
 
 
 
 
 
TEORIA ÈTICA CLÀSSICA 
 
L’INTEL·LECTUALISME MORAL SOCRÀTIC 
 

Sòcrates naix a Atenes l’any 470 aC. Poc 
abans del seu naixement s’havia pro-
duït la victòria definitiva dels grecs 
sobre els perses en la Segona Guerra 
Mèdica (en la qual Atenes havia tingut 
un paper essencial). Quaranta-set anys 
després d’aquella victòria (quan Sòcra-
tes en comptava 39), però, esclatava la 
Guerra del Peloponès, que acabaria 
amb la derrota de la ciutat, que perdria 
el seu imperi i iniciaria, a partir 
d’aleshores, una llarga decadència 
(Sòcrates va participar en aquesta 
guerra com a hoplita —soldat d’infan-
teria pesada─ en tres destacades 
accions bèl·liques, excel·lint en elles per 
la seua resistència i el seu valor). 
 
Va començar la seua formació estudi-

ant les teories cosmològiques (sobre l’origen, estructura i naturalesa de l’univers i 
de les seues parts). Més endavant, decepcionat d’aquestes indagacions, es 
centraria en la investigació ètica, en la qual s’interessà amb finalitats 
eminentment polítiques (Sòcrates cercava determinar com cal actuar perquè la 
ciutat fos governada amb justícia) 
 
Segons ell mateix va manifestar, Querefont, un amic seu, en un viatge a l’oracle 
d’Apol·lo al temple de Delfos (la visita al qual era tradicional entre els grecs), va 
preguntar-li al déu si hi havia cap home més savi que Sòcrates. La resposta 
negativa de la pítia (la sacerdotessa per boca de la qual s’expressava Apol·lo) li 
inspiraria la creença que, si era realment més savi que la resta, ho era únicament 



perquè ell coneixia la seua ignorància, mentre que els altres homes, tan ignorants 
com ell, no semblaven ser conscients de ser-ho, per la qual cosa concloïa que ell 
sabia almenys una cosa que els altres ignorants no sabien. A partir d’aquí es va 
sentir motivat a cercar una veritable saviesa i, per tant, la veritat, començant per 
ocupar-se dels problemes ètics i polítics, els quals, en el context de l’Atenes del 
seu temps eren especialment urgents. 
 
Sòcrates, per la seua rectitud moral i política, i per haver posat en evidència la 
ignorància i, per tant, la incompetència, molts dels seus conciutadans més 
poderosos es guanyà moltes enemistats. Conseqüència d’això va ser la doble 
acusació que, formulada per un ciutadà anomenat Mèletos (per instigació d’una 
altre, de nom Ànitos), va acabar portant-lo a judici. A Sòcrates se l’acusava, d’una 
banda, de no honorar els déus de la ciutat i d’introduir noves i estranyes 
pràctiques religioses en la ciutat (acusació d’impietat o asebeia), i per un altra 
banda, de corrompre la joventut atenesa. 
 
La primera acusació probablement descansava en el fet que Sòcrates s’hagués 
interessat, en un principi per la cosmologia de pensadors que prescindien dels 
déus i de les narracions religioses a l’hora d’explicar l’origen i l’estructura de 
l’univers. La segona acusació sembla motivada pel fet que la radical anàlisi 
racional practicada per Sòcrates en els diàlegs que mantenia amb els seus 
deixebles (habitualment joves de les famílies més destacades d’Atenes) introduïa 
en aquest una actitud crítica capaç de posar en entredit les creences i els principis 
eticopolítics i religiosos heretats i tradicionals a la ciutat. 
 
Sòcrates no intentà fugir d’Atenes en ser acusat i portat a judici, malgrat que les 
causes judicials d’aquell temps estaven mancades de garanties. La raó de la seua 
conducta cal cercar-la en una reflexió feta pel mateix Sòcrates: si fugia, donava a 
entendre als seus conciutadans que era culpable de les acusacions que se li feien, 
però ell era innocent i, per tant, no podia admetre la culpabilitat ni que fos de 
manera implícita, perquè, de fer-ho, a més de deshonorar-se i estendre una 
ombra de dubte sobre la seua tasca educativa i els seus ensenyaments, permetia 
que la falsedat s’imposés sobre la veritat. La seua integritat no li permetia 
amagar-se. Comparegué a judici i assumí la seua pròpia defensa (recollida per 
Plató en el seu primer diàleg: l’Apologia de Sòcrates). 
 
