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►Significat de l’expressióSignificat de l’expressió

Prometeo

 Superació del Superació del 
pensament mític i pensament mític i 
religiós.religiós.

 Adveniment d'un Adveniment d'un 
pensament racional: pensament racional: la la 
filosofiafilosofia..

El pas del mite al lógosEl pas del mite al lógos
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El pas del mite al lógosEl pas del mite al lógos

►El naixement de la filosofiaEl naixement de la filosofia

 És fruit de l'admiració (Plató i Aristòtil).És fruit de l'admiració (Plató i Aristòtil).

 Es produí al començament del segle -VI, Es produí al començament del segle -VI, 
a la ciutat de Milet.a la ciutat de Milet.

Teorema de Tales
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El pas del mite al lógosEl pas del mite al lógos

►El naixement de la filosofiaEl naixement de la filosofia

 Els protagonistes: L’escola de MiletEls protagonistes: L’escola de Milet

►Tales (~ 624 - 546)Tales (~ 624 - 546)

►Anaximandre (~ 611-546)Anaximandre (~ 611-546)

►Anaxímenes (~ 586-528)Anaxímenes (~ 586-528)

Teorema de Tales
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El pas del mite al lógosEl pas del mite al lógos
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El pas del mite al lógosEl pas del mite al lógos

►CausesCauses

KURÓS D’ANAVISSOS

530-525 a. C.530-525 a. C.

 Tesis sostingudes:Tesis sostingudes:

►El “miracle grec” (Burnet)El “miracle grec” (Burnet)

►El “mite racionalitzat” El “mite racionalitzat” 
(Cornford)(Cornford)

►Tesi històricaTesi històrica
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El pas del mite al lógosEl pas del mite al lógos

►La filosofia aparegué de sobte, La filosofia aparegué de sobte, 
per les peculiaritats de l'esperit per les peculiaritats de l'esperit 
grec.grec.

 Tesi del “miracle grec” - BurnetTesi del “miracle grec” - Burnet

►CausesCauses
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El pas del mite al lógosEl pas del mite al lógos

►Objeccions:Objeccions:

 Aquesta tesi no explica res.Aquesta tesi no explica res.

 Ignora les influències Ignora les influències 
babilòniques i egípcies babilòniques i egípcies 
(eurocentrisme).(eurocentrisme).

 Tesi del “miracle grec” - BurnetTesi del “miracle grec” - Burnet

►CausesCauses
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El pas del mite al lógosEl pas del mite al lógos

►Els mites cosmogònics i Els mites cosmogònics i 
teogònics d’Homer i Hesíode teogònics d’Homer i Hesíode 
influïren en:influïren en:

 L'afany de trobar un ordre L'afany de trobar un ordre 
més enllà del caos.més enllà del caos.

 La recerca d'un únicLa recerca d'un únic arxé arxé..

 Tesi del mite racionalitzat - CornfordTesi del mite racionalitzat - Cornford

►CausesCauses

kore
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El pas del mite al lógosEl pas del mite al lógos

►les condicions socials, econòmiques i les condicions socials, econòmiques i 
culturals dels segles –VIII al –VI propiciaren el culturals dels segles –VIII al –VI propiciaren el 
pas de mite al pas de mite al lógoslógos

 Tesi històricaTesi històrica

►CausesCauses
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El pas del mite al lógosEl pas del mite al lógos

►condicions socials, econòmiques i culturals:condicions socials, econòmiques i culturals:

 La situació geogràfica de Jònia: La situació geogràfica de Jònia: 
encreuament de cultures.encreuament de cultures.

 El fi de la monarquia micènica i l’aparició El fi de la monarquia micènica i l’aparició 
de la de la polispolis..

 Tesi històricaTesi històrica

►CausesCauses
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El pas del mite al lógosEl pas del mite al lógos

►condicions socials, econòmiques i culturals:condicions socials, econòmiques i culturals:

 Creixement econòmic i comercial.Creixement econòmic i comercial.

 Absència d'una classe sacerdotal Absència d'una classe sacerdotal 
acaparadora del saber.acaparadora del saber.

