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1. Introducció  

1.1. El segle IV: de l'ascendència espartana al domini macedoni  

 

 

El segle IV va ser el moment d'apogeu de la democràcia grega. Ciutats com Chios o Tebes, que fins 
ara havien estat oligarquies, encara que moderades, van adoptar llavors formes de govern 
democràtic. Esparta, però, va retenir el seu peculiar sistema de govern i la seva tradicional política 
de defensa i promoció dels seus interessos més enllà de les seves fronteres. Fins al 371, Esparta va 
ser l'estat més poderós en la Grècia continental i a l'àrea de l'Egeu. Tanmateix, Esparta no estava 
acostumada, o no estava preparada, per practicar un imperialisme agressiu i va haver d'afrontar una 
fatal combinació de desbordament en l'exterior i d'extrema tensió social i política en l'interior. 

En el 386 Esparta va ser obligada a desistir de tota aventura militar que comprometés les àrees 
d'influència persa a la costa jonia i a acceptar una pau entre els estats grec imposada pel rei persa, 
Artaxerxes II. Aquesta pau —coneguda com "Pau del Rei"— va convertir a Esparta en l'àrbitre de la 
política a la Grècia continental. Les maneres imperialistes amb que va administrar aquesta 
privilegiada posició van provocar finalment la reacció conjunta de Tebes i Atenes. En el 371 l'aliança 
tebano-atenesa va obtenir una decisiva victòria en Leuctra que va significar l'eclipsi de l'ascendència 
espartana en el món grec. 

A mitjan segle IV es produeix un radical canvi d'escenari en la política de les ciutats-estat. Des del 
338, amb la derrota de la coalició d'Atenes i Tebes davant els exèrcits macedonis, la primacia política 
i militar correspon al regne de Macedònia, unificat llavors sota el comandament del rei Filip II. Per 
Filip el control de Grècia era un mitjà, i no una fi en si mateix. El seu objectiu últim era estendre el 
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seu domini cap a l'est, fins a absorbir si més no els extrems occidentals de l'imperi persa. 

Filip va ser assassinat en el 336. Li va succeir en el tron el seu fill Alejandro, que llavors tenia tan sols 
20 anys. En el 334, després d'assegurar el domini macedoni a Grècia, Alexandre es va embarcar cap a 
Àsia per completar la missió del seu pare. Els onze anys d'una campanya extraordinàriament àrdua i 
victoriosa el van portar molt lluny cap a l'est, fins a les terres del Punjab (l'actual Índia), convertint-lo 
en amo, no només del món grec de l’Egeu, sinó també de l'antic imperi persa de Cir i Dario . Mai va 
tornar a Pella, la seu de la capital administrativa de Macedònia. Corria el rumor, en el moment de la 
seva primerenca mort en Babilònia, en el 323, que tenia plans de noves i brillants victòries, cap al 
sud i cap a l'oest. 

1. 2. El preceptor d'Alexandre Magne i el Corpus aristotèlic 

Aristòtil (384-322 aC) va ser un adinerat ciutadà d'Estagira, una ciutat costanera de la península 
Macedònia de Calcis, a prop de l'actual Tessalònica. El seu pare, que va morir durant la infància 
d'Aristòtil, va ser metge a la cort de Filip.  

En el 367 Aristòtil va ser enviat a Atenes, a l'edat de 17 anys, per completar la seva educació en 
l'Acadèmia platònica. Va romandre allí fins a la mort de Plató, el 347, estudiant, escrivint i fent 
classes sobre un ampli repertori de temes filosòfics, tots ells arrelats en l'obra de Plató.  

Quan va morir el seu mestre, va abandonar Atenes per establir-se a Assos, a la costa jònia, on es va 
casar amb la filla d'un governant local, de la qual després tindria dos fills.  

En el 343, Filipo el va cridar a la cort macedònia perquè s'ocupés de l'educació del seu fill Alexandre. 
Aristòtil va romandre a Macedònia fins al 335, moment en què Alexandre havia ja assegurat el 
domini macedoni sobre Atenes i sobre la resta de Grècia. El filòsof va tornar llavors a Atenes, on va 
obrir la seva pròpia escola filosòfica, el Liceu, situada just a l'exterior dels murs de la ciutat. Durant 
els tretze anys següents va escriure i va donar classes al Liceu, fins que l'estiu del 323 va arribar a la 
ciutat la notícia de la mort d'Alexandre a Babilònia. L'amenaça d'una revolta antimacedònia a Atenes 
el va portar a traslladar-se a les possessions que la seva família posseïa a Calcis, a la costa nord de 
l'Àtica, on va morir l'any següent, a l'edat de 63 anys. 

Les fonts antigues ens parlen de diversos diàlegs escrits per Aristòtil, en la tradició dels de Plató, i 
d'altres obres dirigides al públic en general. D'aquests escrits, anomenats "exotérics", s'han 
conservat només algunes cites aïllades. Les obres d'Aristòtil que han arribat fins a nosaltres són els 
anomenats textos "esotèrics", textos de ciència i filosofia professional, escrits en una prosa sense 
adorns, plena de tecnicismes filosòfics. Són llibres adreçats a especialistes o estudiants avançats. 
Deriven tots ells tal com els coneixem de la col·lecció d'obres aristotèliques preparada a Atenes per 
Andrònic de Rodes a mitjan segle I aC. 

El Corpus aristotèlic (el conjunt d'obres d'Aristòtil que avui coneixem) s'inicia amb un Organon o 
"instrument" per a la investigació filosòfica, consistent en sis obres dedicades als estudis de lògica. 
Vénen després 29 obres dedicades a la natura i a la filosofia natural, incloent l'estudi dels animals i 
les plantes; segueix després la metafísica (el títol significa literalment "després de la física"), tres 
tractats ètics, diversos llibres sobre política, sobre el govern de la casa i l'estat (els llibres 
"econòmics"), un tractat sobre retòrica i un tractat —incomplet— sobre poètica. 

2. La lógica 

Aristòtil ha passat a la història, entre altres coses, com el primer sistematitzador de la lògica. De fet, 
les seves propostes en aquest camp, al costat de les aportacions dels estoics, han constituït 
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pràcticament tota la lògica fins al segle XIX. El mateix Kant, al segle XVIII, s'estranyava del mínim 
avanç de la lògica, des d'Aristòtil, contrastant amb el imparable avanç de la ciència a partir del 
Renaixement. 

Les obres de lògica d'Aristòtil (Categories, Sobre la interpretació, Primers analítics, Analítics 
posteriors i Tòpics) van ser agrupades en un conjunt anomenat Organon, que els filòsofs van 
interpretar tradicionalment com una propedèutica, una preparació per a la filosofia. Amb això 
pretenien recalcar que el coneixement de les lleis del raonament era fonamental, un pas previ, per a 
qualsevol estudi posterior i que calia estar en possessió de tal coneixement aquells que volguessin 
endinsar-se en el terreny de la filosofia.  

La lògica aristotèlica s'ocupa de l'estudi dels conceptes i de les categories  i a l’anàlisi dels judicis i de 
les formes de raonament, i presta especial atenció als raonaments deductius o sil·logismes, com a 
formes de demostració especialment adequades per al coneixement científic. 

3. Metafísica 

3.1. Un nom accidental 

Què és la metafísica? 

"Metafísica, en sentit general, és la investigació de la naturalesa, constitució i estructura de la 
realitat. El seu àmbit d'estudi és més ampli que el de la ciència, per exemple, que el de la física o fins 
i tot el de la cosmologia, ja que un dels seus temes tradicionals ha estat el de l'existència d'entitats 
no físiques, com Déu." 

The Cambridge Dictionary of Philosophy. 

"La metafísica pot ser entesa en un sentit més definit, com l'estudi de l'ésser com a ésser, és a dir, de 
les característiques més generals i necessàries que qualsevol cosa ha de tenir perquè sigui 
considerada com un ésser o una entitat. És freqüent usar el terme 'ontologia' en aquest sentit." 

The Cambridge Dictionary of Philosophy. 

 

Va ser Aristòtil qui va proposar per primera vegada la idea de la investigació metafísica. No obstant 
això, la paraula "metafísica" no procedeix d'Aristòtil i potser en el seu origen va ser més determinant 
l'atzar que cap altra altra cosa. Això no tindria més importància si el contingut dels llibres que 
Andrònic va posar després dels llibres de Física fora unitari. Però no és així. 

