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0. Introducció

Què és la nostra imaginació comparada amb la d'un nen que intenta fer un ferrocarril amb espàrrecs?
Jules Renard 

0.0 Inici

Com molt bé expressa la cita de Renard la imaginació d'un adult no és 

res al costat de la d'un nen. Què fa que això sigui així? Per trobar una 

resposta a aquesta pregunta potser caldria fer-se'n una altra abans: què 

és la imaginació? 

La podem definir com la facultat de formar imatges o continguts mentals 

que  deriven  de  la  percepció  sensible  i  que  no  es  corresponen 

necessàriament amb la realitat. I doncs, què fa que un nen tingui molta 

més  imaginació  que  un  adult?  És  degut  a  això  que  la  gent  anomena 

innocència?  I  què  en  podem  dir  d'aquesta?  I  si  un  adult  té  menys 

imaginació, la perd la innocència? Per què?

La innocència la podem entendre com a una manca de coneixement. No 

cal res més per comprovar-ho que acudir a una cavalcada dels Reis Mags. 

On els adults només veuen uns actors llençant caramels damunt d'unes 

carrosses, els nens hi veuen els vertaders Reis Mags d'Orient, repartint 

part  de  la  seva màgia  per  una  nit.  Gaudeixen de la  innocència  de  la 

infància. Quan aquests nens coneixen la veritat, que els reis que desfilen 

la nit de cada 5 de gener són actors i que els regals els compren els seus 

pares, se sol dir que han perdut la innocència.

De tot plegat en podem extreure una conclusió: el grau d'imaginació es 

veu condicionat pel nivell de coneixement. Això implica que els nostres 

avantpassats tenien molta més imaginació que nosaltres pel fet que no 

disposaven dels  coneixements científics actuals? O pel  contrari  estava 

més  limitada  justament  per  aquest  fet?  Podria  dir-se  que  aquestes 

qüestions són els gèrmens principals d'aquesta recerca. Anem a veure 

amb més claredat en què consisteix i cap a on va dirigida.
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0.1 Plantejament

Reprenent  el  punt  anterior,  podríem  diferenciar  entre  dos  tipus 

d'imaginació:

A. Imaginació creadora: 

facultat d'organitzar imatges automàticament, segons la inventiva 

individual, també coneguda com heurística.

B.Imaginació reproductora o imitativa: 

facultat d'organitzar imatges d'acord amb unes formes prèviament 

observades, també coneguda com normativa.

Partint  d'aquesta  classificació,  podem  deduir  que  la  imaginació  dels 

antics era més aviat creadora mentre que la actual s'apropa més a la 

reproductora. D'entrada pot semblar que la imaginació creadora és molt 

més  lliure  perquè,  com  el  seu  nom  indica,  crea.  D'altra  banda,  la 

reproductora  es  veu  més  cenyida  a  unes  normes  imposades  pels 

coneixements  científics,  perquè,  com el  seu  nom indica,  reprodueix  o 

imita.  De moment  no en podem extreure  gaire  cosa  més.  Necessitem 

centrar més els nostres interrogants. Per fer-ho, escollirem dos grups de 

persones  o  societats  que  representin  aquestes  classes  d'imaginació. 

Aquests seran:

A.La  societat  de  la  Grècia  clàssica:  representant  de  la  imaginació 

creadora,  degut  als  seus  pocs  coneixements  científics  en 

comparació amb l'actualitat

B.La  societat  occidental  actual:  representant  de  la  imaginació 

reproductiva,  degut  als  grans avenços  científics  i  tecnològics  en 

comparació amb el grup anterior.

Un cop aclarit  aquest  punt,  passem al  següent:  ens  cal  un aspecte  o 

circumstància en la qual basar-se. Necessitem un tema que sigui comú en 
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ambdós grups i que puguem tenir la seguretat que en el primer grup els 

coneixements eren escassos i ara són, científicament parlant, encertats i 

demostrats. I no tants sols això, sinó que també existeixin fonts fiables en 

les quals basar-nos. Un tema que compleix aquests requisits i que sembla 

estar molt arrelat a la imaginació és la concepció del cosmos. A la Grècia 

clàssica ja hi van haver diversos pensadors o filòsofs que es preguntaven 

per la forma i l'origen de l'Univers. 

Ara ja tenim el perquè, el què, el qui, el quan i l'on. Només ens falta el 

cóm.  No  podem  enfocar  l'estudi  a  comparar  les  cosmologies  del  la 

societat grega amb l'actual, i remarco actual i no actuals, perquè avui en 

dia el coneixement científic està tan integrat a la cultura popular que 

tindria poc sentit. Per tant l'hem d'agafar per una altra banda. Ja hem dit 

com els coneixements científics i tècnics actuals representen a priori un 

desavantatge per a la imaginació pel fet que la limiten. Però podria ser 

que això no jugués en desavantatge sinó tot el contrari, que l'ajudés i 

obrís  noves  portes  expandint  així  els  seus  horitzons?  Una  forma  de 

comparar-les  seria,  doncs,  agafant  per  una  banda  la  imaginació  dels 

antics  grecs  quasi  despullada  de  coneixement  científic  com l'entenem 

avui  en  dia,  i  per  l'altra  una  imaginació  actual,  bombardejada  de 

coneixements  científics  i  amb  una  diversitat  d'eines  de  les  quals  els 

primers no disposaven.

En el tema de les cosmologies ens centrarem en els models geocèntrics, 

ja que xoquen amb la realitat al tenir com a centre de l'Univers a la Terra 

i no al Sol (tot i que aquest tampoc ho és de l'Univers, si no tan sols del 

Sistema Solar) i  que per tant deixen veure el seu nivell  d'ingenuïtat i 

desconeixement científic sobre la realitat.

I amb quina eina, d'aquestes que els antics no disposaven i nosaltres sí, 

treballarem? Primer distingim entre eines passives i actives. Les passives 

serien aquelles que ens transmeten coneixements o experiències alienes, 

com la literatura, la ràdio, la televisió o el cinema. I les actives les que 

ens fan actuar per obtenir alguna cosa a canvi, com un tros de pedra per 

esculpir, un llenç per pintar o un programa informàtic d'animació 3D. De 
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les  esmententades  abans,  clarament  la  radio,  la  televisió,  el  cinema i 

l'animació 3D són propies de l'actualitat i inexistents per al primer grup. 

Per la recerca present ens interesa una que impliqui creació, per tant un 

eina activa, i una que anirà molt bé per aquest treball és un programa 

d'animació 3D.

