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En l'esforc dels filbsofs presocratics * per construir una imatge del m6n raona-

ble i coherent s'hi troba amplement representada , tal com demostraren Corn-

ford i Guthrie ,' la saviesa dels mites. Malgrat tot, aixo no ens ha d'induir a

pensar clue els primers filosofs grecs no feren res mes clue repent , en unes

altres paraules , el clue els mites havien explicat.

La coincidencia entre mite i filosofia, ens explica F . Jacob,' es deguda al fet

que en molts aspectes tenen un objectiu comu , el d'oferir una representacio

unitaria del m6n i de les forces clue 1'animen , en resposta a una exige'ncia que

sembla ben arrelada en l'esperit huma. Aquesta resposta , tanmateix, ha

d'inserir - se en l ' entramat d ' allb que en una epoca determinada es considerat

possible.
Els primers filbsofs formaven part d'una cultura que ordena els seus esque-

mes principals en el mart d ' una estructura mitica , i per rant actuaven immer-

sos en el seu codi . Per mes que la tasca clue els fiiosofs s'imposen sigui

precisament la de sortir d'aquesta estructura , la mirada atenta amb clue els

presocratics es giren sobre el passat de 1'univers i contemplen el m6n clue els

Ll present article ;'origina a partir de I'exposicid d'un curs de doctorat a la Universitat dc Barcelona i
de les rcllcxions i converses que se'n derivaren. Vull agrair als senyors Mariano Lisa i josep Maria
Card') Ilur participacid i Ilurs aportacions, sempre valuoses.

L F NI. (,ORNP0 1(i), From Religion to Philoioph}, Londres 1912, i el seu Ilibre pbstum Prinripiunr sapien-
tiae, Cambridge 1953. Aixi mateix W.K.C. GGTHRIL, In the beginning, Londres 1957, i Lambe A

His/s)') of Greek Philosophy, 1-I1, Cambridge 1965.
2. « II s'agit tuujours d'expliquer le monde visible par des forces invisibles, d'articuler cc qu'on observe

our cc on imagine,,. Cfr. F. JA((tu, Le jeu des possibles, Paris 1981. Les ciencies naturals i la fisica
tendeixen a rcduir la multiplicitat dels fenumens a alguns elements de base, constants, a partir dels
quals, per deducci6 empirica o logics sigui possible donar compte del tot. Cfr. S. SAMHt RSK) , «Erste
Prinzipicn and Ictze Tcilchcn in der Erkcnntnis der Naturo, FranosJh 45, 1976, pp. I-36.
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envolta haura d'expressar-se, al mateix temps que intenta innovar, a Craves
eels canals conceptuals i imaginatius del mite, ' que constitueixen la seva
unica tradici6.

Per aixo, si en un periode de 150 ant's estableixen una nova terminologia,
significa que Pavane expcrimentat en la historia del pensament ha estat
considerable. En arribar al s. IV aquest proces ha progressat tant i ha estat ran
fructifer, clue filosofs i cientifics tenen feina a reconeixer en una part de les
seves racionals teories les imatges mes o menys desdibuixades dels mites.
Un dels problemes que es presenten en tractar d'explicar la historia de l'uni-
vers es el de l'aparici6 de la vida, de la seva conservacio, de la seva reproduc-
ci6 i de la seva auto-regulacio. El lamentable estat del nostre coneixement
dels filosofs presocratics no ens permet saber si cada un d'ells s'ocupa de tots
aqucsts aspectes. Es possible, no obstant, a traves de l'immens trencaclosques
de fragments i testimonis, entreveure que la majoria s'hi interessa, i constatar
que a finals del s. V el pensament biologic aconsegui delimitar un camp
propi. Aquest camp de la biologia que, com veurem, sistematitza una serie
d'idees fonamentals, va guardar una limitacio provinent, potser, dels sous
origens mitics, limitacio que resideix en el concepte de temps.
El temps es un dels parametres principals de la biologia: el conjunt dels essers
vius es el producte d'una evoluci6 en el temps. En els mites, en canvi,
1'apar1c16 de la vida es un acte unit, sobtat i espontani, Cant si es tracta de
1'exercit que sorgeix de la terra com una collita de blat, com dels homes
producte do la voluntat creadora dels deus. Aquest acre esta instaurat en un
present etern que es repeteix identic a si mateix, i explica ]a resta de processos
genetics.
Els filosofs presocratics no aconseguiren deslliurar les seves hipotesis sobre
l'origen i evoluci6 de la vida d'aquesta qualitat d'acte sobtat i unit, car la
quantitat de temps inserida era sempre insuficient. Aquest fet es converti a la
Ilarga en un obstacle que les feia dificils d'acceptar. En el s. IV Plat6 es
decanta per I'alternativa creacionista, psicologicament mes facil de comprcn-
dre, i Aristotil, que no compartia ni el plantejament de Plat6 ni el dels
presocratics, soluciona el problema decidint que l'univers, l'hotne i les espe-
cies animals eren eterns, i reservant I'antiga hipotesi de la generac16 esponta-
nia per als casos que 11 semblaren confirmar les seves observacions, es a (lit
quan es tractava d'algunes classes d'insectes i alguns peixos i mol-luscs.
Aristotil, per Cant, queda confrontat a una serie de formes vives sense passat
ni futur, i el seu saber agafa una dimensi6 espacial: es dedica a descriure,
ordenar i classificar tot un seguit-de formes fixes i immutables, bo i conscr-
vant un interes especial pels problemes de la reproduccio.

3. Cfr. A.Co1K,Alyih and Language, Bloomington 1980. L'autor atirma per it lit humanitat una intcrac-
cid entre mite i Ilenguatgc que es remunta tins al Palcolitic. Intenta esrtblir una serie de fasts que no
intcrpreta com it sequcncies diferenciades en el temps, sind corn it for u•s do pcnsan>ent , is it dir
estructures abstra tes per mitjit do Ies quals el Ilenguatge, o qualsevot altra forma conumicativa, Bona
ran) i ordena cis termes inconscicnts del mite.
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La tradici6 biologica dels presocratics troba continuitat en la seva area natural

d'influencia, la medicina, aixi com en la filosofia epicuria. El plantejament

d'Aristotil, adaptat a la tradici6 de la Blblia, fou el que perdura,' es pot dir

fins que els experiments de Pasteur demostraren la impossibilitat de la gene-

raci6 espontania, i Darwin feu recular 1'origen de la vida a la llunyania duns

temps que altres descobriments cientifics havien fet possible imaginar.

Els mites grecs ens deixen entreveure diverses explicacions per a l'aparici6 de

la vida. El testimoni literati mes antic el trobem al cant XIV de la lliada, on

se'ns diu que Ocea i Tetis' -l'element liquid- son la parella primitiva:

'QKSav6v ts, igswv yEVS61v Kai µfltepa Tg156v

'QKSavOU, 6; itEp ycvE61S navtC66l tEtUKT t

pero en altres moments del poema o cs invocada la parella de la Terra i el

Sol, o hi trobem 1'afirmac16 que Zeus es el pare dels deus i dels homes'.

Hesiode, en la seva descripci6 dels origens del m6n estableix la presencia de

certes forces a partir de les quals deriva totes les altres. Aquestes forces, pero,

al mateix temps que parts integrants dels fenomens del m6n natural -terra i

cel, nit i dia-, s6n tambe entitats personalitzades, 1 precisament a causa

d'aquest caracter personal, l'evoluc16 de l'univers pot ser explicada com una

success16 de matrimonis i naixements.

Primer de tot, ens diu Hesiode en els versos initials de la Teogonia, hi havia

Caos -el buit, l'abisme-, despres Gala -la terra-, i al mateix temps Eros

-l'amor-, creador de tota vida. Mes tard la terra dona naixement al cel,

despres a les muntanyes i al mar. Aleshores, de vegades amb 1'ajuda del cel,

de vegades amb ajuda del mar, ana donant origen als diferents deus.

Quant a les diverses estirps dels homes, Hesiode ens explica en Els treballs i

els dies que son els deus olimpics, descendents al seu torn dels Titans, fills del

cel i de la terra, els encarregats de crear-los. Zsug bltoi>16s, diu Hesiode,' pero

el proces mes detallat nomes s'explica en el mite de Pandora. L'ordre de crear

la primera dona prove de Zeus, pero 1'execuci6 material cs obra d'Hefest -el

deu del foc- clue la forma amb terra."' En Els treballs i els dies, la terra que

ha de set Pandora es mulla amb aigua.''

4. La creacid, en la clue I'home ocupa un Hot a part i privilegiat , es obra de la Divinitat . El Creador, no

obstant, queda deslliurat de la responsabilitar d'essers inutils i enutjosos corn ratolins , cues, mosques i
mosquits, clue es reprodueixen per generacid espontania.

5. Era una creenSa tan arrelada que fins i tot un merge belga del s. xvu, famds per altres treballs, dona una

recepta per fahricar ratolins en 2 1 dies, posant dins d'una capsa uns grans de blat i una camisa bruta,

clue per la suor clue contenia actuava com a «principi viral . (: f. J. nr R on Nnv, Les origines de la vie,

Paris 1966.
6. 11. XIV 21)1, 246. Es possible que aquesta toncepcid d'Ocea com a origen de tots els deus i de totes les

( uses sigui mes antiga que la que ens conta la Tesgonia.
1/. 111 11)4. Tambe Hesiode, Els Ire balls i elf dies 563 diu que la Terra es (mare de totes les coses),.

8. 11. IV 68.
9. Els trebaltt i elf dies 158.
P. Teog'nnia 571-572.

1 I. Eh treballs i elf dies 61-62. El nom tie Pandora pot interpretar - se, i aixi ho fa Hesiqui , coin una
personiticacid de la terra matcixa. N. LoRAUX, ( Sur la race des femmes» , a Les enfants d'Athena, Paris
1984, crcu clue Pandora representa una manera d'introduir en el mdn del mite Ies conditions de la
reproduccid sexual dels primers homes.
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Un altre mite similar es el que explica Protagoras en el dialeg platonic'' del
mateix nom i que atribueix la creac16 dels essers vius designats corn a t5vrlra
yEvr als deus, que els afai4onen a 1'interior de la terra amb una mescla de
terra i foc, i de totes les substancies susceptibles de ser combinades amb el foc
i la terra. Despres els deus encomanen a Prometeu, el lladre del foc, i al seu
germa Epimeteu, de donar a calla animal les qualitats clue li son necessaries.
Pero mes antiques semblen ser encara aquelles llegendes que ens mostren
aquesta terra, que Hesiode ens ha presentat al mateix temps com un dels
primers essers i avantpassats divins i com !'element a partir del qual es forma
la primera dona, interpretada molt mes literalment respecte al qualificariu de
mare de totes les coses>> clue It donaven cis poetes.

Aixi tenim la historia del rei Cadmos, que ens expliquen Euripides i Ovidi.''
Aquest rei, destinat a fundar la ciutat de Tebes, va descobrir 1'indret tot
seguint una vaca que els deus havien enviat per guiar-lo. Abans de poder
conduir-hi aigua d'una font propera va haver de matar un serpent, un drac
terrible'' que vigilava aquell paratge, i despres, obeint el consell d'Atenea, va

sembrar les dents del drac a terra, d'on immediatament sorgi un exercit
d'homes armats. Una historia similar s'explica tambe de jasO.
Podriem pensar que aixo nomes son contalles que no comporten cap teoria
sobre cis origens de la vida clue fos creguda seriosament, pero existeix rota
una altra serie de llegendes on els herois que son considerats com avantpas-
sats de tribus o pobles grecs porten en el seu nom la paraula terra, o hi estan
associats d'alguna altra forma inequivoca.
Els arcadis, per exemple, afirmaven que cis seus avantpassats eren cis Pelas-
goi, descendents de 1'heroi Pelasgos, nascut directament de la terra, ja sigui ell
mateix, ja sigui el seu pare Palaichton.
Els primers reis de 1'Atica, Erecteu i Erictoni, eren nascuts de la terra, i
representats com a mig home i mig serp, aixi com tambe un altre rei d'Ate-
nes, Cecrops. Els atenesos, a mes, creien ser autochtones, es a dir fills originals
de la terra on vivien. «La nostra ciutat, diu encara Plato,' hem d'anornenar-
la no tan sols la nostra terra natal, sine tambe mare i nodrissa>>. Els atenesos
creien aixi mateix que ells eren el poble mes antic, entre altres motius perque
consideraven que a 1'Atica era on per primera vegada havia comen4at el
cultiu del blat, !'aliment essencial per als homes.
Una altra historia, que ens parla d'un segon origen de la humanitat despres
d'una destrucc16 generalitzada, la de Deucal16 i la seva dona Pirra,"' ens

13. Plat6, Prot2goras 33(1 d. Altres vegadcs Prometcu es dircctament cl ircador, la mencio mes antiga clue
posseim de Prometeu com a artifex dels essers vius es el fragment de Filemd 89 Kock: Ti rzote
npolarl0suy ov X youo'ijpac rt?d at/Kai t&XAa itdvta cwa;

13. Euripides, Les Fenlcies 638 ss.; Ovidi, Aletamsrfosis 111 106.
14. El simholisme cronic de la serp es hen conegut.
15. Plaid, Menexen 237h-238a.
16. Ovidi, Metamorfosis 1 262 ss. es el primer que ens ddna una versid completa de la historia do Deucalid i

el diluvi. Pindar, Olfmtsiea IX 4, path de Deucali,i i Pirra com els fundadurs d'un allinatge de pedra» .
Pausanias IX 5, I, vita un altre diluvi, purser mes antic, en temps d'Ogigos, I'avantpassat aurdcton dell
heocis.
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explica corn aquests, unics supervivents despres del diluvi, recrearen la hu-
manitat sembrant uels ossos de la seva mare>>, es a dir les pedres., en la terra
presumiblement amarada d'aigua.
Tenim, per Cant, tota una serie de llegendes que ens ensenyen que en una de
les formes Ines antigues en que cis grecs es represcntaren el proccs de genera-

66, la villa apareixia com un let espontani, a partir d'un element basic, la
terra, i la col.laboraciO important de l'element humir, que en les sistematitza-
cions cosmogoniques pot set vist com el cel portador de pluja que cobreix la
terra, o com el mar. Aixi ho recorda un personatge d'Euripides, Melanipa:'

o0K Eµog o i0og aXX ' E t?g n tp6g rtapa
wS oiupavoc to yaia r' fl' POP(Pfl Pia.
CITE' 6 ' CXWpiOi) l6av UX,XI Xo)V BiXCt

tLKtou61 Tuivta KavE&OKav Ei; (ptIO

8Ev6prl rtEtrlva I3rlpag ou; 0' aX trl tpC(pEt

yrvo; re Ovrltdrv

Que el proces mitjancant el qual es va donar villa a les primeres criatures de
totes, en un moment inicial on encara no existia una parella, va set vist per
analogia amh el proces de la villa vegetal, semblen confirmar-ho altres lle-
gendes que explicitament relacionen 1'origen d'homes i plantes. Les Nymphal
Aleliai," lcs Nimfes dels freixes, engendrades per Gala dels esquitxos de
sang quc 11 caigueren a sobre en ser castrat Uranos, foren considerades com a
mares de la ra4a hurnana. Restes d'aquestes mateixes idees les trobem tambe
a Hesiode, quan ens parla de la rata bcl•licosa dels homes de l'edat del
bronze,'' nascuts prccisament de frcixes.
Les estranyes teories dels pitagorics clue prohibeixen menjar faves 1 fulles de
Ilorer reben per la seva propia part diverscs cxplicacions quc al•ludeixen a un
origen coma entre homes i plantes.
Un altre grup do Ilegendes que hem citat ens parla de l'origen de la villa
-humana, per(') tamhc animal en el mite del Protagoras- no com el resultat
d'un proccs autilcron i espontani sin6 com 1'obra de la voluntat creadora
duns essers superiors, cIs dcus, confiada per a la seva execuci6 a dos represen-
tants del foe, Hefest i Prometcu. I aqui ens trobern amb 1'aparici6 d'un
sistema altcrnatiu, la figura del crcador, 1 la intervenci6 dun nou element, el
foe.

