
COMUNICA CIÓ 

Sr. Josep Monserrat Molas:Ellsenyamellts del mite d'El polític 
de Plaló 

Davant la possibilitat d'una lectura i una consideració del mite 
d' El po/[tic de Plaló uniforme i descontextualitzada, es presenta 
el testimoni d'un text "mític" que resulta ser la reconstrucció a 
partir de la memoria fragmentaria d'un esdeveniment del que no hi 
ha record sencer. El mite d' El polfticdesvirtua la vida mítica i situa 
el mite juntament amb la raó en ¡'epoca histórica. Davant la 
consideració de la cultura com quelcom substancial i autónom, el 
mite d'El poUtic ens la relaciona amb la mancan93 de la naturalesa 
humana, origen comú de la ciutat i la lIei, de la memoria i la historia. 
El mite resulta ser un aclariment o un enfocament de la mirada per 
tal de comprendre la situació actual en les seves complexitats i en 
les seves tensions: la direcció política deIs homes no pot ser divi
na, car els mantindria en I 'animalitat, sinó que obre la possibilitat 
de la humanitatcom entremig entre la bestia i el diví. L'aproximació 
a la totalitat que el mite representa no deixa de ser parcial i ambígua: 
tot I 'ordrequees troba i es fa en el món és un record de la perfecció, 
i mostra que la vida humana com a tal només es possible en la 
mesura que es prenguin els dons divins (la gracia de la naturalesa) 
sota la  nostra propia cura. 

COL'LOQUI 

Sr. Jordi Sales: Parlar d'EI polític amb en Josep Monserra! fa un 
respecte, perque no saps massa que dir, pero a mi em sembla que 
s'ha de comentar. Em fa I 'efeete queEl polftic diu que l 'anima no 
és mesura de totes les coses, sinó que la mesura de totes les coses 
és una certa mesura divina que és I'art de recomposar. Que és 
propiament la techllé? Dones, és fer que la configuació de coses 
mantingui en moviment una configuració que el penneti continuar, 
o sigui, mantenir l '  ousia; no perque l' ousia es petrifica sinó perque 
la genesi és una genesi regular. 

Em sembla que el paper del mite platonic esta on esta en funció 
de I ' acció cosmica de la possibilitat teorica. 1 aquesta és la techné 
que esta en I'anima d'El político 
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