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1. Coordenades espacials i temporals 

 

Geogràficament, la Grècia antiga ocupava el territori de la Grècia actual més el que avui en dia 
són els territoris de la costa turca, Xipre, el sud d'Itàlia, Sèrbia, Albània, Macedònia i una part 
de Bulgària. En l'època d'Alexandre el Gran, les fronteres gregues s'estenien des de la costa 
mediterrània de la península ibèrica fins a Egipte i l'Índia. Durant la major part de la seva 
història en l'Antiguitat, no hi va haver en tots aquests territoris una unitat política. 

Cronològicament, es solen distingir les següents grans etapes en la història de la Grècia antiga: 

 Edat Fosca i Època arcaica: entre els segles XII i VI aC. 

 Època clàssica: entre el segle VI i el segle IV aC. Entre el 585, data en què Tales, el 

primer filòsof, va predir un eclipsi, fins al 323, any de la mort d'Alexandre el Gran. 

 Època hel·lenística: entre el segle IV aC i el segle I aC. Entre la mort d'Alexandre, el 
323, i la integració de Grècia en l'Imperi romà, en el 31 aC. 

2. El món del mite 

2.1. Homer i Hesíode 

La filosofia, en principi indissociable de la ciència, va néixer a Grècia, al segle VI aC. 

S’acostuma a parlar de l'origen de la filosofia com a origen del logos, és a dir, de la raó, de les 
explicacions racionals dels esdeveniments de la naturalesa i del comportament humà. 
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Abans del naixement de la filosofia, la funció explicativa que aquesta compleix li corresponia al 
mite. Un mite és un conjunt de narracions simbòliques, de marcat contingut emocional, que es 
proposa per explicar el món, l'acció dels déus i el comportament humà. Un prestigiós 
investigador del món grec l'ha definit així: "El mite és un relat tradicional que narra l'actuació 
memorable i exemplar d'uns personatges extraordinaris, en un temps inicial, prestigiós i 
llunyà." 

A la Grècia antiga, els poetes o rapsodes, ensinistrats en l'art de la memorització, transmetien 
els relats mitològics. La tradicional transmissió oral va desembocar durant el segle VII aC en la 
poesia èpica escrita d'Homer i Hesíode, durant segles els educadors del món grec. Homer va 
narrar en la Ilíada el setge de Troia i, en particular, l'episodi que enfronta Aquil·les amb Héctor. 
En la Odissea explica l’accidentat viatge que fa Ulisses per tornar des de Troia a la seva pàtria, 
Ítaca, on l'espera la seva esposa, Penèlope. Hesíode és l'autor de Els treballs i els dies, poema 
on descriu la societat rural i dóna consells pràctics als camperols. En la Teogonia explica, de 
manera sistemàtica, cosa que Homer no havia fet, la genealogia dels déus i les seves relacions. 

2.2. El mite de Prometeu 

Vegeu l’antologia de textos. 

2.3. Característiques generals del pensament mític 

Els trets més rellevants del pensament mitològic són els següents: 

 Déus, herois i homes. Els déus, els protagonistes dels relats mitològics, eren considerats 
éssers dotats de sentiments i desitjos. Es diferenciaven dels humans sobretot per la seva 
immortalitat. Els déus personifiquen forces i fenòmens naturals i també sentiments. Zeus, 
el pare dels déus, és el déu del tro, Posidó, el déu del mar; Demèter, la deessa de 
l'agricultura i de la fertilitat; Afrodita és la deessa de l'amor, etc. 

Els herois —fills d'un déu i d'un mortal— juguen també un paper important en la 
mitologia. Són exemples a imitar. El seu destí —normalment tràgic—els porta sempre a 
intentar superar la infranquejable frontera entre el diví i l'humà. 

Als éssers humans els correspon el paper de comparses. La seva història i el seu destí, igual 
que el curs dels esdeveniments naturals, no depèn d'ells, sinó del caprici dels déus. 

 L’esdevenir universal és, en gran part arbitrari, ja que depèn sobretot de la capritxosa 
voluntat dels déus. 

 L'acceptació de les explicacions mítiques no es basa en el fet que siguin racionalment 
demostrables. La força del mite s'ha de buscar en l'autoritat de la tradició i en el seu 
arrelament social. 

3. El pas del mite al logos 

3.1. L'explicació racional de la realitat 

Les explicacions que proposa la filosofia, les explicacions racionals, es caracteritzen, per 
contrast amb el registre mític, pels trets següents: 

 El pensament racional no recorre a divinitats o éssers sobrenaturals per explicar els 
fenòmens de l'Univers. El pensament racional introdueix la idea de naturalesa. 
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 El curs dels esdeveniments deixa de ser vist com una cosa arbitrari en la mesura que deixa 
de ser interpretat com el resultat del caprici diví. La naturalesa és l'àmbit de la necessitat, 
les coses succeeixen necessàriament, d'acord amb certes lleis. La raó humana pot i ha de 
descobrir aquestes lleis de la naturalesa. 

