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b. TEXTOS 
1. Crítica a la teoria de les Formes (Idees ) de Plató 
Però l’aporia més important amb què és possible enfrontar-se és: de què serveixen les Formes per a les 
coses sensibles, tant per a les que són eternes com per a les que es generen i corrompen? Per 
descomptat, no són causes ni del seu moviment ni de cap canvi seu. Però és que tampoc presten cap 
mena d’ajuda, ni de cara a la ciència de les altres coses (no són, en efecte, la seva entitat: si ho fossin 

estarien en les Formes), ni tampoc respecte al seu ésser, ja que no són immanents en les coses que en 
participen. [...] 
Però és que tampoc no és possible que les altres coses provinguin de les Formes en cap dels sentits 
habituals de l’expressió «provenir de». I dir, per una altra part, que aquestes són models, i que totes les 

altres coses en participen, no és res més que proferir paraules buides i formular, metàfores poètiques. En 
efecte, quin es l’agent que actua posant la seva mirada en les Idees? 
Metafísica, XIII 4-5 
 
2. La filosofia primera i els graus de saber 
Ara voldríem afirmar que l’anomenada Saviesa versa, en opinió de tothom, sobre les primeres causes i 

sobre els principis. Talment és així, que, com hem assenyalat suara, l’expert ens sembla més savi que els 

qui tenen una sensació qualsevol, i el qui posseeix un art, més savi que els experts, i el cap d’una obra, 

més que un simple operari, i els coneixements teòrics, més que els pràctics. Resulta, doncs, evident, que 
la saviesa és una ciència sobre certs principis i causes" . 
Metafísica, I,1 
 
3. El sil·logisme 
El sil·logisme és un raonament en el qual, donats uns supòsits, se'n segueix necessàriament una 
conclusió diferent només pel fet d'haver-los suposat. 



Primers analítics, I, 1 
 
4. La ciència 
De cada objecte jutgem que en tenim la ciència, en el sentit absolut del terme i no a la manera dels 
sofistes, d'una manera accidental, quan creiem que en coneixem la causa en virtut de la qual la cosa és, 
sabent que aquesta n'és la causa i que l'efecte no pot ser d'una altra manera. 
Segons analítics, I, 2 
 
5. Les categories 
De les paraules expressades fora del nexe del discurs, cada una significa o l'entitat, o la quantitat, o la 
qualitat, o la relació, o l'on, o el quan, o la situació, o l'hàbit, o l'acció, o bé la passió. Entitat és, per 
exemple, home, cavall; quantitat, per exemple, de dos o de tres colzes; qualitat: blanc, gramàtic; 
relació: doble, mitjà, major; on: al Liceu, la plaça; quan: ahir, l'any passat; situació: està ajagut, 
assegut; hàbit: va calçat, armat; acció: talla, crema; passió: és tallat, es cremat. 
Categories, 4 
 
6. L'analogia de l'ésser 
"Ésser" es diu en diversos sentits, [...] ja que, d'una banda, significa l'essència i quelcom determinat, i, 
de l'altra, la qualitat o la quantitat o qualsevol dels predicats d'aquesta classe. Però, dient "ens" en tants 
sentits, és evident que el primer ens d'aquests és l'essència, que significa la substància. 
Metafísica, VII, 1 
 
7. L’ésser com a substància 
I, certament, allò que abans, ara i sempre s’ha cercat i sempre ha estat posat en dubte, és a dir, què es 
l’ésser? equival a què és la substància? (perquè hi ha qui diu que aquesta és una, i altres que més d’una; 

uns que el seu nombre és finit, altres que és infinit)  per això també nosaltres hem d’estudiar sobretot i 

en primer lloc, exclusivament què és l’ésser així entès.  
Metafísica, VII, 1   
 
8. Potència i acte en l’explicació del canvi 
Com que hi ha dues maneres en què una cosa és, tot canvia d’ésser en potència a ésser en acte (per 

exemple, de blanc en potència a blanc en acte, i igualment en el cas del creixement i la disminució): així 
que no només és possible que alguna cosa es generi accidentalment a partir del que no és, sinó que, a 
més, totes les coses es generen a partir d’alguna cosa que és, d’alguna cosa que és, certament, en 

potència, però que no és en acte. [...] 
Caldria preguntar-se a partir de quin tipus de no-ésser té lloc la generació. Té lloc si quelcom està en 
potència, però no a partir de qualsevol cosa en potència, sinó que de coses distintes en potència es 
generen coses distintes. 
Metafísica, XII, 5 
 