El resultat del judici fou contrari a Sòcrates, que fou condemnat a mort per 
enverinament (la sentència l’obligava a beure una dosi letal de cicuta). De totes 
maneres, li restava encara una possibilitat prevista en el procediment judicial 
atenès de l’època: podia apel·lar a la pietat del tribunal, i aportar amics i familiars 
que imploressin que se li commutés la pena. La utilització d’aquest recurs solia 
donar bon resultat, i l’habitual era que el condemnat veiés commutada la seua 
pena per una altra de més lleugera (en cas de pena capital, era freqüent que el 
tribunal perdonés la vida del reu i l’obligués, a canvi, a desterrar-se o li imposés 
una multa). Sòcrates, però, mantenint-se fidel a la seua integritat, va rebutjar 
demanar perdó o portar ningú que el demanés per ell: no podia de cap manera 
admetre una falsa culpabilitat. Per contra, va reiterar-se en la seua defensa i, 



encara, va mantenir que el més just fóra que se li canviés la pena de mort per una 
recompensa: que fos mantingut per la ciutat en reconeixement als serveis que 
havia prestat a la comunitat educant les noves generacions. Davant d’això, el 
tribunal van ratificar-li la pena de mort (i, aquesta vegada, ho va fer per un 
nombre més gran de vots que no la primera vegada).  
 
Després del judici, romangué un mes a la presó mentre esperava que la sentència 
es complís (a Atenes estava prohibit executar una sentència de mort fins que no 
acabessin les celebracions religioses que la ciutat duia a terme anualment a l’illa 
de Delos, que just en aquell moment s’estaven duent a terme, i que no es 
consideraven oficialment finalitzades fins que no retornava l’embarcació que hi 
era enviada amb les ofrenes fetes per la ciutat). Durant aquest lapse de temps, 
els amics i deixebles de Sòcrates van preparar la seua fugida, subornant els seus 
guardians i procurant-li una nau que el dugués lluny d’Atenes. Sòcrates, però, 
refusà fugir amb l’argument que, fer-ho, implicaria donar a entendre que era 
culpable. 
 
Sòcrates moria per la ingestió de 
cicuta l’any 399 aC. Tal com diria 
Plató, aquesta va ser la fi d’un 
«home que del qual hauríem de dir 
que fou el més bo de tots els que 
hem conegut en el seu temps; més 
encara, el més intel·ligent i el més 
just».1 

 
PENSAMENT ÈTIC DE SÒCRATES 
 

Sòcrates mai no va escriure res perquè sempre va considerar la paraula 

escrita com a paraula morta, incapaç d’engendrar cap mena de canvi en qui 

la llegia, i és que allò que precisament cercava Sòcrates era canviar els seus 

interlocutors, fer-los millors (o, com diria ell: millorar les seues ànimes), cosa 

que considerava que podia aconseguir fent-los adonar-se, després d’un 

procés de diàleg, que desconeixien què era la justícia, el bé, l’amistat... així 

com el significat dels termes que utilitzem per definir el valors morals. Un 

cop els seus interlocutors eren conscients de la seua ignorància es trobaven 

en condicions de cercar, per ells mateixos, i un altre cop de manera 

dialogada (és a dir, amb l’ajut de preguntes dirigides) el significat veritable 

dels principis i els valors morals i polítics.  

 

Per a Sòcrates la maldat i el vici eren sinònims d’ignorància. Qui sap 

realment que són la bondat, l’amistat, la justícia o la bellesa, per posar 

                                                 
1 PLATÓ: Fedó, 118a 



alguns exemples, no pot deixar de valorar-los i de voler-los, i per aquest 

motiu evitarà tot allò que pugui allunyar-lo d’ells.  

 

Entendrem millor això si pensem que, en realitat, ningú no actua malament 

pensant que està actuant malament, per contra, tota acció incorrecta o 

desencertada es deu al fet que qui la duu a terme creu que allò que 

aconsegueix amb ella és correcte i encertat, el que passa, però, és que 

s’equivoca: és un ignorant. Ara bé, si sabés què és realment correcte i 

encertat, aleshores ja no voldria continuar actuant de la manera com ho ha 

fet fins aleshores i, contràriament, passaria actuar d’acord amb el seu nou 

coneixement; i és que l’home sols vol el millor2 (el problema és que, sovint, 

no sap què és millor). Si la maldat i el vici són ignorància, la bondat i la virtut 

són saviesa. Aquesta és la idea central de la teoria socràtica de 

l’intel·lectualisme moral, una conseqüència immediata de la qual és la 

consideració que la virtut pot ser ensenyada i que, en conseqüència, 

l’educació és necessària per millorar les persones i fer-ne bons ciutadans. 