 Tesi històricaTesi històrica

►CausesCauses
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El pas del mite al lógosEl pas del mite al lógos

►condicions socials, econòmiques i culturals:condicions socials, econòmiques i culturals:

 Trets de la poesia èpica i lírica del segle Trets de la poesia èpica i lírica del segle 
-IX al –VII: individualitat i afany -IX al –VII: individualitat i afany 
sistematitzador.sistematitzador.

 Influència dels sabers pràctics i tècnics Influència dels sabers pràctics i tècnics 
babilonis i egipcis.babilonis i egipcis.

 Tesi històricaTesi històrica

►CausesCauses
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El pas del mite al lógosEl pas del mite al lógos

► Fou possible per un triple fenomenFou possible per un triple fenomen

 El món (la realitat) deixa El món (la realitat) deixa 
de veure's com una de veure's com una 
teofaniateofania

► Hom pensa que els fenòmens Hom pensa que els fenòmens 
depenen de la consistència i depenen de la consistència i 
estructura que posseeixen estructura que posseeixen 
les coses.les coses.

► Es suposa que hi ha un Es suposa que hi ha un lógos,lógos,  
un ordre, en la naturalesa.un ordre, en la naturalesa.
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El pas del mite al lógosEl pas del mite al lógos

► Fou possible per un triple fenomenFou possible per un triple fenomen

 L’aparició d’una "actitud L’aparició d’una "actitud 
teòrica" davant la teòrica" davant la 
naturalesa.naturalesa.

 La convicció de què l’La convicció de què l’homehome  
posseeix la Raó per a posseeix la Raó per a 
conèixer l'estructura conèixer l'estructura 
objectiva de la realitat.objectiva de la realitat.
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►Kósmos i lógos coincideixen.Kósmos i lógos coincideixen.

 La màgia de la filosofia és la màgia de La màgia de la filosofia és la màgia de 
poder recrear el món.poder recrear el món.

El pas del mite al lógosEl pas del mite al lógos
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Actitud filosòfica i explicació mítica en les Actitud filosòfica i explicació mítica en les 
cosmologies jòniescosmologies jònies

►Elements míticsElements mítics

 Les cosmologies jònies                        Les cosmologies jònies                        
estan basades en estan basades en 
l'explicació mítica d'Hesíodel'explicació mítica d'Hesíode..

 Afany de totalització: Afany de totalització: no hi ha diferenciació no hi ha diferenciació 
de les distintes parcel·les del saber.de les distintes parcel·les del saber.

 Intenció soteriològica: Intenció soteriològica: en el concepte milesi en el concepte milesi 
de de phýsisphýsis jau una dimensió ètico-religiosa. jau una dimensió ètico-religiosa.
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Esquema de l'Esquema de l'explicació mítica d'Hesíodeexplicació mítica d'Hesíode

►Segregació de parelles de contraris Segregació de parelles de contraris 
(fred/calent, humit/sec...)(fred/calent, humit/sec...) a partir de la  a partir de la 
unitat primordial indiferenciada.unitat primordial indiferenciada.

►Desunió i unió incessant d'aquestes Desunió i unió incessant d'aquestes 
parelles de contraris.parelles de contraris.

►Canvi cíclic etern (etern retorn).Canvi cíclic etern (etern retorn).
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Actitud filosòfica i explicació mítica en les Actitud filosòfica i explicació mítica en les 
cosmologies jòniescosmologies jònies

►El que és filosòfic:El que és filosòfic:

 RacionalismeRacionalisme::

►interpretació analogico-inductiva de la realitatinterpretació analogico-inductiva de la realitat

 ImmanentismeImmanentisme i  i positivismepositivisme::

►apel·lar a causes o processos de tipus apel·lar a causes o processos de tipus 
material, i no exteriors (com ara la intervenció material, i no exteriors (com ara la intervenció 
de déus).de déus).

