
PENSAMENT ANTIC 
OCCIDENTAL I ORIENTAL 



 

EL PENSAMENT PRESOCRÀTIC (ARKHÉ) 

 

LA FÍSICA MILÈSIA: 

THALES                                                                  la humitat 

ANAXIMADRE                                                      àpeiron 

ANAXÍMENES                                                        aire 

 

HERÀCLIT                                                              foc (segons logos) 

 

ELÈATES (PARMÈNIDES, ZENÓ)                         l’Ésser (únic,         

                                                                                  indivisible,                            

                                                                                   immòbil continu, 

                                                                                   etern)  

 

PITAGÒRICS                                                        el nombre/la raó  

                                                                                 matemàtica 

PLURALISTES: 

EMPÈDOCLES                                                      les 4 arrels  

                                                                               /pólemos i éros 

ANAXÀGORES                                                    homeomeries/nous 

DEMÒCRIT                                                           àtoms / allò buit 

EL NAIXEMENT DEL LOGOS 
OCCIDENTAL: GRÈCIA I 



LA SOFÍSTICA I SÒCRATES 
 

 

 

 

 

 

PROTÀGORES                                                relativisme (qualitats 

                                                                      secundàries, valors i  

                                                                      principis polítics,  

                                                                      intersubjectivisme? 

                   

GÒRGIES                                                          escepticisme 

 

SÒCRATES                                                        definicions universals 

                                                                            (diàleg socràtic) 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODE CLÀSSIC 
 

 

 

 

 

PLATÓ                                                      AGUSTÍ D’HIPONA 

ARISTÒTIL                                              TOMÀS D’AQUINO 

 

 

 

 

PERÍODE HEL·LENÍSTIC 
 

 

 

 

 

                                   EPICUREISME               plaer serè 

                                      ESTOÏCISME              destí, apatia 

 

 

 

EL NAIXEMENT DEL LOGOS 
OCCIDENTAL: GRÈCIA II 

SABER      
ELOQÜÈNCIA 

EDAT MITJANA 



CONFUCIANISME 
 

CONFUCI (KONG-FUZÍ): 
a. Monoteisme (Xangdi) 

b. Pensament polític: 

 Estricta divisió social 

 Prioritat del bé comú 

 Actualització i adaptació dels  rols i les normes 

 

DONG-ZHONGSHU (s. II aC): 
a. El confucianisme esdevé religió oficial: 

 Animisme i politeisme 

 Culte als  avantpassats 

 Creença en els esperits del  mal (espectres, dracs...) 

 Ritualisme desmesurat 

 Culte sacrificial 

b. Exaltació de l’emperador (fill del  Cel, encarnació del Yang). Esdevé summe 
sacerdot: 

 Exemple de virtut i bondat que ha d’evitar atreure la desgràcia sobre el poble 

 Encarregat del calendari 

 Encarregat del culte 

c. Introducció d’elements taoistes i de la doctrina del  Yin i el Yang 

 

NEOCONFUCIANISME: 
Centrat en el pensament ètic 

 

ABOLICIÓ DEL CULTE (segle XX) 
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TAOISME (LAO-TZÉ      DAODEJING) 
 

a. La idea d’una divinitat transcendent queda substituïda per la d’un principi  diví 
immanent al realitat, però separat: el TAO (“el Camí”): 

b. Principi productor i vivificador 

c. Introdueix un ordre virtuós en el món al qual cal adaptar-se (deixant-s’hi 
portar). 

d. La vida es troba presidida per dos principi confrontats que garanteixen el canvi, 
el dinamisme natural: el YIN i el YANG: 

e. YIN:  principi femení, passiu, receptiu 

f. YANG: principi masculí, actiu 

 

ZUANG-ZI: 
a. Defensa la innacció, la passivitat, l’espontaneïtat 

b. Defensa la no-intervenció estatal 

c. Defensa de l’anonimat i l’apartament 

d. Defensa de la vida ascètica. 

 

ZAO- DAOLING: 
a. Esdevé una religió politeista. 

b. S’inicia un procés de sincretisme amb el budisme. 

c. Zao-Daoling es converteix en el primer summe pontífex (Tianshi) del  taoisme . 
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HINDUISME 
 

CONCEPTES FONAMENTALS: 
 

 Darsana (il:limunació, assolida a través de l’acció i no del pensament) 

 Dharma (camí correcte) 

 Transmigració 

 Karma (destí, determinat per els accions anteriors: indemnització) 

 

TEXTOS SAGRATS I SAPIENCIALS: 

 

a. La Revelació (Sruti) 

 

 Els Veda (‘coneixement que ha estat vist’): textos antics que constitueixen 
la base de l’hinduisme.  Se’ls considera existents “des de sempre i per 
sempre”. (si  bé es poden datar, els textos més antics —els Rig-Veda— cap 
al 1800-1500 aC , i el més moderns, cap al500 aC). Són fruit d’experiències 
místiques . 

 

 Els Upanixad (‘asseure’s prop del mestre amb respecte per escoltar 
l’ensenyament’):són uns 150 textos d’extensió variable consistents en 
comentaris del  Veda o en estudis sobre el significat profund de l’existència 
de caràcter místic). 

 

b. La Tradició (Smrti): 

 
 Bhagavad-Gita 

 Purana 

 Tantra 
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BUDISME 
 

Fruit de la predicació de Siddharta Gautama (563-483 aC) 
 
IDEES FONAMENTALS: 
a. Superació del patiment (il·luminació). 
b. Il·luminació a partir de la meditació. 
 
EL NOBLE CAMÍ ÒCTUPLE: 
 
És considerat, segons el com la via que porta al cessament de dukkha (‘patiment’). 
Aquest cessament del patiment es coneix com a nirvana . Els elements del noble camí 
òctuple se subdivideixen en tres categories bàsiques: 

 

En tots els elements del “noble camí”, la paraula «correcta» o «recta» és una traducció de la 
paraula "sammā“, que significa ‘plenitud’, ‘coherència’, ‘perfecció’ o ‘ideal’.  
 
a. Saviesa: 

 Visió o comprensió correcta 
 Pensament o determinació correcta 

b. Conducta ètica: 
 Parlar correcte 
 Actuar correcte 
 Mitjà de vida correcte 

c. Entrenament de la ment 
 Esforç correcte (esforç continu, la pràctica conscient per a, essencialment, 

mantenir la ment lliure de pensaments que podrien perjudicar l’habilitat per a 
posar en pràctica els altres elements del noble camí). 

 Estar-present o consciència del moment correcta (contemplació atenta i 
conscient: es refereix a la pràctica de mantenir la ment en l’instant present, 
atenta als fenòmens a mesura que vagin afectant el cos i lament). 

 Concentració o Meditació correcta 
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