 

ÈTICA PLATÒNICA 
 

Plató (el veritable nom del qual era Aristocles) naix entre 
els anys 428 i 427 Ac, en el si d’una família de l’aristo-
cràcia atenesa. En la seua joventut estudià tota mena de 
matèries (geometria, aritmètica, música, gimnàstica, art, 
dialèctica, etc.) i va sentir-se inclinat per a composició de 
poemes (tant de caràcter líric com ditiràmbic) i tragèdies, 
i si bé s’inicià molt aviat en les responsabilitats polítiques 
i organitzatives de la ciutat —com corresponia a algú de la 
seua extracció social—, no tardà a abandonar-les, 
disgustat i decepcionat, tant per la manera d’actuar dels 
govern oligàrquic de la ciutat sorgit de la derrota atenesa 
en la Guerra del Peloponès (que, com sabem acabaria 

amb la ruïna de la ciutat), com dels democràtics que el van precedir i el seguirien 
(recordem que el seu mestre Sòcrates fou precisament jutjat i condemnat quan la 
democràcia va ser restablerta). A partir d’aleshores, Plató decidiria dedicar-se a la 
filosofia, amb la vista posada en dotar a la seua ciutat del millor i més just 
sistema de govern, d’aquell que pogués assegurar-li ordre, seguretat, pau i 
prosperitat.   

                                                 
2 Els grecs consideraven com el millor (més virtuós) i més encertat tot allò —tota acció— que ens 
apropava a la felicitat. Tenint en compte això entendrem millor la relació directa que Sòcrates trobava 
entre el coneixement d’allò que és encertat i virtuós i la transformació de l’individu que ha adquirit 
aquest coneixement i de la seua conducta. I és que... qui deixaria d’actuar de la manera que sap que li 
resulta més beneficiosa per a assolir la felicitat un cop se li mostra com ha de fer-ho? D’altra banda, 
Sòcrates sempre va considerar que la justícia i la rectitud eren allò que resultava més satisfactori i útil 
a l’home (molt per damunt de les riqueses, els plaers o els honors). La justícia en si i el bé en si van ser 
sempre els principals objectes de preocupació per a Sòcrates, que també valorava l’interès general per 
damunt dels interessos particulars. 



Cap als vint anys d’edat es convertí en deixeble de Sòcrates, que li inculcà l’amor 
a la veritat i el desig de cercar-la mitjançant el raonament.  
 
Cap als quaranta anys d’edat viatjà a Sicília, sense que quedi clara la motivació 
que el dugué a emprendre aquest viatge (i que podria haver estat el desig de 
visitar els volcans existents en aquell territori o conèixer de primera mà les 
doctrines pitagòriques, o potser totes dues coses). L’esdeveniment més 
important que es produí en aquest viatge fou la invitació que rebé per anar a 
viure a la cort de Dionís I, tirà governant de la ciutat de Siracusa, que desitjava ser 
instruït i que, coneixedor de la fama incipient de Plató, cregué que en ell podria 
trobar el mestre que cercava. Plató veié en aquesta invitació l’oportunitat de 
posar en pràctica la seua idea que el govern havia de trobar-se en mans dels 
millors (és a dir dels més instruïts, d’aquells que coneixen de manera més 
perfecta què són la justícia i el bé), i que si no era possible elevar fins a les 
posicions de poder els més savis, una bona alternativa seria instruir aquells que 
les ostentaven en l’actualitat perquè esdevinguessin autèntics filòsofs (i així, 
Plató degué pensar que Dionís I podria esdevenir, de la seua mà, un exemple de 
filòsof-rei, i Siracusa un exemple de ciutat justa). Les coses, però no van anar com 
Plató havia imaginat, i Dionís I, enutjat per la manca de respecte que, a parer seu, 
Plató li mostrava, va decidir lliurar-lo a un comerciant lacedemoni perquè el 
vengués com a esclau, cosa que aquest darrer féu a la ciutat d’Egina. 
Afortunadament per a Plató, un amic seu aconseguí de rescatar-lo i el retornà a 
Atenes.  
 