 Observació crítica i sistematitzadora Observació crítica i sistematitzadora 
de la realitatde la realitat..
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Actitud filosòfica i explicació mítica en les Actitud filosòfica i explicació mítica en les 
cosmologies jòniescosmologies jònies

►Les explicacions “racionals” es fan Les explicacions “racionals” es fan 
sobre dos principis els quals no són sobre dos principis els quals no són 
immanents, ni provenen de immanents, ni provenen de 
l'analogia, ni de l'observació l'analogia, ni de l'observació 
sistematitzada:sistematitzada:

 El principi d'unitat fonamental de la El principi d'unitat fonamental de la 
matèria.matèria.

 El principi immanent de transformació de El principi immanent de transformació de 
la realitat (moviment).la realitat (moviment).
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Actitud filosòfica i explicació mítica en les Actitud filosòfica i explicació mítica en les 
cosmologies jòniescosmologies jònies

►El que és “racional” en el pensament El que és “racional” en el pensament 
milesi és:milesi és:

 L'actitud crítica, refutadora i L'actitud crítica, refutadora i 
confirmadora.confirmadora.

 La recerca de noves experiències i La recerca de noves experiències i 
arguments.arguments.

►la reflexió sobre la reflexióla reflexió sobre la reflexió..
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Problemes plantejatsProblemes plantejats

►El de l’El de l’arxéarxé

 Quin és el principi del que tot procedeix i Quin és el principi del que tot procedeix i 
del que tot es composa?del que tot es composa?

►El de la El de la causa de la transformació  
(naixement, corrupció i canvi).(naixement, corrupció i canvi).
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Problemes plantejatsProblemes plantejats

►El del coneixementEl del coneixement::

 Què ens proporciona el Què ens proporciona el 
coneixement vertader, la raó coneixement vertader, la raó 
o els sentits? o els sentits? 

►A través de sentits A través de sentits 
experimentem el canvi, el experimentem el canvi, el 
moviment, la pluralitat i moviment, la pluralitat i 
diversitat del que és real.diversitat del que és real.

►La raó ens revela el que és u, La raó ens revela el que és u, 
l'arrel de tot (la unitat en la l'arrel de tot (la unitat en la 
multiplicitat).multiplicitat).
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Escoles presocràtiquesEscoles presocràtiques

►Tradició jòniaTradició jònia

 l'l'arxé arxé cal buscar-lo en la substància cal buscar-lo en la substància 
material de la qual està feta el món.material de la qual està feta el món.

 Tales, Anaximandre, Anaxímenes i Tales, Anaximandre, Anaxímenes i 
HeràclitHeràclit



Filosofia Presocràtica  25

Escoles presocràtiquesEscoles presocràtiques

►Tradició itàlicaTradició itàlica

 l'l'arxéarxé rau en l’estructura o forma d’allò  rau en l’estructura o forma d’allò 
real.real.

 EscolesEscoles

►Pitàgores i el pitagorismePitàgores i el pitagorisme

►Parmènides i l'escola eleàticaParmènides i l'escola eleàtica



Filosofia Presocràtica  26

Escoles presocràtiquesEscoles presocràtiques

►Tradició pluralistaTradició pluralista

 Admet la tesi eleàtica de la Admet la tesi eleàtica de la 
immutabilitat de l’ésser.immutabilitat de l’ésser.

 Tracta d’explicar el Tracta d’explicar el 
moviment moviment ("salvar les ("salvar les 
aparences“).aparences“).

Demòcrit
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Escoles presocràtiquesEscoles presocràtiques

►Tradició pluralistaTradició pluralista

 Destaquen:Destaquen:

►Empèdocles: arrels i Amor i OdiEmpèdocles: arrels i Amor i Odi

►Anaxàgores: llavors i Anaxàgores: llavors i NousNous

►Atomisme (Leucip i Demòcrit): Atomisme (Leucip i Demòcrit): 
àtoms i no-resàtoms i no-res

Demòcrit
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Escola Jònia. CaracterístiquesEscola Jònia. Característiques

►ArxéArxé::

 El considera des del punt de vista materialEl considera des del punt de vista material

►Sempre subsisteix.Sempre subsisteix.