Hi ha dues actituds molt diferents davant la malaltia. Una actitud és la de considerar que la 
malaltia es deguda a la voluntat dels déus i que la curació només tindrà lloc si les ofrenes 
que es fan en el seu honor són del seu gust. És el que passa en el cant I de la Ilíada. Els 
grecs ofenen el sacerdot d'Apol·lo i són castigats per aquest déu mitjançant el seu arc i les 
seves fletxes. Així narra Homer una epidèmia de pesta en el campament dels grecs. Molt 
diferent és concebre la salut, com farà Hipòcrates (segle V aC), com un equilibri entre els 
diferents humors del cos: bilis, flegma, sang, bilis negra. La salut depèn de l'equilibri 
d'aquests quatre humors. La malaltia s'ocasiona pel desequilibri dels humors. La curació 
consisteix a restablir-ne les correctes proporcions —mitjançant sagnies, per exemple—. 

 La força de l'explicació racional no es basa en l'autoritat, en la tradició o en la seva vigència 
social, sinó en el fet que estigui recolzada en raons sòlides, en raonaments i en 
observacions empíriques. 

3.2. Pas gradual del mite al logos 

El primer canvi en la tradició mítica es produeix quan, amb Homer i Hesíode, la transmissió oral 
és complementada amb l'escriptura. Hesíode no es va conformar amb el desordre de les 
tradicions heretades i va provar de sistematitzar-les en la seva Teogonia. 

Quan al segle VI aC els filòsofs, els anomenats presocràtics, van proposar les primeres 
explicacions racionals, aquestes estaven en gran mesura encara impregnades del discurs 
mitològic. La genealogia dels déus, la narració del seu llinatge a partir de les deïtats més 
antigues, va ser substituïda per la genealogia de la realitat a partir d'un principi natural del qual 
tot procedeix. Les claus d'un i altre discurs són molt diferents, però l'esquema que subjau en 
tots dos és el mateix. Les primeres filosofies també comparteixen amb el discurs mitològic un 
fort to místic, clarament dominant, per exemple, en la concepció del coneixement com una 
forma de salvació de l'ànima. 

Ja al segle V aC, Plató, el gran iniciador de la filosofia, segueix utilitzant el mite com a recurs 
explicatiu i didàctic que li permet fer més comprensibles les seves teories. 

Encara avui el discurs mític i les seves claus formen part de molts dels nostres supòsits teòrics i 
vitals. 

3.3. Factors que expliquen el pas del mite al logos 

Són diverses les circumstàncies que van coincidir i van afavorir el sorgiment de la filosofia a 
Grècia entre els segles VI i V aC: 

 La privilegiada situació geogràfica de Grècia. Grècia, que és una península molt 
muntanyosa, està abocada al mar. És, a més, un lloc de trobada de les civilitzacions 
d'Orient i Occident. Això va posar en contacte els grecs amb diferents tradicions 
mitològiques, incompatibles entre si. La diversitat dels mites va portar a posar-los en 
dubte. 

 L'aparició de la polis. A la Grècia arcaica, en l'anomenada civilització minoic-micènica, 
l'organització política i territorial està centrada en els monumentals palaus —com el de 
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Cnosos— que són seu de les monarquies governants i actius nuclis econòmics. Aquesta 
forma d'organització és substituïda en els segles VI i V aC per la polis, la ciutat-estat. Cada 
polis és una unitat independent, cadascuna té la seva peculiar forma d'organització política 
i jurídica. A les polis es van consolidar les primeres formes de democràcia. L'assemblea de 
ciutadans —entre els quals no estaven inclosos els esclaus, les dones, els menors d'edat i 
els estrangers— van arribar a tenir un paper polític decisiu. En l'estructura urbanística de la 
ciutat, la importància de l'assemblea té el seu equivalent en la centralitat de l'àgora o plaça 
pública. El clima democràtic de les polis va afavorir el diàleg i el raonament en general. 

 L’aparició de l'escriptura fonètica cap a mitjan segle VIII aC. L'escriptura fonètica la van 
importar els grecs de Fenícia. La van modificar i millorar. La civilització minoic-micènica 
tenia una escriptura de tipus jeroglífic, el lineal B. Amb les invasions dòries, aquesta 
escriptura, que només coneixia una casta d'escribes, va desaparèixer. La nova escriptura 
fonètica que la va substituir permetia escriure tal com es parlava i així moltes més 
persones, no només els escribes, van tenir accés al saber escrit. D'aquesta manera, molts 
podien llegir els mites i reflexionar-hi. 