9. El canvi o moviment i les seves classes 
Ara bé, puix que dins cadascun dels gèneres són coses diferents allò que existeix en acte i allò que 
existeix en potència, el moviment és l’acte d’allò que existeix en potència, precisament en quant és tal 
potència. Per exemple, el moviment del que és susceptible d’alteració, precisament en quant és alterable, 

és l’alteració; i el moviment del que pot augmentar, i no menys el de l’oposat, és a dir, del que és 

susceptible de disminució (perquè no ni ha un moment comú que abraci ambdós processos), és 
l’augment i la disminució; i el moviment d’allò que posseeix la potència de néixer i de morir és el 

naixement i la mort; finalment, el moviment del que és susceptible de translació, és la mateixa 
translació. 



Física, III, l 
 
10. L’explicació del canvi 
L’entitat o substància sensible és susceptible de canvi. Si, doncs, tot canvi es verifica entre els oposats o 

els intermedis, encara que no pas entre tots els oposats (ja que així el so és oposat a allò que és blanc), 
sinó entre els qui ho són per contrarietat, és necessari que substitueixi un subjecte, que canviï d’un 

contrari a un altre contrari. No són, doncs, els mateixos contraris els que canvien entre ells mateixos. A 
més, aquest subjecte persisteix després del canvi, mentre que el contrari no persisteix. Existeix, llavors, 
quelcom més que els contraris: la matèria.  
Metafísica, XII, 2 
 
11. Què és una causa? 
Així, doncs, en un primer sentit, s’anomena causa allò a partir de què quelcom es fa i s’origina, de 
manera que roman en l’ésser original com a immanent. Per exemple, el bronze es causa de 1'estatua i 

l’argent ho és de la copa, igual que els gèneres d’aquestes coses; i d’una altra banda, ho són la forma i 

l’exemplar o model. Aquesta es la noció de l’essència i els seus gèneres; així respecte de l’octava, és la 

relació de dos a un, i en general, el nombre, i les parts que venen incloses en la definició.  
Física, II,3 
 
12. Les 4 causes 
A. En un altre sentit, es causa allò d’on prové el primer principi del canvi o del repòs. Causa d’aquest 

tipus és el qui pren una decisió; i ho és el pare del fill; i, en general, el que produeix quelcom del que és 
produït, i el que provoca el canvi o desencadena el moviment respecte del que canvia o del que és 
mogut. Finalment, ho és també el que té raó del fi. I això és la causa final. Per exemple, la salut respecte 
de caminar. Preguntem: per què passeja? I responem: per gaudir de bona salut. I un cop dit això, creiem 
haver-ne expressat la causa. 
Física, II, 3 
B. És evident que hi ha causes i que són tantes com hem dit, ja que es corresponen amb els modes en 
què podem respondre a la pregunta «per què?». La resposta última a aquesta pregunta ens remet o bé a 
l’essència, com en el cas de les coses immòbils (per exemple, en les matemàtiques ens remet últimament 
a la definició de línia recta o de commensurable o de qualsevol altra cosa), o bé a dir quin és el primer 
motor (per exemple, per què lluitaren? Es respon: perquè foren atacats), o bé a dir la finalitat (per 
exemple: per sotmetre l’enemic), o bé a la matèria, en el cas de les coses que són produïdes. És evident 

que aquestes són les causes i que aquest es el seu nombre.  
Essent quatre les causes, és la comesa del físic conèixer-les totes [...]: la matèria, la forma, el motor i el 
fi. Però n'hi ha tres, sobretot, que conflueixen en una, car la forma i el fi són una mateixa cosa, i l'ésser 
primer de qui procedeix el moviment [l'agent] no difereix especialment de la forma i el fi.» 
Física, II,7 
 
