
 

 
 
 
PLATÓ 
 
DUALISME EPISTEMOLÒGIC  
 
PUNT DE PARTIDA: LA CRÍTICA PLATÒNICA DEL CONEIXEMENT 
 
Característiques que defineixen el coneixement: 
 
a. El coneixement té per objecte “allò que és” (l’Ésser), i per aquest motiu és:  
 

      - Necessari (absolutament vertader) 
      - Universal (vàlid per a tothom en tot moment i en qualsevol situació) 
      - Objectiu (no relatiu i descripció fidel de la realitat) 
 
b. El coneixement versa sobre idees generals i conceptes universals, i no sobre els casos 

concrets, que són subsumits sota les consideracions generals que són l’objecte de la 
teoria (o que són emprats per arribar a aquestes consideracions generals, sobre els 
quals es bastirà tota teoria). 

 

El coneixement és un saber sobre l’essencial i no s’interessa pels aspectes secundaris i 
accessoris, que seria allò que caracteritzaria els individus particulars (de fet, el coneixe- 
ment consisteix, inicialment, en subsumir els objectes particulars i canviants sota con- 

       ceptes universals i constants). Conèixer suposa ordenar i classificar. 
 
c. En tota teoria es posen en relació deductiva uns conceptes amb els altres, o dit d'una 

altra manera: d'unes tesis se'n dedueixen unes altres. 

 
Crítica de la percepció: 
 
Plató afirmarà que el coneixement no pot basar-se en la percepció per les següents raons: 
 
a. La percepció ens mostra realitats particulars (individuals) que, a més, es troben en 

canvi constant (com ja havia fet notar Heràclit), de manera que no pot constituir el 



veritable coneixement ja que, per la seua generalitat, aquest ha d’anar més enllà 
d’elles. 

 
b. La percepció es troba en funció del subjecte que percep i, per tant, és, si més no en 

bona mesura, relativa (com ja havia destacat Protàgores: “L’home és la mesura de totes 
les coses”). 

 
c. La percepció pot enganyar-nos (havia afirmat Parmènides). Així, per exemple, el rem 

sembla trencat sota l’aigua, o dos raïls paral·lels que s’estenen fins a l’infinit semblen 
convergir. 

 
d. La percepció no és mai pura, ja que tot allò que percebem es troba modificat pels 

conceptes i les idees que constitueixen el nostre bagatge intel·lectual.  
 
      Allò percebut, per tant, es troba ordenat i corregit pels nostres continguts teòrics previs 
      (així, per exemple, després de Copèrnic, quan mirem el Sol, veiem en ell un astre immò- 
      bil, mentre que, abans de Copèrnic, vèiem en ell un cos en moviment, i no obstant, allò  
      que s’ofereix a la nostra percepció després de Copèrnic és el mateix que s’oferia abans). 
 
En base a aquestes consideracions sembla que podem concloure que, si hi ha 
coneixement, aquest no pot partir de la percepció, sinó de certes idees o consideracions 
teòriques prèvies, idèntiques per a tots i de caràcter fix, que mantindrien entre elles un 
ordre coherent que permetria passar, deductivament, de les unes a les altres. Aquestes 
idees farien possible superar i organitzar la multiplicitat en centrar-se en allò essencial dels 
objectes i fenòmens que integren la realitat (raó per la qual, ens possibilitarien parlar en 
termes universals).  
 
Així mateix, aquestes idees, en ser les mateixes per a tothom, ens permetrien superar el 
relativisme i, per constituir el punt de partida de tot saber, impedirien els enganys en els 
quals les il·lusions de la percepció tendeixen a fer-nos incórrer. 

 
EL CONEIXEMENT ÉS REMINISCÈNCIA (ANÀMNESI) 
 
En base a l’acabat de dir, Plató apunta que el coneixement no és altra cosa que 
reminiscència (record, anàmnesi, en grec) d’idees de les quals pròpiament tenim un 
coneixement innat (innatisme cognscitiu) i que ens vénen a la ment amb motiu de 
l’observació d’allò que ens envolta, permetent-nos, aleshores, d’entendre-ho. Aquestes 
idees són el veritable objecte del coneixement, un objecte que no es donaria en la 
percepció sinó que seria previ a ella. Coneixement és, per tant, coneixement d’idees, unes 
idees que ja es troben en nosaltres i que ens caldrà recordar (així, l’estudiant de 
matemàtiques no aprèn el que el mestre li diu, sinó que se n’adona del que diu el mestre, 
entenent això en el sentit que li ve a la ment un coneixement que ja posseïa prèviament, 
però, que no fins aquell moment no li era explícit: l’alumne recorda amb motiu de la classe 
de matemàtiques). 