I' Fr, 118,14 Nauck.
18. 11csiodc, Teogortia 187, Foruneu d'Argtis, rccuncgut unn I avantpassat coma dels pobles grecs tines

,units ahans dcls diluvis, era till del riu Inaeos i do Melia. (.fr. Rtusanias II 15,5 i ApoVlodor II I 1.
I') l Icsiodc, Eli /re/all.c i elt diet 145.
?1 Pt rfiri, Vida de Pityigssrat 44, explica la prohihicto de nunjar fives pert]uc: <en la confusio del primer

origcn i naixemunt do totes les costs, quan moltes roses cstaven mcsclades, cren plantades i fermenta-
vcn juntes a la terra, i despres gradualment s'instaura cl naixement i la separacio, i animals i plantes
nasquercn al matrix temps, aleshores do la mateixa put retied() us furmaren els homes i cresqueren les
fives» . Altres cxplicacions son clue per Its tiges de Ics faveres pugen Its animcs dels infants, i tambe que
si cs planta unit lava a terra agafa forma humana. Ch. Hipolit, Rejutatm 12. Empedocles pensava que
cl llorcr era la forma mes clevada d'encarnacio de Ics plantes, i deia clue ell en una existencia anterior
havia coat on arhust do llorer.
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La figura del creador, encara que no tindra continuetat en la filosofia preso-
cratica, la retrobarem en el context de la religiositat brfica, i mes endavant en
el Tinleu de Plato. La presencia de 1'element foc introdueix una complexitat
mes gran en l'explicacio de l'origen de la vida i, per mes que la seva necessitat
en el proces generatiu pugui ser deduida per simple observac16 del title de les
estacions, correspon a un moment posterior en aquell que representa la
concepc16 de la terra com a mare de totes les coses, el moment en que
apareixen una serie de tecniques noves relacionades amb el foc."
La utilitzaci6 del foc, segons G. Durand," marca 1'etapa mes important de la
inrel•lectualitzaci6 del cosmos, i allunya calla vegada mes l'home de la condi-
cio animal. El foc, que 1'home ha aconseguit entendre per friccio o per
percuss16, es susceptible d'explicar la generac16 i tambe de significar purifica-
cio, il•luminacio i coneixement. Ai xi el proces creador es vist com el d'un
artesa, el ceramista, i els homes nascuts amb intervencio del foc seran mes
intel.ligents, mes inventius, idea que recullen tant els mites com la filosofia.
Aixi ens ho explica Pindar en la Olinlpica VII. Helios, absent i oblidat pels
altres deus en el moment que es repartiren la terra, veu en recompensa sorgir
per a ell del foes de la mar escumejant una terra fertil. « De Iona marina sorgi
l'illa, ella pertany al deu generador dels raigs, a 1'amo dels cavalls que
respiren foc. Alli un dia s'uni a Rodes i engendra set fills, a qui va transmetre
entre tots els homes dels primers temps l'esperit mes inventiu».'
Pindar situa aquest mite d'Helios en un altre temps, al comencament del
mon, i aixo li permet jugar sense problemes amb la doble naturalesa de
Rodes, ilia-terra i nimfa-mare dels Heliades, els avantpassats dels Rodis.
Segles mes tard, en escriure la histbria de Rodes, Diodor de Sicilia recollira
aquesta llegenda i en donara una vers16 racionalitzada i cientifica: «L'explica-
ci6 veritable, ens diu, es que durant la primera formaci6 del m6n l'illa era
encara Ilim i tova. Quan el sol va eixugar la major part de la seva humitat i va
omplir la terra de criatures vives, aleshores en nasqueren els Heliades, que
reberen el seu nom (es a dir d'Helios), set de nombre, nascuts de la terra ma-
teixa».''
Terra, aigua, foc, Pindar ens ha explicat aquesta historia de comencaments

2 I . Ctu 0 , op. rit., estableix una primera fase -la mes arbitraria, car la seva existencia no esdt suticientment
provada- caracteritzada per la unicitar d'un culte a la Mare, que inclouria totes les expressions
mitiques, afirmacions i rituals. No hi hauria diferenciacio de sexes, ni entre els homes, els animals i les
planres, ni dels cicles estacionals, ni de les classes socials. El focus unitari de totes les perceptions serie la
dona nutr(cia, la deessa central. En una segona fase, els Pets de la naturalesa s'estructurarien en cicles, de
manera apropiada per permetre les tecniques do I'epoca anomenada Neolitic. En aquesta Ease, a la qual
pertanyen els mites de creacio, mite i Ilenguatge utilirzen estructures binaries principalment. tJna
tercera fase correspon al snaixement tie la filosofia», en el senrit d'explorar la manera com les abstrac-
tions reestructuren el material mirk, que pot ser considerat Ibgicament i temporalment anterior

22. G. DURANU, Les structures anthropologiques de 1'imaginaire, Paris 1969. Cfr. tambe G. BACHERLARD, La
psy(hanalyse du feu, Paris 1949. Aixi mareix deia Herder: oce qui s'appelle vie dans la creation est en
routes les formes et en tons les etres, un seul et meme esprit, one flamme unique>) (citat per G.
BA(HrLAat), La Jlamme dune chandelle, Paris 1962).

23. Pindar, Ollmpica VII 54-72.
24. Diodor de Sicilia V 55. Adopta el mareix tipus d'explicacio que a 17.
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del m6n en la segona decada del s. V. Fixem-nos ara en el que deien els

primers filbsofs en la centuria precedent.

En el s. VI a. C. Ferecides de Siros represenra, tal com remares Aristbtil, un

pont entre alto que s'ha convingut a anomenar pensament mitic i pensament

filosbfic. Ferecides es planteja el problema de 1'origen del tot i comenca la

seva obra afirmant: <<Zas i Cronos existien de sempre, aixi com Ctonia»." La

idea dc i av aci ens situa dins d'un mart especificament grec on no to cabuda

la creaci6 ex nihilo. Aquesta afirmaci6 conte la mateixa idea que trobem a

Heraclit quan diu," xo6µov... ^v dzi, i tambe, subjacent, el plantejament de

1'esser parmenidi.'-

Sembla, si acceptem els testimonis dels filbsofs neoplatbnics, que Ferecides

preanuncii idees que desenvoluparan filbsofs posteriors. Damasci, despres de

dir-nos que Zas, Cronos i Ctonia existeixen de sempre i son els tres primers

principis, afegeix clue Cronos va fer del seu propi semen el foc, i Pale, i

1'aigua. Si hi afegem 1'element terra personificat per ("tonia tenim gairebe

formulats els quatre elements, teoria que esdevindra basica en la filosofia pre-

socratica.
A mss, si tal com ens transmet Procle,-" Ferecides deia que Zeus quan 11

calgue crear es transforms en Eros, podem pensar que a partir d'un esquema

tripartit similar al de la Teogonia hesibdica, Ferecides, amb el seu Zeus-Eros

constitueix un antedecent de la Philotes d'Empedocles, que crea a partir dels

quatre elements.

De Tales, que la tradici6, es a dir Aristbtil, considera com el primer filbsof

grec, sabem que veia en l'aigua el principi de totes les cones. Les mateixes

fonts que ens han conservat les noticies sobre el seu pensament -Aristbtil,"'

Simplici, Hipblit- justifiquen aquesta afirmaci6 adduint el paper que 1'aigua

juga en la generaci6 i manteniment de la Vida.

L'aigua infla les llavors i fa neixer les fonts, i pot apareixer als ulls de la

imaginaci6 com la sang i la Vida de la terra. El sentiment hums primitiu, ens

diu Gaston Bachelard,"' percep en l'aigua un element mes femeni i mes

uniforme que el foc, un element mes constant, que simbolitza una forca

humana mes recbndita, mes simple i simplificadora. En la psicologia de
l'inconscient creador 1'aigua va lligada a les experiencies de la flufdesa, de la

mal•leabilitat, i combinada amb la terra ens d6na 1'argila, aquesta materia

primera dels artesans i dels demiurgs.

25. 1). Laerci I I l9 (=DK 7 B I); Damasci, De printipiis 124 his (= DK 7 A 8).

26. Clement, Strontata IV 105,1 (= OK 22 B 30).
27. Simplici, Fisita 145,6, diu de Parmcnides, referint-se a I'univers: uCar, quin naixement li cercaras?

(]'on va creixer? No ct permetre que diguis ni que pensis que del nu-res».

28. Prude, in Timaeo 32c (= DK 7 B 3).
29. Aristbtil, De each II 13,294a (= DK I I A 14).
3(1. G. BA( I n Lean et lei rites, Paris 1941. Tota combinacid dels elements materials cs vista per

Iinconcient com on matrimoni. Segons C.G. J1 N(., Types pstirhnlogiques, trad. Ginehra 1968, les

imatges que serveixen de base a les teories cientifiques estan conringudes dins dels mateixos limits que

Its que inspiren els conies i les llegendes. Els arquetips constitucixen el punt d'artieulacib entre

l'imaginari i els processor racionals.
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Les dades clue posseim sobre Tales, totes de tradici6 indirecta, no ens perme-
ten decidir si la importancia que sembla atribuir a l'aigua es o no el resultat

d'una especulaciti independent i objectiva. Pere semblaria mes aviat, tal corn
el propi Arist )til observa a la Metafisica," que la idea de l'aigua a Tales es
relaciona amb les d'aquells que van fer Ocea i Tens pares de la generaci6, i
que troben un paral-lel en les mitologies orientals."

Mes curiosos, i mes importants, son els fragments atribuits a Anaximandre,
un deixeble de Tales, que explicitament es refereixen a l'aparici6 de la villa
sobre la terra. I)iuen aixi:
uEls animals sorgiren de la hurnitat en el curs de la seva evaporac16 pcl sol, i
1'home originari s'assemblava a una altra criatura, diguem-ne un peix»."
«Al comen4ament l'home va neixer a partir de criatures d'una altra especie.
Aix6 ho dedueix del fet que els altres animals troben rapidament l'aliment
per ells mateixos, pert l'home es Punic que necessita d'un Ilarg periode
d'alletament, i per rant al principi no podia sobreviure tal com es ara»."
<<Anaximandre diu que els primers animals nasqueren en l'element humit.
Estaven protegits dins de closques guarnides de punxes, i a mida que es feien
grans sortien a un terreny mes sec, on la closca s'obria i ells sobrevivien nomes
per un periode curt»."
«Anaximandre de Milet sostenia 1'opini6 que de l'aigua i de la terra, quan
hagueren estat escalfades, en nasqueren peixos o criatures semblants als
peixos. En el seu interior s'hi formaren essers humans, i els embrions s'hi
quedaren fins a assolir la pubertat. Aleshores s'obriren i del seu interior en
sortiren homes i dones ja capa4os d'alimentar-se per ells mateixos» .'`' « Anaxi-
mandre afirmava no que peixos i homes fossin de la mateixa famllia, sin6
clue els homes al principi neixien i s'alimentaven a l'interior dels peixos... i
quan ja eren capa4os d'atendre les seves propies necessitats, sortien i es
dirigien aterra>>Tots

aquests testimonis, que no acaben de coincidir els uns amb els altres, ens
permeten no obstant de fer-nos una idea sobre quin devia set el raonament
d'Anaximandre. La vida, sembla dir-nos, va neixer d'una combinaci6 do
terra i aigua quan es varen escalfar fins a una determinada temperatura. Aix)
va haver de succeir, probablement, en un inciter on ambd6s elements puguin
trobar-se junts, es a dir a la vora del mar, d'un riu o d'un llac. Per rant les

31. Aristdtil, Aletaf oi,t 1 3,9i3b 6 ss. (= 1)K I I A 12).
32. En la mitulogia egipcia la terra havia sorgit de Nun, les aigucs primordials, Clue encara I'aguanten per

sota, tal coin deia Tales, i tambe l'envoltcn com IY)ceu d'llomer: Segons Plutarc, Isis i Osiris 34, els
sacerdots cgipcis afirmaven que Tales i Horner havien apres d'Egipte I'anomenar aigua c1 principi tic
totes les roses. La cosmologia babilbnia de 1'Erurnra Elish, composta segurament it la mcitat del segon
mil leni a.C., ddna una descripciu similar del paper cabdal de I'aigua. L'esradi primer de I'Univers cs
unit confusiu de totes les gigues: Apsu, les aigues doices; Tiarnat, cl mar; i Mununu, els nuvols i la
pluja. Apsu i Tiamat cs (onverteixen clespres en cis principis masculi i temeni, s'uncixen i tenen tills.