Resumint el  dit  fins ara tenim que partint d'una  hipòtesi,  una divisió 

entre dos tipus diferents d'imaginació,  analitzarem dos  subjectes,  la 

societat  de  l'antiga  Grècia i  la  societat  occidental  actual,  en unes 

circumstàncies, directament  lligades  al  nivell  de  coneixement 

científic  i  tècnic, i  que  utilitzarem  com  a  objecte d'estudi  les 

cosmologies antigues i les eines actuals. 

0.2 Les preguntes

1. Era suficient la imaginació per satisfer la necessitat de conèixer el 

cosmos als antics grecs?

2. Gaudien a l'Antiga Grècia d'una imaginació més viva i  lliure que 

l'actual?

3. Els coneixements i eines actuals, ens beneficien o ens perjudiquen 

imaginativament parlant?

       “-A mi això no m'encaixa”

       “-Doncs inventa't-ho”
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0.3 Les hipòtesis

1. Fins que la ciència no va establir unes veritats relatives i de caire 

universal, les teories producte exclusivament de la raó i sense una 

base  empírica  proliferaven  sense  arribar  a  cap  conclusió 

satisfactòria, fent que cap d'ella establís un sistema acceptat per 

gran part de la població.

2. En  una  societat  tan  poc  desenvolupada  científica  i  tècnicament 

parlant comparada amb l'actual, a més de gaudir d'un grau notable 

d'ignorancia d'aquests coneixements, la concepció del temps hauria 

de  ser  diferent.  No  hi  deurien  haver  tantes  coses  a  fer  o  per 

escollir. Fent una analogia amb un nen petit, aquest explotarà més 

la seva imaginació si juga a cotxes amb unes capses de mistos que 

si ho fa amb un videojoc. Per tant, a nivell general, sí, a l'antiguitat 

gaudien de més imaginació creadora que no pas ara.

3. L'afirmació anterior és certa a nivell general. Això es així perquè 

em baso en el fet que no tothom té el mateix nivell d'imaginació 

creativa,  i  encara que hi  ha factors  externs,  com els  que fan la 

divisió inicial entre imaginació creadora i reproductiva, en el fons 

som nosaltres qui ens limitem. És a dir, si disposem d'eines que ens 

ajudin a expressar d'una manera més eficaç i precisa les nostres 

creacions  producte  de  la  imaginació,  hem  de  ser  capaços  de 

potenciar molt més aquesta, com en una mena de cercle viciós i 

retroalimentat.  Per tant,  a  la  població  més propensa a  deixar-se 

endur per idees imposades, aquests coneixements i eines resulten 

perjudicials  per  a  la  imaginació  creadora,  mentre,  que  d'altra 

banda,  a  aquells  de  caire  més  innovador  i  creatiu  els  resulta 

beneficiós.
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0.4 Metodologia i estructura

La recerca estarà dividida en dos grans blocs. Per una banda analitzarem 

les  cosmologies  geocèntriques  més  importants  que  van  formular  els 

filòsofs  grecs,  i  per  l'altre  recrearem  en  un  entorn  digital  en  tres 

dimensions aquestes concepcions dels cosmos.

En el primer bloc ens centrarem a explicar i comentar les cosmologies 

escollides, que seràn aquelles de les que més dades en conservem i millor 

idea ens podem fer d'ella.  Encara que ja hem dit que són de les més 

conservades, cal remarcar que la més antiga consta del segle VII a.n.e. I 

que per  tant,  el  dir  conservades es  una manera de parlar.  De moltes 

d'elles  no  en  tenim  els  textos  originals,  sinó  tan  sols  comentaris  o 

referències d'altres autors. De totes maneres, però tal que la recerca no 

es torni un comentari de comentaris prèviament comentats, i per donar-li 

un  paper  més  a  la  imaginació,  elaborarem  uns  textos  que  intentin 

reflectir aquestes cosmologies i que de passada captin part de l'essència 

dels seus autors i les circumstancies que els envoltaren. I així, alhora de 

comentar la cosmologia sabrem amb més exactitud a que ens referim. I 

no  cal  preocupar-se  si  en  perdem  detalls  o  part  de  la  filosofia  que 

l'envolta en l'intent, ja que el que ens interessa en el fons és obtenir una 

idea general dels cosmos que es van idear en les ments d'aquests antics 

filòsofs. 

En el  segon bloc ens dedicarem a representar gràficament les teories 

anteriorment analitzades. En primer lloc farem un petit repàs al món de 

l'animació i mirarem alguns conceptes bàsics de d'aquesta i en concret de 

la digital. I per acabar crearem les animacions en 3D. Per fer-ho caldrà 

un programa especialitzat en aquesta tasca. En aquest cas el software 

escollit podria ser, i segurament serà, l'Autodesk 3D Studio Max 9.
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1. Del mite al logos

Per investigar la veritat es precís dubtar, en la mesura que sigui possible, de totes les coses.
René Descartes

Bang! I tot va començar. Una concentració inimaginable d'energia en un 

punt  insignificantment  petit  en  el  no  res  va  esclatar.  Aquella  brutal 

quantitat d'energia es va expandir creant l'espai, el temps i la matèria. 

Les primeres partícules més simples, protons, neutrons i electrons, van 

aparèixer segons després de la gran explosió encara a més de cent bilions 

de graus centígrads. En poc temps la temperatura va disminuir a un bilió 

de graus  i les partícules van començar a interactuar entre elles creant 

els primers nuclis d'hidrogen i heli. Transcorreguts tan sols deu mil anys 

des del segon zero, la temperatura rondava els cent mil graus centígrads 

i es formaven els primers àtoms d'hidrogen. Quatrecents anys després, 

l'hidrogen  es  va  començar  a  agrupar  en  el  que  serien  les  futures 

estrelles, i aquestes alhora a agrupar-se en cúmuls encara més grossos 

que més endavant passarien a ser les galàxies. 

La gravetat, nascuda també durant la gran explosió, va fer que els nuclis 

de  les  agrupacions  d'hidrogen  es  comprimissin  i  arribessin  a 

temperatures  elevadíssimes,  fent  que  l'hidrogen  que  es  trobava  en 

aquesta  situació  es  fusionés  en  heli.  Les  estrelles  van  néixer  i  van 

començar a emetre llum. I a gastar el seu combustible: l'hidrogen i el 

nitrogen. De la combustió d'aquests elements a les estrelles es van crear 

la resta d'elements que coneixem avui en dia. Però la massa d'aquests 

astres era tan elevada, que no es podia contenir i van acabar esclatant 

dissipant tota la seva matèria en totes direccions. D'aquestes explosions 

es van crear noves agrupacions o nebuloses, amb noves estrelles i altres 

elements  fruit  dels  residus  estel·lars.  D'aquests  elements,  alguns  van 

començar  a  orbitar  al  voltant  d'una  estrella  i  a  agrupar-se entre  ells, 

creant així els planetes, cossos que van contribuir alhora a la creació dels 

satèl·lits, astres més petits que giraven al voltant dels planetes. Altres 

van  agrupar-se  creant  cossos  que  vagaven  per  l'espai  o  que  voltaven 
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entorn d'un astre més gran però sense arribar a la mida d'un satèl·lit. En 

un d'aquests conjunts de planetes que orbitaven un estel,  hi  havia un 

planeta amb una riquesa d'elements molt elevada. La Terra.