La Metafísica d'Aristòtil és, més aviat, un recull de textos d'extensions diverses, escrits en diferents 
moments de la vida de l'autor i on els lectors han trobat coses molt diferents, encara que potser 
complementàries.  

En alguns passatges, Aristòtil es refereix a una ciència —a una suposada ciència, diríem avui— que 
ha d'examinar què són realment les coses, si es consideren des d'un enfocament general i, per això, 
diferent del de les ciències particulars, com la Física. Aquesta suposada ciència es diria, molt més 
tard —al segle XVIII— "ontologia". En altres passatges, en canvi, Aristòtil parla del la ciència de 
l'ésser "en sentit propi i superior". D'aquesta ciència, o suposada ciència —la "teologia"—, s’hauria 
d'obtenir el coneixement de la causa última de l'univers. 

3.2. El problema de les categories i l'estructura de la realitat 

Per a Aristòtil, les arrels de l'ontologia estan en l'anàlisi lingüística. La investigació sobre el que les 
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coses realment són requeria, per a ell, examinar primer la manera com en parlem. Per començar, el 
verb "ser" és polisèmic. En grec, i també en català, té un ús existencial, i llavors equival a "existir", o 
"passar"—com quan diem "Això va ser l'any 1962"—. Cal diferenciar aquest ús existencial del seu ús 
atributiu o copulatiu, que es dóna quan assignem certa propietat a certa cosa o persona —com quan 
diem "L’Andreu és arquitecte"—. Però això no és tot. En el seu ús atributiu, el verb "ser" manté 
l'ambigüitat. Aristòtil insisteix que "ser es diu de moltes maneres". Aquestes diverses maneres de dir 
el verb ser en el seu ús atributiu són les categories. 

En grec, kategoría significa "predicat", i això fa veure quina idea tenia Aristòtil en ment en tractar 
d'aquest tema. Les diferents categories representen les diferents classes de coses que podem dir o 
predicar de les coses individuals o "aixós": d'aquest llibre que estic llegint, l'arbre que hi ha a la 
plaça, etc. Però els predicats s'atribueixen al subjecte mitjançant el verb "ser", diem que S, el 
subjecte, és P, que té certa propietat. I, per això, ordenar en classes els diferents tipus de predicats, 
és a dir, les diferents classes de valors que vaig poder prendre P, és, per a Aristòtil, la manera més 
clar de revelar la polisèmia atributiva del verb ser. 

 

Les categories aristotèliques 

Entitat  

Quantitat  

Qualitat  

Relació  

Lloc  

Temps  

Posició  

Estat  

Fer  

Patir  

Calias és un home  

Calias és de gairebé quatre colzes d'altura  

Calias és culte  

Calias és més alt que Fedó  

Calias és a la plaça del mercat  

Calias va estar l'any passat a Tebes  

Calias està assegut  

Calias va calçat  

Calias està empenyent  

Calias està sent empès 

 

En el llistat aristotèlic de les categories, hi ha una diferència fonamental entre la primera d'elles, 
l'entitat —en grec, ousía, de vegades traduïda també com a essència o substància—, i totes les 
altres, que no són sinó les diverses classes de propietats que poden tenir les entitats: propietats 
relatives a les seves qualitats, o a la quantitat, o a la relació o qualsevol altra de les categories.  

Ara bé, sota el nom de "entitat" hi ha dues nocions molt diferents: la d'entitat concreta i la d'entitat 
abstracta. L'entitat concreta —o, literalment, entitat primera— és una cosa singular, un això 
particular—diguem-ne, Calias, un imaginari amic d'Aristòtil—. L'entitat abstracta, o segona, reuneix 
el conjunt de trets que tenen en comú tots els individus que pertanyen a un mateix tipus o classe. 
L'entitat abstracta és l'espècie o el gènere, no l'arbre que va florir la primavera passada en el parc de 
davant de casa, sinó l'arbre en general, l'espècie —és un llimoner— o el gènere —és una planta—. 

L'entitat abstracta es pot predicar de la concreta, com quan diem que l'arbre que va florir la 
primavera passada és un llimoner. En canvi, l'entitat concreta no es pot predicar de res. En termes 
gramaticals, és, i ha de ser, subjecte i mai pot ser predicat. Hi ha trets o propietats que poden estar o 
donar-se en Calias, però Calias no pot estar o donar-se en una altra cosa. En rigor, doncs, l'entitat 
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concreta no és una categoria:, senzillament perquè no és ni pot ser un predicat. Tanmateix, s'entén 
allò que Aristòtil té al cap. En classificar els tipus de predicats —una operació que té a veure amb el 
llenguatge— estava pensant en els tipus de coses que hi ha a la realitat, i la cosa més important és la 
cosa individual, l'única que té existència independent i mereix el nom de ser o entitat. No podia 
deixar, doncs, de incloure-la en la seva classificació de les categories. 

3.3. El problema dels universals 

En la seva Metafísica, Aristòtil intenta donar resposta al que considera "el més difícil de tots els 
problemes": "què és l'ésser?", O, dit d'una manera menys dramàtica: "què és veritablement real en 
el món que ens envolta? " La seva primera resposta recull el punt de vista del sentit comú, que, en 
aquest punt, coincideix amb els resultats de l'anàlisi lingüística. El que realment existeix, les entitats 
veritables, són els éssers particulars, els animals i les plantes, les estrelles, els núvols, el Sol, els 
objectes que la nostra vida quotidiana, les persones que coneixem, amb els seus noms propis. 

És correcta la resposta del sentit comú? Plató, el mestre filosòfic d'Aristòtil, havia contestat 
negativament. Per a ell, les realitats vertaderes no són les coses del dia a dia, els objectes físics amb 
els quals estem familiaritzats a través de la percepció sensorial. Les realitats veritables són les idees 
o formes, el que, seguint a Aristòtil, hem anomenat "entitats abstractes o segones". La idea de 
cavall, o d'ésser humà, seria el conjunt de trets comuns a tots els individus que anomenem 
correctament cavalls o éssers humans, i aquests, els individus particulars, no serien sinó casos 
concrets o exemplificacions de la idea general. Plató va defensar que les idees estan fora del món 
dels sentits, ocupant un pla superior de realitat, un món de caràcter quasi-matemàtic, inespacial i 
etern, perfecte i sense canvis, i del qual les coses que percebem són còpies borroses, enganyoses i 
inestables. Plató estava convençut que el coneixement ple és possible. Però el coneixement ple, la 
ciència, només pot aconseguir-se mitjançant la contemplació racional de la veritable realitat, de les 
idees. Només el que és plenament, sense canvis ni alteracions, pot ser plenament conegut. 

Les entitats concretes, els éssers particulars —aquest arbre, aquella casa— són el punt de partida 
d'Aristòtil. La ciència, en la qual ell creia tant com Plató, té com a objectiu explicar la seva realitat. 
Però no és possible donar una definició o explicació dels individus. Només hi ha ciència dels individus 
—d'aquest cavall particular, de l'arbre del parc que hi ha davant de casa— si els enquadrem en les 
seves classes, en les seves espècies i gèneres. Només d'aquesta manera els individus particulars 
adquireixen l'estabilitat i el grau d'abstracció que requereix el saber. Per aquesta raó, en la 
Metafísica es diu que la realitat veritable és la forma o idea, allò que s'expressa en la definició: és a 
dir, les entitats segones de l'anàlisi lingüística. 

Potser Aristòtil no va aconseguir resoldre el problema de la naturalesa del nostre coneixement dels 
éssers particulars. Però, a diferència de Plató, no va duplicar la realitat. No afirma que l'entitat, en el 
seu sentit de forma o idea, existeixi per si mateixa. Les formes estan en les coses particulars, i només 
poden ser descoberta mitjançant el seu estudi. No poden ser concebudes com separades d'elles, o 
millor, només poden ser separada conceptualment, a través del pensament que coneix i defineix, i 
arriba, així, a constituir-se en ciència. 