33. Hipulit 16,1. (= DK 12 A I I).
34. Pseudo Plutarc, Slronr. 2. (= DK 12 A 1(1).
35. Aeci IV 3,2. (= DK 12 A 19).
36. Censori 4,7. (= UK 12 A 30).
37. Plutarc, S)rnp. VIII `i, i. (= UK 12 A 30).
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criatures vives mes antiques sembla que hagin hagut de set aquatiques, 1

]'home, que no pot haver aparegut per primera vegada en la forma desvalgu-

da dun nado, va haver de ser portat per algun d'aqucsts essers aquatics -ja

sigul pctxina o peix-, i no apareixer al m6n fins haver assolit l'edat adulta

que li permetes reproduir-se sexualment.

L'cxplicaci6 d'Anaximandre ha volgut set interpretada coin una primera

teoria de 1'evolucio,` Yhome sorgit d'un avantpassat peix, i en un cert aspec-

te si clue podem dir que ho es. Anaximandre troba dificil compaginar els

mites quc mostren els nostres primers avantpassats, Greats o sortits de la terra

coin a homes adults, i la realitat clue coneix: els homes al comencament son

nations desvalguts. Per tant imagina un moment original en clue ]'home no

era coin ara, «s'assemblava a una altra criatura>>, mes adaptada al seu medi

aquatic i per tant amb mes capacitat de supervivencia. Les imatges i el

vocabulari, 1'escenari que Anaximandre utilitza per explicar l'origen dels

essers vius testimonien un esforc important per sortir dels canals (lei mite. Es

evident que sonen d'una manera mes cientifica: els agents son tots naturals,

no hi interve cap element personalitzat ni cap for4a divina, tal coin ja feu

remarcar Sant Agustf.'" No obstant hi retrobem, per be que secularitzats, cis

elements de les velles histories, Gala, Rodes, Helios, Occa..., convertits en

neurres parelles de contraris" que son malgrat tot I'origen del mbn. Ike la

mateixa manera que 1'esquema general de la cosmologia d'Anaximandre no

deixa de recordar-nos cis veils mites cosmogOnics clue sistematitzava Hesio-

de.''
El tercer representant de l'escola milesia, Anaximenes, es un dels mes interes-

sants pel que fa a 1'especulaci6 sobre l'origen de la villa. Encara clue, coin

veurem, el seu postulat fonamental de faire coin a principi del cosmos recull

tambe crecnces hen antiques, el raonament d'Anaxfinenes segueix una analo-

gia diferent dels sous predecessors, i inicia un altre can-if filos6fic.

Tant en el que podem suposar de Tales coin en el clue diucn els fragments

d'Anaximandre, la imatge subjacent, la comparac16 implicita, es el cicle de la

vida vegetal. Els homes i cis animals, en el seu conjunt, han sorgit de la terra,

regada i escalfada, coin una especie de plantes mes complicades; i aquest

38. J I1. L(II.VLV, <<Was Anaximander an evolutionist',,, /LIneru. VII, 3, 1954, pp. 2 15-232, resumcix Ics

principals posicions sobre aquest terra. Sohre la connexid dels primers filbsots amb la clen(ia del scu

temps, vcurc M.M. SASH, <d:osmologie ionichc: modelli e sviluppo,, PP 35, 1980, pp. 81-103.

39. De <inh ale Dei VIII

40. U, H()rs( III K, AnJln,lirrlre( Fragen Studien :ur/riihen,,'rie(hinhen Phihuophie, Gottingen 1968, afirma

Clue qui introdui la teoria dcls cuntraris hru Parmcnides, ahans que els pitagbrics i Heruclit, i que
Anaximandre no va parlar de cuntraris. \V.k.(.. (i 1 (RI., A lii.usCC} cit., adopta una pusi(iu mes

traditional i accepta la idea de cuntraris it Anaxim:mdre. C.G. l.a(,)I), (, Hot and cold, dry and wets,

Jsnr. liell. Stu. 84, 1964, pp. 92-I(16, crew coin Flolscher que Anaximandre no parlava d'oposiciu

(alent-trod I eixut-humit: aixit hauria estat una retitrmulaci6 teta per Aristhtil; perm accepta que I'us

dcls cuntraris es remunta a Anaximandre, que mes versamhlanuncnr hauria parlat d'oposicid de
suhstatncies con flama-vapor. Aquesta tesi es a(ceptada per J. Fi si t ots, «The opposites>, Apeirem 3,

1. 1969, pp. I- 17; aixi expressions coin to t)Eppov I to tyuxpov tindrien un significat con(ret.

4 I LIs mires diuen clue al prin(ipi terra i ccl cren unit sola cusa, i van haver de ser separats ahans de pocler

cngendrar cis essers vius. FI (un(epte de separaci(i -c KKptnt;- scrvcix a Anaximandre per donar rab de

la fi>rnnai(i del man it partir de I'apeiron.
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proces es vist con el resultat d'una un16, que en els mites era sexual, i que
Anaximandre, en el seu esforc racionalitzador, ha despersonalitzat 1 desacra-
litzat.

Anaximenes, en canvi, es fixa en els essers vius individualitzats corn a punt
de partida analogic que explica l'elecc16 de la seva arche, faire. Quines
connotations to faire per a un grec antic? L'aire es allo clue es rcspira, i la
respiracio es buf, psyche, anima, es a dir principi de la vida i del moviment," I
per tant, con remarca encara Socrates en el Fedo, immortal i divina.
S'accepta generalment que la paraula grega corrent per anima, WuXrj," es
relaciona etimologicament amb el verb iruxciv, bufar o respirar. Aquesta
anima-respiracio, que encara apareix clarament en els textos homerics,'' ten-
deix amb el temps a agafar una mes gran complexitat i a transformar-se en
alto que Arbman" anomena unitary soul, i'anima que compren, a mes del
principi vital, la consciencia i la individualitat. L'anima-aire es converteix,
per taut, en un concepte pie de possibilitats, car es al mateix temps material i
immaterial.

Si tenim en compte totes aquestes implications, entendrem mes facilment
que faire d'Anaximenes tingui per atributs ser el principi de tot el clue es
genera," 1 al mateix temps sigui u,'- infinit,'° determinat,'`' malleable"' i
divi. " El proces generatiu s'explica per mitja de la condensaci6 i rarefaccio de
Faire, 12 i d'aquest proces se'n desprenen els elements" o, tai tom diu Aristo-
til, els cossos simples. s' El fonament de la condensaci6 i de la rarefaccio, es a
dir de la transformaci6, es el moviment etern de faire. En una frase clue ens
transmet Aeci," i que generalment s'admet con una citaci6 directa

42. Un trot caracteristic de la vida us 1'estar sempre en moviment, per la renovacio permanent dels seas
constituents i de les seves estructures.

43. Aristbtil, H. A. 55 la indica que psyche significa tambc papallona. Sembla ser I'unica paraula clue els
grecs coneixien per anomenar les papallones. No tenim cap rues evidencia d'una possible connexio
entre les papallones i les animes dels morts o dels vius. Potser a 1'epoca minoica, encara que es
discutiblc. Cfr. J. BRraMMrR, op. cit. a n.44.

44. J. BRL MMI;R, The early concept of the soul, Princeton, New Jersey 1983.
45. P. ARISMns, <Untersuchungen zur primitiven Seelenvorstcllung mit besonderer Rucksicht auf Indien»

1-I1, Le monde oriental 20, 1926, pp. 85-225; 2I, 1927, pp. 1-185, cirat per J. BRentsu .R, op. cit.
Arbman clistingi en els pohles primitius la creenca en una body soul quc confereix al cos vida i
consciencia, i una free soul que representa la personalitat individual. L'activitat de la free soul es
desenvolupa mentre nosaltres no son conscienrs -durant el son i la mort-, i es detura quan retornem a
1'estat de consciencia. Soria una anima-doble. Al seu torn la body soul pot dividir-se en life-soul, que
sovint s'identifica amb la respiracio i el principi vital, i ego soul, que representa la part rues profunda
del jo, tal con poden indicar els conceptes de noos i menos. Amb el temps aquests tipus d'anima
tendeixen a fusionar- se en una de cola.

46. Aristbtil, Metafisica 1 3,984a 5 (= DK 13 A 4); Hipblit 17,1 (= DK 13 A 7); Cicero, At-ad II 37, 1 18
(= UK 13 A 9); Pseud Plutarc Strom. 3 (= DK 13 A 6).

47. Simplici, Fisica 24, 26-28; Pseudo Plutarc Strom. 3.
48. Simplici, ibidenr, Pseudo Plutarc, ibidenr; Hipblit, ibidem; Cicero, ibidenr.
49. Simplici, Fisica 24,26-28; Pseudo Plutarc Strom. 3.
50. Simplici, Fisica 36,8-13.
5 1. Aeci 1 7,13. (= DK 13 A 10).
52. Simplici, Fisica 180,14-16; 24,28-31; Hermias 7; Hipblit 1 7,2-3.
53. Encara que ja hem vist clue possiblement la idea dels contraris era present a Anaximandre, la deduccio i

enumcracid dels elements apareix per primera vegada a la filosofia grega a Anaximenes. Simplici,
Fisic'a 24,28-31; 36,8-13.

54. Aristbtil, Metafisica 13,984a 5.
55. Aeci 1 3,4 (= DK 13 B 2).
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d'Anaximenes, es veu clarament l'analogia entre el m6n natural i el m6n

huma: <Tal com la nostra anima, que es aire, ens cohesiona, tambe Pale i

Faire envolten el cosmos>>. A continuaci6 Aeci afegeix que Anaximenes

considerava com a sinonims pneunra i aer.

Per Cant tot esta compost, per a Anaximenes, d'una unica substancia i aques-

ta substancia, almenys en la seva forma mes equilibrada i invisible, es la

substancia de la vida. I si es viva per sempre tambe es divina, perque

immortalitat i divinitat son conceptes que s'acompanyen l'un a l'altre. Potser

hem de pensar que Tales" volia dir quelcom de similar en una de les poques

sentencies que mes plausiblement se 11 poden atribuir: utot esta ple de deus».

Els historiadors del s. IV' ens parlen d'un culte, que podem pensar que era

mes antic, i que ics mateixes fonts relacionen amb l'orfisme," que existia a

I'Atica en honor dels Tritopateres, vents fills de Gaia i Helios, o de Gaia i

Uranos, segons la versio, considerats com a principis de generacio i afavori-

dors de la fertilitat de les parelles. Si recordem que segons la poesia orfica les

animes entren en nosaltres a partit del tot, quan respirem, i les porten els

vents,"' i pensem en el significat de la paraula Tritopateres, avantpassats,

podem veure que d'alguna manera faire constitu.Ia una gran reserva de vida,

on van parar les animes dels avantpassats que despres tornen a fructificar en

les noves parelles. Relacionat amb aixo hi ha tambe la creenca que les

femelles dels animals pollen quedar prenys per respiraci6 del vent, com el cas

dels cavalls d'Aquil.les, nascuts de la seva mare Podarga per obra del vent

Zefir."' Totes aquestes concepcions pertanyen al Ions religi6s popular" -per

anomenar-lo d'alguna manera- que trobarem en Ics idees pitagoriques''

sobre la metempsicosi.

En la filosofia pitagorica la biologia hi to un paper important en un doble

aspecte. D'una Banda imaginen el m6n sencer sorgit d'una flavor i 1'univers

convertit en una immensa criatura viva i que respira'" -analogia que pot
remuntar-se a 1'orfisme, a l'Uranos antropomorfic d'Hesiode, que recorda les

idees d'Anaximenes i que retrobarem al Timeu platonic-; d'altra Banda

Pitagoras i cls sous seguidors afirmen l'existencia d'una comunitat que uncix

cls homes no tan sols els uns amb els altres, i amb els deus, sin6 tambe amb

la resta d'essers vivents,`' es a dir els animals i les plantes. La causa d'aquesta

unitat es la respiraci6-anima que penetra tot l'univers. Els pitagorics son els

primers que donaran una formulac16 filosoffca a aquesta unitat basica de la

56. Aristixil, De anima 1 5, 41 Ia 7 (= DK I I A 22).
57. Clitodem, fr. 19; Fanodem, fr. 4; Demon, a/md Filocor, fr. 2. Sepins l'edicid do C. M1'LLLH, Fragnren/a

Ilisiorieorum Graeeorum, Paris 1841-1870.
58. Fanodern, fr. 4, ed. ( . . Mi LLrH, o/u. eit.
59. Aristutil, De anima 41 (lb 27 (= 1)K I Ii 11).
60. 1/. XVI 150.
61. Cfr. L. GLRNLI i A. Bot LAN(,H, Le genie gree dani la religion, Paris 1932.
62. Sobre les relations entre orfisme I pitagorisme, Jr. W.K.C. Gi rHHn, Orpheus and Greek Religion,

Londres 1952;' M. Di-rmN.ur_ < Sur la demonologie de l'ancien pythagorismen , RIIR CLV, 1959, pp.
17-32; W. Bi R:esr, Lore and Seiene, in Anenmt Pythagoreanirm. trod., Cambridge, Mass. 1972.