►Objectiu:Objectiu:

 la comprensió sistemàtica i natural de la la comprensió sistemàtica i natural de la 
realitat.realitat.
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Escola Jònia. CaracterístiquesEscola Jònia. Característiques

►La realitatLa realitat

 És la És la phýsisphýsis (naturalesa) entesa com un  (naturalesa) entesa com un 
kósmoskósmos (organisme viu animat per un  (organisme viu animat per un 
principi vital immanent).principi vital immanent).

 Està sotmesa a regularitats físiques Està sotmesa a regularitats físiques 
cognoscible per la Raó.cognoscible per la Raó.
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Escola Jònia. CaracterístiquesEscola Jònia. Característiques

►La realitatLa realitat

 Està formada per:Està formada per:

►Les coses materials, (Les coses materials, (ta ontata onta, els ens)., els ens).

►El principi material d'on sorgeixen (El principi material d'on sorgeixen (arxéarxé).).

►El procés de transformació (naixement, El procés de transformació (naixement, 
corrupció, canvi).corrupció, canvi).
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Escola Jònia. Escola Jònia. Model d'explicacióModel d'explicació  racionalracional

►Descobrir la unitat (Descobrir la unitat (arxéarxé) en la ) en la 
multiplicitat.multiplicitat.

 La designació d‘aquest substrat-principi La designació d‘aquest substrat-principi 
es decidia per analogia empírica o es decidia per analogia empírica o 
observacional.observacional.

►Cosmologies: segueixen l'esquema Cosmologies: segueixen l'esquema 
mític d'Hesíode.mític d'Hesíode.

►Procés de transformació (naixement, Procés de transformació (naixement, 
mort, canvi): mort, canvi): hilozoismehilozoisme..
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Escola Jònia: Escola Jònia: Heràclit d’Èfes (-550 / -480)Heràclit d’Èfes (-550 / -480)

►Supòsits de la seua visió de la Supòsits de la seua visió de la 
realitatrealitat

 La Raó (La Raó (lógoslógos) governa tots els ) governa tots els 
esdeveniments de l'univers (esdeveniments de l'univers (kósmoskósmos).).

 L'L'homehome::

►Pot captar la legalitat còsmica (el Pot captar la legalitat còsmica (el lógoslógos) ) 
amb la Raó.amb la Raó.

►Ha d'adoptar una actitud practico-teòrica Ha d'adoptar una actitud practico-teòrica 
(ètica) conforme a la legalitat còsmica.(ètica) conforme a la legalitat còsmica.
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Escola Jònia: Heràclit d’Èfes (-550 / -480)Escola Jònia: Heràclit d’Èfes (-550 / -480)

►LógosLógos    

 És, alhora, Raó (capacitat humana) És, alhora, Raó (capacitat humana) 
i “raó de ser” de les coses i “raó de ser” de les coses (lleis de (lleis de 
la naturalesa)la naturalesa)



Filosofia Presocràtica  34

Escola Jònia: Heràclit d’Èfes (-550 / -480)Escola Jònia: Heràclit d’Èfes (-550 / -480)

►LógosLógos    

 És la unitat de l'univers: conté i        És la unitat de l'univers: conté i        
expressa tot el que existeix.expressa tot el que existeix.

 És la llei universal de l'esdevenir natural.És la llei universal de l'esdevenir natural.

 És una veritat única que la raó pot És una veritat única que la raó pot 
comprendre perquè participa del comprendre perquè participa del lógoslógos. . 

 És pensament humà; però, en si mateix és És pensament humà; però, en si mateix és 
una llei absoluta, la qual comporta una llei absoluta, la qual comporta 
l'obligació, per a l'l'obligació, per a l'homehome,, d'obeir-la. d'obeir-la.
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Escola Jònia: Heràclit d’Èfes (-550 / -480)Escola Jònia: Heràclit d’Èfes (-550 / -480)

►CosmologiaCosmologia

 Arxé Arxé : foc: foc

►El El lógoslógos (“raó de ser” del  (“raó de ser” del kósmoskósmos)    )    
s'expressa com un s'expressa com un arxéarxé material encarnat pel  material encarnat pel 
foc:foc:

 El foc és la forma més pura i elevada de la El foc és la forma més pura i elevada de la 
matèria.matèria.