Fruit de l'atzar, i després de moltíssims anys de refredament, va sorgir la 

vida.  Una forma de vida molt  simple, però que va anar evolucionant i 

adaptant-se  al  medi  en  el  qual  es  trobava.  Van  arribar  a  formar-se 

criatures espectaculars que dominaven la Terra. Però la sort es va acabar. 

Un meteorit, un de tants cossos que hem esmentat abans que vaguen per 

l'espai, va colissionar amb la Terra. I anys d'evolució se'n van anar en 

orris.  Només  uns  pocs  es  van  salvar,  molts  d'ells  perquè  vivien  sota 

l'aigua, altres perquè eren petits i tenien una gran capacitat de controlar 

la temperatura corporal.

No obstant,  l'evolució va tornar a fer de les seves i  van aparèixer els 

mamífers, els nous reis del planeta, unes criatures que podien semblar 

patètiques al costat dels seus antecessors. Però si no va ser per la força i 

la  mida,  van poder superar els  antics  emperadors  del  planeta amb la 

intel·ligència. Sobretot una espècie, els humans.

En comparació  amb altres  mamífers  no  destacaven  en  res,  no  tenien 

gaire  força  i  semblaven  bastant  indefensos.  Però  van  començar  a  fer 

coses  que  cap  altre  animal  no  feia.  Van  crear  societats  i  sistemes 

desenvolupats de comunicació, van començar a utilitzar estris per caçar i 

altres activitats i van desenvolupar la seva millor arma, la intel·ligència. 

La van millorar tant que es van començar a preguntar coses que cap altre 

animal podria ni tan sols  pensar que existien.

Una d'aquestes preguntes  va ser on eren.  I  perquè hi  eren.  Cada dia 

passava el mateix. Sortia una bola daurada del cel i ho il·luminava tot. A 

la nit, a vegades, n'apareixia una altra però més discreta i que canviava 

de forma, acompanyada d'uns petits punts brillants. “Perquè hi són allà 

dalt?  No cauen com les  pedres,  i  aquest  lloc  on  vivim,  te  límits?”  es 

deurien preguntar els primers que es van interessar pel cel i per la Terra. 
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Pobres, ara sabem com és l'Univers i com es va originae. De debò?

Els primers homes que es van plantejar aquest tipus de preguntes van 

haver de sofrir, perquè segurament no van poder trobar cap resposta. Us 

imagineu quina frustració? La curiositat va matar el gat. En el nostre cas, 

l'home hauria pogut morir d'estrés en no satisfer aquesta necessitat. En 

no trobar solució, a poc a poc es devien començar a crear rumors de com 

era l'Univers i d'on venia el propi home. Amb el temps aquests rumors 

deurien  esdevenir  en  històries  més  elaborades.  Algunes  fins  i  tot  van 

donar lloc a religions o sistemes de creences en les quals més tard es 

basarien les societats. D'aquestes històries se'n diuen mites. N'hi ha per 

donar i per vendre, arreu del món.

Les que tenien més força encara es conserven avui en dia, altres, es van 

fondre en l'oblit. Aquestes primeres explicacions de la vida eren plenes 

de  fets  fantàstics  que  fugien  de  la  realitat.  Déus,  esperits,  creadors, 

demiürgs... Tot valia per tal d'explicar la natura. La que agradés més a la 

gent es conservava.  Bé,  la  que agradés més o la  que permetés viure. 

Moltes  guerres  tribals  es  deurien  lliurar  per  defensar  les  pròpies 

creences. I tard o d'hora, alguns privilegiats que tenien el coneixement a 

l'abast,  van  començar  a  estudiar  aquell  mar  estel·lar,  uns  cops  blau, 

altres negre, que tantes incògnites amagava. I segurament molts es van 

adonar que, o bé veien visions, o molts d'aquells mites eren una farsa. 

Però no ho podien desvelar al poble. Segurament aquelles històries sobre 

el cel i el coneixement del mateix serien una bona eina per a controlar 

les masses.

Però  què  passaria  si  aquesta  situació  es  donés  en  un  indret  sense 

guerres,  sense  l'opressió  d'un  exèrcit  ni  les  imposicions  dogmàtiques 

d'una classe sacerdotal forta i amb gran prosperitat econòmica? Doncs 

això és el que va poder passar a l'antiga Grècia. Hi ha diverses teories 

sobre el naixement de la ciència. Una sosté que tot va començar amb el 

miracle grec, és a dir, que la ciència va començar a existir com a tal a 

Grècia. Una segona el que defensa és que els grecs no la van idear, sinó 

que la van adquirir  de territoris  orientals  com Mesopotàmia o Egipte. 



12

Aquestes civilitzacions tenien una base matemàtica superior a la grega, i 

pràcticament  tots  els  seus  coneixements  tenien  com a  finalitat  un  ús 

pràctic. Un exemple era la mesura de les àrees que inundava el riu Nil 

per  restar  aquest  tros  de  parcel·la  del  impostos  que  pagaven  els 

propietaris. Els grecs, en canvi, no buscaven sempre un ús pràctic del 

coneixement, sinó tot el contrari, ja que una de les característiques del 

pensament grec és precisament la recerca de les causes. Que van acabar 

adquirint  coneixements  d'orient  és  innegable.  Si  ens  hi  fixem,  que  la 

ciència hagi  nascut  a Egipte poc importa,  perquè,  encara que hagués 

estat  així,  la  millora  introduïda  pels  grecs  ja  va  ser  notable.  La  van 

modificar,li van donar un altre ús i significat. 

Podem  dir  que  l'essència  que 

diferencia la ciència del que hi havia 

fins aleshores és que prescindeix de 

qualsevol  al·lusió  sobrenatural  per 

explicar el món. Més que prescindir, 

la repel·leix. Per tant, tots els mites 

que  existeixen  sobre  la  creació  de 

l'Univers  i  el  seu  funcionament  i 

forma quedaven descartats,  que no 

oblidats. 