63. Aristixil, Fisna IV 6, 213h 22 (= DK 58 B 26, 30).
64. Scxt Empiric, Ad:'. Rlath. IX 127 (= 1)K 3I B 1 36).
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biosfera a traves de les seves teories de la transmlgraci6 i de la metempsicosi.
El pensament dels pitagorics s'orienta tambe cap a una altra vessant , que veu
en els numeros les archai del cosmos, dels elements i dels essers vius. Una
scrie de testimonis, en gran part d'Aristbtil,''' ens il.lustren sobre com intenta-
ren harmonitzar en el proces generatiu 1'aspecte fisic i el matematic. I)os
passatges, un d'Arist atil i un altre de Teo d'Esmirna,`'° ens parlen del numero
pitagoric corn d'una Ilavor. La primera unitat cal entendre-la, per tant, a
l'ensems corn a nombre i com a nucli del m6n fisic. Els pitagorics veuen la
formacio del cosmos com una imposicio del limit en l'il.limitat, pero si tenim
present les equivalencies de la seva taula de contraris," on el concepte de
mascle es correspon amb el de limit, i el de femella amb el d'il.limitat, aquest
proces representa altra vegada la projecc16 cosmica d'una un16 sexual i es
natural que el mon hagi nascut d'una semen4a com qualsevol criatura viva.
La Ilavor, doncs, que representa l'u, va creixer imposant limit i estructura
numerica a 1'il.limitat. Aquest creixement, des d'un punt de vista matematic
consisteix en la generaci6 de la writ numerica, pero des d'un punt de vista
fisic es vist com un mecanisme de respiracio que es nodreix de faire, i per
aix6 1'il.limitat rep el nom de pneuma i kenon.
Aeci" ens diu que Pitagoras derivava el mon del foc i del cinque element, i
aixo probablement permet pensar que aquesta Ilavor-unitat era imaginada
tambe com a foc. Si el creixement del cosmos es una expansio, a partir
d'aquesta unitat, el centre del cosmos estara ocupat pel foc.
Respiraci6, escalfor. Malgrat que parlin de Ilavor, la metafora cosmica dels
pitagorics no pertany al title agrari sino clue d'alguna manera sembla recor-
dar el naixement d'un infant o d'un animal, i potser testimonia un interes
pels processos embriolbgics que mes endavant s'accentuara entre els filosofs.
Alguns pitagorics d'epoca posterior aplicaren mes estrictament l'esquema
matematic als essers organics. Aristotil"" ens explica que un tal Eurit, pitago-
ric del sod d'Italia i deixeble de Filolau, va atribuir un numero determinat als
homes i als cavalls. Un comentari a aquest passatge de la Metafisicc " diu
mes concretament que Eurit intentava demostrar-ho distribuint sobrc el di-
buix d'un home o d'una planta un nombre de pedres de colors igual al de les
unitats que, en la seva opinio, definien o un home o una planta. 0 sigui, clue
el que feia Eurit era explicar, per analogia amb la linia, definida per dos
punts (o amb el triangle, per tres, o amb la piramide, per quatrc), 1'estructu-

65. Aristotil, Metafi iea 1 5, 9876 23 (= DK 58 B 4).
66. Aristotil, Metafisita XII 5, 1092a 32; Ted d'Ismirna, p. 97 HILLI.R (= UK 58 B 15).
67. Aristotil, Metafisita 1 5, 986a 22 (= 24 A 3).
68. Aeci 116, 2. Hi ha un anacronisme , car el cinque element es un terme arisaxclic. Ni) obstant , tal cum

remarca W.K.C. GcrHem, A history cit, 1, p. 271, la idea d'un cinque element prep forma Lie mantra
gradual en la filosofia presocratica . Aquesta suhstancia que envolta el cosmos, la mes pura i la mes
elevada, ererna , viva i intel-ligent , de fet diving, pot dir-se que la trobem it I'apeiron d'Anaximandre, it
I'aire d ' Anaximenes , dels pitagorics , de Diogenes d'Apol'IOnia, al foc d'Heradit, i tins i tot it Anaxago-
ras.

69. Aristotil, Metafisira XII 5, 1092h 8 (= DK 45, 3).
70. Pseudo Alexandre, DK 45, 3.
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ra dels essers vius: tambe, clones, amb recurs a un sistema de punts-limit.

Arist6til, a qui preocupaven molt les creences dels pitagbrics sobre 1'existen-
cia d'un nurnero per a calla objecte o concepte, menciona una explicacio

alternativa relacionada amb una altra idea molt important del pitagorisme,

I'harmonia. Per a Aristbtil, ' l'essencia numerica de les cosec caldria interpre-
tar-la com la proporcio, ratio, amb clue estan mescaats els sews elements, es a

dir clue 1'essencia de la care o de Fos podern dir que es nurnero de la manera

seguent: tres parts de foc i dues de terra.

Veicm per tant que en la tilosofia pitagbrica prep forma explicita una idea

biologicament important: la unitat de tots els essers vius, les diferencies dels
goals s'expliquen en virtut d'una proporcio numerica. Malgrat el seu Eons
religi6s traditional, els pitagbrics introdueixen un principi radicalment dife-
rent del mon del mite, la quantificaci6 i la mesurabilitat.
La necessitat d'explicar l'origen de la vida en l'inici dels temps, bo i conci-
liant-ho amb el proces generatiu tal com creien clue es desenvolupava a la
seva epoca, continua preocupant cis filbsofs grecs del s. V. Aixb feu que molts
dells s'interessessin per temes com 1'embriologia i la genetica, intentant
trobar ones causes o uns mecanismes que corresponguessin, o al menys que
no hi fossin contraris, a les hipotesis imaginades sobre el passat desconegut."
Un personatge interessant dins del corrent del pitagorisme fou Alcmeo de
Crotona, on metge-fiiosof de qui ens han arribat diverses noticies que el
situen com un dels primers cientifics de la vida. Per a ell, I'anima com a
principi del rnoviment es principi de vida, i per aixb es immortal i divina.-'
Fent-se ressb d'altres teories pitagoriques formula per primera vegada la idea
clue en 1'organisme viu hi existeix una harmonia, entesa com un equilibri
entre factors contraris, que tindra una amplia aplicaci6 a la medicina: consi-
derara la salut com un equilibri de forces i la malaltia com el resultat del
predomini d'una de Bola.-'
Alcme6 tambe es el primer que destaca la importancia del cervell: ell es qui
governa i tots cis sentits hi estan d'alguna manera connectats.T La creenca
clue Cl cervell es la seu de la intel•ligencia i la percepcio es relaciona amb la
noc16 que el pneunra respirat va dircctament al cervell.
De les seves idees sobre la procreaci6 ens n'ha arribat molt poca cosa, i fins i
tot cis testimonis son contradictoris. Segons Aeci,'r' Alcmeo afirmava clue el
primer clue es forma es el cap del nado, pert Censori-- ens transmet la noticia
que Alcme6 deia que ningu no pot saber clue es el primer que es forma en
1'infant.

1. Aristutil , Aleiafirica x11 5, 1092h 8.
72. (fr. H. C. BAI DR), « I?mhryological analogies in prc-socratic eosnwgony » , CR 26, 1932, pp. 27-3 i.
73. I). Laeni VIII 83; Aristotil, De anima 1 2, 4()5a 29, Aeci IV 2,2, Cicero, N. D. I 11,27 (= OK 24 A

12).
74. Aeci V 30, I. Ayuesra teoria pot ser onsiderada corn la formulaci6 original del concepte hipoaati( de

rase (=1)K 24 13 4).
75. Aeci IV 17,1 (= DK 2 i A 8); T'eufrast , De sen . ru 25 (= UK 24 B Ia).
76. Aeci V 17, 3 (= DK 24 A 13).
7-. ( ensori 5,23 (= 24 A I 3).



68 Montserrat Jufresa

Poca cosa es el que tenim de Xenofanes respecte del terra que ens ocupa. Per

a aquest filusof, i segons els testimonis conservats, el punt de partida i el

d'arribada de tot el que existeix es o be tan cols la terra,-" o be terra i aigua a
1'ensems._` Aquf no hi to cabuda la seva idea del deu unit, inengendrat i

etern, perque en cap de les noticies que posseim se'l relaciona amb el naixe-

ment o la mort d'all6 que existeix en el mon.

Pel que fa a Heraclit, encara que alguns autors defensin que no s'ocupa de
temes naturals, sing tan sols de questions etiques, metaffsiques i religioses,"°

els sous fragments permeten copsar algunes idees sobre la villa, per mes que

siguin diffcils d'integrar. Per Heraclit el foc es el principi absolut - iOXtat'
apxrj- segons 1'express16 aristotelica-" dels cossos simples, i a mes es intelli-

gent i ho organitza tot.'' Tal com ens diu Aeci," totes les coses es generen del

foc i acaben en el foc.
En el seu comentari d'Heraclit, Kahn" suggereix que la sentencia:`

YUxt1S ltsipata i(i)V ouK A' E^supoto, na6av EmrtopsuoµsvoS o86v. OUZO) (3a-

00., x.oyov east

permet set interpretada en on sentit purament ffsic. La negaci6 de limits a
1'anima comporta afirmar la seva universalitat i per tant considerar-la corn un

principi de l'estructura cosmica. Si 1'anima ho envaeix tot, si tot es anima, vol

dir que tot es pie de vida. Tindriem aleshores una afirmacio similar a la de

Tales -tot es pie de deus-, per resoldre el problema d'explicar 1'emergencia

de la vida a partir de l'inanimat. Aixf mateix aquesta anima il•limitada ens

recorda 1'anima-respiracio que penetrava 1'univers dels pitagorics.

En aquest sentit de principi cosmic 1'anima pot set 1'equivalent del foc -tai

com tradicionalment interpretaren Zeller,"' Burnet" i Kirk"- o quelcotn

molt similar, la Hum brillant del fragment 118 Diels que Khan s'estima mes

entendre com a aither.

Un altre fragment"' ens diu: oper a les animes es mort tornar-se aigua, per a

i'aigua es mort tornar-se terra, pero de la terra en surt 1'aigua i de 1'aigua

l'anima». Donada la unitat de la vida de l'univers que abans hem comentat,

Heraclit ha integrat en aquest fragment les animes individuals en el man de

les transformations naturals del que no poden quedar deslligades. Dintre de

la concepc16 heraclitiana del camf cap avail i del camf cap amunt de transfor-

maci6 dels elements a partir del foc, la mort es descrita com un descens a

78. Aeci, a Teodor IV 5 (= DK 21 B 27).

79. Sext Empiric, Adv. Math. X 3 I i-314 (= DK 21 B i i).

80. C. E(;(,i H LAN, Los filosofos presocraitico.t, Madrid 1981.

81. Aristbtil, Metafrsica 1 3,984a 7, Simplici, Fima 23,3i (= OK 22 A 5).

82. Hipblit IX 10,7 (= OK 22 B 57).
83. Aeci 13, I I (= 22 A 5).
84. (

'
. KAHN, The art and thought of Heraclitus, Cambridge 1979.

85. 1). Laerci IX 7 (= 1)K 22 B 45).
86. E. Zriti R, La philosophic des grill consideree dans son dereloppement hisiorulue, trail. Paris 1887.

87. J. BuRNer, Greek Philosophy, Londres 1914.
88. G. KIRK, lleraclitus. The cosmic fragments. Cambridge 1954.

89. Clement, Stromata VI 17,2 (= DK 22 B 36).
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traves de l'aigua i la terra. El cami de retorn, a traves de la terra i 1'aigua es,
per tant, el naixement de l'anima, es a dir de la vida. Al mateix temps, i en la
mesura clue el cami cap amunt i el cami cap avail s6n oun i el mateix»,`"' tot
naixement pot ser considerat mort i tota mort naixenca, imatge clue sembla
al.lusiva d'aquell title de reencarnacio que ja hem trobat en el context religiOs
i filosofic del pitagorisme.
Cal suposar ara, perque cap dels fragments no ho explicita, quina forma
fisica Heraclit associava amb les animes per tai clue aquesta integraci6 fos
versemblant i possible. Kirk creu que 1'anima individual ha d'estar composa-
da per una barreja de foc i humitat, en una proporcio corresponent a les seves
qualitats morals, tenint en compte 1'afirmacio d'Heraclit clue 1'anima eixuta
es la mes savia i excel-lent," i clue 1'ubriac no es regeix be perque tc 1'anima
humida,"' cosa que expressa una estreta correlacio entre 1'estat fisic i 1'estat
moral i intel-lectual de 1'anima. Per la seva Banda, i d'acord amb la interpre-
tacio de l'anima cosmica com a aither, Kahn considera que la psyche ha
d'estar constituida per una substancia intermedia entre l'aigua i el foc, i
retorna al sentit etimolbgic d'aire o pneuma, es a dir un vapor humit i talent.
El fragment 85 de Diels clue sembla suggerir que l'anima pot ser destruida
per un exces de calor o pass16, li ofereix una imatge adient amb la d'una
anima-ale, sorgida de 1'aigua per exhalacio o evaporacio, i amb tendencia a
elevar-se fins a faire llumin6s del cel superior.
Quant al proccs genetic, els fragments ens assenyalen clue el principi d'oposi-
cio hi exerceix un paper fonamental: ttavta Kat

"
ipiv yiveanat diu Heraclit."