Podem definir aquestes idees com a les essències generals de totes les coses físiques, dels 
esdeveniments naturals i socials, de les realitats socials o dels valors morals i polítics. En la 
mesura que representen allò que és cada classe de coses, de valors o d’esdeveniments, i 
constitueixen els models de cadascun dels individus, fets o exemplars d’aquestes classes 
(podem definir les idees, per tant, com a arquetips ideals). 
 
Aquell que es centri en l’experiència, en les coses singulars, en els esdeveniments 
particulars, en els exemples concrets, en definitiva, en allò que és objecte de la percepció, 
no assolirà mai un veritable coneixement. Aquest seria el cas, per exemple, de qui, en 
comptes de saber què és la JUSTÍCIA, en parla donant exemples de situacions, lleis o 
constitucions que se li apareixen com a justes (és a dir, que tenen, per a ell, l’aparença de 
ser-ho, que li pareixen justes). Qui actua d’aquesta manera no té veritable coneixement 
(epistéme) i és per això que els exemples que aporta poden ser mals exemples de justícia 
(com pot estar segur de trobar-se davant d’una situació veritablement justa si no sap què 
és la JUSTÍCIA?). Per tant, qui actua d’aquesta manera és limita merament a tenir opinió 
(dóxa). 

 
ELS TIPUS O NIVELLS DEL SABER 
 
Plató distingeix quatre nivells de saber, que avancen des d’un pseudosaber basat en 
simples opinions, a un saber autèntic consistent en el coneixement de les idees, passant 
per dos nivells intermedis. Aquests graus de coneixement serien els següents: 
 
EIKASÍA (traduït habitualment per ‘imaginació’ o ‘conjectura’): seria el saber basat en 
opinions i en còpies de coses. Les discussions o exposicions basades, no en coses, 
produccions concretes (exemplars vegetals o lleis i codis, per exemple), ni en fets concrets 
determinats (accions o esdeveniments singulars i definits), sinó en descripcions o 
valoracions de les unes i de els altres, constituirien el nivell de coneixement anomenat 
eikasía, el grau més baix de tot saber (pròpiament un pseudosaber) consistent en opinions 
(dóxai) que no recolzen ni tan sols en constatacions empíriques, sinó en referències 
indirectes i consideracions subjectives. Aquest és l’estat en què es trobaria el comú dels 
homes, que parlarien sense saber i es trobarien plens de prejudicis. 
 
PÍSTIS (traduït habitualment per ‘creença’): consistiria en el coneixement empíric, en el 
saber basat en l’observació directa i, per tant, en la percepció, i que, en conseqüència, 
manifestaria totes les limitacions d’aquesta. Es tractaria d’un saber insegur i sobre casos 
concrets que fa inevitable la diversitat d’opinions atesa la diversitat de les experiències 
individuals. El coneixement empíric, quan no compta amb el suport del saber de els idees 
(essències que permeten ordenar i classificar) és mera opinió (dóxa), múltiple i variable. 
 
DIANÒIA (traduït habitualment per ‘coneixement discursiu o deductiu’): consisteix en el 
saber matemàtic. Aquest coneixement ja no descansa en la percepció externa, perquè el 
coneixement matemàtic parteix de nocions i principis abstractes, coneguts únicament per 
la raó. Es tracta, per tant, d’un veritable saber (epistéme), universal i necessari, però que, 



tanmateix no reflecteix totalment la veritat perquè els conceptes aritmètics i geomètrics 
en base als quals es formulen les inferències matemàtiques (que ens permeten arribar als 
teoremes) són únicament aproximacions a l’autèntica realitat, raó per la qual sovint 
condueixen a inconsistències lògiques. Els conceptes i axiomes matemàtics deriven d’idees 
encara més abstractes (essències) i de principis lògics, als quals s’aproximen i imiten, 
sempre, però, almenys en el cas dels primers, d’una manera del tot imperfecta (cosa que 
durà Plató a donar-los el nom d’hipòtesis, que etimològicament significaria ‘per sota de 
tesis’ o ‘menys que idees’). 
 