13. La naturalesa 
D'entre les coses, unes existeixen per naturalesa, i d'altres, per diverses causes. Per naturalesa existeixen 
els animals i les seves parts, les plantes i els cossos simples, com la terra, el foc, l'aire i l'aigua. [...] Però 
totes aquestes coses sembla que són diferents d'aquelles que no existeixen per naturalesa. En efecte, les 
que existeixen per naturalesa posseeixen en si mateixes un principi de moviment i repòs. 
Física, 192 b// II, 1 
 
14. El cosmos 
Allò que és en algun lloc, és per si mateix, efectivament, alguna cosa; i suposa, a més, junt amb ella, una 
altra cosa distinta dins la qual és aquesta i hi resta continguda i envoltada. Però no hi ha res 
absolutament que existeixi fora del tot o del cosmos. Per aquesta raó hom diu que totes les coses són al 



cel, ja que el cel és el tot [...]. Per tant, la terra és dins l'aigua; l'aigua, dins l'aire; aquest, dins l'èter [aquí 
en el sentit del foc]; i l'èter, al cel; però el cel ja no és dins de cap altra cosa. 
Física, 212b// IV,5 
 
15. El canvi i el primer motor 
A més, allò que canvia és necessàriament un ens; perquè el canvi es produeix des de quelcom a 
quelcom. Però tampoc no és veritat que totes les coses estiguin quietes o es moguin alguna vegada, i que 
res no estigui quiet o es mogui sempre; perquè hi ha quelcom que sempre mou les coses que es mouen, i 
el primer motor es immòbil en si mateix. 
Metafísica, IV, 8 
 
16. El primer motor 
A. En efecte, es impossible que la sèrie dels motors que són ells mateixos moguts per una altra cosa 
arribi a l'infinit, atès que en les sèries infinites no hi ha res que sigui primer. Per tant, si tot allò que és 
mogut per l’acció d’alguna cosa i el primer motor, sense estar en repòs, sinó en moviment, no és mogut 

per una altra cosa, és necessari que sigui mogut per si mateix. 
Física, VII,5 
B. Si totes les coses que es mouen ho fan o bé per naturalesa i segons la seva naturalesa o bé contra la 
naturalesa i forçadament, [...] es pot deduir i concloure que tot allò que es mou es mogut per una altra 
cosa. [...] Així, doncs, tot allò que es mou ha de ser mogut per una altra cosa tant si aquesta és moguda 
per una altra com si no; si és moguda per una altra, aquesta al seu torn ha de ser moguda per una altra, i 
cal que hi hagi un primer motor que no sigui mogut per un altre; però, si hem trobat aquest primer 
motor, no cal cercar-ne cap més. En efecte, és impossible que la sèrie de motors que són moguts per un 
altre sigui infinita, perquè en una sèrie infinita res no és el primer. 
Física, 256// VIII, 5 
 
17. El motor immòbil 
Així, doncs, que hi ha una substància eterna i immòbil i separada de les coses sensibles, resulta clar pel 
que hem dit. Queda demostrat que no és possible que aquesta substància tingui cap magnitud, sinó que 
manca de parts i és indivisible (perquè mou durant temps infinit, i res finit no té potència infinita; i, atès 
que tota magnitud és infinita o finita, no pot, per la raó esmentada, tenir magnitud finita; però tampoc 
infinita, perquè no hi ha absolutament cap magnitud infinita). I també queda demostrat que és 
impassible i inalterable; ja que tots els altres moviments són posteriors al moviment local. És, doncs, 
evident que aquestes coses són d’aquesta manera.  
Metafísica XII, 7 
 
18. El coneixement 
I ara, recapitulant tot el que hem dit entorn de l’ànima, diguem de bell nou que aquesta és en certa forma 
tots els éssers: els éssers, efectivament, són sensibles o bé intel·ligibles i el coneixement intel·lectual 
s’identifica d’alguna manera amb els objectes intel·ligibles, semblantment a com la sensació s’identifica 

amb els objectes sensibles. Val la pena esbrinar, nogensmenys, com s’esdevé això. 
Sobre l’ànima, III, 8 
 