4. La metafísica i el problema del canvi 

4.1. Tipus de canvi 

Com canvien les substàncies —les coses més bàsiques—? Aquesta és una qüestió clau, ja que és 
evident que les substàncies canvien. Els eleates havien dit que el canvi era impossible, però Aristòtil 
sostenia que era possible no només explicar com canvien les coses, sinó també per què. L'explicació 
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de com canvien les coses se segueix de la concepció aristotèlica de la substància, entesa en termes 
de matèria i forma. L'explicació de per què canvien se segueix de la seva teoria de la causalitat. 

Aristòtil va distingir dos tipus fonamentals de canvi, i en ambdós casos va donar una resposta al com 
i al perquè. 

 En el primer tipus de canvi, una substància canvia en alguna de les seves característiques. Un 
ésser humà envelleix, un arbre perd les seves fulles. Aristòtil diu que la substància, l'ésser 
humà o l'arbre, experimenta una transformació en alguna de les seves característiques, és a 
dir, en aquelles coses que són qualitats de la substància però que no són la seva essència. Un 
humà envellit és encara un humà. Un arbre sense fulles segueix sent un arbre. 

 En el segon tipus de canvi, cosa que no era arriba a ser. L'exemple favorit d'Aristòtil és el de 
l'estàtua. Al taller de l'escultor es treballa amb bronze. Després, un dia, hi ha una estàtua del 
déu Apol·lo. Com explicar aquest procés? La resposta que dóna Aristòtil consisteix en la seva 
caracterització de les substàncies com compostos de matèria i forma. 

4.2. Matèria i forma 

Un humà envellit segueix sent un humà, la seva característica 
essencial, la seva humanitat, roman en el procés de canvi. En el cas 
d'una estàtua de bronze, què és el que roman? D'on procedeix la 
estàtua, d'on ha sortit? De la matèria, del bronze, respon Aristòtil.  

 Matèria primera i matèria segona. La matèria de l'estàtua és 
el bronze, la figura determinada que li dóna l'escultor, allò que fa del 
bronze l'estàtua d'un déu, és la forma. Però el bronze en si mateix és 
també un compost de forma i matèria. La seva matèria és el coure i 
l'estany, els quals, al seu torn, són també compostos. La matèria, en 
definitiva, es pot analitzar fins arribar als quatre elements dels quals 
estan fets tots els cossos físics —avui diríem, fins arribar als 
elements químics bàsics—. Més enllà d'aquests quatre elements, 
només hi ha la matèria "primera", quelcom absolutament 

indeterminat, que manca en absolut de qualsevol característica que pugui ser definida i que 
per a Aristòtil no pot existir separadament d’algun tipus de forma que la defineixi. El bronze, 
el coure, l'estany són, per contraposició a la matèria primera, matèria segona o pròxima.  

 El concepte de forma. La forma determina la matèria, que no és encara res particular, per 
produir la substància. L'escultor ha cisellat la fusta i ha fet d'ella una columna. La forma 
defineix l'essència de l'objecte, de la substància, el que en ella hi ha d'universal: fa de la fusta 
una columna, una substància que té trets comuns amb altres substàncies, amb totes 
aquelles coses que correctament anomenem columnes. La matèria, en canvi, és el que hi ha 
de particular, de diferent en la substància. La matèria és, doncs, principi d'individuació: allò 
que distingeix una substància d'una altra és la matèria de la qual està feta. El que diferencia 
aquesta taula d'aquella és la matèria de la qual està feta cadascuna d'elles, no la forma, el 
que defineix a una i altra com taules: la forma, l'universal, és idèntica en ambdues. 

 Formes i idees. Però, les formes d'Aristòtil, no són potser el mateix que les idees 
platòniques? No, no és així. Les idees de Plató hi ha en el seu propi àmbit de realitat, les 
formes aristotèliques, no. A primera vista, sembla que el nostre món està en moviment 
constant i que no hi ha res estable ni permanent. No obstant això, la ment pot, mitjançant 
un procés d'abstracció, analitzar el flux continu de la realitat i trobar en el seu rerefons 
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determinats elements bàsics que no canvien. No són entitats que existeixen separades del 
món sensible, sinó entitats que són objecte d'una consideració mental separada. L'objecte 
individual sensible és l'únic que té una existència separada i plena. Per comprendre-ho, però, 
hem d’aïllar certes coses, aquelles que el defineixen com pertanyent a una classe d'objectes. 
És una estàtua del déu Apol·lo, té certs trets, que comparteix amb altres representacions del 
déu, i que ens permeten reconèixer la nostra estàtua de bronze com una estàtua d'aquesta 
divinitat i no d'altres. Aquests trets que caracteritzen a tots els exemplars d'una determinada 
classe de coses els descobrim després d'haver observat un bon nombre d'objectes sensibles 
semblants i haver reflexionat sobre ells. Els comprenem, doncs, diu Aristòtil, en percebre 
una forma que tots ells comparteixen, alguna cosa constant i immutable. 

 Forma substancial i formes accidentals. La forma substancial defineix a un individu 
particular com a membre d'una classe. Calias, l'imaginari amic d'Aristòtil, és un ésser humà, i 
aquesta és la seva forma substancial, que es correspon amb la noció d'entitat abstracta que 
sorgia en l'anàlisi de les categories. Calias, però, està definit, a més a més, per altres 
característiques: té certa edat, viu en determinat lloc d'Atenes, és bastant alt, etc. Totes 
aquestes característiques secundàries són per Aristòtil les formes accidentals: es 
corresponen amb totes aquelles coses que podem predicar de Calias, segons es mostrava en 
considerar les categories. 

4.3. Potència i acte 

Aristòtil va posar el canvi i la transformació en el centre de la seva filosofia. Però això l'enfrontava 
amb un dels problemes més característics del pensament grec: el problema plantejat pels qui havien 
negat tota possibilitat de pensar el moviment i el canvi. 

La solució d'Aristòtil al repte de Parmènides rau en el concepte d’allò que és en potència. Per 
Aristòtil un cosa podia tenir la capacitat d'estar en un estat determinat, o estar efectivament en 
aquest estat, i el canvi és només el pas d'un extrem a l'altre o, com diu Aristòtil, el pas de la potència 
a l'acte. Tot el que experimenta canvi passa de ser potencialment a ser en acte. Per exemple, un bloc 
de marbre pot ser potencialment una escultura d'un déu: arribarà a ser-ho, ho serà de fet o en acte, 
després del treball de l'escultor. Tot s'origina d’allò que és, d’allò que és en potència, tot i que 
encara no sigui en acte. 

L'element permanent que subsisteix a través del canvi és la matèria o substrat. La teoria de la 
potència i l'acte és inseparable de la concepció dels objectes com compostos de matèria i forma. La 
matèria és un substrat informe que, igual que un bloc de marbre destinat a convertir-se en una 
estàtua, no és aquest objecte (l'estàtua) fins que se li ha donat la forma. Aristòtil repeteix en 
nombroses ocasions la identitat de matèria i forma amb potència i acte. La matèria és potencialitat, 
la forma actualitat. 

4.4. La quatre causes 

La paraula que utilitza Aristòtil per referir-se a les causes significa en grec "responsable de" o 
"culpable". Aristòtil la fa servir per descriure tots els factors que han d'estar presents perquè s'origini 
alguna cosa, sigui de forma natural o artificial. El terme aristotèlic abasta, doncs, un camp més ampli 
que el de la nostra paraula "causa". Els factors als quals es refereix Aristòtil són de quatre classes: 
materials, formals, eficients (o motrius) i finals. Una explicació científica de qualsevol producte o 
esdeveniment natural (un ésser humà, per exemple) requereix que s’expliquin cadascun d'aquests 
factors. 
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 Causa formal. La forma és per a 
Aristòtil el model o patró que regula un 
procés de canvi. Un ésser humà té forma 
humana, i això vol dir més que el seu 
aspecte: un ésser humà té totes aquelles 
característiques bàsiques que comparteix 
amb els altres humans. En el procés de 
desenvolupament que ha seguit l'embrió fins 
a donar lloc al naixement d'un individu de la 
nostra espècie el model de les 
transformacions que s’han produït és la 
forma, la essència o universal que fa que 
aquest individu pertanyi justament a 
l'espècie humana. 

 La causa eficient. És el factor o 
esdeveniment que inicia el procés de canvi. 
És la responsable de l'inici de la 
transformació, en el sentit en què, per 
exemple, ser colpejat pel raig ocasiona la 
caiguda d’un arbre. La causa eficient d'un 
ésser humà són, per descomptat, els seus 
pares. 