Per entendre què volem dir amb això, cal que entenguem que en el món intel·ligible és 
possible distingir dos grans grups de realitats amb característiques generals clarament 
diferenciades.  
 
D’una banda trobem les idees enteses tal i com ho hem fet fins ara: com les essències (més 
o menys específiques, més o menys genèriques) de totes les coses, actes, situacions i 
institucions experimentables en el món sensible, mentre que per un altre costat, però, 
trobarem allò que Plató anomena tó matematikà o entitats matemàtiques, és a dir, aquells 
objectes dels quals s’ocupen els matemàtics (figures geomètriques i nombres), objectes 
que, per naturalesa, malgrat ser ens intel·ligibles (noetà, en grec) presenten característi-
ques especials que fan que ocupin, sempre dintre del món de les idees, un espai a mig 
camí de les idees, tal i com les hem considerat fins ara, i les coses pertanyents al kosmos 
horatós. I així, si bé els objectes matemàtics són intel·ligibles i no realitats sensibles i, per 
això, es troben en el món de les idees i comparteixen característiques amb aquestes, se’n 
diferencien perquè: no són essències (és a dir, no són conceptes) sinó objectes concrets 
que responen a idees. Així, per exemple, els triangles o els cercles, entitats geomètriques 
ideals que no trobem en el món sensible (on, l’única cosa que podem identificar són 
objectes que respondrien de manera imperfecta a la forma dels triangles i dels cercles, als 
quals copiarien, però que, en ells mateixos no són triangles ni cercles sinó, posem per 
exemple, roques triangulars, rodes, botons...) no són la mateixa cosa que les idees de 
“triangularitat” i “circularitat”. Aquestes darreres recullen les nocions conceptuals —les 
essències— dels triangles i dels cercles, els quals, per la seua banda són exemplificacions 
d’aquestes idees, és a dir, còpies -no sensibles- de la “triangularitat” i la “circularitat”. 
Triangles i cercles participarien d’aquestes idees de la mateixa manera que els nombres 2 i 
4 participarien de les de “dualitat” i “tetraïtat”. 
 
Així mateix, al contrari que passaria amb les idees, els objectes matemàtics són múltiples, i 
així, la idea d’”hexagonalitat” —única— és exemplificada per múltiples hexàgons (són 
imaginables una multiplicitat d’hexàgons), que constituiran entitats intel·ligibles usades 
pels matemàtics en els seus càlculs i operacions.1 Al seu torn, aquestes entitats 
matemàtiques, inferiors a les idees i còpies plurals d’elles, són representables2, igualment 

                                                 
1

 El matemàtic pot imaginar dos cercles secants, però no la “circularitat” tallant la “circularitat”: d’una banda, la idea 
de “circularitat” és una de sola i, d’altra banda, el seu caràcter d’essència abstracta fa que sigui impossible d’operar 
amb ella. Anàlogament, el matemàtic mai no multiplicaria la “dualitat” per la “dualitat”. 
2
 Cosa que, pròpiament, no passa amb les idees o, almenys, no en la mateixa mesura. 



en nombre indefinit, al mateix temps que exemplificats en certes formes naturals, com ara 
les cel·les d’un rusc (en aquests dos casos ens trobaríem ja, però, davant d’objectes 
sensibles, de coses pertanyents al kósmos horatós, que participarien dels tó matematikà, 
copiant-los, de manera anàloga a com aquest copiaven les idees superiors).  
 
Resumint podem dir que els objectes matemàtics es diferencien de les idees perquè: 
 

a. No són essències. 
b. Constitueixen còpies d’idees (a les quals es poden reduir). 
c. Són multiples. 
d. Són representables. 
 