Un cop novament a la seua ciutat, Plató va decidir de fundar-hi una escola que 
anomenà Acadèmia (pel fet de trobar-se ubicada en un paratge a dos quilòmetres 
d’Atenes, conegut com Hekademeia, on la tradició afirmava que hi havia estat 
enterrat l’heroi mitològic, Academ).  
 
Encara viatjaria Plató en dues ocasions més a Siracusa, un cop mort Dionís I, per 
reemprendre el seu intent de transformar-ne el tirà —ara Dionís II, fill de 
l’anterior—en un governant savi i just. Aquestes noves estades, però, no van anar 
gaire millor que la primera, i Plató acabà retornant —ara de manera definitiva— 
a Atenes. Passà els seus darrers anys ensenyant a l’Acadèmia, fins que morí, l’any 
347 aC, quan devia tenir uns vuitanta anys d’edat. 

 

L’HOME SEGONS PLATÓ: L’ÀNIMA TRIPARTITA 
 

 

Per a Plató, cada home 

és, fonamentalment, la 

seua ànima, que cons-

titueix l’autèntic jo per-

sonal. En l’ànima huma-

na podrem distingir-hi 

tres parts: 



a. Ànima racional (to logistikón): és la part superior i rectora de l’ànima 

humana. Controla la resta de les parts i la seua funció bàsica és la 

contemplació de la veritats (de les Idees) i el raonament. Plató la localitza 

en el cap (és a dir, que aquesta seria la part del cos amb la qual 

interactuaria). 

 

b. Ànima vehement o irascible (to timoeidés): és font de passions nobles i 

elevades, aliada de l’ànima racional (totes dues, sota la direcció de la 

racional, controlarien la part inferior). Plató la situava en el pit (cor i 

pulmons serien les parts del cos amb les quals interactuaria). 

 

c. Ànima apetitiva o concupiscent (to epimetikón): font de les baixes 

passions i dels excessos (passions innobles), font, també, dels instints de 

conservació i de plaer. Plató la situava sota el diafragma. 

 
ÈTICA PLATÒNICA: LES VIRTUTS DE L’ÀNIMA 
 
• L’ànima racional és la seua de la 

intel·ligència. A l’ànima racional 

perfecta li correspon la virtut de 

la  PRUDÈNCIA (phrònesis) 

 

• L’ànima irascible és la seu de les 

passions nobles. A L’ànima irasci-

ble perfecta li correspon la virtut 

de la FORTALESA (andreia).3  

 

• L’ànima concupiscent és la seu dels apetits, les pulsions i les baixes 

passions. A l’ànima concupiscent li correspon la virtut de la TEMPRANÇA 
(sophrosiné), que s’assoleix gràcies a l’acció combinada de l’ànima 

racional i de l’ànima irascible. 
 

La virtut de l’HARMONIA consisteix en la possessió, a l’ensems, de les virtuts 

de la prudència, la fortalesa i la temprança. La possessió d’aquestes les tres 

virtuts capitals comporta la felicitat (eudaimonía) de l’individu. 

 
TEORIA ÈTICA ARISTOTÈLICA 
 
Aristòtil va néixer a Estagira, el 384 aC. El seu pare, Nicòmac, era el metge personal 
del rei Amintes III, de Macedònia. Va ser educat com un membre de l'aristocràcia i, a 
l'edat de divuit anys, es va traslladar a Atenes per continuar la seva formació a 

                                                 
3 Altres virtuts corresponent a la part vehement de l’ànima serien l’esperança, el valor, la fe... 



l'Acadèmia, on Plató va ser el seu mestre. Aristòtil va romandre a l'Acadèmia durant 
gairebé vint anys, primer com a alumne i, posteriorment, com a professor, fins 
després de la mort de Plató en 347 aC. 
 

Poc després de morir Plató, va marxar 
d'Atenes. Més endavant seria convidat per 
Filip II, de Macedònia, a convertir-se en el 
tutor del seu fill Alexandre (era l'any 343 aC). 
Aristòtil va continuar com a preceptor 
d'Alexandre fins el 336 aC, quan aquest va 
succeir el seu pare. 
 

L'any 335 aC va tornar a Atenes i va fundar la 
seva pròpia escola, coneguda amb el nom de 
Liceu. Durant aquest segon període d'estada a 
Atenes, Aristòtil es va dedicar, durant dotze 
anys, a la investigació i a l'ensenyament.  