Aquesta idea de naixement per gracia de la discordia es fa encara mes explici-
ta quan ens descriu la guerra en termes mitics de pare de totes les coses," I
queda confirmada respecte de la seva funcionalitat fisica en Fafirmacio' clue
no hi hauria harmonia si no existis 1'agut i el greu, ni animals sense mascle i
femella, que son oposats.`
Malgrat la dificultat que representen els diversos nivells de lectura possible
dels fragments d'Heraclit, semblen translluir-s'hi unes idees clue ja ens son
familiars: terra, aigua i foc immersos dins d'un proces d'evaporacio-
condensaci(5 que fa apareixer l'anima com un buf de vida i d'intel.lige'ncia, i
el joc dels contraris com a pares de la generacio.
La relaci6 clue hi ha entre aire i foc com a principi vital es potser mes
entenedora si tenim en compte algunes idees f(siques de 1'epoca, rant a nivell
popular com cientific, i examinem altres creences religioses. A partir d'Anaxi-
mandre, i mes endavant, els cientifics, es a dir els filosofs naturalistes,
imaginaren clue en la separacio dels elements que tingue lloc en el moment de

9(1. DK 22 B 6(1.
91. Estobcu, Nor. III 5,7 (= DK 22 B 117).
92. Estobeu, F/or. III 5,8 (= DK 22 B 118).
91. Aristbtil, Elira a Nic)mar 11556 6 (= DK 22 B 8).
9.5. Hipblit IX 9 (= DK 22 B 53).
95. Aristiitil, E[ira Eudemea II 1235a 25 (= DK 22 A 22).
96. Aristotil, 7leleorologlra 339a.
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la formaci6 del m6n el foc va ocupar la posici6 mes allunyada. Per tant to la
seva estada natural en els limits de 1'espai, i el moviment en direcci6 ascen-
dent que mostra la Hama aqui a la terra confirma la seva tendencia a retrobar
aquesta regi6. Per als filosofs el foc en la seva forma mes pura no es la (lama
visible, sing l'essencia del calent i el sec, i aixi poden distingir en I'atmosfera
dos nivells: la zona clue anomenen aer, que arriba fins als nuvols i que es la de
faire menys pur, i la zona de la substancia superior i mes pura, aither, que to
un significat ambivalent (Faire i foc.
En consequencia, degut a la seva naturalesa, 1'aither es vincula de manera
ben definida tant amb la divinitat com amb el principi vital en la religi6
grega de l'epoca classica. L'eter divi es la morada de Zeus, el deu del cel, i
s'arriba fins i tot a afirmar que Zeus es nomes el nom que els homes donen a
1'Eter. Aix) queda relacionat amb la vida humana en la creen4a que despres
de la mort les animes s'enlairen fins a assolir 1'eter, tal com demostra 1'epitafi
official dels atenesos que moriren en la batalla de Potidea: «Aither va retire les
seves animes, la terra els seus cossos» Un fragment d'Aristbfanes parla de
la creenca popular que veu en les estrelles les animes dels morts, creenca que
es correspon amb la idea que Peter es la materia que forma les estrelles."'
Aquests dos elements divins, foc i titer, son per tant termes de significaci6
similar , que indiquen la forma mes pura de la materia , la mes immaterial i
abstracta, que constitueix la font perenne de la vida, que, com sabem, el
pensament antic veu sempre unida al moviment.
Per a coneixer les idees biolbgiques de Parmenides, que presenten trets es-
pecifics i diferents, hem d'acudir a la part del poema on explica la via de
l'opini6. El cosmos s'origina, ens diu;"" a partir de dos principis, oposats i
equivalents, el Dia i la Nit, que subsumeixen tota la resta de qualitats
contraries, considerades tan sols com a manifestations d'aquesta patella basi-
ca. Dibgenes Laerci, "" seguint 1 ' exegesi aristotelica , identifica aquests princi-
pis com el foc que actua com el terrissaire i la terra que es el seu material.
Segons ens conten Simplici "" i Aeci, "" l'univers, en la concepci6 de Parmeni-
des, s'estructura en corones concentriques constituides pels contraris, en el
centre de les quals hi seu la deessa, que rep els noms de Justicia i Necessitat, i
es el principi i la causa del moviment i de la generaci6. Aquesta divinitat en
algun aspecte tambe es Afrodita, car es 1'origen de tots els deus, dels quals
infanta Eros en primer lloc, i tambe to cura de les unions i naixements dels
homes.'"'
Sembla com si Parmenides, per no trair la Veritat encara que es trobi en el

97. LG. 1.442.
98. Or. W.K.C. GurHR11, The Greeki and (heir Gods, Bosom 1951, p. 207 ss.
99. Simplici, Frsica 180 ,8 (= OK 28 13 9).
100. 1). Laerci IX 22 (= DK 21 A 18).
101. Simplici, FIsua 31 , 13; 39,12. (=DK 28 B 12).
102. Acci II 7,1 (=DK 28 A 37).
103. Simplici, F%riea 39, 16-18 . (= DK 28 B 13). Plata, Banquet I78b; Aristotil, Aletaf sica I -),984b;

Plutarc, Ararat . 746c-f.
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regne de 1'Opinio, hagi escollit com a deessa directora de la seva cosmologia

la divinitat mes antiga i capac de representar la uni6 dels principis oposats, la

Terra que guarda en les seves profunditats el poder divf i generador del foc.

Notfcies d'altres autors -Plato," ' Cicer6""- ens informen que Parmenides

havia escrit una Teogonia que contenia algunes abstractions deificades d'estil

hesiodic i de noms suggerents -Guerra, Discbrdia, Amor- i que s'ocupa aixf

mateix d'explicar 1'origen de la humanitat. ""'

Respecte d'aquest ultim punt tenitn tan sols dues refercncies, diffcils d'inte-

grar. Dibgenes Laerci d.iu que la generaci6 dels homes en un principi

s'origina del sol, i no ho aclareix gaire mes. Aquesta informaci6, si la relacio-

nem amb els principis cosmogonics, ens suggereix una explicaci( similar a la

del mite dfels Helfades, la humanitat fella del sol i de la terra, al seu torn

manifestations de la patella primitiva Dia i Nit.

L'altra referencia,"" mes curiosa i mes concreta, explica la diferenciacid deis

sexes per una rah geografica i ffsica: els mascles han estat engendrats en les

regions nordiclues, mes fredes, perque participen del mes dens, i les femelles

s'han originat en les regions meridionals perque son subtils. Aristotil,"'" en

comentar aquesta opini6 de Parmenides, justifica 1'afirmac16 que les doves

son mes calentes que els homes relacionant-la amb la lnenstruacio, causada al

seu torn per la calor i l'abundancia de sang.

Cal remarcar aquesta atribucio per part de Parmenides d'escalfor i subtilitat a
la Bona. Tenint en compte les implications que sabem que comporta la idea

d'escafor -intel.ligencia, villa- sembla que Parmenides, en contra d'una

opini6 corrent a la seva epoca i del que mes endavant lira Aristotil,"" vulgui

atribuir a la dona un paper mes important que a 1'home en la procreaci6. No

obstant, si ens fixem en el paper central de la divinitat femenina que guarda

1'escalfor generativa en la cosmologia de Parmenides, aquesta afirmac16 es

absolutament logica i coherent.

10-4. Plato, Banquet I95c.
105. Cicero, ND 1 11,28 (= DK 28 A 37).
106. Plutarc, Adv. Col. I 1146 (= DIC 28 B 10).
107. 1). Laerci IX 22.
108. Aeci V 7,2 (= D1K 28 A 5 ^).
109. Aristotil, Parley Anent. 11 2,648a 25 (= 28 A 52).
110, D'acord amb la taula de co ntraris pitagorics, al sexe masculi It correspon la Ilum, vista coin a escalfor, i

al sexe femeni la foscor, equiparada amb el fred. Aristotil aplica aquest principi que It servia per

justificar la seva (reent^a d'una participaciu menor Lie Ia dona en el proces creatiu, cunsequencia de la
interpreraciu del paper del mascle -dc 1'csperma- coin a <rfcxma», i de la femella -la materia de les
menstruacions - coin it «muteria" Aixi, a Gen. Aninm. 1716a 4 diu: aIa femella, coin a tal, cs el

principi passiu, i cl mascle, coin a tal, I'elcment actiu, del qual procedeix el principi del canvi» . Per a
Aristotil, els aliments que ingerim es transGrcmcn en sang i en cis altres teixits del cos a craves de
succeSSIVes coccions que tenon Iloc en cl nostre organismic, i en Ies que Cl or actua coin el foe central. La

menstruaciu es on residu d'aqucstes coccions que es producix perque les femelles no tcnen prou

ctpacitat d'esi altitr per dur- Ics it termc , cis mascles en canvi, essent mes talents, en la seva ultima tutted

o destil-laciu de lit sang producixen fespcrma. En els tilosofs presocrhtics, al cuntrari , la idea mes

frequent CS la d'una igualtat de participaciu dcls sexes en la procreacio , idea que retrobem en molts dels

tctctats 0ipocratics -Alalallie.t de les done.t. De la ,r'enerarid. Del repro, etc.-. Aixi mateix , till coin fa
notar P . MAV I1 (isl isiologia e patologia del femminile negli scritti ippocratici dellantica ginecologia
mcLlica» , Arle du Gllogne flippo(•aligue de Paris, Paris 1980, pp. 394-408), en cis tractats medics de
finals del s. v i del s. n a.(,.. alto que distingeix lit dona es -seguint la linia de Parmenides- un execs de
calor.
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Els fragments que parlen especificament d'embriuiogia, si no aquella supe-
rioritat que podiem suposar, almenys mostren un paper equilibrat de la Bona
en el proces generatiu i en la determinaci6 del sexe. Censori"' atribueix a
Parmenides la creen4a que la superioritat del semen provinent del pare o de la
mare es el factor que condiciona el sexe del nou nat. ("ell Aurelia'" tradueix
al llatf uns versos de Parmenides que interpreta dient que si dona i home
barregen els seus germens respectius de forma proporcional en resulten cossos
d'acord amb un d'ambd6s sexes, i en el cas contrari el que neixi posseira un
desig erotic bisexual.
Altres fragments relacionen sobretot el sexe del nad6 amb el canal -dret per
als homes, esquerre per a les dunes-, per on ha circular el semen en el
moment de la procreacio. Gale" t ens ha transmes Lin vets de Parmenides
relacionat amb la concepcio: oper la dreta els nois, per l'esquerra les noies>>,
del que s'ha destacat la coincidencia amb dues de les parelles do contraris de
la taula pitagorica." Diverses questions de tipus genetic queden resoltes en
virtut del mateix dualisme. Aixi Lactanci ' ens conserva l'opini6 de Parme-
nides que hi ha dos tipus d'esperma, una de genere masculi i una de genere
femeni; si l'esperma do genere masculi circula per la part esquerra, en resulta-
ra un home efeminat, i si l'esperma de genere femeni ho fa per la dreta, en
resultara una dona androgina.
Totes aquestes especulacions testimonien un esforc per adequar els pressu-
postos teorics amb certes questions biologiques mes concretes, suscitades seas
dubte per la medicina de 1'epoca, com son 1'origen i la func16 de l'esperma, la
determinaci6 del sexe, les seves variants anomales, etc. El problema es, i aixo
durara molt de temps, que els raonaments que es volen cientifics depenen en
una part molt petita de l'observaci6 i en un grau molt important de concep-
tions aprioristiques profundament arrelades, com 1'oposici6 dreta-esquer-

1 16ra.

Respecte de l'anima, Parmenides la considera un compost de terra i foc,' o
senzillament de naturalesa ignia," segons els testimonis. Tambe creu que

I I I. Cenori 5,-) (= OK 28 A 53).
1 1 2. Celi Aurelia, Alorh. Chron. IV 9 (= DK 28 B I8).
113. Gale, In Epid. VI 48 (= DK 28 B 17).
114. Aristotil, Aletafisira 1 5,986a 22, Sel;tov dptotepov, apprv t3 Xu.
115. Lactanci, De opif 1? 1 2 (= DK 28 A 54).
I 16. R. HiRZ ((The preeminence of the right hand. A study in religious polarity», versi6 anglesa de

('original frances,•publicada a R. Ni i )HAM1M cd., Right and Left. Essays on Dual Synrholie Clas_rifiration,
Chicago 1973) va establir en general que la manera diferent en que la consciencia col-lectiva valora la
dreta i I'esquerra apareix ben aviat en el Ilenguatge. L'organisme no pot escapar-se de la (lei de polaritar
que ho govcrna tot, i el canto dret, la ma dreta i el sexe masculi queden, segons Herz, des de I'epoca i-c.
associats a la idea de sagrat, i el canto i la ma esquerres, i el sexe femeni, a la de profa. El canto Bret
comporta les nocions de fortsa ffsica, habilitat, recritud intellectual, integritat moral, Fortuna, bellesa,
norma juridica, i el canto esquerre tots els valors contraris. G. Lots o (<,Right and Left in Greek
Philosophy» , article posterior que tambe figura a R. NGI.UHAM, op. cit.) diu que no tenim evidencia per
creure que en les practiques religioses dels grey l'oposicio mascle-fenlella correspongues invariable-
ment a la de sagrat-profa, encara que gencralmenr les dunes eren considerades interiors als homes, i
Hesiode descriu 1'aparicio de la (Iona corn un mal.

1 17. Maerobi, S. Se. I I4, 21) (= DK 28 A 45).
1 18. Aeci IV 3,4 (= DK 28 A 45).
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intel•lecte i anima son el mateix, tal com diran Empedocles i Democrit.
Empedocles es l'autor anterior a Aristotil de qui posseim una quantitat mes
gran d'informacions biologiques. Una de les seves activitats fou la medicina,
fet que influi en el seu pensament fins a tal punt que la seva cosmologia to un
marcat caire biologic. Aixi ho va remarcar Paracels:° uel lilosof, diu referint-

se a Empedocles, no troba en el cel i en la terra res que no existeixi en 1'home,
i el merge no troba en l'home res que no hi hagi en el ccl i en la terra>>.
Empedocles considera eterns els quatre elements,'" clue anomena arrels i
personifica com a quatre deus: Zeus, Hera, Aidoneu i Nestis,''.' clue es
separen i s'uneixen per obra de la Discordia, Neikos, i de l'Amor, Philotes. La
Discordia fa que siguin diferents i escindits, i l'Amor els ajunta i els omple de
desig mutu. La barreja d'aquests quatre elements, que s'estructuren en peti-
tes particules, dona floc als cossos compostos, i aquesta barreja obeeix a una
proporcio i composicio similar a la que utilitzen els pintors.''' ono hi ha cap
naixement per a ningu dels mortals, ni cap fi de funesta mort, sino tinica-
ment mescla i intercanvi de coses que es mesclen, pero els mortals 1'anome-
nen naixement>>.
La Vida sorgeix del flux continual de les particules en moviment que es
combinen en determinades proporcions. Els essers, segons l'estadi del title

cosmic en que es troben, pollen neixer o moth Cant per la reuni6 com per la

disgregacio dels elements. Dins d'aquest context trobem les idees ja conegu-
des sobre els primers essers vius nascuts de la terra humida i calenta . Aeci "s

ens explica que Empedocles considerava 1'existencia de quatre diferents tipus

de generaci6: <<Les primeres generations de plantes i animals no neixien

senceres, sino que estaven dividides en parts que no creixien juntes; les
segones, en les clue les parts ja creixien unifies , foren animals fantastics; les
terceres foren les formes indiferenciades; i les quartes ja no s'engendraren
d'elements com la terra i l'aigua, sin6 uns essers dels altres , quan per a alguns
l'aliment va esdevenir mes consistent ,'" i per a altres la bellesa de les Bones va

119. Aeci IV 5,12 (= DK 28 A 45).
120. Citat per E. BR,N( Nt, Enrpedorle, Roma 1963.
121. Ja hem vist com la teoria dels quatre elements, i les seves qualitats oposades - talent, fred, sec, i

humit -, s'ha gnat elaborant a partir d ' Anaximandre. No obstant tradicionalment ha estat atribuida a
Empedocles . Aixi mateix per a Aristotil tots els cossos del mon sublunar estan compostos pels quatre
elements . Tambe varen set assumits i incorporats en la tradicio fisiologica de l'escola hipocratica i els
seus continuadors fins a Gale i encara mes endavant . Els quatre elements son els constituents basics dell
quatre humors en els tractats medics posteriors a Aristbtil.