Hi ha encara una altra cosa que cal destacar i que també distingeix els objectes matemàtics 
(noetà inferiors) de les idees, i és que podem pensar i operar amb ells sense atendre al 
concepte del qual participen i al qual exemplifiquen, és a dir, que podem multiplicar 2 x 8 
sense atendre a les nocions de “dualitat” i “octalitat”, i podem demostrar el teorema de 
Pitàgores usant  figures geomètriques concretes i enunciats algebraics determinats, sense, 
però, tenir presents les idees d’“hipotenusaïtat”,  “catetitat”, “triangularitat” o ”angularitat 
recta”, les quals, però, serien les nocions que farien possible aquell teorema i la seua 
demostració. Serà justament per això que Plató afirmarà que “els matemàtics parteixen 
d’hipòtesis”, volent significar amb això que donen per suposades les idees i, sense 
preocupar-se d’entendre el seu contingut,3 passen a treballar amb els objectes que les 
representen o amb principis (axiomes matemàtics) que no són una altra cosa que relacions 
lògiques existents entre aquelles idees i que són acceptats sense qüestionar-se (com pot 
ser, per exemple, el principi que estableix que dos factors situats en costats contraposats 
d’una igualtat són el mateix si tenen diferent signe o si en costat el factor en qüestió es 
troba multiplicant i en l’altre dividint). Els matemàtics, per tant, avançaran cap a 
conclusions (els anomenats teoremes) partint d’objectes i principis la fonamentació 
conceptual dels quals no hauran tingut en compte. 
 
Per últim, recalquem que Plató ens presenta sempre els objectes matemàtics com a 
realitats subsistents. Els objectes matemàtics, per tant, si bé no serien arquetips, sí que 
serien entitats realment existents en el món intel·ligible, accessibles únicament pel 
pensament i que, per tant, no haurien estat inventades pel matemàtic, sinó descobertes 
per ell (que, a continuació, intentarà determinar quines són les seus característiques i 
relacions). 

 
NOÈSI (traduït habitualment per ‘coneixement racional’ o “intel·ligència”): consistiria en el 
coneixement de les essències universals o idees. Aquest coneixement s’aconseguiria 
mitjançant el record (anàmnesi) d’allò que l’ànima ja sabria per haver-ho contemplat 

                                                 
3
 I, tot sovint, sense ni tan sols adonar-se que aquests principis no són altra cosa que convencions que, de fet, no 

responen a la realitat. Així, per exemple, el geòmetra se servirà per a les seues operacions de punts representables 
i, per tant, de caràcter tridimensional quan, en realitat la idea de punt n’estableix la unidimensional (o l’aritmètic 
simplificarà sistemàticament els nombres irracionals per tal de fer càlculs amb ells, quan, de fet, aquests nombres 
són xifres amb un nombre infinit de decimals). 



abans de nàixer tancada en un cos, quan residia en el món al qual pertanyeria pròpiament , 
i que no és el món de les coses, sinó l’etern i diví de les idees. La noèsi equivaldria a la 
intuïció intel·lectual, a la revelació de la veritat mitjançant un exercici d’introspecció 
reflexiva a partir de les pistes obtingudes per l’observació. És el saber (epistéme) 
pròpiament dit, pel qual es revela la veritat a l’ull de la raó.4 La veritat es reconeix en 
l’experiència que anomenem e-vidència. 

 
EL SÍMIL DE LA LÍNIA  
 
D’acord amb l’acabat de dir, i fent servir ara una imatge que el mateix Plató utilitza en el 
llibre VI de la República, la realitat s’assemblaria a una línia que dividíssim en dos segments 
desiguals (un més llarg que l’altre). La porció més llarga representaria el món de les coses, 
de les seues còpies i de les opinions. Com les coses són moltes i les seues còpies i imatges 
innumerables (com també ho serien les opinions) se li reserva el segment més gran. Si ara 
partim aquest segment en dues noves porcions també desiguals: la primera i més llarga 
hauria d’atribuir-se a l’estat d’eikasía, perquè tindria com a objecte les infinites còpies i 
opinions possibles de les coses i dels esdeveniments concrets, mentre que la segona 
porció, més curta, correspondria a l‘estat de pístis, és a dir, al coneixement sensible, que té 
per objecte justament tots aquestes fets i coses. Tant en un cas com en l’altre, ens trobem 
enmig d’un saber parcial, dubtós, insegur i variable: mera opinió (dóxa). 
 
El segon segment correspon al del veritable saber (epistéme), si bé en ell també podem 
fer-hi una divisió i distingir-hi un a porció més llarga i un altra de més curta. La primera 
correspondria als múltiples objectes matemàtics i, per tant, al pensament del qui opera 
amb ells (amb la limitació en el saber que això suposa), que es trobaria en estat de dianòia, 
mentre que el segment més curt correspondria al món de les essències, de les idees 
úniques (una única idea per a cada conjunt de coses i, per tant, no tan abundoses com 
aquestes), font del veritable saber (noèsi). 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Recordem que, en grec, “veritat” rep el nom d’alétheia, que podríem traduir per “desvelament”,  “desocultació” o 

“revelació”, i que dóna a entendre que la veritat és un objecte que sempre ha estat davant nostre, si bé ocult , i que 
conèixer-la no significa altra cosa que veure-la, mirar-la un cop apartat tot allò que l’amaga: discernir-la sota el vel 
que l’entela. 