19. L’ànima 
A. És, certament, necessari d’establir en primer lloc a quin gènere pertany i què es l’ànima -vull dir, si 
es tracta d’una realitat individual, d’una entitat o si, en canvi, és qualitat, quantitat o qualsevol altra de 
les categories que hem distingit- i en segon lloc, si es troba entre els éssers en potència o més aviat 
constitueix una certa entelèquia. La diferència no és, certament, menyspreable. 
Sobre l’ànima I, 1  



B. L’ànima és, doncs, la forma d’un cos natural que té la vida en potència. (...) L’ànima és l’acte primer 
d’un cos natural organitzat. (...) L’ànima és aquella cosa per la qual hom viu, percep sensorialment i 
pensa. (...) L’ànima i el cos constitueixen l’ésser vivent.  
Sobre l’ànima, II, 1 
 
20. L'ànima i el coneixement 
A. El coneixement intel·lectual i la sensació, com se sap, es divideixen segons els seus objectes: estan 
certament en potència si els seus objectes estan en potència, mentre que estan en entelèquia si els seus 
objectes estan en entelèquia. Alhora, la facultat sensorial i la intel·lectual de l’ànima són en potència en 

els seus objectes, és a dir, allò que es intel·ligible i allò que és sensible. Tanmateix, cal que aquests 
objectes siguin les mateixes coses, perquè la pedra no es troba dins l’ànima, sinó la seva forma. Per tant, 
l’ànima és com la mà, ja que la mà és un instrument dels instruments i la ment és una forma de les 

formes, de la mateixa manera com el sentit és una forma de les qualitats sensibles. 
Sobre l’ànima, III, 8 
B. Existeix, doncs, sens dubte un enteniment [el pacient o en potencia] que es capaç, d’esdevenir totes 

les coses pensables i un altre [l’agent o en acte] al qual correspon el fet de produir-les totes i que 
consisteix en una mena de facultat similar a la llum: la llum, en efecte, també fa en certa manera que els 
colors que estan en potencia esdevinguin colors en acte. D'altra banda, l’enteniment actiu és separat, 

impassible i exempt de barreja, per tal com a la seva substància pertany el fet de ser un acte. 
Sobre l'ànima, 430a// III, 5 
 
 
21. La felicitat, fi últim 
 A. [La nostra investigació s'encamina a descobrir] quin es el bé suprem entre tots aquells que es poden 
dur a terme. Quant al seu nom, gairebé tothom hi està d'acord, ja que tant la gent vulgar com la culta 
afirma que és la felicitat i creu que viure bé i actuar bé és el mateix que ser feliç. Però discuteixen sobre 
allò que pugui ser la felicitat i no ho expliquen de la mateixa manera les persones vulgars i els savis. Car 
uns creuen que és alguna de les coses tangibles i manifestes com el plaer, o la riquesa o els honors; uns 
altres, altres coses; fins i tot, una mateixa persona opina coses distintes: si està malalta, creu que la 
felicitat és la salut; si és pobra, la riquesa [...]. Però, alguns creuen que, a part d'aquesta multitud de 
béns, n'existeix un altre en si, i que es la causa que tots els altres siguin béns. 
Ètica a Nicòmac, I, 4 
B. Ara bé, a allò que es busca per si mateix l’anomenem més perfecte que allò que es busca per una altra 
cosa, i aquell que mai s’escull per causa d’una altra cosa, el considerem més perfecte que aquells que 

s’escullen, ja sigui per si mateixos, ja sigui per una altra cosa. Senzillament, anomenem perfecte allò 

que sempre s’escull per si mateix, i mai per una altra cosa. 
Així sembla ser, sobretot, la felicitat, perquè l’escollim per ella mateixa i mai per una altra cosa, mentre 

que els honors, el plaer, la intel·ligència i qualsevol virtut, els desitgem en veritat, per si mateixos (atès 
que desitjaríem totes aquestes coses, encara que cap avantatge en resultés), però també els desitgem a 
causa de la felicitat, ja que pensem que gràcies a ells serem feliços. En canvi, ningú no cerca la felicitat 
per aquestes coses, ni en general per cap altra. 
 Ètica a Nicòmac, I, 7 
 