 El foc és el vehicle de l'ànima.El foc és el vehicle de l'ànima.

 El foc expressa el canvi continu i perpetu, El foc expressa el canvi continu i perpetu, 
atès que el foc tot ho canvia.atès que el foc tot ho canvia.
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Escola Jònia: Heràclit d’Èfes (-550 / -480)Escola Jònia: Heràclit d’Èfes (-550 / -480)

►CosmologiaCosmologia

 Procés de Procés de formacióformació del món del món::

►Fase descendent:Fase descendent:
 El foc es transforma en aigua,El foc es transforma en aigua,
 l’aigua en terra i en foc.l’aigua en terra i en foc.

►Fase ascendent:Fase ascendent:
 la terra es transforma en aigua.la terra es transforma en aigua.
 L’aigua es transforma una part en terra i L’aigua es transforma una part en terra i 

una altra part en foc .una altra part en foc .
►Així es consuma un cicle còsmic.Així es consuma un cicle còsmic.
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Escola Jònia: Heràclit d’Èfes (-550 / -480)Escola Jònia: Heràclit d’Èfes (-550 / -480)

►CosmologiaCosmologia

 Procés de Procés de transformaciótransformació::

►separació de contraris.separació de contraris.

 L'harmonia és producte de la lluita dels L'harmonia és producte de la lluita dels 
contraris.contraris.

 La lluita eterna dels contraris, regida pel La lluita eterna dels contraris, regida pel 
lógoslógos, explica l’esdevenir:                     , explica l’esdevenir:                     
““tot flueix, res no és estàtictot flueix, res no és estàtic”.”.
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Escola Jònia: Heràclit d’Èfes (-550 / -480)Escola Jònia: Heràclit d’Èfes (-550 / -480)

►EpistemologiaEpistemologia

 Distingí els sentits de la raó.Distingí els sentits de la raó.

►Els sentits poden enganyar-nos.Els sentits poden enganyar-nos.

►La raó pot accedir a l'autèntica estructura de La raó pot accedir a l'autèntica estructura de 
l'univers, però no hi ha que “ignorar” el l'univers, però no hi ha que “ignorar” el 
testimoni dels sentits.testimoni dels sentits.

 La raó ha d’exercir el seu control sobre el La raó ha d’exercir el seu control sobre el 
coneixement sensible.coneixement sensible.

►  La raó és l'únic criteri absolut de La raó és l'únic criteri absolut de 
veritat.veritat.
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Escola Jònia: Heràclit d’Èfes (-550 / -480)Escola Jònia: Heràclit d’Èfes (-550 / -480)

►ObservacionsObservacions

 Ampliació temàticaAmpliació temàtica

►L'L'homehome és una part més del  és una part més del kósmoskósmos, , 
imprescindible per a obtenir la comprensió imprescindible per a obtenir la comprensió 
adequada de les coses.adequada de les coses.
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Tradició Itàlica. IntroduccióTradició Itàlica. Introducció

►Abraça uns 150 anys Abraça uns 150 anys (segle -V i 1a. meitat (segle -V i 1a. meitat 

del -IV)del -IV)..

►S'ocupa de la S'ocupa de la phýsisphýsis des d'una  des d'una 
perspectiva formal perspectiva formal (pitagorisme)(pitagorisme) o  o 
ontològica (ontològica (ParmènidesParmènides).).
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Tradició Itàlica. IntroduccióTradició Itàlica. Introducció

►La filosofia ha de fer una doble tasca:La filosofia ha de fer una doble tasca:

 Establir els principis formals captats pel Establir els principis formals captats pel 
pensament.pensament.

 Interpretar els fenòmens d'acord amb els Interpretar els fenòmens d'acord amb els 
principis establerts.principis establerts.
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Tradició Itàlica. IntroduccióTradició Itàlica. Introducció

►Escoles:Escoles:

 Pitàgores i el pitagorisme.Pitàgores i el pitagorisme.