 
Després de la mort d'Alexandre (el 323 aC), el 
sentiment antimacedoni va incrementar-se a 
Atenes. Aristòtil va ser denunciat per no lloar els 
déus i, a conseqüència d'això, va optar per marxar 
a la propietat que la família de la seva mare a 
tenia a Calcis, a la veïna illa d'Eubea. Allí va morir, 
per causes naturals, l'any 322 aC, a l'edat de 62 
anys. 
 
Aristòtil va escriure tres textos sobre ètica: 

 
• Ètica a Nicòmac (composta per 10 llibres i dedicada al seu fill) 

 

• Ètica a Eudem (composta per 7 llibres i dedicada a un amic) 
 

• Magna moralia (o Gran ètica) 
 
LA FELICITAT ÉS EL FI SUPREM 
 

Per comprendre el pensament ètic 

d’Aristòtil hem de començar fent notar que 

tota acció humana es realitza per tal 

d’assolir alguna cosa, la qual esdevé, per 

aquest motiu, el fi d’aquella acció. Així 

mateix, podem dir que el fi d’una acció 

constitueix un bé, perquè sols per ser un bé 

és que pot convertir-se en un fi. Entre tots 

els béns existents s’estableix una organit-

zació jeràrquica, de manera que uns són 



menys importants que uns altres, els quals, seran desitjables únicament en la 

mesura que, aconseguir-los, ens serveixi per a arribar a assolir aquells altres s’hi 

troben per damunt (així, per exemple, sadollar la nostra fam i la nostra set són 

el fi de les accions de menjar i beure, i com a tal són bons, però, al mateix 

temps, són bons també perquè serveixen als fins superiors de mantenir-nos en 

vida i en un bon estat de salut, els quals, al seu torn, són béns necessaris per a 

poder dedicar-nos a l’obtenció d’objectius vitals que donaran sentit a aquesta 

vida que ens esforcem a mantenir.  

 

Al capdamunt del tot d’aquesta jerarquia de béns, Aristòtil situa, com a fi 
suprem, la FELICITAT (EDUDAIMONÍA). D’acord amb això, l’home actuarà 

correctament (és a dir, les seus accions seran, moralment, bones) si no perd de 

vista aquest caràcter de fi suprem que té la felicitat i, per tant, si les seues 

accions se subordinen, en darrer terme, a la consecució d’aquesta.  

 

Ara bé, la felicitat sols podrà ser la conseqüència de la 

realització plena de la naturalesa humana (o dit d’una 

altra manera: la conseqüència de la plenitud 

humana), i allò que defineix l’home no són coses com 

la recerca d’aliment i beguda (que ho compartim amb 

la resta dels éssers vius), sinó la racionalitat, és a dir, 

l’estudi, la reflexió, l’adquisició de coneixement i la 

comprensió de la realitat. Qui s’aparta d’això, 

s’allunya de la realització plena de la seua naturalesa 

(cosa que passa quan es confon un fi inferior amb el fi 

específic de l’home) i, aleshores, s’allunya, també, de 

l’autèntica felicitat. 

 

Per tant, qualificarem d’incorrectes (i, aleshores, de moralment dolentes) 

aquelles accions que ens apartin de la plenitud humana i de la felicitat que 

l’acompanya, cosa que passarà, com ja hem dit si substituïm, en la nostra 

consideració de bé suprem, aquestes per una altra cosa, per un altre fi, en 

principi inferior, que passi a ser considerat com a bé principal i darrer. Aquest 

seria el cas, seguint l’exemple que hem fet servir fins ara, d’aquells que 

consideressin que menjar i beure són béns en si mateixos, de manera que ho 

subordinen tot a ells: els seus recursos, el seu temps, la seua salut, etc.  

 

A l’hora de parlar de felicitat cal que parem esment en el següent: en l’ésser 

humà —i això ho sabien bé els grecs— conflueixen tres dimensions que el 

configuren com una realitat complexa (alhora que integral): una dimensió 

psíquica, una dimensió física i una dimensió social. Tenint en compte això, 

haurem de concloure que la plenitud i la felicitat humanes tindran també tres 

dimensions, i així, per una banda, en el pla psíquic, implicaran un bon estat 



d’ànim, al cap i a la fi és això el que, literalment, significa eu (bo) – daimon 

(esperit), per un altre costat implicaran la possessió d’una bona salut i d’un bon 

estat físic (dimensió física) i, finalment, suposaran gaudir d’una bona posició i 

del reconeixement social (dimensió social). Sols podrà ser plenament feliç aquell 

que gaudeixi de plenitud en totes tres dimensions. 