 La importació d'Egipte i Babilònia de tècniques geomètriques i astronòmiques. Els grecs 
van importar els avenços d'aquestes civilitzacions en el camp de la geometria i 
l'astronomia prescindint del seu contingut religiós. D'aquesta manera van poder comptar 
amb una representació de la realitat espacial i temporal on no intervenien els déus. 
L'astronomia, en particular, els va proporcionar un sistema eficaç d'orientació en l'espai —
imprescindible, per exemple, en la navegació— i en el temps —mitjançant l'establiment 
d'un calendari—. 
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Antologia de textos 

Text 1 

Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad. Urdió un primer engaño contra Zeus al 
realizar el sacrificio de un gran buey que dividió a continuación en dos partes: en una de ellas 
puso la piel, la carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey y en la otra puso los 
huesos pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían 
los dioses. Zeus eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había 
escogido los huesos. Desde entonces los hombres queman en los sacrificios los huesos para 
ofrecerlos a los dioses, pero la carne se la comen. 

Indignado por este engaño, Zeus privó a los hombres del fuego. Prometeo decidió robarlo, así 
que subió al monte Olimpo y lo cogió de la forja de Hefesto y consiguió devolverlo a los 
hombres. En otras versiones, Prometeo robaba las artes de Hefesto y Atenea, llevándose 
también el fuego porque sin él no servían para nada, y proporcionando de esta forma al 
hombre los medios con los que ganarse la vida. 

Para vengarse por esta segunda ofensa, Zeus ordenó a Hefesto que hiciese una mujer de arcilla 
llamada Pandora. Zeus le infundió vida y la envió por medio de Hermes a Epimeteo, el 
hermano de Prometeo, en cuya casa se encontraba la jarra (en otras versiones un baúl o una 
caja) que contenía todas las desgracias (plagas, dolor, pobreza, crimen, etcétera) con las que 
Zeus quería castigar a la humanidad. Epimeteo se casó con ella para aplacar la ira de Zeus por 
haberla rechazado una primera vez a causa de las advertencias de su hermano para que no 
aceptase ningún regalo de los dioses y quien en castigo sería encadenado. Pandora terminaría 
abriendo el ánfora, tal y como Zeus había previsto. En el fondo de la jarra estaba la esperanza. 

Tras vengarse así de la humanidad, Zeus se vengó también de Prometeo e hizo que le llevaran 
al Cáucaso, donde fue encadenado por Hefesto. Zeus envió un águila  para que se comiera el 
hígado de Prometeo. Siendo éste inmortal, su hígado volvía a crecerle cada noche, y el águila 
volvía a comérselo cada día. Este castigo había de durar para siempre, pero Heracles pasó por 
el lugar de cautiverio de Prometeo de camino al jardín de las Hespérides y le liberó disparando 
una flecha al águila. Esta vez no le importó a Zeus que Prometeo evitase de nuevo su castigo, 
al proporcionar la liberación más gloria a Heracles, quien era hijo de Zeus. Prometeo fue así 
liberado, aunque debía llevar con él un anillo unido a un trozo de la roca a la que fue 
encadenado. 

Tomado de Wikipedia 

Text 2 

En un principio mito y logos no se oponen —el logos es hierós logos: narración sagrada que 
recoge las gestas de los héroes y la vida de los dioses—. Poco a poco, el logos se va 
transformando [...]. Una serie de transformaciones sirvieron de condición de posibilidad para 
esta mutación. 

En primer lugar, el descubrimiento de la escritura. Con la invasión de los dorios, la antigua 
escritura silábica de los minoico-micénicos (lineal B), ejercida con fines de registro por una 
casta de escribas, desaparece. Hacia el siglo VIII, lo griegos recogen el alfabeto fenicio, lo 
modifican (dotándolo de vocales) e inauguran la escritura fonética. 
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La escritura fonética desplaza lo secreto y lo hace público: no es un registro en un código 
propio de los escribas, sino que permite escribir tal como se habla. Así, el paso de lo oral a lo 
escrito tiene una importancia fundamental en el nacimiento del logos. Añádase a lo anterior la 
incorporación del artículo neutro tò (lo), que permite un mecanismo de substantivación y 
abstracción (lo caliente, lo húmedo, lo bueno...) y la importación del papiro de Egipto (...), que 
posibilitaría la circulación cómoda de la escritura […] 

[En segundo lugar], las técnicas geométricas y astronómicas, importadas de Egipto y Babilonia 
por los primeros filósofos y despojadas de todo contenido religioso, permiten una ubicación 
laica del hombre en la realidad —un sistema de referencias continuo sobre el espacio y el 
tiempo[…]—. La geometría brindará un modelo de mecanismo de abstracción […]; la 
astronomía posibilitará un principio general de ubicación: en el espacio (por ejemplo, en la 
navegación) y en el tiempo (mediante el establecimiento de un calendario)». 

M. Morey, Los presocráticos. Del mito al logos. 
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