22. La virtut 
A. Em refereixo a la virtut moral, que es aquella que té relació amb les passions i amb les accions 
humanes, que són les que connoten excés, defecte o just mig. Per exemple, els sentiments de temor, de 
confiança en sí mateix, de concupiscència, d’ira, de pietat, en una paraula, de plaer o de dolor, poden 
afectar-nos moltíssim o massa poc, i en ambdues circumstàncies de manera defectuosa. Però, si 
experimentem aquests sentiments en el moment oportú, per motius satisfactoris, respecte a les persones 



que els mereixen, per fins i en condicions adients, ens mantindrem en un excel·lent terme mig, que es 
allò característic de la virtut. 
Ètica a Nicòmac,II 6  
B. La virtut [...] es un terme mitjà relatiu a nosaltres, determinat per la raó i per allò que decidiria en el 
mateix cas l'home prudent. És un mitjà entre dos vicis, un per excés i l'altre per defecte, en el sentit que, 
mentre que en un cas no assoleix i en l'altre sobrepassa allò que és necessari en les accions i passions, en 
la virtut hom troba i escull el terme mitjà. Per això, respecte de la seva definició, la virtut es un terme 
mitjà, però respecte del millor i el bé, és un extrem. 
Ètica a Nicòmac, II, 6 
 
23. Naturalesa del política 
A. De tot això, doncs, en resulta evident que la ciutat és una de les coses naturals, i que l’home és per 

naturalesa un animal social, i que l'insocial per naturalesa i no pas per atzar és o un ésser inferior o un 
ésser superior a l’home. [...] 
La raó per la qual l’home és un ésser social, més que qualsevol abella i que qualsevol animal gregari, es 
evident: la naturalesa, com diem, no fa res en va, i l’home és 1'únic animal dotat de la paraula. Perquè la 

veu és senyal del dolor i del plaer, i per això en posseeixen també els altres animals, perquè la seva 
naturalesa arriba fins a tenir sensacions de dolor i de plaer i a fer-se senyals d’aquestes coses els uns als 

altres. La paraula, en canvi, es per manifestar allò que és convenient i allò que és perjudicial, així com 
allò just i allò injust. Tot això és propi de l’home enfront dels altres animals: només ell posseeix el sentit 
del bé i del mal, del que és just i del que és injust, i de tots els altres valors; la participació comunitària 
d’aquests valors constitueix la família i la ciutat. 
Per naturalesa, doncs, la ciutat és anterior a la casa i a cadascú de nosaltres, perquè el tot es 
necessàriament anterior a la part. 
Política, I, 1 
B. I, atès que la política se serveix de les altres ciències i prescriu, a més, què cal fer i què cal evitar, el 
seu fi inclourà els fins de les altres ciències, i constituirà així el bé de l'ésser humà. Perquè, encara que 
sigui el mateix el bé de l'individu i el de la ciutat, és evident que és molt més elevat i perfecte assolir i 
salvaguardar el de la ciutat; car, procurar el bé d'una persona és quelcom desitjable, però és més bell i 
diví aconseguir-lo per a un poble i per a les ciutats. 
Ètica a Nicòmac, I, 1 
 
24. Les formes de govern 
En la primera investigació sobre les distintes formes de govern hem distingit tres règims justos: la 
monarquia, 1'aristocràcia i la república, i tres perversions d’aquests: la tirania de la monarquia, 

l’oligarquia de 1'aristocràcia, i la democràcia de la república. Hem parlat també de l’aristocràcia i de la 

monarquia (perquè el considerar el règim millor equival a parlar dels règims així anomenats, perquè 
ambdós pretenen estar constituïts sobre la base de la virtut provista de recursos) i hem determinat alhora 
les diferències entre 1'aristocràcia i la monarquia, i quan s’ha d’adoptar la monarquia. Ens resta tan sols 

parlar de la república, que duu el nom comú a tots els règims i dels altres 1’oligarquia, la democràcia i la 

tirania.  
Política,IV, 1,2 

 