 La causa final. És la més controvertida de les causes aristotèliques. Explica els processos de 
canvi en termes de finalitat o propòsit. 

En alguns passatges Aristòtil assenyala que les causes formal, eficient i final tendeixen a fondre’s en 
una, mentre que la causa material sempre queda a banda.  Li interessava a Aristòtil, sobretot, la 
causalitat natural. No obstant això, la producció artificial li va proporcionar material il·lustratiu molt 
útil, ja que en aquest cas els quatre aspectes de la causalitat poden distingir-se de manera més clara. 
Prenguem una àmfora per desar oli. La seva matèria és l'argila de la qual està feta; la seva forma, 
determinada figura geomètrica arrodonida amb dues nanses; la causa eficient, el terrisser que l'ha 
tornejat; la seva finalitat, la conveniència de guardar l'oli en algun tipus de recipient. En el cas d'un 
ésser humà, la seva matèria pot separar fàcilment de la resta, però i després? La seva causa eficient, 
uns éssers humans —els seus pares—, la formal, la seva condició d’ésser humà —és a dir, el fet de 
pertànyer a una espècie o classe d'éssers vius amb determinades característiques, la final —arribar a 
la maduresa com a ésser humà— són fàcilment superposables. Els diferents tipus de causes poden 
separar conceptualment, però de fet coincideixen totes en la figura dels pares. 

 La causa material. Cal assenyalar el seu caràcter relatiu. Considerem un cas simple: una 
esfera de bronze. El bronze és la matèria i l'esfera la forma que li ha imposat a aquesta. Però 
el bronze en si mateix és també un compost de forma i matèria. La seva matèria és el bronze 
i l'estany, els quals, al seu torn, són també compostos; la matèria, en definitiva, es pot 
analitzar fins arribar als quatre elements dels quals tots els cossos físics estan fets —avui 
diríem, fins arribar als elements químics bàsics—. Més enllà d'aquests quatre elements, 
només hi ha la matèria "primera", quelcom absolutament indeterminat, que manca en 
absolut de qualsevol característica que pugui ser definida i que per a Aristòtil no pot existir 
separadament d’algun tipus de forma que la defineixi. 
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4.5. Teleologia 

Són freqüents en l'obra d'Aristòtil les afirmacions que la naturalesa no fa (o produeix) res a l'atzar o 
sense una finalitat. La creença en les finalitats dels processos naturals com a element explicatiu 
fonamental fa de Aristòtil un teleologiste: és a dir, algú que explica les coses referint-les a la seva 
finalitat o propòsit. 

En defensar el seu punt de vista, Aristòtil introdueix el que el considera un argument analògic de 
molt pes. L'analogia s'estableix entre les operacions de la naturalesa i les de la tècnica humana. Una 
vegada admès que la tècnica ens dirigeix cap a una finalitat que està des del principi en la ment de 
l'artesà, Aristòtil sosté que la tècnica i la naturalesa són similars en el fet que en ambdues es mostra 
un progrés ordenat cap a la finalitat que és característica de cada procés considerat. A les nostres 
pròpies operacions, les fases anteriors es realitzen en la successió adequada pel propòsit que tenim 
d'arribar a un fi. Fem les coses per a aconseguir certs objectius o finalitats. Si considerem els 
processos naturals —especialment el naixement, el creixement i el comportament dels animals i les 
plantes—, podem veure que en tots els casos les fases anteriors condueixen al desenvolupament 
final, de la mateixa manera a com això passa en les operacions de la tècnica. Perquè la fusta es 
converteixi en un vaixell, és necessari un agent extern, l'home, l'artesà que des del principi dirigeix 
les seves accions en funció del disseny final que vol donar-li a la seva producció. Perquè una llavor es 
converteixi en un arbre no és necessari un agent extern: la finalitat, la forma final que tindrà l'arbre 
plenament desenvolupat, és intrínseca a la llavor. Aquesta no és, però, una diferència decisiva. 
Fonamentalment els dos processos són iguals, perquè tots dos mostren la mateixa subordinació dels 
mitjans a la finalitat. 

Una explicació causal contemporània posa la causa d'alguna cosa abans de l'esdeveniment que es 
vol explicar. Quan inflo la llanta d'una bicicleta, l'aire que hi ha en ella s'escalfa perquè he 
incrementat la pressió. Aquest és un exemple d'aplicació de les lleis de Boyle, segons les quals el 
canvi de pressió d'un gas causa canvis en la seva temperatura. Les explicacions teleològiques situen 
la causa d'alguna cosa després de l'esdeveniment que es vol explicar. He agafat un autobús per anar 
al cinema. Per explicar el viatge, identifico la causa en la meva assistència al cinema, una cosa que es 
produeix després del viatge d'autobús. 

4.6. El Cosmos i el Motor immòbil 

La cosmologia d’Artistòtil data de les primeres fases de desenvolupament del seu pensament i es pot 
observar en ella una clara influència platònica. En les seves obres Sobre el cel i Sobre la generació i la 
corrupció, així com en alguns llibres de la Física, s'exposen les seves idees fonamentals sobre aquest 
tema. L'univers, que és finit i etern, es troba dividit en dos mons, el sublunar i el supralunar, cada un 
d'ells amb característiques ben diferents. Es reprodueix així, en certa manera, el dualisme platònic.  

El món sublunar, en efecte, està format pels quatre elements (terra, aigua, aire, foc) i sotmès a la 
generació i a la corrupció, és a dir al canvi i al moviment.  

El món supralunar, per contra, està format per una matèria especial, incorruptible, l'èter o quinta 
essència, que només està sotmès a un tipus de canvi, el moviment circular, que, igual que Plató, 
Aristòtil considera una forma perfecta de moviment. 

La Terra, que és una esfera immòbil, és al centre de l'univers i, al voltant d'ella, encastats en esferes 
concèntriques i transparents, giren els altres astres i planetes, arrossegats pel gir de les seves 
esferes. El conjunt de moviments del cosmos es degut a un Primer Motor, que roman immòbil i 
actua directament sobre l'última esfera, més enllà de la qual ja no hi ha res, l'anomenada esfera de 
les estrelles fixes (es suposava que les estrelles estaven incrustades, fixades, en aquesta esfera). 
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L’esfera de les fixes és moguda directament pel Motor Immòbil i transmet el seu moviment a totes 
les altres esferes i al món sublunar. 

La necessitat d'afirmar l'existència d'un Primer Motor Immòbil. Es segueix d'un dels principis més 
bàsics de la física aristotèlica. Aquest principi afirma el següent: "Tot el que es mou és mogut per un 
altre." El món sublunar dels quatre elements és mogut per l'esfera de la Lluna, aquesta, per la 
immediatament superior, i, en darrer terme, el conjunt del univers per l'esfera de les estrelles fixes. 
Ara bé, argumenta Aristòtil, la sèrie de motors que són al seu torn moguts no pot ser infinita. És, per 
tant, necessari postular l'existència d'un Primer Motor, no mogut per cap altre: és a dir, un Motor 
Immòbil. 

Característiques del Primer Motor. 

 És etern, com el moviment i com el temps. 

 És acte pur i forma pura. El Motor Immòbil no pot ser material, ja que existeix fora del 
cosmos, i fora del cosmos no hi ha matèria. És forma pura, sense barreja de matèria, i, per 
tant, acte pur, sense barreja de potència. Atès que forma i acte són principis de perfecció, 
aquest Primer Motor és l’ésser més perfecte, és la divinitat, l'objecte d'estudi de la filosofia 
primera o Teologia. 

 És immòbil. El Primer Motor no mou com a impulsor, mecànicament: només per contacte es 
pot moure d'aquesta manera, i el Motor Immòbil, en ser immaterial, no pot entrar en 
contacte amb res. Només pot moure com a causa final, com meta o fi, com a objecte 
d'Amor, apetència o tendència. Totes les coses aspiren a la perfecció, a realitzar les seves 
potencialitats. Les esferes celestes aspiren a la perfecció de la plena divinitat. I aquesta 
aspiració mou el cosmos. I també així s'explica el moviment i el canvi del món sublunar, on 
habiten els éssers humans. 

