
 

 

 

 
 

 

GÒRGIES DE LEOTINI 
 

 
Gòrgies va nàixer a la colònia siciliana de Leotini cap a l’any 483 Ac, i moriria al 
voltant del 375 aC. 
 
Si bé se sol apuntar que Gòrgies era deixeble d’Empèdocles, aquest autor va 
destacar per donar continuïtat a la dialèctica de Zenó d’Elea (defensor de les 
tesis de Parmènides) amb una triple tesi recollida en el un text titulat Sobre el 
no-ésser o de la naturalesa, on fins i tot hauria anat més enllà de l’escola elèata, 
arribant a negar, no sols la validesa dels sentits, sinó la mateixa possibilitat del 
coneixement i de la veritat (que serien inassolibles per a la raó). Així, Gòrgies 
hauria afirmat: 
 
a. Res no existeix: com del no-ésser no pot sorgir l’ésser, no té cap sentit 

afirmar que la realitat ha començat a existir, però és que tampoc no pot ser 
que existeixi una realitat des de sempre perquè allò etern (i existir des de 
sempre no vol dir altra cosa que ser etern) sempre necessàriament infinit, i 
infinit en tots els sentits (perquè infinit significa que no té fi, ni temporal ni 
espacial), i allò infinit, per definició, no pot trobar-se enlloc, perquè no hi ha 
cap espai que pugui contenir-ho. En conseqüència, és absurd plantejar-se 
l’existència d’una realitat infinita, perquè no pot existir allò que no té lloc on 
ser-hi. 
 

b. I encara que existís alguna cosa, no la podríem conèixer: si, no obstant 
l’acabat de dir, alguna cosa existís, el coneixement d’aquesta cosa 
―d’aquesta realitat— seria impossible, i això perquè tot coneixement versa, 
per definició, sobre allò que és, mentre que la falsedat, correlativament, 
versaria sobre allò que no és, però és que allò que no és no existeix, i allò 
que no existeix és impensable (res podem pensar sobre el que no té 
existència). D’acord amb això, l’error —la falsedat— no pot existir. Ara bé, si 
no existeix l’error, la veritat, que seria el seu contrari, tampoc no pot existir 
(el contrari d’una cosa irreal ha de ser, també, també irreal), com el dia no 
pot existir sense la nit, ni els ric sense el pobre. I si no existeix la veritat, 
tampoc no pot existir el coneixement, que no seria altra cosa que l’expressió 
d’aquella. 



c. Però és que, encara que existís alguna cosa, i la poguéssim conèixer, no 
podríem comunicar aquest coneixement: imaginem que, malgrat el dit fins 
ara, existeix una realitat i aquesta és cognoscible. Doncs bé, si volguéssim 
ensenyar el que hem après hauríem de fer-ho mitjançat el llenguatge, però 
el llenguatge, compost per símbols, és una cosa completament diferent de la 
realitat coneguda que volem ensenyar (composta per coses, i no per 
símbols), per aquest motiu, allò que nosaltres explicaríem quedaria molt 
lluny de la cosa explicada. Els nostres intents de comunicació serien 
infructuosos perquè cada cop que voldríem explicar allò conegut l’únic que 
podríem transmetre als nostres interlocutors serien elements sense relació 
directa amb allò que volem donar a conèixer. D’altra banda, val a dir que les 
percepcions també serien distintes en cadascun de nosaltres, i això perquè 
cadascun de nosaltres és diferent, de manera que diferents seran també els 
nostres respectives imatges mentals, i si això és d’aquesta manera, com 
podem pensar que podem arribar a compartir una imatge universal de la 
realitat (i el coneixement sempre és, necessàriament, per definició, 
universal: igual per a tots) si, de fet, per a cada home, la realitat és una de 
diferent? 

 

No queda clar si Gòrgies pretenia defensar de debò aquestes tesis o si, per 
contra, aquestes constituïen únicament una demostració d’habilitat dialèctica 
exposada amb al finalitat d’atreure possibles deixebles a les seus classes de 
retòrica.1 D’altra banda, tampoc no pot descartar la possibilitat que allò que en 
realitat pretengués Gòrgies amb aquestes tesis fos mostrar l’absurditat de les 
afirmacions i les argumentacions dels elèates i, especialment, de Zenó. 
 

                                                           
1 Recordem que Gòrgies entenia la retòrica i l’oratòria com l’art de la suggestió, els objectius 
del qual tant podien ser bons com dolents i que, en tot cas, es trobava al servei dels 
interessos de qui se’n servia. 
   De manera anàloga, aquest autor descrivia la tragèdia (el teatre tràgic àtic) com un 
“engany” que, per la seua bellesa i pel fet que serveix com a “purgant” (és a  dir, com a 
transformador de l’espectador) és valuós i paga la pena. 

  

 