 Parmènides i l’Escola Eleàtica.Parmènides i l’Escola Eleàtica.
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Escola EleàticaEscola Eleàtica

►Florí durant el segle –V.Florí durant el segle –V.

►Destaquen:Destaquen:

 Xenòfan de Colofó (precursor).Xenòfan de Colofó (precursor).

 Parmènides d’EleaParmènides d’Elea..

 Zenó d'Elea.Zenó d'Elea.

 Melisso de Samos.Melisso de Samos.
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Escola EleàticaEscola Eleàtica

►Tesi fonamentalTesi fonamental

 Afirma la unitat i                                     Afirma la unitat i                                     
la immutabilitat                                       la immutabilitat                                       
de l’ésser,                                                de l’ésser,                                                
a partir dels següents supòsits:a partir dels següents supòsits:

►L’ésser és, i el no-res no és.L’ésser és, i el no-res no és.

►No es pot dir ni pensar que el no-res és.No es pot dir ni pensar que el no-res és.

 La pluralitat i el canvi que se’ns La pluralitat i el canvi que se’ns 
presenten als sentits són aparents.presenten als sentits són aparents.
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Escola EleàticaEscola Eleàtica

► InfluènciaInfluència

 sobre l'atomisme,sobre l'atomisme,

 la sofística,la sofística,

 la lògica megàrica i estoica, ila lògica megàrica i estoica, i

 Plató.Plató.
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Escola Eleàtica. Escola Eleàtica. ParmènidesParmènides

►FilosofiaFilosofia

 És un discurs condicionat                      És un discurs condicionat                      
per uns principis ontològics absoluts    per uns principis ontològics absoluts    
els quals determinen:els quals determinen:

►El caràcter essencial del que ésEl caràcter essencial del que és

►Els principis que ha de respectar la Els principis que ha de respectar la 
interpretació de les coses.interpretació de les coses.
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Escola Eleàtica. ParmènidesEscola Eleàtica. Parmènides

►FilosofiaFilosofia

 Critica les idees de:Critica les idees de:

►Pitagorisme. Pitagorisme. 

►Anaxímenes.Anaxímenes.

►Heràclit.Heràclit.
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Escola Eleàtica. ParmènidesEscola Eleàtica. Parmènides

►MetodologiaMetodologia

 Estableix els principis                          Estableix els principis                          
que han de regir                          que han de regir                          
l’explicació del que hi ha : l’explicació del que hi ha : 

►L’ens és l’ésser.L’ens és l’ésser.

►El no-res no és. (⇒ Exclou la possibilitat de El no-res no és. (⇒ Exclou la possibilitat de 
fer cognoscible el no-res).fer cognoscible el no-res).

►El mateix és pensar i ser (El pensament El mateix és pensar i ser (El pensament 
s'identifica amb la manifestació de l’ens, és s'identifica amb la manifestació de l’ens, és 
la seua veritat o desvetllament).la seua veritat o desvetllament).
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Escola Eleàtica. ParmènidesEscola Eleàtica. Parmènides

►EpistemologiaEpistemologia  Via de la veritatVia de la veritat

►Deducció dels caràcters que ha de tenir Deducció dels caràcters que ha de tenir 
l’èsser.l’èsser.

 Principi rector d'aquesta deducció:Principi rector d'aquesta deducció:

►el no-res no és, per tant, tot el que hi el no-res no és, per tant, tot el que hi 
ha és ésser.ha és ésser.
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Escola Eleàtica. ParmènidesEscola Eleàtica. Parmènides

►EpistemologiaEpistemologia  Via de la veritatVia de la veritat

►Característiques de l’ésser:Característiques de l’ésser:

 Ingènit i imperible.Ingènit i imperible.

 Immòbil.Immòbil.

 Indivisible (s’identifica amb si mateix).Indivisible (s’identifica amb si mateix).

 Igual per totes parts, homogeni i continu.Igual per totes parts, homogeni i continu.

 No és infinit, és esfèric.No és infinit, és esfèric.