5. La psicologia 

5.1. La psicologia com a saber i el concepte d’ànima 

 La Física d'Aristòtil. La Física va ser per a Aristòtil l'estudi del moviment en el sentit de canvi 
de lloc. Entesa així, la física aristotèlica coincideix parcialment, almenys pel seu objecte 
d'estudi, amb la Física tal com s'entendria aquesta disciplina a partir de la Revolució 
científica del segle XVII. Tanmateix, en la seva Física, Aristòtil no es va limitar a considerar el 
moviment local, sinó que es va proposar explicar el conjunt de processos de canvi i 
transformació en el món sublunar. 

El terme naturalesa (en grec, physis) manté en Aristòtil el seu sentit originari: la naturalesa és allò 
que brolla, allò que sorgeix, que surt a la llum o apareix. La natura és una manera de ser de les coses, 
el principi que aquestes tenen de moviment i de repòs, de transformació i de desenvolupament. I 
això és justament el que constitueix el camp d'investigació de la Física. 

La física aristotèlica engloba, per tant, temes per a nosaltres tan diversos com l'estudi del moviment 
en sentit estricte —entès com a canvi de lloc—, la descripció del cosmos, l'anàlisi de diferents 
qüestions relacionades amb els éssers vius —qüestions que avui correspondrien a la biologia— o la 
investigació sobre l'ànima. 

 El concepte d'ànima. La psicologia d'Aristòtil, tal com està exposada en el seu tractat Sobre 
l'ànima, forma part, per tant, dels escrits físics del filòsof. Que sigui així, s'entén 
immediatament per la forma en què Aristòtil va definir l'ànima: l'ànima és la forma 
substancial d'un ésser viu —no només d'un ésser humà—, és allò que fa que un cos sigui un 
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cos viu, un organisme, diríem avui. L'ànima és per als éssers vius la seva naturalesa, el 
principi interior que explica el seus canvis i transformacions; allò que li permet desenvolupar 
les seves funcions vitals. Avui diríem: l'ànima és el principi vital dels organismes. 

5.2. Diferències respecte del plantejament platònic 

Plató Aristòtil  

L'ànima és principi de racionalitat  L'ànima és principi de moviment i vida 

La unió ànima / cos és accidental, gairebé 
antinatural 

La unió ànima / cos és substancial 

L'ànima és immortal L'ànima individual és mortal 

L'ànima és exclusiva de l'home  Tot ésser viu, pel fet de ser-ho, té ànima 

 

5.3. Les tres ànimes. Enteniment agent i pacient 

 Les tres ànimes. Aristòtil, d'acord amb la definició donada, considera que tot ésser viu té, pel 
fet de ser-ho, la seva pròpia ànima. No obstant això, no tots els éssers vius —plantes, 
animals i homes— tenen el mateix tipus d'ànima ja que no tots tenen les mateixes capacitats 
i funcions. Per explicar les diferències específiques entre les classes d'éssers orgànics, 
Aristòtil va distingir tres tipus d'ànima: 

o Ànima vegetativa. És l'única present en el món vegetal. Les seves funcions són el 
creixement, la nutrició i la reproducció. 

o Ànima sensitiva. Suposa un nivell biològic més complex. La tenen els animals, que 
també tenen ànima vegetativa. La seva funció específica és la sensació. 

o Ànima intel·lectiva. L’ànima intel·lectiva és pròpia tan sols de l'ésser humà, que 
posseeix també els altres dos tipus d'ànima. La distinció entre tipus d'ànima en 
l'ésser humà és vàlida només a efectes d'anàlisi. L'ànima, com a forma substancial 
de l'ésser humà, és única, encara que hi puguin distingir-se els nivells vegetatiu, 
sensitiu i racional indicats. 

 Els sentits i el "sentit comú". Per a Aristòtil, que havia rebutjat les idees transcendents del 
platonisme, la font de tot el coneixement està en les sensacions. A més de les sensacions 
que ens proporcionen els cinc sentits (tacte, vista, etc.), Aristòtil va descriure i classificar el 
que ell anomenava "sensacions comuns", que es corresponen amb el moviment, la figura, el 
nombre la grandària i el temps. Aquestes "sensacions comuns" són percebudes per un 
"sentit comú" i no per algun dels sentits que ell denominava especials (gust, tacte, olfacte, 
vista i oïda). El "sentit comú" és també responsable de la imaginació, la memòria i la 
predicció. Al sentit comú també li atribuïa la facultat de dormir i de somiar. 

 L'abstracció. Només l'intel·lecte humà pot partir de les sensacions i assolir l'universal, el 
concepte. Ho fa a través d'un procés que Aristòtil anomena "abstracció": a través de 
l'abstracció la ment (l'ànima intel·lectiva) és capaç de separar la forma que comparteixen els 
individus d'una mateixa classe, la forma substancial que justament fa que aquests individus 
pertanyin a una classe determinada i no a una altra. 

 Enteniment pacient i enteniment agent. A propòsit del procés abstractiu, Aristòtil va 
diferenciar dues funcions de l'intel·lecte: una pacient o passiva, una altra agent o activa. A 
l'enteniment pacient li correspon rebre i conservar el conjunt de dades i imatges que 
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proporcionen els sentits. Actua com un receptacle sobre el qual opera l'enteniment agent. 
L'enteniment agent dóna forma a les sensacions, les relaciona entre si, les universalitza, 
prescindint de l'accidental i quedant-se amb l'essencial, amb la forma. És la part pròpiament 
pensant de l'ànima. 

 La immortalitat. S'ha discutit si Aristòtil acceptava algun tipus d'immortalitat de l'ànima 
intel·lectiva Sembla clar que no respecte a les funcions vegetativa i sensitiva, que no tenen 
sentit separades del cos, i també ho sembla pel que fa a la part intel·lectiva, en la mesura, si 
més no, en què es manté en Sobre l'ànima la concepció de la substància i, per tant, la 
impossibilitat de l'existència separada de les formes, que constitueix el nucli de la crítica a la 
teoria de les idees de Plató. La qüestió, però, s'enfosqueix quan tracta Aristòtil la part activa 
de l'enteniment, de la qual diu que és immortal. És una simple metàfora en relació amb la 
"immortalitat" de l'activitat intel·lectual de l’ésser humà? El tema serà discutit , entre 
d'altres, pels averroistes llatins, els quals consideren que Aristòtil es refereix a un 
enteniment en acte pur que s'identificaria amb Déu, però no l'enteniment individual, que 
seria mortal. Sant Tomàs d'Aquino mantindrà una opinió diferent i considerarà que del 
silenci aristotèlic respecte a la immortalitat individual de l'enteniment agent no se segueix la 
seva negació. 

6. L'Ètica i la Política 

6.1. L’Ètica: la felicitat i la virtut 

Parlar d'Ètica és el mateix que parlar de valors —és a dir, dels criteris que han de permetre jutjar 
l'acció dels éssers humans—. Ara bé, per a Aristòtil, igual que per a Plató, tot valor és social. Els 
valors no són creacions d'un individu concret, sinó de la col·lectivitat, i tenen sentit tan sols en la 
mesura que hi reverteixen. Hi ha, doncs, una estreta vinculació entre l'Ètica i la Política: qualsevol 
valor ètic, vàlid per a un individu, és, alhora, un valor social i polític, vàlid per a la col·lectivitat. No es 
pot viure, diu Aristòtil, fora de l'Ètica, de la mateixa manera que no és possible viure fora de la 
política i de la Societat. 

 La felicitat. Segons Aristòtil, en la seva obra més important sobre el tema, l'Ètica a Nicòmac, 
l'objectiu de tota acció humana és la felicitat: tots volem ser feliços, tendim a aquest estat. 
Ningú actua per perjudicar-se a si mateix. Molt bé, però què és la felicitat? Per Plató no era 
altra cosa que el coneixement de la idea absoluta de Bé, el valor suprem. També per Aristòtil 
la felicitat humana troba la seva plena realització en l'ideal de vida teorètica, encara que no 
es tracti ja de la contemplació de les idees per després viure justament d’acord amb elles, 
sinó de fer ciència. És clar que l'enfocament aristotèlic i el platònic són, en el fons, 
coincidents. No obstant això, Aristòtil no recull el ascetisme platònic: el cos no és per a ell la 
presó de l'ànima, el seu benestar té també una part gens menyspreable en la felicitat perquè 
els béns corporals i materials ajuden a assolir-la. 

