquè quan el que ignorem és el principi, i la conclusió i la part intermèdia 
estan entreteixides amb el desconegut, quin recurs hi hauria perquè aquest encadenament es 
converteixi en saber? 

—Cap —declarà ell. 

—De manera —vaig dir jo— que només el mètode dialèctic va per aquest camí, perquè 
suprimeix així totes les hipòtesis i ateny el principi mateix, en el qual es confirma, i l'ull de 
l'ànima, realment tapat per una mena de llot bàrbar, l'estreba suaument i el fa pujar amunt 
[...]. Llavors, no ets del parer —vaig preguntar-li— que la dialèctica és la culminació de totes les 
assignatures, i que la tenim dalt de tot, i que sobre d'ella fóra un error posar-n'hi alguna altra, 
sinó que ella és la rematada de qualsevol docència?  

 

Fragment 22 

Qui ha d’estudiar dialèctica? Trets del filòsof governant i elements a tenir en compte en la seva 
educació. 

—Pel que resta, doncs—vaig fer-li—, és clar que hauran de ser naturaleses d'aquelles les que 
escollim, perquè s'han de preferir les més fermes i valentes, i, en la mesura del possible, les 
més ben fetes. Afegim que ens caldrà cercar no solament homes de costums nobles, valents, 
sinó que hauran de tenir una predisposició a aquesta educació de la seva naturalesa [...]. Han 
de tenir llestesa pel que fa a les assignatures, i que aprendre no els costi. Perquè en les 
assignatures difícils les ànimes s'acovardeixen més que els cossos en el gimnàs [...]. Cal cercar-
los de bona memòria, i incansables, i amants en tot sentit del treball. O de quina manera et 
creus que algú es prestarà a suportar un tan gran ensenyament i a culminar una cura tan 
grossa? [...] Per tant et caldrà —jo que vaig prescriure-li— que quant a això examinis entre els 
joves els qui són perseverants en els estudis, ferms en la guerra i observants quant a la resta 
de les lleis, i, aquests, quan hagin superat la trentena, tornar-los a seleccionar d'entre els ja 
escollits, conferir-los majors honors, i explorar, tot comparant-ho pel poder dialèctic, qui d'ells 
és capaç de prescindir dels ulls i dels altres sentits per a enlairar-se al ser en si i a la veritat. I 
aquí sí que el treball comporta moltes precaucions, oh amic! [...] I no serà una precaució 
important la de fer que no la tastin [la dialèctica] encara massa joves? Perquè em crec que no 
et passa per alt que els jovenets, quan per primera vegada han assaborit la controvèrsia, la fan 
servir com una joguina, l'empren com instrument de contradicció, i imitant els qui els refuten 
ells en refuten d'altres, i es diverteixen com cadells arrossegant i esqueixant amb raonaments 
cada cop el qui tenen més a prop [...]. De manera que tot el dit fins ara, ho ha estat per 
precaució, perquè només a naturaleses com cal i fermes podem confiar la dialèctica, i no al 
primer passavolant, perquè no hi arribi algú que no hi entengui res de res.  
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[...] 

—I quant temps haurem de deixar passar? 

—[...] Quan hagin fet cinquanta anys, els qui hagin sobreviscut i excel·lit en tot i per tot arreu 
en obres i en saber, els menarem ja a la cima, i els obligarem que mirin al seu davant amb l'ull 
de l'ànima i que contemplin el que per si mateix confereix la llum a tot, i quan hagin esguardat 
el bé essencial el facin servir per model per a mantenir-se ells mateixos, i els seus 
conciutadans, i la ciutat en bon ordre durant la resta de la vida, cadascú on li pertoqui, de 
manera que ells es dedicaran la major part del temps a la filosofia, però cadascun, quan per 
sorteig li correspongui, acceptarà els treballs dels afers públics, i s'encarregarà del govern en 
gràcia a la ciutat, no pas perquè amb això faci una cosa bella, però sí necessària. I així aleshores 
podran quan al seu torn n'hagin format d'altres i hagin deixat a la ciutat més guardians que 
ocupin el seu lloc, anar a viure a les illes dels benaurats. I, posat que la Pítia ho autoritzi, la 
ciutat, per la seva part, els bastirà monuments i els oferirà sacrificis com a genis benignes o, si 
més no, com a homes benaurats i divins. 

—Excel·lentment, Sòcrates —va dir—, ens has presentat els governants, a tall d'escultor ben 
hàbil. 

—Però també les governants, Glaucó —vaig observar—. Perquè em penso que, tot el que he 
dit, no ho he dit pas més per homes que per dones, ja que també entre elles n'hi ha moltes 
dotades de naturalesa suficient per a això. 

—D'acord —va dir—, perquè també les dones hauran de participar exactament igual en tot el 
dels homes, tal com ja ho hem exposat. 

 

Fragment 23 

El coneixement del Bé  

—Doncs pel que fa al bé, passa el mateix: el qui no està en situació de determinar, distingint-la 
de tota la resta per mitjà d'un raciocini, la idea del bé i el qui, tal com en un combat, no s'obre 
pas a través de tots els atacs, maldant en la lluita no per l'opinió sinó per l'essència, i no 
s'imposa per un raonament indiscutible, del qui es troba en aquestes condicions ni diràs que 
sap el bé en si ni cap altra mena de bé, sinó que, com sigui, ha arribat a fregar un ídol, una 
opinió, no un saber, i que, aquesta vida d'ara, la passa ensopit i somiant, i aquí no arribarà a 
desvetllar-se, perquè abans arribarà a l'Hades, on dormirà un son definitiu. 

 

Fragment 24 

Plató no pretén formular una simple utopia 

—I ara, què? —vaig dir— ¿Estem d'acord que el que hem dit de la ciutat i de la seva constitució 
no es limita a ser un desig piadós [castells en l’aire], sinó coses difícils, però tanmateix viables, 
com sigui, i no pas d'altra manera de com han estat dites: quan filòsofs veritables, un o més 
d'un, arribin al cim del poder de la ciutat, i menyspreïn els avantatges actuals, perquè els tenen 
per innobles, per un no res, i només apreciïn el que és recte i allò que se'n deriva, i la justícia 
com la cosa més sublim i necessària, i es dediquin a promoure—la quan s'adrecen a organitzar 
la seva ciutat [polis]? 
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