Els primers artesans de la ciència en van ser els filòsofs. Mig en broma es 

diu que eren persones que no feien res en tot el dia a part de fer el dròpol 

i  fer  veure  que pensaven.  Però aquesta  idea  pot  ser  que no vagi  tan 

desencaminada. Si realment la Grècia clàssica era un lloc tan idíl·lic com 

hem dit abans, hi deuria haver molt temps lliure. I més d'un es deuria 

passar  llargues  estones  mirant-se  el melic1. I  si  tenien  accés  al 

coneixement, com segurament succeïa per poder permetre's  no fer res, 

es devien avorrir. Potser va ser així com van aparèixer. Però tornem al 

tema.

Aquests pensadors es van tornar a plantejar totes aquelles preguntes que 

havien anat sorgint durant la història de l'home, ara amb el fi de trobar 

Interior grec, de Jean León Gérome

1.  Aristòtil  deia  que  la  salut,  un  cert 
grau de benestar econòmic i tenir temps 
lliure  eren  necessaris  per  poder-se 
dedicar a la filosofia.
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una  resposta  científica.  No  van  començar  des  de  zero  evidentment. 

Moltes de les primeres respostes que donaven es devien basar en mites, 

però prescindint de tota la mística per quedar-se amb allò  aparentment 

real2.  Com  dèiem abans,  una  de  les  tasques  que  tenien  era  tornar  a 

explicar  tot  allò  relacionat  amb  l'Univers.  Però  que  volguessin  donar 

respostes científiques no vol dir que aquestes fossin veritables, ni tan sols 

el  coneixement  actual  ha  de ser  considerat  cert  al  cent  per cent.  No 

tenien els estris necessaris per estudiar  el cel com per donar respostes 

gaire precises. Aquest fet va fer que apareguessin diverses cosmologies, 

és a dir, explicacions de l'Univers, des dels seus inicis als temps actuals. 

Com que no es podien basar únicament en l'observació, en aquestes hi 

intervenia fortament la imaginació dels autors, per tant, l'única diferència 

que hi havia respecte als mites era l'esmentada abans, és a dir, mantenir 

la màxima correspondència amb la realitat. D'altra banda, podien ser tan 

fantàstiques com es volgués. També cal dir que alguns es basaven en una 

física bastant rudimentària i en l'observació de fets a la Terra, però sense 

massa exactitud.

M51: remolí còsmic

2. Més endavant comprovarem que és veritat veient com els primers 
filòsofs consideraven el cosmos com un ésser viu tant per l'origen com 
pel seu funcionament.
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Ja hem dit que aquestes primeres cosmologies no van començar de zero. 

Moltes  van conservar  trets  dels  mites,  sobre  tot  un:  el  geocentrisme. 

Aquestes  teories  es  basaven  en  el  fet  que  la  Terra  era  el  centre  de 

l'Univers  i  que  tot  girava  al  voltant  seu,  i  que  solia  estar  quieta 

(geostaticisme). Aquest fet, si es pensa una mica, és normal. L'observació 

es feia sense cap estri ocular, i el sentit comú en mirar el cel ens diu que 

és aquest el que es mou mentre nosaltres restem quiets. A més, un ésser 

tan aparentment perfecte i evolucionat com l'home, com és que no està al 

centre d'aquest Univers?

Amb els anys, els mètodes d'observació van millorar i noves teories van 

veure la llum. Resultava que la Terra ja no era el centre de l'Univers, sinó 

que ho era el Sol, que més tard també va ser expulsat d'aquesta posició. 

Van  passar  els  segles  i  la  ciència  va  experimentar  una  evolució 

impressionant. L'home va arribar a sortir a l'espai. I després de molts 

anys  d'investigació,  una  teoria  anomenada  Big  Bang  va  aparèixer.  La 

mateixa que iniciava aquest viatge per la història de l'Univers. Però, qui 

ens pot assegurar que sigui la definitiva? Potser sí que s'apropa més que 

les primeres cosmologies a la veritat, però quan sembla que més ens hi 

apropem  ,  més  i  més  preguntes,  cada  vegada  més  complicades,  es 

destapen. Però es l'única via que tenim per entendre el món. Ens agradi o 

no, l'hem d'acceptar.

Sembla que hem anat massa ràpid. Retrocedim a l'antiga Grècia. L'inici 

d'aquesta trepidant carrera en busca de la veritat. Com era la visió que 

tenien de l'Univers? Segurament, amb els coneixements que tenim avui 

en dia les seves explicacions ens semblaran tretes d'un conte de fades o 

una novel·la de ciència ficció. Però per ells era ciència. Intentem oblidar-

nos de les nostres cosmovisions i endinsem-nos en universos creats per 

aquells grans pensadors, els filòsofs. El nostre viatge ens portarà des del 

segle VII ane fins al segle II dne.  Veurem quina explicació donaven a 

l'origen de l'Univers, com estaven fets els astres i quines lleis regien els 

seus moviments.  I a més, si no us heu fet una idea ben clara de com eren 

aquests Universos, podreu comparar la vostra visió amb la d'un servidor, 
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gràcies a dibuixos i  animacions 3D per ordinador,  que ens ajudaran a 

endinsar-nos encara més en aquestes antigues cosmovisions. 

Potser  entenent   una  mica   millor  com  pensaven  en  el  passat  ens 

entendrem una mica millor a nosaltres. Potser així entendrem millor el 

present. O potser tan sols aprendrem una curiositat de la història inútil 

en aspectes pràctics. Sigui com sigui, i com diria l'entranyable lampista 

de panxa rodona, gorra vermella i bigoti poblat, here we go!
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BLOC 1

2 COSMOLOGIES
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Capítol I

A N A X I M A N D R E
Ἀναξίμανδρος

Un filósof és algú que puja a un cim en busca del sol; troba boira,
 descendeix i explica el magnífic espectacle que ha vist.

 William somerset Maugham
 

Comencem  el  nostre  viatge. 

Retrocedim a l'any 610 a.n.e. i ens 

desplacem  a la ciutat de Milet, a la 

regió jònica de l'antiga Grècia. La 

raó de la nostra primera parada és 

Anaximandre,  nom  del  que  sens 

dubte va ser un gran filòsof. Que no 

es conservin textos seus però que, 

d'altra  banda,  hagi  fet  escriure  a 

tants sobre ell n'és una prova.

Segurament va ser un nom molt  pronunciat en l'antiguitat  i  durant la 

història  ha estat  el  tema de conversació de grans pensadors.  Pel  que 

sabem,  va  ser  deixeble  de  Tales3 i  un  gran  interessat  tant  per  la 

geografia, com per la biologia i l'astronomia. Això es dedueix del fet que 

se li atribueixen importants mapes, estudis amb rellotges de sol de les 

fases solars i l'elaboració de teories sobre l'origen de l'espècie humana, 

avantçant-se al que segles més tard Lamarck reivindicaria, entre d'altres. 