 Més enllà del intel·lectualisme moral. Sòcrates al l'intel·lectualisme moral donava per fet 
que era suficient conèixer el bé per practicar-lo. Aristòtil entén que la raó i el coneixement 
juguen en el domini ètic un important paper orientatiu. Afirma, però, que tot comportament 
moral és una qüestió d'elecció. I ja que hi ha elecció, som responsables d'allò que hem triat. 
En altres paraules, perquè actuem virtuosament és necessari que, a més de la raó, 
intervingui la voluntat. Però això suscita encara una altra qüestió: què és la virtut? 

 Definició del terme “virtut”. La virtut és, sobretot, l’hàbit que s'adquireix per la repetició 
dels actes. És una manera de ser humà que el mateix ésser humà crea. Els impulsos, 
sentiments i passions —en general, la part apetitiva o concupiscible de cada un de 
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nosaltres— es caracteritzen per la seva tendència a l'excés: el luxuriós tendeix massa als 
plaers sexuals, el colèric a cridar i enfadar-se amb massa facilitat, l’avar a retenir 
excessivament els diners. Podríem dir que els nostres impulsos ens porten a transgredir els 
límits i a caure en el que comunament s'anomena "vici". I això, tant per excés com per 
defecte: tan "viciós" és el iracund com el apocat. Li correspon a la raó corregir aquesta 
tendència i assenyalar el punt mitjà entre dos excessos: la virtut no és covardia ni temeritat, 
sinó valor. Per això Aristòtil defineixi la virtut com el "terme mitjà" entre dos extrems. 

6.2. L’animal polític 

El primer que cal tenir en compte en parlar de la Política aristotèlica, tal com ell la va presentat en el 
seu tractat titulat Política, és que les seves especulacions sobre aquest tema parteixen sempre del 
concepte de polis, és a dir, del model clàssic d'Estat en la cultura grega. Aristòtil és, de fet, l'últim 
teòric de la polis: la seva obra correspon històricament a l'emergència d'un nou ideal polític, 
representat per l'imperialisme expansionista d'Alexandre el Gran. 

El centre de la reflexió política d'Aristòtil és, per tant, la polis, i en relació a ella cal observar el 
següent: 

 Origen de la polis. La casa —la família— és la comunitat natural que es constitueix per 
satisfer les necessitats quotidianes de l'home —l’abric, l’aliment, etc.—. Per satisfer les seves 
necessitats no quotidianes —ajuda mútua, defensa comuna, etc.— es constitueix el poble o 
conjunt de cases. I un conjunt autosuficient de pobles dóna lloc, finalment, a la polis: la 
ciutat, però no només un casc urbà, sinó una comarca o cantó, que pot incloure un nucli 
urbà, però que en qualsevol cas no es redueix a ell. 

 La polis existeix per naturalesa. Els sofistes havien ensenyat que la polis és el resultat d'un 
pacte o acord entre els homes: per tant, quelcom convencional i artificiós. Aristòtil s'oposa 
rotundament a aquesta concepció en afirmar repetides vegades que la polis existeix per 
naturalesa. La seva argumentació sobre aquest tema està presidida pel seu enfocament 
teleològic. L’ésser humà, diu, ha de viure en una polis per desenvolupar-se plenament com a 
humà. Les formes inferiors d'organització social, el poble i la família, es desenvolupen cap a 
certa finalitat, l'agrupació en unitats superiors o polis. Aquesta és, doncs, causa final: i, per 
tant, expressa l’essència o naturalesa de tot el procés. 

Encara que resulti xocant, del que s'ha dit es segueix, no només que la polis existeix atesa la  
naturalesa humana, sinó també que per naturalesa és anterior i més important que l'individu i la 
família: "La ciutat és anterior a la casa i a cada un de nosaltres, perquè el tot és necessàriament 
anterior a la part; en efecte, destruït el tot [del cos], no hi haurà ni peu ni mà, si no és equívocament, 
com es pot dir mà a una pedra: una mà morta serà alguna cosa semblant [. ..]. És evident, doncs, que 
la ciutat existeix per naturalesa i és anterior a l'individu, perquè si l'individu separat no es basta a si 
mateix, passarà com amb les altres parts en relació amb el tot "(Política, I, 1253). 

 L'home és un animal polític (zoón politikón). El fragment que es cita en el paràgraf anterior 
continua així: “Qui no és capaç de viure en societat o no necessita res per la seva 
autosuficiència no forma part de la ciutat, sinó que és una bèstia o un déu”. L'home és una 
ser fet per viure en societat: anomenarem bèstia o déu a qui pugui prescindir de la 
comunitat. Ser membre d'una polis, com parlar o tenir ulls, és part de la naturalesa humana. 
És cert que hi ha altres animals socials: per exemple, les abelles. Però l'home és encara més 
social que elles ja que la naturalesa no fa res en va, i ella ha estat la que ha donat a l'home el 
llenguatge. Els altres animals tenen veu (phoné) i amb ella poden expressar-se i comunicar el 
seu plaer i el seu dolor, que sempre és quelcom subjectiu. Però els homes tenen, a més, 
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capacitat lingüística, poden parlar, i així comunicar-se uns amb altres i discutir i posar-se 
d'acord sobre el just i l'injust, el que convé i el perjudicial. Aquest acord es plasma 
precisament en les lleis de la ciutat. L'home té per naturalesa la capacitat lingüística, i 
aquesta només té ús i funció adequats en la convivència política. 

 Els membres de la polis: els ciutadans. Parlant sobre el just i de l'injust al llarg del temps els 
ciutadans arriben a un acord bàsic, la constitució que dóna forma legal a la ciutat. Però, qui 
són els ciutadans? No, per descomptat, tots aquells sense els quals no podria existir la ciutat, 
és a dir: les dones, els artesans, els esclaus, etc. Tots aquests no són ciutadans, sinó 
elements subordinats. Ciutadans són els que tenen dret a participar en l'administració o en 
el govern de la ciutat. Qui siguin ciutadans exactament depèn de la constitució de cada polis, 
però en la pràctica s'entén que és ciutadà qualsevol home els pares del qual també ho 
siguin. 

6.3. Les formes de govern 

Plató havia descrit dues vegades, a la República i a Les lleis, la seva ciutat ideal. Aristòtil, com a bon 
deixeble seu, va dissenyar també el seu model, i això és el que va fer als llibres primerenques de la 
Política. No obstant això, la importància que Aristòtil té en la història del pensament polític no rau 
en els esborranys utopistes de la seva joventut, sinó en la seva investigació empírica i desenganyada 
de la realitat de la polis. Al llarg de la seva vida, l'actitud d'Aristòtil va passar del utopisme idealista, 
característic de Plató, a la freda observació dels fets, típica de Tucídides. 

Aristòtil i els seus ajudants del Liceu van tractar de reunir totes les constitucions escrites de les polis 
gregues i determinar la seva evolució històrica, les seves institucions de govern i les seves lleis. Per a 
cada ciutat havia estava previst dedicar una monografia exhaustiva. El mateix Aristòtil se’n va ocupar 
d’algunes. Tots aquests treballs, però, s'han perdut, excepte un: el dedicat a la Constitució d'Atenes. 

En els llibres tardans de la Política —els llibres IV, V i VI— es planteja la qüestió de decidir quin és el 
millor sistema polític. Aristòtil no pensava, com Plató, que es tractés de partir d'un model teòric ideal 
i vàlid per ser aplicat en tots els casos concrets. Més aviat es tractava de tenir en compte les 
diferències històriques, geogràfiques i de tot tipus que fan de cada ciutat quelcom singular, i trobar 
per a cada cas la forma de govern adequada. 

Des d'aquesta perspectiva, Aristòtil constata l'existència de tres formes bàsiques d'ordenació social: 

 La monarquia: govern d'un sol home, el més noble, que governa amb el consentiment del 
poble i respectant les lleis. És, en teoria, la millor forma de govern. 

 L'aristocràcia: govern dels ciutadans millors, elegits pels de millor llinatge entre ells 
mateixos. És el millor govern en la pràctica, és a dir, el millor si es té en compte com són en 
realitat els homes. 