122. Es clar clue Nestis simbolitza l'aigua . No hi ha acord entre els critics respecte al signiticat dels altres
deus. E. BI(,NONI. op. tit., identifica Zeus amb el foe, Hera amb Faire, Aidoneu amb la terra. J.
Bi R.NI I . op. tit ., considers Zeus Faire, Hera la terra i Aidoneu el foe. Un estat historic de la questio,
revisable, a W. K. C. GcTHRU. A History cit., 11.

123. Quc nomes feien servir quatre colors, blanc, negre, vermell i groc.
124. Aeci 1 30,1 (= DK 3 I B 8).
125. Aeci V 19,5. El text grec parla de yev9aets en plural . Crec clue cal conservar - lo car suggereix una

sequencia temporal mes llarga que el singular adoptat per W. K. C. Gt:THRU , op. cit ., II, p. 201, en la
seva traduccio del fragment.

126. Es curiosa aquesta referencia a un canvi alimentari com a factor evolutiu. Els biolegs actuals consideren
el pas dels organismes autotrofs a heterotrofs com a fonamental en el proccs d'evolucio , i en general
molt importants els canvis d'alimentacio . (fr. F . CORD( N , La evolrrcion conjunia de los animale ) ti'
medio, Madrid 1966.
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excitar el moviment seminal. Les diferents classes de criatures vives foren
distribuides d'acord amb el caracter de la seva mescla: alguns tenien una
inclinaci6 natural per 1'aigua, els que posseien una preponderancia de foc
s'enlairaren volant, els mes pesants restaren a terra, i els que tenien una
composici6 equilibrada dels elements...».

Hi ha hagut una llarga polemica entre els estudiosos sobre quina es la relaci6
entre aquest cicle zoogonic i el mes ample title cosmic que, al seu torn, ha
estat llargament discutit. L'opini6 mes acceptada es que el title cosmic
consta de quatre periodes: el primer, dominat per la Discordia, en que els
elements estan del tot separats; el segon, en que 1'Amor comenca a imposar-
se fins a assolir la victoria, que porta a la uniformitat total de l'esfera del
tercer periode; i un quart periode en que comenca a imposar-se la divisi6 de
la Discordia que ens reconduira a la situaci6 initial del title. Els coons, que
apareixen en 1'estadi segon i en el quart, es diferencien tan sols en el sentit del
proccs genetic, car en ambd6s existeixen plantes, animals i homes.
Simplici "" especifica les diferents fases de const1tuc16 dels essers vius en el
periode de predomini de l'Amor. En primer hoc s'originaren les parts dels
animals, es a dir caps, mans, peus, etc.; despres aquestes es combinaren les
unes amb les altres de manera que si el conjunt resultant era heterogeni i
monstru6s, com en el cas d'unir-se un cap d'home i un cos de bou, l'agregat
no pogue subsistir, pero si la combinaci6 era 1'apropiada, com un cap d'home
i un cos huma, aleshores es conserva. Aquestes combinations, tal com remar-
ca Aristotil,'"' eren producte de l'atzar.

En el quart estadi, el de prevalencia de la Discordia, s'inscriu 1'estat actual de
l'Univers. En aquest periode els essers no s'originaren a partir de membres
separats, sin6 de masses indiferenciades -oOotpupoi iunot-, en les quals no
existia distinci6 de membres ni de teixits organics:"" «els primers homes i
Bones s'originaren de formes indiferenciades de vida, que al seu torn es
formaren de la terra, l'aigua i el foc, com a resultat de la lluita del focper
assolir el seu igual>>.
La visi6 d'Empedocles que fins ara hem exposat mostra l'origen de la vida
corn el resultat d'un proccs despersonalitzat d'interacci6 dels elements, plan-
tejament que enutjava Aristotil per la seva manta de finalitat. No obstant, en
altres indrets sembla que Empedocles ens ofereixi una explicaci6 segons
l'esquema alternatiu, la vida sorgida amb la intervenci6 personal d'una divi-
nitat. En un fragment"' se'ns diu que Afrodita harmonitza -es a dir en-

127. Uri estat de la (I uestio a la recensi6 del Ilibre de E. BoH A( K, Entpedocle, I, Paris 1965, let it per C. KAHN,

Gnommm 1969, p. 442.
128. Simplici, Ffma 37,33 (= UK 31 B 61).
129. Aristbtil, Fisna 11 8,198h (= DK 31 B 61).

130. Simplici, Fisiea 381,29 (= DK 31 B 62).

131. En la mitologia grega, i en la ciencia posterior , coexisteixen dues classes de foc, el clue viu it les

entranyes de la terra , i clue de vegades es manifesta a traves dels volcans , i el clue hahita al eel i pot

identificar-se amb la Ilurn de faire. El foc de la terra estaria en general mes relacionat amh el principi

femeni, i el del eel amb el masculi. El fragment d'Empedocles rccull aquests dos tipus de fix.

132. Simplici, De eaelo 529,28 (= DK 31 B 71).
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caixa- les formes i els membres dels mortals; en un altre,"' la mateixa Cipris
representa el paper de l'artesa que treballa la materia plastica i malleable
formada pcl fang i la dona al foc per endurir-la i conferir-11 un estat definitiu,
imatge possiblement reafirmada amb l'evocaci6't' del pastisser que motllura
amb aigua i farina els pans que despres coura al forn.
La figura d'Afrodita es dbviament la de Philotes, pero en les funcions clue
acabem de descriure ens recorda la d'una Afrodita Urania, o la de la deessa

de Parmenides. Es possible que en el seu context servis a Ernpedoclcs per

suggerir 1'inici de la reproducc16 sexuada'" dins el proces zoogonic, dificultat

del pensament mine que continua present en el pensament biologic. Dc totes

maneres la intervencio d'un demiurg, encara que nomes sigui per introduir la

scxualitat, representa un cert determinisme i atenua el paper absolut de
l'atzar en cl sistema empedocli.
Cal remarcar la funci6 important que en la formac16 de la vida to cl foc,

sobretot en el quart estadi. Les formes indiferenciades sorgeixen per 1'impuls

del foc contingut en la terra, i el foc de Cipris es el que solidifica les formes
dels essers vius. "" Aixi mateix, en un context mes medic, la mort es definida

com una perdua total de 1'element igni i la son com una pcrdua partial que es
reflecteixen en un refredament de la sang.' ` En consequencia, l'escalfor es un
element determinant en la descripci6 que Empedocles fa dels processos gene-

tics i embrioldgics.
Son nombroses les informations que d'Ernpedoclcs sc'ns han conservat sobre
aquests temes. Aristdtil"" li atribucix la postulacio d'un doble semen, que
procedeix rant del mascle com de la femella, tal com ja hem trobat a Parme-
nidcs. Els embrions' es nodreixen mitjancant quatre vasos (dues venes i dues
arteries) que es troben inserts al fetge i es comuniquen amb el rnelic; el cor es
el primer organ quc s'origina perque conte el maxim gran de villa; "" l'articula-
cio de les parts dels fetus masculins comenca als 36 dies i s'assoleix als 49.
Veiem que en la manera com Empedocles imagina la formacio del fetus
-com un proccs d'encaix dels membres que s'han originat per separat-

133. Simplici, IN aaelo 53(1,5 (= DK 31 r3 73).
134. Aristbtil, Aleteorslo'ira iv 4,38I b 3I (= DK 31 B 34).
135. Tot ha nascut d Afrodita, diu Euripides, 111ph1it .+77 ss., i cl scu poder co universal. Si relacioncm amb

els fragments d'Lmpedodes la col. 17 del papir de Derveni, tal corn insinua W. BrSKI t r («La genese
des choses et des mots,), Lei Elude_t Philo,,ophiyner 1970, 4, pp. 443-455), sembLt clue es conhrmi
aquesta interpretaci6. Diu la col. I7: « ... Afrodita celeste, Zeus, acte sexual, muntnr, pcrsuasio i
harmonic, aquests son cis Hums donats it un mateix deu_. car quan Ies roses quc arc cxistcixen es
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figura it E. Tt.kmrro, Greek Alanu.rcripr of the Ancient World, Princeton, New Jersey 197I .
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corn un coduriment, com una consulidaciu, corn una cocci6. Lit importancia do I'csi thor en rel,tciii a Ia
vide cs aixi matrix basics it Aristbtil (n. 109). Els animals tics perfectos son els mcs talents. Or. G.
Limo, Science. 101k-/ore and ideology, Cambridge 1983.
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existeix una correspondencia amb el que ens ha descrit en una fase de la zoo-
gonia.

Segons un altre testimoni ,'" els mascles es diferencien abans que les femelles,

i les parts de la dreta abans que les de 1'esquerra. La causa del desenvolupa-

ment mes rapid del mascle es que se li atribueix una escalfor superior a la de
la femella; aixi quan l'esperma arriba a un ventre calent es genera un mascle,
i si el ventre es fred una femella.'" En aquestes explications Empedocles fa

jugar les correspondencies talent-masculi-dreta enfront de fred-femeni-

esquerra, que trobem codificades en la taula pitagorica dels contraris, i que

amb les gradations corresponents es converteixen en un postulat cientific en

alguns tractats del corpus hipocratic.'''

D'altres observacions atribuides a Empedocles ens expliquen fenomens com

la semblanca de pares i fills deguda a l'esperma genital, el refredament de la
qual provoca la dissemblanca;'4s els parts dobles o triples causats per sobrea-
bundancia o escissi6 del semen;"' el naixement de monstres provocat per

sobreabundancia, insuficiencia, moviment confus, divisio o alteracio de la
d1recci6 de l'esperma.'` Les explications aquf fan referencia a uns altres

principis, l'harmonia i la proporc16, importants en la cosmologia d'Empedo-
cles, i que tenen una tradicI6 biologico-medica a partir dels pitagorics. ""

Respecte de l'anima, tenim dues conceptions a Empedocles, d'acord amb la

seva propia doble orientacio cientifica i religiosa . D'una part associa psyche al

sentit de Vida, i mes en concret diu que l'anima rational, la comb1naci6 de les
facultats de sensacio i pensament, resideix a la sang, cosa que suggereix que

com a principi vital esta relacionada amb l'escalfor. Aquesta anima es mortal

i desapareix amb el cos. D'altra banda la seva creenca en la reencarnac16 i la

transmigracio li fan parlar d'un daimon, esperit immortal i divi que resideix

en nosaltres , i que sens dubte recull 1'antiga creenca en 1'anima-doble o free soul.

Molts comentaristes moderns'''' han volgut relacionar amb les teories de

Darwin la descripcio de la supervivencia de les criatures mes aptes entre els

milers d'essers de variades formes sorgits de combinations atzaroses en el

segon estadi. Parlar propiament de darwinisme significa interpretar la idea de

selecc16 natural >> com una teoria d'adaptac16 local a un medi ambient que es

transforma.'s" Aquesta seleccio no conte ni principis de perfecci6 ni garanties

142. Oribasi, Ex libris incertis 16,1 Ateneu 111 78,13 (= DK 31 A 83),
143. Aristotil, Gen. Anim. 1 17,723a; IV 1,764a (= DK 31 B 65).
144. Per exemple, Aforismes V; Epidimies VI 2,25.
145. Aeci V 1 1, 1 (= DK 31 A 81).
146. Aeci V 10,1 (= DK 31 A 81).
147. Aeci V 8,1 (= DK 31 A 81).
148. L'Escola medica de Crotona, que Herbdot diu que era la tines celebre del seu temps, s'ha relacionat

amb la presencia dels pitagorics a la ciutat . Sembla que practicaren la diseccio d' animals, p.e. Alcmeo.
Tambe es parla d'una escola medica siciliana de la que hauria format part Empedocles, aixi com on
altre merge, Filisto de Locri, que potser va tenir relacio amb Plato. Cfr. C.R.S. HARRIS, The heart and
the vascular system in ancient greek medicine, Oxford 1973.

149. Especialment T. GoMPFRZ, Griechische Denker, Leipzig 1896, i encara M.R. COHEN, I.E. DRA[IKIN, A
source book in greek science, Cambridge Mass. 1958.

150. Cfr. S.J. GoULD, Darwin et les grander enigmes de la vie, trad . Paris 1979.



Mite i tad 77

de perfeccionament, i per rant no ha de ser interpretada com la d'un progres

moral lligat a la naturalesa . En canvi en els fragments d'Empedocles , i en els

testimonis conservats, que ens parlen de osupervivencia dels mes aptes» no hi

ha cap referencia al medi ambient -cosa que si existia a Anaximandre-, i en

segon lloc aquest fet s'esdeve en un estadi que evoluciona vets la perfecc16

absoluta de 1'esfera, i per rant el sentit del canvi es implicitament positiu:

l'home amb cap d'home es millor que 1'home amb cap de brau. Malgrat les

queixes d'Aristotil, cal pensar que l'atzar d'Empedocles no es absolutament

fortuit car la direccio del canvi esta pre-programada per l'Amor.

El que si existeix a Empedocles es un sentit evolucionista clue porta d'unes

formes de vida mes simples a unes altres de mes complexes. Aixi considera

els vegetals com els primers essers vius que sortiren de la terra , a la que encara
estan subjectes , i per aixo els anomena zoa."' En el nostre mon els arbres son
a116 que mes s'assembla als oulophyroi typoi, i constitueixen un testimoni de
l'analogia entre la vida vegetal i animal que il • lustra la igualtat entre totes les
classes de Vida.