Però no és res d'això el que ens ha fet aturar-nos en aquest punt de la 

història. Hem vist com una idea de l'evolució aparentment moderna ja va 

ser  esmentada  per  Anaximandre.  Però  no  és  l'única  teoria  que  causa 

aquest efecte. I és la que veurem a continuació: la seva cosmologia. Com 

hem dit abans, no existeix cap text seu, per tant la seva visió de l'univers 

s'ha  anat  encaixant  com si  d'un trencaclosques  es  tractés  amb restes 

d'altres autors. No obstant,  sembla que la història ha fet  que algunes 

peces  s'extraviessin.  La  descripció  de  la  cosmologia  següent  intenta 

3.  Tales  creia  que  la  Terra  era 
cilíndrica i que flotava sobre l'aigua. 
No se'n sap res més. Es diu que va 
predir  un  eclipsi  solar  però 
segurament és una exageració ja que 
no  podia  tenir  els  coneixements 
necessaris per fer-ho.
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reconstruir la idea que tenia Anaximandre de l'univers. La idea bàsica es 

manté però aquells buits que l'autor ha considerat importants han estat 

omplerts  amb  imaginació  i  un  intent  d'adaptar  al  màxim  possible  la 

reconstrucció a l'original.

Bang! Així començava una de les grans teories del selge XX. Vegem 

que té d'original.

* * *

Tot el que existia, existeix i existirà no és de naturalesa diferent. Tot prové del mateix 

principi, tot comparteix la mateixa essència. Aquesta arché no és cap element concret, 

sinó que ho són tots,  i  està en continu moviment.  Originàriament tota  l'existència es 

concentrava en un punt, però les propietats de l'arché el van obligar a descompondre's. 

Aquesta divisió del tot no va ser aleatòria sinó ordenada, i eren parelles de contraris els 

que s'anaven escapant de mica en mica del centre.

La primera parella en separar-se va ser el fred i la calor. Del fred n'esdevingué la humitat i 

de  la  calor,  el  foc.  D'aquests  contraris,  la  calor  predominà  sobre  el  fred  i  les  flames 

envoltaren la humitat, creant una esfera d'aigua envoltada d'una escorça de foc. La resta 

de parelles d'adversaris foren alliberats i de la seva lluita constant sorgí la Terra, al centre 

de la bola aquosa. La seva posició feia que no necessités res per sostenir-se. En un principi 

pot semblar que fos l'aigua la que la mantingués en el seu lloc, però és l'equidistància 

respecte a qualsevol punt de l'esfera exterior el que la fa romandre quieta al centre. La 

seva forma, tal i com és encara avui en dia, és cilíndrica. L'alçada és un terç de la seva 

amplada, i les cares no són pas planes, sinó convexes. Sobre una d'aquestes cares és on 

vivim nosaltres.

La lluita  de contraris  continuà i  l'Univers evolucionà regit  per  aquest  fet.  El  duel  més 

important d'adversaris fou encara el dels  primigenis,  el  fred i  la calor.  Aquesta última 

assecà la humitat creant vapor, element que alimentava les flames augmentant la seva 

intensitat.  Però en creava més del  que consumia,  disparant la  pressió de l'interior  de 

l'escorça.  El  vapor  es  va  començar  a  comprimir  fins  al  punt  que  el  foc  no  en  podia 

contenir més i es va esquerdar en tres grans anells cilíndrics que envoltaren la Terra. La 
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boira, atreta per les flames, envoltà els anells de foc creant escorces que custodiaren les 

flames. Aquestes continuaren alimentant-se de la boira fins que no van poder continuar 

essent oprimides i   van perforar forats a les parets interiors de boira, en zones on les 

flames eren més intenses. Aquests orificis són el que coneixem amb el nom d'astres. Els 

corrents de l'aire creats per la boira foren els causants de les rotacions dels anells de 

boira. Els girs de l'escorça amb els seus respectius forats són els causants de l'efecte dels 

moviments astrals. Del fet que la intensitat de les flames no és la mateixa en tots els 

punts de l'anell, l'escorça de boira tampoc és regular en conjunt. Hi ha zones més denses 

que d'altres, i aquestes es troben on el foc és més dèbil. Com que el foc és immòbil i és 

l'escorça la que llisca i gira, en ocasions el forat per on raja foc es posiciona on les flames 

són menys intenses. Això provoca que la boira que envolta el forat pugui condensar-se 

provocant l'obstrucció de l'orifici. No sempre s'obstrueixen d'igual mida i forma. Aquest 

fenomen és el que provoca els eclipsis.

Tots  tres  anells  estan  situats  en  el  mateix  pla  inclinat  respecte  l'equador  celest,  són 

diferents i les seves propietats no són les mateixes. Els podem ordenar segons la mida, la 

intensitat de les flames, densitat de boira, mida i quantitat de forats, distància des de la 

Terra  i  d'altres  paràmetres,  però menys significatius.  La  intensitat  de  les  flames varia 

segons la seva llunyania respecte a nosaltres, i aquesta determina l'espessor de la boira. 

Però aquesta relació no és proporcional sinó exponencial. Quan creix la intensitat del foc, 

la densitat de la boira creix molt més. Aquest fet explica diferents fenòmens que veurem 

a continuació.

Segons l'ordre  marcat  anteriorment,  i  si  el  seguim de manera decreixent,  l'astre  més 

extern de l'univers és el Sol. Les denses parets de boira només van permetre perforar un 

forat de  la  midadel  radi  de  la  Terra per  on s'escapen les flames més intenses de tot 

l'Univers. Aquest foc és el que ens il·lumina de dia i ens escalfa majorment. Com que està 

inclinat respecte l'equador celest, com la resta d'astres, durant els matins i els vespres és 

més aprop, provocant que en aquestes hores sembli més gran. El seu radi és 27 vegades 

el radi terrestre comptant des de la Terra a les parets interiors de l'anell. Els seus eclipsis 

són els més espectaculars ja que poden arribar a enfosquir el cel durant el dia.

La Lluna ocupa el segon lloc de la classificació. Amb un radi 18 cops el radi terrestre, conté 

un forat de la mateixa mida que el Sol i amb unes flames menys intenses. És l'encarregada 
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d'adornar la majoria de nits. De dia només es pot veure quan exhala les seves flames més 

intenses  i  el  Sol,  les  més  febles.  S'eclipsa  més  freqüentment  que  el  Sol  i  cada  mes 

experimenta les quatre fases lunars. Aquest fenomen s'explica amb la descripció anterior 

de la relació foc-boira. 