 La democràcia moderada: govern de tots els ciutadans, però sotmesos a les lleis. En contra 
del Plató de la República, Aristòtil afirma que aquesta forma de govern pot triomfar en 
alguns casos —sempre que el poble sigui adequadament educat—. 

Malgrat les seves preferències personals, Aristòtil considera que les tres formes d'organització 
podrien resultar positives si no cauen en el risc de beneficiar a un determinat sector social en 
perjudici del conjunt. En aquest cas: 

 La monarquia esdevé una tirania: govern d'un sol home, que s'ha fet amb el poder amb 
violència i governa sense el consentiment del poble i sense respectar les lleis: l'organització 
social beneficia en aquest cas tan sols el tirà. 

 L'aristocràcia passa a ser oligarquia: govern dels ciutadans més rics i que només a ells 
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beneficia. 

 La democràcia moderada passa a ser democràcia extrema o demagògica: govern de tots els 
ciutadans sense respecte a les lleis; en la pràctica, govern dels demagogs, que agiten als 
pobres, que són la majoria. 

Aquests tres casos representen formes desviades o injustes de govern; formes no dirigides per la 
virtut i que no compleixen amb la finalitat de tot Estat: la de promoure la virtut entre els ciutadans, 
fer possible la pau civil i facilitar la vida intel·lectual. 
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Antologia de textos 

 

Text 1 

En cuanto a este estudio, en cambio, no es que una parte estuviera previamente elaborada y otra 
no, sino que no había nada en absoluto. En efecto, la educación impartida por los que trabajan a 
sueldo en torno a los argumentos erísticos sería más o menos semejante al estudio de Gorgias: pues 
daban a aprender de memoria, los unos, enunciados retóricos y, los otros, enunciados 
interrogativos, en los que creían respectivamente, unos y otros, que acostumbraban a caer la 
mayoría de argumentos. Por ello la enseñanza, para los que aprendían de ellos, era rápida, pero sin 
técnica: pues dando, no la técnica, sino lo que se deriva de la técnica, creían estar educando, como si 
uno, declarando que va a transmitir el conocimiento de cómo no hacerse daño en los pies, no 
enseñara, ni la técnica de hacer zapatos, ni de dónde procurárselos, sino que diera muchos tipos de 
calzados de todas clases: pues éste contribuiría a una cosa útil, pero no transmitiría una técnica. 
Sobre las cuestiones de retórica existían ya muchos y antiguos escritos, mientras que sobre el 
razonar no teníamos absolutamente nada anterior que citar, sino que hemos debido afanarnos 
empleando mucho tiempo en investigar con gran esfuerzo. Y, si después de contemplar la cosa, nos 
parece que, como corresponde a aquellas <disciplinas> que están en su comienzo, este método está 
en su lugar adecuado al lado de los otros estudios que se han desarrollado a partir de la transmisión 
<de algo anterior>, no os quedará, a todos vosotros que habéis seguido las lecciones, otra tarea más 
que la de tener comprensión con sus lagunas y mucho reconocimiento para con sus hallazgos. 

Aristóteles, Sobre las refutaciones sofísticas, 183b-184b. 

Text 2 

Hay una ciencia que contempla el Ente en cuanto Ente y lo que le corresponde de suyo. Y esta 
ciencia no se identifica con ninguna de las llamadas particulares, pues ninguna de las otras especula 
en general acerca del Ente en cuanto Ente, sino que, habiendo separado alguna parte de él, 
consideran los accidentes de ésta; por ejemplo las ciencias matemáticas. [...] Nosotros debemos 
comprender las primeras causas del Ente en cuanto ente. 

Pero el ente se dice en varios sentidos, aunque en orden a una sola cosa y a cierta naturaleza única, 
y no equívocamente, sino como se dice también todo lo sano en orden a la sanidad: esto, porque la 
conserva; aquello, porque la produce; lo otro, porque es signo de sanidad, y lo de más allá porque es 
capaz de recibirla [...]. Así también el Ente se dice de varios modos; pero todo ente se dice en orden 
a un solo principio. Unos en efecto se dicen entes porque son substancias; otros, porque son 
afecciones de la substancia; otros, porque son camino hacia la substancia, o corrupciones o 
privaciones o cualidades de la substancia, o porque producen o generan a la substancia o las cosas 
dichas en orden a la substancia, o porque son negaciones de algunas de estas cosas o de la 
substancia. Por eso también decimos que el No-ente es No-ente. Pues bien, así como de todo lo sano 
hay una sola ciencia, igualmente sucede esto también en las demás cosas [...]. Es, pues, evidente que 
también pertenece a una sola ciencia contemplar los entes en cuanto entes.  

 Aristóteles, Metafísica, IV, 1003a-b. 
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Text 3 

Entre las substancias, unas son admitidas por todos, mientras que acerca de otras se han 
manifestado algunos particularmente. Son generalmente admitidas las substancias físicas, como el 
Fuego, la Tierra, el Agua, el Aire y los demás cuerpos simples, y también las plantas y sus partes, y los 
animales y las partes de los animales, y, finalmente, el Cielo y las partes del Cielo. Y particularmente 
dicen algunos que son substancias las Especies y las Cosas matemáticas [...]. Pero tratemos ahora de 
las substancias reconocidas por todos. Y éstas son las sensibles. 

Todas las substancias sensibles tienen materia. Y es substancia el sujeto, en un sentido la materia (al 
decir materia me refiero a la que, no siendo en acto algo determinado, es en potencia algo 
determinado), y en otro sentido el enunciado y la forma, lo que, siendo algo determinado, es 
separable por el enunciado; y, en tercer lugar, el compuesto de ambas cosas, el único del que hay 
generación y corrupción y es plenamente separable [...]. 

Y es evidente que también la materia es substancia; pues en todos los cambios opuestos hay algo 
que es el sujeto de los cambios; por ejemplo, en cuanto al lugar, lo que ahora está aquí y después 
allí, y, en cuanto al crecimiento, lo que ahora es de tal tamaño y luego menor o mayor, y, en cuanto 
a la alteración, lo que ahora está sano y después enfermo; e igualmente, en cuanto a la substancia, 
lo que ahora está en generación y luego en corrupción, y ahora es sujeto como algo determinado y 
luego sujeto en el sentido de la privación. 

Aristóteles, Metafísica, libro VIII, 1042a. 

Text 4 

La substancia sensible es mudable. Y, si el cambio se realiza desde los opuestos o los intermedios, 
pero no desde toda clase de opuestos (pues la voz es algo no blanco), sino desde lo contrario, es 
necesario que haya un sujeto que cambie de un contrario a otro, pues lo que cambia no son los 
contrarios. 

Además, esto permanece, mientras que los contrarios no permanecen. Por consiguiente, hay, 
además de los contrarios, una tercera cosa: la materia [...]. Tiene que ser la materia la que cambie, 
siendo en potencia ambos contrarios. Y, puesto que el ente es doble, todo cambia desde el Ente en 
potencia hasta el Ente en acto (por ejemplo, desde lo blanco en potencia hasta lo blanco en acto, y 
lo mismo en el caso del aumento y la disminución 

Aristóteles, Metafísica, libro XII, 1069a-1069b. 

Text 5 

Es evidente que hay causas y que son tantas como hemos indicado, pues tantos son los modos en 
que podemos entender el «por qué» de las cosas. El “por qué”, en efecto, nos remite últimamente o 
bien a la esencia, como en el caso de las cosas inmóviles (por ejemplo, en las matemáticas nos 
remite últimamente a la definición de la línea recta o de la conmensurabilidad o de cualquier otra 
cosa), o bien a lo que primariamente hace mover (por ejemplo: ¿por qué lucharon? Porque fueron 
atacados), o bien al para qué (por ejemplo: para someter al enemigo), o bien a la materia, en el caso 
de las cosas que llegan a ser. Es, pues, evidente que esas son las causas y que tal es su número. 

Y puesto que las causas son cuatro, es tarea propia del físico conocerlas todas, pues para explicar 
físicamente el “por qué” tendrá que remitirse a todas ellas, esto es, a la materia, a la forma, a lo que 
hace mover y al fin. Las tres últimas se reducen en muchos casos a una, pues la esencia y el fin son 
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una misma cosa, y aquello de lo que primeramente proviene el movimiento es específicamente lo 
mismo que éstas, pues el hombre engendra al hombre; en general esto es así para todas las cosas 
que son movidas al mover a otras. En cuanto a las que mueven sin ser movidas, no son competencia 
de la física, ya que no mueven porque posean en sí el movimiento o el principio del movimiento, 
sino porque son inmóviles. 