Pero deixem Empedocles i vegem que deia el seu contemporani Anaxagoras.
En rememorar les inquietude de la seva joventut i el seu afany per investigar
les causes de les coses, Socrates explicaj5' que se send atret en escoltar la
lectura d'una obra d'Anaxagoras on es deia que o la intel•ligencia, el Nous, es
allb que ordena i es causa de totes les coses>>. En aquell moment el pensament

grec havia avancat prou per preocupar-se del problema d'una primera causa,
que no es plantejaren els filosofs naturalistes anteriors.
Aquesta primera causa Aristotil15i la compara al deus ex machines del teatre, i
la considera com un principi cosmogonic. El Nous com a primer motor es
tambe principi de la vida, segons puntualitza Simplici,15' perque la generac16

es el resultat de la separaci6 dels contraris provocada pel moviment d'aquest.
Anaxagoras va guardar la idea comuna als poetes i a molts dels seus prede-
cessors filosofics que l'estat original de les coses era un caos en el que tot
estava barrejat . Aquesta massa tenia un moviment rotatori que va provocar
la separaci6 dels elements i aixi es produi la genesi del mon. Encara que el
Nous n'es la primera causa, nomes representa el primer impuls per iniciar el
moviment , i per tant el Nous, que es ensems uinrel • ligencia i principi del
moviment >>, pot ser entes alhora corn una resta de pensament mitico-magic i
com un postulat racional . El Nous d'Anaxagoras tindria per a alguns critics
actuals la qualitat d'anima separada , es a dir de projeccio cosmica de la
free-soul, o be seria una transposicio de la idea del creador . Sense entrar a
discutir les diverses valoracions que s ' han fet d ' aquest Nous, cal remarcar el
seu doble valor de principi cosmic i de principi biologic.
En el sistema d'Anaxagoras es important aixi mateix el concepte d'homeome-

151 Aeci V 26,4 (= UK 3I A 70).
152. Plato, Fedo 97c.
153. Aristotil , MetafIsica 985a, 21 (= UK 31 A 37).
154. Simplici, Flsica 300,27 (= UK 59 B 13).
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ria. Malgrar totes les discussions suscitades, sembla set que el significat que It
correspon es el de particula, component de la realitat en el que to un gran pes
especific l'aspecte biologic, tal com feu ressaltar Aristbtil. "s
En comentar aquest passatge, Simplici"` aclareix: «Anaxagoras anomena
tambe flavors, spermata, les cases homebmeres, com carp, ossos, etc.>> Aques-
ta subsumpc16 de les spermata per les homoiomeriai palesa la importancia de
la tematica biologica a Anaxagoras. De manera contraria a Empeciocles, clue
diu que nomes son eterns els quatre elements i tota la resta s ' origina de la
seva mescla , Anaxagoras afirma que les diferents substancies naturals -care,
ossos, teixits, cabells, fusta, metalls- son substancies vertaderes, i en canvi els
elements tradicionals - terra , foc, afire i aigua- son compostos formats a
partir de les homoiomeriai.
Els quatre elements els veu com unes grans masses constituides per aquestes

particules o <dlavors», tan petites que es impossible percebre'n la naturalesa
diferent. En formar els quatre elements, les homoiomeriai s'ordenen de mane-
ra apropiada per mostrar separadament les qualitats primaries de sec i humit,
fred i talent. Les diferencies es manifesten a mesura que avanca 1'evoluc16 del
m6n: seguint un proces d'atracc16 del similar pel similar, les particules d'os-
sos o de fusta s'agrupen en quantitats suficients per esdevenir identificables i
distingir-se d'altres com les d'or, plata, herba, etc. Aplicant aquest principi a
la nutrici6 i al creixement dell individus , aixo significa que en els aliments,
encara que siguin vegetals, s'hi troben parts d'os, de carp i de sang que
s'integren successivament a les parts corresponents del cos.'
Un altre terra recurrent en la filosofia grega present a Anaxagoras es el de to
enantia, els contraris, que per a ell, tal com diu Aristbtil,"" son, juntament
amb les homeomeries, els principis de totes les coses. El concepte «contraris»
to una clara ressonancia biologica segons destaca el mateix Aristbtil' "' en
parlar del problema de la diferenciaci6 dels sexes: ualguns diuen, com Ana-
xagoras i altres fisiolegs, que aquesta oposici6 existeix ja en les flavors».
Malgrat el seu racionalisme i cientifisme, Anaxagoras, el pensador que
s'atrevi a afirmar que el sol i totes les estrelles no eren res mes que pedres
incandescents, presenta aspectes que enfonsen les seves arrels en les creences
animistes, clue tal com anem veient es mantenen en tota la filosofia grega de
Tales fins a Aristbtil, 10 per a qui Lambe « d'alguna manera tot esta ple
d'anima». Anaxagoras considerava, segons ens explica Aeci, que la natura
de l'anima es aeria. Al mateix temps deia que l'Univers esta envoltat per una
gran massa d'aither, que es igni per naturalesa. Respecte a l'origen de la Vida,

M. Aristbtil, De (aelo 302a, 28 (= I)K 59 A 43).
156. Simplici, De caelo 603,18.
157. DK 59 B 10. Una al lusio a.ayucsta teoria la trobem a Plato , Fedo 96d.
158. Aristbtil , FJsi (a 187a 26 (= DK 59 A 52).
159. Aristbtil, Gen. Artier . 763b (= DK 59 A 107).
160. Aristbtil, Gen. Anim. 762a.
161. Aeci IV 3,2 (= DK 59 A 93).
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cio es exacta, amb aquest joc de paraules Dibgenes palesa el canvi experimen-
tat en els termes del pensament grec: si els mites al principi explicaven la
racionalitat del mon, ara es la ra6 la que comencara a explicar el significat
dels mites.
Pertany aixi mateix a la segona meitat del s. v a.C. la figura, molt discutida,
d'un altre pitagoric, Filolau. L'autenticitat dels seus escrits ha estat frequent-
ment posada en dubte, encara que Mondolfo"'`' en feu una defensa ardent.
L'interes que guarda per al nostre tema un dels fragments que li adjudica
Diels justifica que hi fem referencia.
Filolau rete peras, el limit, i apeiron, 1 ' il•limitat , com els units principis que
defineixen harmbnicament totes les coses, comencant pel cosmos.'-" Respecte
dels cossos vius, una de les propietats que els defineix es 1'escalfor, idea que
dedueix del fet que tant el semen com la matriu son talents; i la funci6 de la
resplraci6 es la d'aspirar faire fred de l'exterior per tal que els cossos no
s'escalfin massa."'
L'observacio fisiologica de Filolau sobre la respiracio es interessant . En pri-
mer hoc respecta els principis de la cosmologia pitagorica, en que la llavor-
unitat, que s'idenrifica amb peras, es vista com a foc, i I'il.limitat rep el nom
de pneuma. A mes representa una primera formulaci6 d'un dels mecanismes
fonamentals dels organismes vius, com es el de 1'auto-conservac16 per mitja
de 1'equilibri entre fred i talent, es a dir de la regulac16 de l'energia calorifrca.
L'obra biologica de Democrit devia ser una de les mes importants de la seva
epoca a jutjar pels titols dels llibres que se 11 atribueixen i les testes d'informa-
ci6 que ens han arribat. Sembla que s'ocupa dels problemes fonamentals de
la generacio i conservaci6 de la vida en dos llibres Peri physeos avui perduts.
El cami que probablement porta Democrit, i en general tots els pensadors del
s. v, a interessar-se pels fenomens biologics fou la necessitat de conciliar o
explicar el fet que d'un univers i un mon, el nostre mon, nascut d'una
combinacio sorgida a l'atzar entre els elements, en aquest cas atoms dotats
d'energia espontania i connatural, automaton, se'n derivin estructures' ' que
obeeixen a lleis regulars i es reprodueixen de manera igual a si mateixes. Els
fenomens de la vida demanen per tant dues classes d'explicacions: la de corn
sorgi per primera vegada en el principi del temps, i la de com aconsegueix
conservar-se actualment guardant la identitat entre el generador i el generat a
traves d'una reproducci6 sexuada, sempre dins del marc d'unes mateixes Ileis
fisiques.
Sobre 1'origen de la vida tenim nomes tres noticies que explicitament ens
recullen l'opinio de Democrit. Diu Censori:'-' Democrito Pero Abderitae ex

169. E. Z GLIA R - R. MONDOLFO, La filosofia dei greet uel suo sis/u po stories II, Florencia 1943, pp. 304-308
W.K.C. GuTHRU., A History cit., no accepta el fragment do Filolau clue parla do yuatre organs -cervell,
cor, melic i genitals- per yuatre funcions principals.

170. D. Laerci VIII 85; Damasci I 101,3. (= DK 44 B 2).
171. Menon 18,8 (= DK 44 a 27). CF. W. BURraxr, Lore and Stienee cit., p. 271.
172. Cfr. L. Prvr, «La vita, una struttura the si riproduce» , a G. CASLRTANO, Democrito , dall'atonro alla

ritta, Napols 1983.
173. Ccnsori 4,9 (= DK 68 A 139).
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aqua limoque primum uisum else homines procreator . Per a Lactanci : "' errauit
ergo Democritus qui uernriculorum modo putauit effusos else de terra nullo
auctore nullaque ratione. I segons Aeci :'-" ysysvflp > va civat 'ra Ewa 6u6ia6st...
Trpwtov Tov uypou cwayovouvtrog.
Si ens atenim nomes a aquests testimonis , la posici6 de Democrit , d'una gran
simplicitat, s'inscriuria en la linia de Tales i Xenofanes . Cal suposar que el
seu punt de vista devia sec una mica mds complex , i efectivament la recopila-
66 de Diels-Kranz ens ofereix uns altres fragments que els autors , aixi com
altres estudiosos , consideraren de Democrit . Crec que val la pena examinar
aquests fragments , malgrat que la seva atribuei6 no sigui clara , perque perta-
nyen al tipus de problematica que ens ocupa , i perque l'explicaci6 que
proposen va tenir una llarga pervivencia.
L'enciclopedista roma Censorf atribueix a Epicur '-` una teoria que probable-
ment recull ensenyaments de Democrit i que resumeix aixi:
Creia que quan el fang s ' escalfa, primer de tot sorgiren una especie de

matrius arrelades a la terra. Quan aquestes infantaren , varen produir tambe
per si mateixes una llet proveida per la naturalesa , i els infants aixi criats
quan arribaren a adults varen propagar la rata humana>>.
Lucreci , que presumiblement ofereix la doctrina epictiria, d6na una versi6
mds detallada d'aquesta mateixa historia ,' en la que el fet que les dones
actualment tinguin llet desprds del part es vist com un record d'aquest procds
primitiu . L'analogia amb la maternitat humana Lucreci la continua al
maxim en explicar que la terra ara ja no es capa4 de produir animals, igual
que una dona arribada a una determinada edat ja no pot infantar mes.
Aquests punts de vista coincideixen amb altres fragments que se'ns han
conservat com d'Arquelau d'Atenes, filosof que la tradici6 anomena deixeble
d'Anaxagoras i mestre de Socrates . Diogenes Laerci "" ens informa: udiu
(Arquelau ) que els animals nasqueren de la terra quan era humida, i que
aquesta va produir els homes de la mateixa manera ». Hipolit ' ho explica
aixi: « referent als animals diu que al principi quan la terra era calenta, i en la
seva part inferior hi havia una mescla de calent i fred, aparegueren diverses
classes d'animals, fins i tot els homes. Tots s'alimentaven de la mateixa
manera, nodrint-se del llim, i la seva vida era curta . Mes endavant s'engen-
draren els uns dels altres>>.
Una narraci6 semblant, mes llarga i mes elaborada cientificament , la trobem
segles mes tard a Diodor de Sicilia : "" <<al comencament ... la terra era fangosa

17-4. Lactanci, Inst . Ain. vii 7,9 (= DK 68 A 139).
1-5. Am V 19,6 (= UK 68 A 139).
176. Epicur, fr. 3 3 3 U,e.vix.
177. Lucreci V 805-815.
178. D. Laerci 11 16,17 (= DK 61) A 1).
179. Hipolit 1 9,5 (= DK 60 A 4).
18(1. Diodor de Sicilia I 7 (= DK 68 B5 , 1). Una narraciti gairebe igual, encara mes extensa i amb mes

dctalls, es atribuida a l'historiador Hermip (s. w a.C.) per 1. Carrares (= DK 68 B 5,2). La discussib
sobre si Hermip representa el nexe entre Democrit i Diodor pot veure ' s a la bibliografia citada a la n.
182.
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i molt tova. A mesura que el foc del sol la va anar escalfant va solidificar-se;
despres, gracies a 1'escalfor, la seva superficie comenca a fermentar i es forma-
ren bombolles en alguns dels llocs humits, i en aquests llocs sorgiren nuclis de
putrefaccio envoltats dunes membranes primes. Aquest fenomen pot set
observat encara en zones pantanoses o en aigues mortes, quan la terra s'ha
refredat i faire s'escalfa de sobte degut a un canvi brusc. Mentre els nuclis
humits eren impregnate de vida per 1'escalfor de la manera que he descrit, es
nodrien directament durant la nit per la rosada que queia de 1'atmosfera
circundant, i de dia el sol els solidificava. Finalment quan els embrions
assoliren un desenvolupament complet, i les membranes, massa escalfades,
s'esquincaren, en nasqueren tota classe d'animals. Aquells que havien rebut
la proporcio mes gran d'escalfor eren alats i volaren a les regions elevades, els
que conservaren una quantitat mes gran d'humitat es dirigiren al seu habitat-
ge apropiat i son anomenats aquatics. Quant a la terra, a mesura que s'ana
assecant encara mes sota els raigs del sol i el vent, va perdre la seva capacitat
de produir animals grans, i per tant els essers vius foren engendrats per
copulacio els uns amb els altreso.
El relat de Diodor, divulgacio cientffica en diriem avui, esta narrat en termes
sens dubtc apropiats als seus contemporanis, pero es possible que tambe
hagues estat entenedor per a un lector de quatre-cents anys abans. Diodor ens
ofereix una versio racionalitzada al maxim d'una historia que ja coneixem be,
els elements de la qual hem anat veient com es construien durant tot el s. v.'"'
Res del que explica contradiu les idees que podia tenir un filbsof materialista
com Democrit;'`2 fins i tot es versemblant que acceptes que la terra havia
conservat una petita part d'aquella capacitat creadora d'altre temps.'"