 És u (unicitat de l'ens).És u (unicitat de l'ens).
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Escola Eleàtica. ParmènidesEscola Eleàtica. Parmènides

►EpistemologiaEpistemologia  Via de l’opinióVia de l’opinió

►És una forma de coneixement.És una forma de coneixement.

►El seu grau de certesa és inferior al de “la via El seu grau de certesa és inferior al de “la via 
de la veritat”.de la veritat”.

 Introdueix la distinció entre veritat i Introdueix la distinció entre veritat i 
aparença.aparença.

 Atorga primacia a la raó: El problema del Atorga primacia a la raó: El problema del 
coneixement és ja un problema filosòfic.coneixement és ja un problema filosòfic.

►Està supeditada a la “via de la veritat”.Està supeditada a la “via de la veritat”.
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Escola Eleàtica. ParmènidesEscola Eleàtica. Parmènides

►ObservacionsObservacions

 Plató contraposà Heràclit i ParmènidesPlató contraposà Heràclit i Parmènides

►No els podem contraposar perquè tenen No els podem contraposar perquè tenen 
concepcions diferents del concepcions diferents del lógoslógos..

Heràclit Parmènides
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Escola Eleàtica. ParmènidesEscola Eleàtica. Parmènides

►ObservacionsObservacions

►Amdós coincideixen en:Amdós coincideixen en:
 Afirmar que sota els canvis hi ha una Afirmar que sota els canvis hi ha una 

estabilitat permanent.estabilitat permanent.
►La unitat del canvi, de totes les La unitat del canvi, de totes les 

oposicions de contraris (Heràclit).oposicions de contraris (Heràclit).
►La permanència de l’ésser de totes les La permanència de l’ésser de totes les 

coses (Parmènides).coses (Parmènides).
 Dubtar de la veracitat de les dades Dubtar de la veracitat de les dades 

sensorials i donar primacia a la raó en la sensorials i donar primacia a la raó en la 
recerca del coneixement vertader.recerca del coneixement vertader.
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Escola Eleàtica. ParmènidesEscola Eleàtica. Parmènides

►ObservacionsObservacions

 Parmènides inicia el problema de l'apriorismeParmènides inicia el problema de l'apriorisme

►En distingir entre tesis universals i necessàries En distingir entre tesis universals i necessàries 
i continguts empírics i continguts empírics merament fàcticsmerament fàctics

►En atorgar un valor primordial a les tesis En atorgar un valor primordial a les tesis 
universalsuniversals

 Aquestes han de regir el desenvolupament Aquestes han de regir el desenvolupament 
lògic de la interpretació o explicació dels lògic de la interpretació o explicació dels 
continguts empírics.continguts empírics.
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Escola Eleàtica. ParmènidesEscola Eleàtica. Parmènides

►ObservacionsObservacions

 Influència:Influència:

►Sobre els sistemes filosòfics pels quals el Sobre els sistemes filosòfics pels quals el 
pensament té la capacitat de captar pensament té la capacitat de captar 
l’estructura vertadera de les coses (Plató, l’estructura vertadera de les coses (Plató, 
Aristòtil, Descartes, Espinosa, Leibniz i Hegel).Aristòtil, Descartes, Espinosa, Leibniz i Hegel).

►Sobre els sistemes filosòfics que atorguen a la Sobre els sistemes filosòfics que atorguen a la 
raó el privilegi de dictar les condicions raó el privilegi de dictar les condicions 
indefugibles a les quals s’ha de sotmetre tota indefugibles a les quals s’ha de sotmetre tota 
forma de coneixement (Hume, Kant i Husserl.forma de coneixement (Hume, Kant i Husserl.
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Escola Eleàtica. ParmènidesEscola Eleàtica. Parmènides

►ObservacionsObservacions

 la filosofia de Parmènides no resolgué el la filosofia de Parmènides no resolgué el 
problema del canvi.problema del canvi.

 La tesi de la immobilitat de l’ésser suposà La tesi de la immobilitat de l’ésser suposà 
l'exigència de la justificació del canvi.l'exigència de la justificació del canvi.

►D’açò s’ocupà la tradició pluralista.D’açò s’ocupà la tradició pluralista.
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