DE QUÈ PARLEM QUAN PARLEM D’EIKASÍA I DE PÍSTIS I DE NOÈSI? 
 
Podem mirar d’il·lustrar les nocions platòniques d’eikasía, pístis i noèsi recorrent a l’exemple concret 
que ens proporciona un determinat àmbit de la vida quotidiana, un àmbit que Plató tenia ben 
present i que, de fet, ocupava el centre de les seues preocupacions: l’acció política.  
 
Així, si reparem en la dinàmica política quotidiana d’una societat (una polis), com ara Atenes, 
podríem veure i descriure realitats concretes en ella existents com ara l’organització dels tribunals de 
justícia, les institucions de govern i legislatives, el procediment per a l’elaboració de lleis i altres 
disposicions normatives concretes, el sistema d’ordre públic i, encara, eixamplant el concepte 
“polític” fins a equiparar-lo amb “social”, podríem incloure aquí també altres aspectes concrets com 
el conjunt d’hàbits mercantils o les relacions existents entre els diversos estaments socials o entre 
ambdós sexes.  
 
Doncs bé, totes aquestes coses concretes serien això mateix, realitats concretes que un dia van 
començar a ser com ara són però que més endavant canviaran, modificant-se o desapareixent per 
donar lloc a unes altres de noves i diferents. Conèixer totes aquestes coses (lleis, esdeveniments, 
institucions, situacions, costums, procediments) ens situa en un estat de pístis: sols és coneixement 
de realitats de fet (totes elles variables). Ara bé, si en comptes de centrar la nostra atenció en tot 
això, ens girem cap a les idees5 de Justícia, Llei, Tribunal, Ordre, Govern, Legislador o Comerç, allò 
que ara serà objecte del nostre coneixement, no seran realitats concretes que realitzen, d’alguna 
manera, aquestes mateixes idees (és a dir, tribunals concrets, més o menys perfectes, institucions de 
govern concretes, més o menys perfectes, lleis concretes, més o menys perfectes, etc.), sinó allò que 
un tribunal és i ha de ser, allò que la llei és i ha de ser, allò que la justícia és i ha de ser, i, en definitiva, 
la veritat sobre aquestes coses; allò que realment són i han de ser. No resulta difícil adonar-se, 
aleshores, que aquest coneixement és superior a l’anterior, i és que ara, ja no tenim un coneixement 
merament particular (d’una realitat concreta, particular i inestable), sinó un coneixement 
autènticament general que, a més, ens proporciona un criteri de judici per a decidir si aquell tribunal 
o aquella llei, o aquella institució o aquella organització política en concret, són bones o no, o dit 
d’una altra manera: com de perfectes són. Qui disposa d’aquest coneixement (qui s’ha girat cap a les 
idees) és aquell que realment sap, és el savi (el filòsof), que es troba en un estat de noèsi i és capaç de 
dirigir els afers públics (perquè no sols sap com són les coses sinó com han de ser). És més, en la 
mesura que, d’acord amb la tesi socràtica de l’intel·lectualisme moral (compartida per Plató), és 
virtuós aquell que coneix quines són i en què consisteixen les virtuts (perquè qui sap què està bé no 
deixa d’actuar d’acord amb aquest coneixement), el savi, no sols té la ciència suficient per a governar, 
sinó també la qualitat moral necessària per a fer-ho.  
 
Fixem-nos ara encara en un altra cosa: si diem que conèixer les idees és conèixer allò vertader, i 
conèixer allò vertader és conèixer el que és i el que ha de ser, aquest coneixement se’ns presenta 
com un saber sobre l’autèntica realitat, una realitat que és com és perquè és així com ha de ser. Dit 
d’una altra manera: l’essència que s’expressa en les idees és la que és i no una altra perquè està 
justificat que sigui aquesta i no una altra, i això perquè aquesta essència és la que ha de ser, la que és 
bo que sigui. Simplificant: les idees són com són perquè participen del BÉ. El BÉ és l’expressió del valor 
absolut de les idees; totes elles són bones: el BÉ les ha fet ser i les ha fet ser com són. 