Entre la Lluna i la Terra es situa l'últim anell. Les seves flames són les menys intenses.  El 

seu foc és molt dèbil, però a causa d'això la seva escorça de boira també ho és. Tant que 

no només té un forat, sinó que en té més, però de mida minúscula i no aliniats. Quan 

s'obstrueixen no se n'aprecien les fases ja que només ens arriba un petit punt de llum. És 

l'anell dels estels fixos.

De la relació foc-boira existent en deduïm que la llum i la calor de les flames més intenses i 

llunyanes s'apantallen amb la boira que les envolta, però un cop s'escapen d'aquesta, les 

escorces de la  resta d'anells  només n'aconsegueixen disminuir  una mica  la  intensitat. 

Aquest fet explica les estacions de l'any. Quan les capes més denses de boira dels anells 

s'interposen amb més freqüència  amb el  Sol,  és  hivern.  L'estiu  és  fruit  de la  situació 

contrària. Aquest cicle es repeteix cada any, i és un útil regulador de la lluita calor-fred. Si 

no existís, la Terra s'hagués assecat fa temps. No obstant, aquest cicle no fa més que 

alentir aquest fet. La calor continua assecant la freda humitat,  i  arribat el dia, la Terra 

s'assecarà. Serà el primer final de la Terra. El segon consistirà en el procés invers. El fred 

dominarà sobre la calor i la Terra tornarà a inundar-se. De mica en mica, les parelles de 

contraris es tornaran a concentrar en parelles, tornant a l'origen, a l'àpeiron primigeni. La 

naturalesa de l'arché provocarà que el cicle es repeteixi cop rere cop.

Ἀναξίμανδρος, segon any de la cinquanta-sisena olimpíada

* * *
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La creació de l'Univers així com el seu 

possible  final  té  una  similitud  amb  la 

teoria  del  Big  Bang.  Potser  és  una 

simple  coincidència,  però  és  digne  de 

menció.  Sobre  la  forma  de  la  Terra 

queden  algunes  incògnites.  Queda  la 

teoria que la Terra compartia la forma 

circular dels astres i que rotava sobre 

un  centre,  però  no  estava  massa 

detallada i per això m'he decantat per 

escollir l'altra. 

Tampoc especifica què hi ha a la part oposada de la cara on vivim, tema 

que sembla interessant.Potser Anaximandre pensés que no podia haver-hi 

res  perquè  cauria.  El  fet  que  defensi  que  la  superfície  de  la  Terra 

habitable sigui convexa segurament neix de l'observacio de l'horitzó, on 

es pot comprovar que és corb i no recte. Potser el fet que situés la Terra 

en  un  cilindre  en  comptes  d'atorgar-li  forma  esfèrica  es  deu  a  les 

antigues creences que la Terra era plana. És el primer a dir que la Terra 

es manté al centre sense cap punt de suport i a introduir el sistema de 

contraris.

Una  altra  explicació  que  probablement 

provingui de l'observació sigui el fet que la 

calor predomina sobre el  fred.  La idea de 

l'acció  assecant  del  foc  sobre  la  humitat, 

reduint  l'aigua  de  la  Terra,  es  podia 

extreure del fet que les aigües del mar de la 

zona on vivia Anaximandre experimentessin 

una disminució del nivell de les aigües.

Els axiomes que expliquen les relacions entre el foc i la boira segons les 

distàncies  o la  quantitat  no son creació  d'Anaximandre,  però són una 

bona eina per compactar la seva teoria i tapar alguns buits. En concret, 

serveixen per a explicar:

Anell astral. La boira envolta el 
foc  que  surt  per  una  escletxa 
creant el astres que veiem al cel.

Les  mides  dels  astres 
prenent com a referència el 
radi de la Terra. 
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-El fet que les estrelles i els planetes estiguin més a prop que el Sol i la 

Lluna i que la llum d'aquests últims ens arribi. Anaximandre aclareix 

que els tres anells estan situats en el mateix pla, per tant, l'anell de les 

estrelles i el de la Lluna taparien el Sol. Amb aquesta teoria, com hem 

pogut veure, amb uns simples postulats hem pogut explicar més d'un 

fet. Una propietat bàsica de la ciència, l'economització, encara que a 

l'època  del  filòsof  no  estaba  establerta  com a  requisit  d'una  teoria 

científica.

-Que la llum solar, tot i provenir de l'astre més allunyat, sigui la més 

intensa tan llumínica com calurosament.

-El nombre d'orificis per anell i l'origen dels eclipsis.

-La causa de les estacions de l'any.

Sobre el tema de la fi de l'Univers, es 

conserva la idea que relata el text, però 

no  queda  massa  clar  si  el  procés  és 

cíclic,  si  existeixen  els  dos  finals 

(sequedat  i  inundació)  o  si  el  segon 

àpeiron  es  produirà.  Els  grecs  tenien 

una  noció  cíclica  del  temps  (l'etern 

retorn del mateix), així que segurament 

Anaximandre  es  decantés  per  un 

univers cíclic.

Segons els escrits conservats que refereixen la teoria d'Anaximandre, la 

forma  dels  estels  no  queda  gaire  definida.  A  part  de  la  interpretació 

anterior, n´hi ha d'altres també valides. Els astres, en comptes de ser tot 

l'anell i observables tan sols pels forat, serien com rodes de carro que 

girarien per dins  els  tubs de boira.  En la part  interior  d'aquests tubs 

existirien uns trams oberts per on es podria observar l'interior. Mentre 

els astres passessin per aquests forats, ens arribaria la llum i els podríem 

observar.

Com dèiem al principi, una cosmologia mal conservada, condemnada a 

vagar per la imaginació d'altres eternament. 

Una altra interpretació dels anells 
d'Anaximandre.
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Capítol II

A N A X Í M E N E S 
͐Ἀναξιμένης 

En realitat, prefereixo la ciència a la religió. 
Si em donen a escollir entre Déu i l'aire condicionat, em quedo amb l'aire.

Woody Allen

Sense moure'ns de la ciutat grega de Milet  i 

abans d'enterrar Anaximandre, ens topem amb 

un  dels  seus  companys  i  deixebles, 

Anaxímenes, que també va passar a la història 

gràcies, en part,  a la seva cosmologia. Però el 

fet que visquessin paral·lelament no vol dir que 

pensessin  igual,  sinó  que  és  aquesta 

divergència  de pensaments el  que fa que els 

tractem  per  separat.  Ambdues  cosmologies 

comparteixen alguns trets, pero en són més els 

que les separen. 

Anaxímenes veu en la cosmologia del seu mentor massa incògnites, com 

la intedeterminació de l'arché o perquè un element preval sobre l'altre (la 

calor sotmet el fred) i decideix crear la seva pròpia. Aquesta, a causa dels 

principis  d'Anaxímenes,  intenta   ser  més  pràctica,  amb  explicacions 

basades en l'experimentació,  com ja  s'havia  fet  en el  passat,  com per 

exemple  Tales.  Potser  pot  donar  una  imatge  de  retrocés,  però  per 

Anaxímenes segurament, no va ser així.