181. El relat de Diodor esta cientificament molt ben elaborat. Tots els agents son naturals, els processor son
fisics, quimics, geologies, el vocabulari no es mai fantastic, s'ha intentat allargar la sequencia temporal,
etc. Una serie d'elements d'aquesta historia, degudament reformulats i espaiats, apareixen encara
-veritats eternes o pervivencia dels mites- en factual reconstruccio de la fase evoluriva pre-biftica. En
la superficie calenta de la terra primitiva exisrien probablement zones alternativament seques i humi-
des, medi propici per a la formacio de certs compostos organics mes complexos, una primera sintesi
havent-se ja produit en ('interior de la terra i aflorat despres per les fisures dels volcans i continents en
formacio. L'aigua de la pluja arrossega totes aquestes substancies organiques cap als rius, els llacs i els
mars, on s'acumularen mot lecules organiques en reaccio durant centenars de milions d'anys arnb
I'aportacio de I'energia permanent del sol. Dins d'aquesta « sopa calenta primitiva», I'argila, la sorra o

la lava actuaren com a catalitzadors pemetent la reunio de diferents mol-lecules. Per explicar el salt que

separa les macromol.lecules de les primeres ceflules, ('any 1924 el cientific rus A. Oparin establi la
hipotesi dunes microgotes, sistemes de vida molt simples i microscopics, separats (let mon exterior per

una membrana protectora que propiua la formacio dun medi interior diferent del medi extern, amb el
qual es Green intercanvis selectius a traves de la membrana. Lestructura interna de cada microgota lies

propia, i amb el temps cada una pot tenir on desti diferent del de les seves vemes. Pot a pot les
microgotes deixen pas als proto-organismes, mes perfeccionats, avantpassats de les batteries i les
aigues, a partir de les quals s'inicia 1'arbre genealogic dels essers vies. Cfr. J. or RoSNAY, Op. Cit.

182. No obstant es probable que aquesta versio de Diodor no es remunti directament a Demdcrit. Cfr. A.
BURTON, Diodorus Siculus Book 1. A Commentary, Leiden 1972. Per una defensa de I'atribucio a
Democrit, T. COLE, Democritus and the sources of greek anthropology, Michigan 1967. Un relat molt
similar el trobem en un tractat hipocratic, cfr. W. SeoERRi, «L'anthropogonie du kepi oapxtov (et
Diodore, 1 7,3 ss.)o, a F. LASSERRI:, Ph. MuoRV, Formes de pensee daps la collection hippocratique (Acres
du IV colloque international hippocratique), Ginebra 1983.

183. Possiblement una creenca popular, tal com din GUTHRII, In the beginning cit., com per exemple la idea
que del fang del Nil se'n generaven rates.
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Quant a 1'embriologia, els fragments atribueixen a Democrit idees que ha-

vien estat formulades amb anterioritat, com es el cas de 1'afirmaci6 que el

semen prove de tot el cos,'"' idea que ja havien exposat Alcme6 i Anaxagoras;

o la que estableix que tant !'home com la dona segreguen esperma,'"' obser-

vaci6 que trobavem a Parmenides i Empedocles, o el caracter pneumatic del

semen,'"" del qual ja havia parlat Diogenes d'Apol•lonia.

En relaci6 amb !'anima, Democrit creu que esta formada pels atoms mes

subtils, i que aquest seu caracter la converteix en motor del cos. Els atoms de

!'anima tenen forma esferica, igual que els de la intel•ligencia i el foc. Demo-

crit explica Lambe per mitja del mecanisme de la respiraci6 la conservaci6 del

principi vital, es a dir de !'anima.

Ens cal ara, abans d'acabar aquesta exposici6 sobre les idees biologiques dels

presocratics, fer una referencia, amb les reserves que suscita la incertesa de la

seva cronologia, a les histories, barreja de mites i de filosofia, que sobre

I'origen de la vida trobem en els poemes orfics. El descobriment del papir de

Derveni, clue s'ha pogut datar com de la segona meitat del s. iv a.C., permet

afirmar amb una mes gran plausibilitat que, en la resta de literatura orfica

conservada, rota de data molt posterior, hi ha un fons antic que es remunta a

1'epoca classica. La teogonia Eudemia, la composici6 de la qual M. West'"7

situa a Atenes durant 1'61tim ter4 del s. v a.C., sembla tenir uns orfgens ben

antics, que en part venen de Jonia. La teogonia de Protogonos, un resum de

la qual es el tema de discussi6 del papir de Devrni, podem pensar que es

remunta a una epoca similar.

En les cosmogonies orfiques , al costar d'elements neoplatonics i neopitago-

rics, hi trobem una serie d'elements que provenen d'Hesfode i dels presocra-

tics, i es probable que recullin altres versions mftiques tambe conegudes per

Homer, com la que fa d'Ocea i Tetis la patella primordial. En la cosmogonia

d'Hel.lanic -que ens han conservat Atenagoras i Damasci- 1'aigua i el fang

son els primers principis. D'aquestes dues materies en sortf un drat, anome-

nat Cronos i Heracles, que unit a Necessirat engendra un ou que contenia el

principi femenf i el masculf i la pluralitat de les llavors de totes les coses.

La teogonia de Protogonos -i Derveni- ens explica com els homes foren

treats pels deus. Aquesta creaci6 es doble:'"' la primera va ser obra de
Protogonos i mes Lard Zeus s'encarrega de la nostra . La rata humana original
creada per Protogonos es identica a la rata de l'edat d'or d'Hesfode. Una

historia similar la trobern a les Rapsodies Orfiques, on s'explica que havia
existit una ra4a d'or creada per Fanes, una de plata en temps de Cronos, i que
Zeus finalment, del residu deixat pel fum dcls Titans fulminats,'"' crew una

184. Aeci V 3,6 (= DK 68 A 14 1 ).
185. Aeci V 4, 3 (= DK 68 A 140).
186. DK 68 A 140.
187. Cfr. M. WIST, The orphir poems, Oxford 1983.
188. Corn a Iimpedocles i at Timeu platonic.
189. En realitat es el mite del deu clue crea amb la terra - els Titans en son fills- i el foc.
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estupida rata d'homes que no sap distingir el be del mal. L'origen titanic de
la humanitat figura tambe en la teogonia d'Eudem.

West suggereix que aquesta creac16 dels homes a partir del fum dell Titans
sigui una versi6 d'un mite potser mes antic -per mes que no esta testimoniat
abans de i'epoca romana'""-, segons el qual la humanitat naixia de les gotes
de sans que brollaren dels Gegants i dels Titans en la seva Iluita contra els
deus. Es possible que tant el llamp com la sang, pel seu color vermell,

simbolitzin el foc, i que ambdues versions siguin igualment significatives.

Cal remarcar, com una ultima consideraci6, que 1'esquema creacionista, rant
si es tracta d'Hesiode com dels poemes orfics o de Plato, comporta una

valoraci6 pessimista de la situaci6 humana, car sempre hi ha un allunyament,
una decadencia, a partir d'aquell origen divi, que tendeix a agreujar-se amb
el temps. Els deus, tot i crear els homes a la seva imatge, no pollen fer-ne els
seus iguals. En les teories dels presocratics, en canvi, la idea de passar d'uns
elements i d'uns organismes rudimentaris i mes simples a uns de mes compli-

cats, portava implicita una idea, potser falsa, de progres inevitable,''" idea
que acompanya tambe gran part dels descobriments biologics del s. xlx.
Hem dit al comencament que les hipotesis dels filosofs presocratics sobre
l'origen de la vida en els primers temps no tingueren continuitat en els grans
sistemes filosofics del s. Iv, encara que les retrobem, transformades en princi-

pis tecnics, en la medicina hipocratica o en la biologia aristotelica, a partir
d'on inicien un recorregut encara mes llarg.
Hem apuntat tambe que, possiblement i entre d'altres, una de les causes que
les teories mes o menys evolutives -que avui ens semblen assenyades- no
arribessin a imposar-se, fou la dificultat inherent al factor utemps> que
implicitament aquestes contenien. Intentem de veure per que.
El cami que porta de les histories mitiques sobre els origens del m6n i de la
humanitat a les formulacions racionalitzades dels filosofs, i a la terrninologia
cientifica de biblegs i merges, no es rectilini sing mes aviat llarg i sinu6s. La
tradici6, rebutjada -i de manera explicita per Heraclit"' i Xenofanes'"_1
torna a aflorar, es reconverteix, i queda aixf consagrada mitjancant una
transformaci6 que s'adapta a les modalitats d'interpretacio i a les necessitats
suscitades per les noves practiques politiques i socials emergents en ambit
jonic.
Aquesta independitzaci6 del pensament filosofic i cientfic respecte del miti-
co-religios es du a terme, tal com hem anat veient, mitjancant allb que M.
Detienne,'"" en descriure un proces parallel en el camp de la recerca historiea,
defineix com una tasca de overosimilitzacio», que integra i supera a Fen-

190. Ovidi , Aletamorfosis 1 1562; Dio de Prusa, XXX l0.
191. Que es concreta en I'antropocentrisme de finals del s. v. L'home, encara que posseeixi Ies mateixes

tendencies que els animals, es, o hauria de ser diferent en rad de la seva intel ligencia.
192. Polibi IV 40, 2 (= DK 22 A 23).
193. Sext Empiric , Adv. Alath. IX, 193 (= DK 21 B 11).
194. Cf. M. Detienne , « Sourires de la premiere inrerpretation o, a L'ini ention de la mythologie, Paris 1981,

pp. 123-154.
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sems les arrels tradicionals sense trencar-ne, per6, completament els llacos.
Les descobertes cientifiques que acompanyen, si es que no en son un dcls
elements determinants -tal com ens fan veure P. Leveque i P. Vidal-Naquet
en el seu estudi sobre Clistenesj- l'adveniment dels regims democratics,
comporten, i aixo es molt important, una nova concepcio del temps i de
1'espai, que amplien els seus limits i son sotmesos a processor de racionalitza-
ci6 que en permetin un control mes estricte.
Els intellectuals -si fern servir la terminologia de S.C. Humphreys'`"'- que
han deixat d'estar subordinats a la ciutat bo i maldant per diferenciar-se dcls
antics poetes -adhuc amb 1'adopci6 d'un nou mitja d'express16, la prosa-
esdevenen viatgers que descobreixen mes amplis horitzons, altres paisos,
costums i creences. Els primers filosofs son tots geografs, i Anaximandre es el
primer que dibuixa un mapa del m6n. La necessitat de donar un nou ordre a
1'espai civic 1'expressa un urbanista, Hip6dam de Milet, que pensa una ciutat
de carters perpendiculars i amb possibilitats d'expans16 il.limitada.'`'-
Paral.lelament a l'horitzo geografic, l'univers eixampla tambe els seus limits,
augmenten les mesures dels astres, fins assolir, amb Dem6crit, una idea d'in-
finit.
Quant al temps, aquests mateixos intellectuals comencen a descobrir que la
distancia que separa els homes dels seus avantpassats divins potser es mes
gran que aquelles setze generations que amb tant d'orgull Hecateu citava
davant dell sacerdots egipcis.'"" La geologia es una de les vies que condueixen
a concebre un temps mes Ilarg. Xantos de Lidia,'""' al final del s. vi, intenta
explicar la presencia de fossils matins terra endins i Xenbfanes'"" els conside-
rava la prova que al principi terra i mar estaven mesclats i que era nomes amb
el temps que s'havien separat. La dimensi6 temporal s'allarga cada vegada
mes, fins arribar a Dembcrit, per a qui el temps es infinit i sense titles.
Pere aquestes idees d'espai i de temps que s'han anat obrint cami durant el s.
v presenten diversos inconvenients."'' L'esperit racionalitza que ha conduit a
pensar-les to tambe un afany de precisio, una necessitat de dominar, per la
mesura, aquestes dimensions. Anaximandre inventa un rellotge, Clistenes
establi un nou calendari, pert en general no s'assoleix la capacitat de donar
mesures precises, i aquest es un element que resta credibilitat a les hipotesis
cientifiques Iligades a una idea de temps.'"'
D'altra banda cal considerar la relaci6 entre temps i poder, quc ja expressava
el mite de Zeus enderrocant Cronos. Molts interprets'"' han insistit que

195. Cf. P. Lcvcque i P. Vidal-Naquet, Chslhene CAthenien, Paris, 2." ed. 1983.
196. S.C. Humphreys, Anthropology and the ;reeks, Londres 1978.
197. Cf. C. Miralles, ,La ciutat gregao, dins AA.VV., Les eiutats ratalanes en el mare de la hlediterrdnia,

Barcelona 1984, pp. 9-36.
198. Ho explica Herodot 11, 143.
199. Xantos dc Lidia, frag. 3 ed. C. Muller, o. c.
200. 1)K 21 A 33, 5.
201. Cf. C. Preaux, «L'elargissement de I'espace et du temps Bans la pensee grecquex, Bull. Arad. Royale de

Belgique, Classe des Lettres, Sciences morales et politiques, 5 serie, LIV, 1968, pp. 208-267.
202. Cf. R. Girard, La Violence et le Sarre, Paris 1972; J. Attali, Histoires du temps, Paris 1982.
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canalitzar la violencia i circumscriure-la en el temps, per mitja de cerimonies
especifiques -basicament el sacrifice- es la base ineludible de l'ordre social.
Aquest ordre social tambe necessita, per a set durable, donar un sentit a ]a
repeticio dels actes productius economicament necessaris. Es evident, per
tant, que aquest ordre es mes facil d'establir i de conservar comptant amb el
rerafons d'un temps ciclic i tancat que en referencia a un temps rectilini i
obert.
En un mon immens i en un temps sense limits el paper dels deus i dels
homes, i per tant de les insritucions, ha de set necessariament posat en
questio. Despres del s. v la societat grega, i el pensament, en general, refusa
d'acceptar aquest desenvolupament del temps linear amb les seves conse-
quencies.