                                                 
5
 Cal tenir en compte que, de fet, fins i tot quan ens movem en un estat de pístis, utilitzem, en certa mesura, les 

idees, i és que sense el recurs a alguna idea (al record d’alguna idea) no podem entendre la realitat, no podem 
identificar què són les coses que percebem. 



Per acabar, tornem a les nocions epistemològiques que enumeràvem en començar i referim-nos ara a 
la primera d’elles, de la qual encara no hem dit res: l’eikasía. Per saber que volem dir quan afirmem 
que el comú de la gent es troba en aquest estat haurem de pensar que, igual que el savi va més enllà 
de les coses concretes per observar les idees, hi ha qui també se separa de les coses concretes, però 
no per a girar-se cap a les idees, sinó per a passar a centrar-se en imatges d’aquelles coses concretes, 
és a dir, i seguint l’exemple que proposàvem: hi haurà qui desconegui com són els tribunals i el 
sistema de justícia d’Atenes, però alhora que tingui una opinió arbitrària de què ha de ser un tribunal 
i la justícia; qui desconegui les lleis i tingui notícia solament d’una interpretació concreta d’una norma 
legal determinada; o bé, qui prescindeixi dels debats legislatius en l’assemblea de ciutadans lliures i 
opini en base a una intervenció demagògica que pretén manipular aquests mateixos ciutadans. Tots 
aquests casos seriem exemples d’eikasía. Aquell que es troba en estat d’eikasía es troba, per tant, en 
un estat diametralment oposat a aquell que es troba en estat de noèsi: no sols no contempla les 
idees sinó que, allunyant-se fins i tot de les coses, se soterra en opinions i preferències, en 
tergiversacions, en adaptacions més o menys deformadores de les coses, etc. Qui es troba en aquest 
estat viu tancat en si mateix, ignorant de la veritat, creient que les coses són com no són i imaginant, 
conjecturant, que no sabent, com han de ser. 
 
A partir del que acabem de dir podem veure que, per a Plató, existeix una veritat objectiva i absoluta. 
Concretament, aquesta veritat, pel que fa a l’exemple que aquí hem usat, seria investigada per la 
filosofia i les ciències socials,6 i entre aquestes, la filosofia política i la ciència política i la sociologia. 
No és d’estranyar, per tant, que, en aquest àmbit Plató considerés que les discussions en el si de 
l’assemblea, les preses de decisions democràtiques o l’elecció dels càrrecs polítics en base a 
votacions o pel mètode d’insaculació es trobaven fora de lloc. I és que si ser un bon govern és una 
qüestió de coneixement, el bon govern ha d’estar en mans del savi, i si existeix un ideal d’organització 
política objectivament justa, sols l’organització política més propera possible a aquesta —recordem 
que en el món visible, la perfecció no existeix— ens valdrà. 
 
És clar que sempre podem, com diria un escolàstic, negar la major, i afirmar que no és cert que 
existeixi una noció objectiva de justícia i un model objectivament perfecte d’organització política. En 
aquest cas la proposta política de Plató s’ensorraria, i el buit que deixaria hauria de ser ocupat per 
noves propostes com ara, per posar un exemple, la que consideraria que la justícia consisteix a 
assegurar que es doni la possibilitat que les decisions polítiques es preguin en base a consensos 
basats en raons, de manera que la societat aniria canviant a mesura que un consens comencés a 
percebre’s com desencertat o desfasat i es fes necessari arribar a un altre de nou.  
 
En tot cas, hauríem d’adonar-nos que Plató és qui ha tingut el mèrit de plantejar teòricament la 
qüestió, i si bé és cert que cap la possibilitat que la solució per ell aportada ja no ens satisfaci, no és 
menys cert que qualsevol solució alternativa ho serà a un problema els termes del qual són, en 
definitiva els plantejats per Plató. Els filòsofs avui potser ja no pensen com Plató, però sí que ho fan 
en els termes que va deixar assentats aquest autor, o en base a uns termes nous que han sortit de 
l’enriquiment o de la crítica de la perspectiva platònica. 

 
     

                                                 
6
 Pel que fa a la ciència natural, Plató pensava que tot el que es pogués dir en aquest àmbit no passaria de ser 

probable però no segur, mera conjectura raonable.  