La situació  actual  sobre el  seu llegat  no és  més bona que la  del  seu 

company, per tant ens podem imaginar els buits que existeixen en la seva 

composició de l'Univers. El text següent, no oblidem que fictici, intenta 

exposar, en forma de carta, la seva cosmologia a Anaximandre, justificant 

les diferències envers la cosmologia d'aquest últim.

Gravat d'Anaxímenes
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* * *

Α͐ναξίμανδρος  χαιρειν,

Després  de  molts  anys  aprenent  al  teu  costat  sobre  tantes  coses  del  món  i  la  vida, 

m'agradaria exposar-te la meva teoria sobre el cosmos i, si  m'ho permets, fer algunes 

crítiques a la teva.

Començaré per l'element més bàsic de l'Univers, l'arché. Tu defenses que és il·limitat i 

indeterminat, i que és el causant de tota la resta a partir de la lluita de contraris segregats 

de  l'àpeiron.  Coincidim  en  la  idea  que  sigui  il·limitat,  però  no  en  el  fet  que  sigui 

indeterminat.  El  teu  arché  és  massa  ideal  i  la  seva  naturalesa  massa  complicada. 

Personalment, crec que l'arché no és altra cosa que aire. Així doncs tot és aire, però en 

diferents quantitats. Quan l'aire canvia quantitativament també ho fa qualitativament, i 

com que està en continu moviment, el món que percebem també ho està. Quan l'aire 

s'escalfa,  es  dilata  i  esdevé  foc.  Quan  es  condensa,  origina  l'aigua  i  la  terra.  A  partir 

d'aquests principis narraré l'origen i evolució del cosmos.

En primer lloc, l'aire es va condensar en un determinat lloc, i d'aquest fet en nasqué la 

Terra.  Aquesta obtingué la  forma que encara manté, semblant a com tu la  descrivies, 

rodona,  però molt més prima. Criticaves Tales per deixar flotant la Terra sobre l'aigua, 

però sembla una resposta més lògica que dir que no cau perque no té cap direcció en 

què caure. Tornant a la teoria, la Terra no cau pel fet que l'aire la sosté a causa de la poca 

altura de la Terra.

Un cop feta la Terra, aquesta va començar a exhalar aire, que tot seguit es va rarificar. 

Aquest aire dilatat s'incendià i creà els astres que adornen el cel. Foren plans com una 

fulla i flotaren sobre l'aire igual que ho feia la Terra. Aquests giraren en cercles i en el 

mateix eix horitzonal que la Terra, i no per damunt i per sota com tu defensaves. Aquest 

és un efecte òptic que creà l'aire que ens separa dels astres. A continuació els classificaré, 

com també vas fer tu, de més a menys proper.
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L'astre més proper és la Lluna i no les estrelles. Encara que és de foc, no gaudeix de gaire 

llum en ser tan petita, i la major part que ens arriba d'ella no és més que reflexió de llum 

solar. El seu moviment circular es deu al vent, corrents d'aire lleugerament condensat. El 

seu cicle, que podem observar com evoluciona nit rere nit, és degut a astres invisibles 

dels quals més endavant parlaré.

El  segon  astre  i  més  important  és  el  Sol.  Més  gran  que  la  Lluna,  és  el  responsable 

d'il·luminar els dies. El fet que existeixin les nits es deu a les altes terres del nord, que 

impedeixen que la llum de l'astre ens arribi. Gira pel mateix motiu que la Lluna.

En  tercer  lloc  diferenciaré  entre  planetes  i  estrelles.  Els  planetes,  dels  quals  tu  no 

parlaves, es diferencien de les estrelles per gaudir d'una certa llibertat de moviment i per 

gaudir de més llum. Les estrelles gaudeixen de tanta llum com el Sol, però ens n'arriba 

moltíssima menys perquè estan molt més lluny. A part d'això, en puc dir poca cosa més. 

Semblen estar quietes, i podria explicar-se la seva situació amb la teoria que afirma que es 

troben fixes en una membrana exterior. De tota manera, aquesta membrana no podria 

estar tancada, ja que es posaria en conflicte amb la infinitud de l'aire.

En últim lloc, i no per estar més lluny sinó per estar per tot arreu, els cossos invisibles. Són 

causants d'eclipsis i de cossos que semblen caure del cel.

Espero la teva opinió, χαίρε

Α͐ναξιμένης

 

* * *

Com hem pogut llegir, Anaxímenes pren com a arché l'aire. Aquest, entre 

d'altres  factors,  és  el  que  crea  l'efecte  de  retrocés  intel·lectual  que 

comentàvem en la introducció. Tales defensava que el principi de tot era 

l'aigua  i  que  la  Terra  surava  sobre  aquesta,  tret  que  recupera 

Anaxímenes.  Però  si  ho  analitzem  d'una  altra  manera,  potser  no  ho 

veurem així. L'arché d'Anaximandre era indeterminat i gaudia d'una aura 

mística més pròpia dels mites que de la ciència, encara que no oblidem 
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que la ciència i la imaginació van agafades de la mà, i en una època on els 

mitjans tècnics i científics eren mínims, ja era normal. Però Anaxímenes, 

encara que errat,  va  voler  basar l'origen de l'Univers  així  com el  seu 

funcionament,  en  un  procés  físic,  la  condensació  i  la  rarefacció,  i 

prescindir,  en  la  mesura  que  era  possible,  d'explicacions  massa 

fantàstiques. Es desfà per tant dels contraris i les seves lluites, que més 

tard recuperaran filòsofs que, curiosament, criticaren  Anaxímenes per 

fer un retrocés.

Un altre punt important és la similitud 

amb mites de l'època. Ens centrarem 

en dos. El primer, el fet que els astres 

neixen de la Terra. Aquest és un tret 

molt  present  en mites,  presentant  el 

mateix Univers com una forma de vida 

que  respira  (la  Terra  quan  exhala)  i 

dóna  més  vida  a  partir  d'aquest 

procés.

L'altre símil s'estableix quan parla de les altes terres del nord. No se sap 

gaire bé a què es volia referir, si a les altes muntanyes del nord, presents 

en diversos mites, o al fet que la Terra estava lleugerament inclinada.