 

LA VIRTUT 

 

Per tal d’aconseguir la felicitat, la racionalitat que presideix la vida del savi no 

pot circumscriure’s a les qüestions teòriques, sinó que també a de presidir la 

resta dels aspectes de l’existència. De l’home que es governa en totes les 

dimensions i aspectes de la seua vida amb racionalitat se’n diu prudent, és a dir, 

es diu d’ell que gaudeix de la virtut de la prudència (phrònesis). Aristòtil se’ns 

mostra, en això, un fidel deixeble de Plató. 

 

Podem definir la prudència com la capa-

citat de comportar-se de manera assen-

yada. Gràcies a ella, l’home que l’exercita 

pot conèixer aquelles altres virtuts que 

podem anomenar VIRTUTS ÈTIQUES, i que 

no són altres que les que ens assenyalem 

la manera de comportar-nos en cada 

situació particular. Aquestes virtuts èti-

ques consisteixen, de fet, en el TERME 

MITJÀ existent entre dues possibilitats 

extremes de comportament. Reapareix aquí, sota un nom nou, la vella idea 

platònica de la temprança (una idea que, de fet, es troba inserida en la mateixa 

mentalitat grega, i expressada en la dita popular: “res en excés”). 

 

Així, per exemple, enmig de la batalla, el soldat pot comportar-se amb temeritat 
(amb menyspreu de la pròpia vida i de la dels altres) o, per contra, pot fer-ho 

amb covardia. Totes dues possibilitats constitueixen casos extrems de conducta, 

entre els quals es dóna el terme mitjà, que podem anomenar coratge (i que 

faria referència a una actitud en la qual, el soldat, mostraria valor sense arribar 

a la insensatesa de comportar-se temeràriament). Seguint aquest exemple 

podríem identificar altres termes mitjans entre possibilitats de comportament 

extremes com ara la modèstia (terme mitjà entre l’arrogància i la timidesa), la 

generositat (situada entre la prodigalitat i la gasiveria), la cortesia (situada entre 

l’obsequiositat i l’aspror), la mateixa temprança (terme mitjà entre el 

llibertinatge i l’apatia), l’amabilitat (situada entre la irascibilitat i la indiferèn-
cia), etcètera. Així mateix, la prudència ens permetrà de calcular quins seran els 

mitjans necessaris per tal d’aconseguir el fi que ens proposem, o dit d’una altra 

manera: és la prudència la que ens diu, no sols com hem d’actuar en una 



situació en concret (temperadament, amablement, modestament, etc.), sinó 

que ens indica també quines coses concretes hem de fer per satisfer aquesta 

conducta (respectar una llei, rebutjar un càrrec, reduir la quantitat de menjar, 

convidar un amic, etc.)4 i assolir el fi que, en aquella situació concreta, ens 

proposem (i, a més, fer-ho sense perdre de vista el bé suprem de la felicitat).  

 

Ara bé, la prudència, en si mateixa, no és una virtut ètica, ja que no consisteix 

tant en una manera d’actuar com en l’aplicació de la raó a les qüestions 

pràctiques. Per això direm d’ella que és una VIRTUT DIANOÈTICA, és a  dir, una vir-

tut que raona (dianoia) sobre els costums (éthos). Al costat de la prudència 

considerarem la saviesa (entesa com a coneixement, contemplació de la veritat) 

i l’art (entès com l’habilitat en les qüestions tècniques i artístiques, és a dir, en 

les tasques productives) com la resta de les virtuts dianoètiques. 

 

No cal dir que el savi aristotèlic és concebut com a subjecte de les virtuts 

dianoètiques i ètiques (aquestes darreres supeditades  a les primeres), però cal 

que no oblidem que, ser virtuós, no suposa tenir virtuts sinó exercir-les, i és que 

Aristòtil concep la virtut, no com una possessió perfecta, sinó com una activitat. 

L’exercici continuat de la virtut genera l’hàbit, de manera que l’home virtuós té 

hàbits virtuosos, els quals, però, mai no es posseeixen de manera acabada i 

definitiva, sinó que sempre exigeixen convicció racional i fortalesa en el seu 

exercici.  

 

En Aristòtil, com en Plató, la convicció de l’intel·lectualisme socràtic, s’ha 

d’ajudar d’autodisciplina (fortitud), però, a més, l’Estagirita recalcarà que per 

esdevenir virtuosos cal no sols d’autocontrol, sinó també pràctica i 

entrenament. 
 

                                                 
4 Anomenarem aquest càlcul de mitjans càlcul prudencial. 


