
també el valor gens menyspreable que Plató atorga en els primers 
dialegs socratics a aquesta forma de dir i dir-se de la veritat. 

COL-LOQUI 

Sr. Jordi Sales: El valor de la comunicació d' Antoni Bosch és que 
enfoca el problema de dret, aixo ha fa en un moment en que els 
estudis platonics es troben en una certa felicitat per alliberar-se de 
coses estranyes. Gent molt notable que deia el que Ji donava la 
gana com Jacques Derrida a Lafarmácia de Piafó (1968). Aixo és 
important de destacar-ha. Ara preguntem-nos per la narració mítica 
del final del Gorgies. Ens fa veure com I'escriptura platonica, a 
part de ser situacional, és d'entrada una logica figurada i una figu
ra dialecticada. En certa manera, és provisional perque ens relata 
una acció on la filosofia s'ha d'escriure, perque escriure és un 
problema de la críptica. És en I 'anima de I'orent i en l'anima del 
lector després del dialeg. Nosaltres assistim en una conversa on el 
lagos o la figura mouen el drama del Gorgies. 1 el mite té una funció 
basica, serveix per narrar. És una narració. 1 la narració, com a 
paraula, és una mediació. En PIató hi ha una funció heurística de la 
problematica exposada que dóna la figura mítica i després una 
composició, no una didactica transcrita. El mite no transcriu el 
lagos, sinó que el mite dóna a la figura allo que el lagos hauria de 
dir i que el mite dira si el lagos I ' acaba comentant. 

La comunicació de l' Antoni Bosch ha mostrat bé aquest 
encavalcament deis termes. 

Sr. Ignasi Roviró: Entre mite i lagos hi ha oposició en l 'exacta 
mesura en que es complementen. Amb Gadamer podem dir que el 
mite és narració. Hem pres un sentit de narració com a argument, 
com a arguments poetics o literaris, pero em sembla que quan diem 
que el mite és narració també estem dient que és activitat narrado
ra. Així, per exemple, podem veure que deis treballs d'Heracles hi 
ha 54 versions en els classics: no hi ha una fixació perque el mite 
no vol fixar, vol narrar. Del mite, doncs, en destaco activitat narra
dora. L'exacte complement i el poI contrari, oposat pero 
complementari, és el logos: ell sí que té necessitat de fixació. 1 em 
sembla que I 'activitat humana es debat entre aquests dos pols: 
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en la mesura que necessitem fixació-un exemple en seria la ciencia-, 
estaríem en el logos. Pero en la mesura que necessitem discórrer 
per poder fixar ens trobem en la necessitat de I'activitat mítica, 
I 'activitat narradora. 

Aixo em permet passar a una altra afirmació de la ponencia del 
professor SerraJlonga. EJI ha parlat del mite platonic de l' escriptura, 
inventada pel déu Theuth. El professor ha ressaltat com el mitediu 
que I'ús de la lectura portara perdua de la utilització de la memoria. 
M'agradaria afegir que em fa I 'efecte que el que vol dir-nos Plató 
és que la fixació del saber en I'escriptura faró perdre la variació, la 
narració: tindrem el text fixat. L1avors, com diu el mite serem erudits 
i no savis. 

Sr. Anton; Bosch: Plató distingeix dos verbs que en cataló els 
tenim pero que a vegades tradu·lm malament: memoritzar i recordar. 
La memorització I'entén com aquell procés que va de fora cap a 
dins i el record, el que surt del cor, el que va de dins cap a fora. 
Aixo és fonamental de distingir. Hom no pot recordar allo que no 
ha memoritzat i aquest és el problema del mite de Theuth: no record a 
perque no hi ha res. Un altre problema és si hom no sap com 
"treure el que té a dins": aquí arriba la maieutica socratica. 

Sr. Josep Monlserrat: Heu comentat I'afirmació d' Alvaro VaJlejo 
Campos feta al passat congrés de Toronto i també editada a Mito 
e interpretación, segons la qual el mite és absent en els dialegs 
socratics. En aquesta tesi s'entén per que fa de Sócrates un 
representant del racionalisme i de PI ató un deixeble que comparteix 
I'origen d'aquesta ¡ntenció. Ara bé, davant la irracionalitat políti
ca, Plató faria un projecte de convencer la societat, i aleshores 
canvia, i cau en el recurs del mite que esta degradat, Plató es torna 
irracional per dominar l'irracional polític, i lraeix a Sócrates. Aixo 
és el que esta dibuixat a la seva tesi, pero hi ha una cosa que lIigara 
amb el que diré seguidament, l'únic miteque no comenta és el mite 
d'El político 
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