Física, II, 7, 198a. 

Text 6 

Hay un porqué y un fin para todas las cosas que existen o se producen en la Naturaleza. 

En los seres en los que se da un fin, es por ese fin por lo que se ha hecho todo lo que le ha 
precedido, lo anterior, y todo lo que se sigue de ello. Así pues, tal es una cosa cuando se ha hecho, 
tal es su naturaleza; y tal es por su naturaleza, tal es cuando se ha hecho, a no ser que haya algo que 
lo impida. Ahora bien, se ha hecho con vistas a un fin; luego ese fin es su naturaleza propia [...]. Esto 
es, sobre todo, manifiesto en los animales distintos del hombre, que no hacen lo que hacen ni 
siguiendo las reglas del arte, ni tras estudio, ni por reflexión; y de ahí que a veces se haya 
preguntado si las arañas, las hormigas y todos los seres de este género no ejecutan sus trabajos con 
ayuda de la inteligencia o de otra facultad no menos alta. Dando unos pasos más en este camino, se 
ve que en las mismas plantas se dan las condiciones que concurren a su fin; y que, por ejemplo, las 
hojas están hechas para preservar el fruto. Por tanto, si es por una ley de la naturaleza, si es con 
vistas a un fin preciso por lo que la golondrina hace su nido, y la araña teje su red, si es por sus frutos 
por lo que las plantas tienen hojas, y para nutrirse por lo que desarrollan sus raíces hacia abajo, y no 
hacia arriba, es claro que hay una causa del mismo orden para todas las cosas que existen o se 
producen en la Naturaleza toda. 

 Aristóteles, Física, II, 8, 199a. 

Text 7 

Entonces todas las cosas que están en movimiento tienen que ser movidas por algo. 

Ahora bien, esto puede ocurrir de dos maneras: o que no sean movidas directamente por el 
moviente mismo, sino mediante otra cosa que mueve el moviente, o que sean movidas por el 
moviente mismo, y en este caso o el moviente precede inmediatamente al último término de la serie 
o mueve mediante una pluralidad de intermediarios, como el bastón que mueve la piedra y es 
movido por la mano, la cual a su vez es movida por el hombre, y éste no mueve por ser movido por 
otro. En tal caso, decimos que ambos mueven, tanto el último (el bastón) como el primer moviente 
(el hombre), pero sobre todo el primero, ya que el primer moviente mueve al último, mientras que 
el último no mueve al primero, y el primero puede mover sin el último, pero el último no puede 
mover sin el primero; así, el bastón no podrá mover si el hombre no lo mueve. 

Si todo lo que está en movimiento tiene que ser movido por algo, y si lo que mueve tiene que ser 
movido a su vez por otra cosa o no, y si es movido por otra cosa movida tendrá que haber un primer 
moviente que no sea movido por otra cosa, mientras que si éste es el primer moviente no tendrá 
necesidad de un moviente intermedio que sea también movido (pues es imposible que haya una 
serie infinita de movientes movidos por otro, ya que en una serie infinita no hay nada que sea 
primero); por lo tanto, si toda cosa en movimiento es movida por algo, y si lo que primero mueve 
también es movido, aunque no por otra cosa, entonces tiene que moverse por sí mismo. 

Física VIII, 4-5, 256a. 
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Texto 8 

Solemos decir que uno de los géneros de los entes es la entidad y que ésta puede ser entendida, en 
primer lugar, como materia —aquello que por sí no es algo determinado—, en segundo lugar, como 
estructura y forma en virtud de la cual puede decirse ya de la materia que es algo determinado y, en 
tercer lugar, como el compuesto de una y otra. Por lo demás, la materia es potencia, mientras que la 
forma es entelequia *…+. [El alma es] la entidad definitoria, esto es, la esencia de tal tipo de cuerpo. 
Supongamos que un instrumento cualquiera —por ejemplo, un hacha— fuera un cuerpo natural: en 
tal caso el “ser hacha” sería su entidad y, por tanto, su alma, y quitada ésta no sería ya un hacha a no 
ser de palabra. Al margen de nuestra suposición es realmente, sin embargo, un hacha: es que el 
alma no es esencia y definición de un cuerpo de este tipo, sino de un cuerpo natural de tal cualidad 
que posee en sí mismo el principio del movimiento y del reposo. 

Sobre el alma, II, 1, 412a y 412b. 

 

Texto 9 

Nos resta una discusión sumaria en torno a la felicidad, puesto que la colocamos como fin de todo lo 
humano. Nuestra discusión será más breve, si resumimos lo que hemos dicho. 

Dijimos, pues, que la felicidad no es un modo de ser, pues de otra manera podría pertenecer 
también al hombre que pasara la vida durmiendo o viviera como una planta, o al hombre que 
sufriera las mayores desgracias. Ya que esto no es satisfactorio, sino que la felicidad ha de ser 
considerada, más bien, [una actividad] como hemos dicho antes, y si, de las actividades, unas son 
necesarias y se escogen por causa de otras, mientras que otras se escogen por sí mismas, es 
evidente que la felicidad se ha de colocar entre las cosas por sí mismas deseables y no por causa de 
otra cosa, porque la felicidad no necesita de nada, sino que se basta a sí misma, y las actividades que 
se escogen por sí mismas son aquellas de las cuales no se busca nada fuera de la misma actividad. 
Tales parecen ser las acciones de acuerdo con la virtud. Pues el hacer lo que es noble y bueno es algo 
deseado por sí mismo. Asimismo, las diversiones que son agradables, ya que no se buscan por causa 
de otra lo cosa; pues los hombres son perjudicados más que beneficiados por ellas, al descuidar sus 
cuerpos y sus bienes *…+. 

La vida feliz, por otra parte, se considera que es la vida conforme a la virtud, y esta vida tiene lugar 
en el esfuerzo, no en la diversión. Y decimos que son mejores las cosas serias que las que provocan 
risa y son divertidas, y más seria la actividad de la parte mejor del hombre y del mejor hombre, y la 
actividad del mejor es siempre superior y hace a uno más feliz. Y cualquier hombre, el esclavo no 
menos que el mejor hombre, puede disfrutar de los placeres del cuerpo; pero nadie concedería 
felicidad al esclavo, a no ser que le atribuya también a él vida humana. Porque la felicidad no está lo 
en tales pasatiempos, sino en las actividades conforme a la virtud, como se ha dicho antes. 

Ética a Nicómaco, X, 6, 1176a-b y 1177a. 

Texto 10 

La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, que tiene, por así decirlo, el extremo de toda 
suficiencia, y que surgió por causa de las necesidades de la vida, pero existe ahora para vivir bien. De 
modo que toda ciudad es por naturaleza, si lo son las comunidades primeras; porque la ciudad es el 
fin de ellas, y la naturaleza es fin. En efecto, llamamos naturaleza de cada cosa a lo que cada una es, 
una vez acabada su generación, ya hablemos del hombre, del caballo o de la casa. Además, aquello 



Unitat 5. La síntesi aristotèlica 

 

 

Página 87 

 

para lo cual existe algo y el fin es lo mejor, y la suficiencia e un fin y lo mejor. 

De todo esto resulta, pues, manifiesto que a ciudad es una de las cosas naturales, y que el hombre es 
por naturaleza un animal social, y que el insocial por naturaleza y no por azar o es mal hombre o más 
que hombre, como aquel a quien Hornero increpa: “sin tribu, sin ley, sin hogar”, porque el que es tal 
por naturaleza es además amante de la guerra, como una pieza aislada en los juegos. 

La razón por la cual el hombre es, más que la abeja o cualquier animal gregario, un animal social es 
evidente: la naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal 
que tiene palabra. La voz es signo del dolor y del placer, y por eso la tienen también los demás 
animales, pues su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer y significársela unos a 
otros; pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es 
exclusivo del hombre, frente a los demás animales, el tener, él sólo, el sentido del bien y del mal, de 
lo justo y de lo injusto, etc., y la comunidad de estas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad. 

La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros porque el todo es 
necesariamente anterior a la parte *…+ 

Política, I, 2, 1252b-1253a. 