Per últim, la inseguretat sobre les estrelles que es detecta al text per part 

del nostre Anaxímenes es deu a la poca i difusa informació que ens arriba 

sobre aquest tema. Tot el que sabem de la seva cosmologia es limita a 

cites  d'altres  autors,  i  com  en  el  cas  d'Anaximandre,  existeixen 

contradiccions.  Hi  ha  qui  diu  que  les  estrelles  es  troben  en  una 

membrana exterior i fixa. La seva composició no se sap si és dura o tova, 

ja que es compara amb un cristall, però amb la posibilitat que sigui com 

el cristal·lí tou i viscos de l'ull. Passa el mateix amb els cossos invisibles. 

Es diu que són els causants dels eclipsis i dels meteorits. No és segur que 

la segona funció fos d'Anaxímenes, perquè, si es troben en el mateix eix 

horitzontal, es pot explicar que es vegin al cel per efectes òptics, però 

com pot ser que caiguin?

La Terra, segons Anaxímenes, flotant 
sobre l'aire.
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Capítol III

P I T A G Ò R I C S 
P I T À G O R E S   I   F I L O L A U

Πυθαγόρας   ·   Φιλολαός

Les matemàtiques no solament posseïxen la veritat, sinó la suprema bellesa, una bellesa freda i austera,
com la de l'escultura, sense atractiu per a la part més feble de la nostra naturalesa.

Bertrand Russell

Pròxima  parada,  finals  del  segle  VI  a.n.e. 

Ens aturarem una mica més del normal per 

descobrir  no  una,  sinó  dues  cosmologies. 

Una  d'elles  s'atribueix  a  Pitàgores,  però 

possiblement no fos seva. De l'altra se'n pot 

afirmar  amb  més  seguretat  qui  va  poder 

ser-ne  l'autor.  De  totes  maneres,  si  la 

primera  no  era  de  Pitàgores,  de  qui  era? 

Pitàgores va fundar l'escola pitagòrica, i es 

creu que van ser els seus deixebles qui van 

redactar la majoria d'obres que porten avui 

en  dia  Pitàgores  com a  autor.  L'escola  es 

dedicava  fonamentalment  a  l'estudi  de  la 

filosofia,  la  música,  l'astronomia  i  les 

matemàtiques.

Tenien una gran admiració per aquesta última, fet que es pot comprovar 

en  la  seva  ideologia  i  majoria  d'obres,  i  que  podrem  retrobar  més 

endavant en una de les cosmologies. Aquesta admiració pels números els 

va costar moltes crítiques, ja que els va portar al fanatisme per aquests, 

capaços fins i tot de matar els traïdors.

Centrant-nos més en el tema, creien que els números ho eren tot. Segons 

ells,  tot  es  podia  simplificar  en  xifres.  Del  quantitatiu  en  derivava  el 

qualitatiu.  No  era  una  idea  nova;  Anaxímenes  ja  l'havia  utilitzat 

Il·lustració on es pot apreciar 
Pitàgores  envoltat  dels  seus 
símbols, entre ells el tetraktys 
i el teorema de Pitàgores.



28

anteriorment, però els pitagòrics li donaven un altre significat. Quan es 

referien  a  quantitatiu  parlaven  literalment  de  números  com  a  tals  o 

figures geomètriques. Explicar quina idea tenien d'aquest tema seria molt 

extens, però com a nocions bàsiques cal dir que adoraven el número 10, 

tetraktys o dècada que era fruit de la suma dels quatre primers números 

enters. El numero 1 o Unitat representava la divinitat i origen de tot. El 2 

o  Díada  significava  la  separació  de  la  unitat  i  l'aparició  del  concepte 

masculí-femení. El 3 o Tríada eren el món celest, el terrenal i l'infern així 

com tots  els  trios.  El  4  representava  els  quatre  elements:  terra,  aire, 

aigua i foc i l'univers material.

A  continuació  s'exposen  les  dues  cosmologies  de  les  quals  parlàvem 

anteriorment. En aquest cas no es parla de l'origen del cosmos ni de la 

seva evolució sinó tan sols de la forma. El primer, menys extens, és el que 

s'atribueix a Pitàgores. El segon, més elaborat,  es creu que pertany a 

Filolau. En ambdós es dóna per fet que la Terra és esfèrica, ja que és la 

idea  que  en  tenien  els  pitagòrics.  Els  escrits  següents  simulen  les 

propostes  sobre  el  cosmos   per  part  de  dos  deixebles  al  seu  mestre 

Pitàgores, tot i que no coincideixen cronològicament.

Pentàgon  estrellat,  un  símbol 
idolatrat pels  pitagòrics a causa de 
les seves  propietats  matemàtiques, 
com per exemple la contingència del 
nombre d'or.

Tetraktys,  la  figura  sagrada. 
S'obté de la suma 1+2+3+4=10.
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* * *

L'harmonia de les esferes 
Ή τῶν σφαίρων ἁρμονία 

El  perquè  del  títol  de  la  meva  cosmologia  el  podrem  veure  més  endavant.  Primer 

explicaré on és la Terra i quin paper ocupa al cosmos. Com sabem, la vida ha de procedir 

d'aquest planeta i és fruit de la calor. L'experiència ens diu que el centre d'aquesta Terra 

ha de ser calent, ja que així ho indiquen els volcans i les fonts d'aigües termals. Per tant, la 

vida procedeix del centre de la Terra. Aquesta calor és fruit del foc pur que roman al nucli 

terrestre que té forma de tetraedre. No sols és el nucli  de la Terra sinó que ho és del 

cosmos, ja que la Terra ocupa aquesta posició, immòbil.

Si deixem la Terra i mirem el cel, hi podrem observar set astres. En ordre ascendent són: 

la Lluna, el Sol i  els cinc planetes: Mercuri,  Venus, Mart, Júpiter i  Saturn. Tots giren al 

voltant de la Terra a una velocitat proporcional a la seva distància. Els més propers, giren 

més  lentament,  i  els  més  allunyats,  més  depressa.  Aquesta  no  és  l'única  harmonia 

existent entre les esferes del cel. Uns cossos tan grans com els astres han de provocar 

alguna mena de soroll en girar, ja que els cossos de la Terra són infinitament més petits i 

generen  soroll.  El  soroll  provocat  pels  astres  és  proporcional  a  la  seva  velocitat  i  es 

correspon  amb notes  musicals.  Els  sorolls  sonen  en  harmonia.  La  raó per  la  qual  no 

podem escoltar la melodia de les esferes és perquè hem nascut amb ella i ens hi hem 

acostumat de la mateixa manera que el ferrer s'acostuma als cops de martell del taller.

Caixa  de  música  que  representa  la  cosmologia 
pitagòrica l'harmonia de les esferes.
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L'esfera de cristall
Κρυσταλλίζουσα͐σφα-ιρα

Fins  a  la  data  d'avui  s'ha  cregut  que la  Terra  posseïa  el  privilegi  d'estar  al  centre  de 

l'univers. Discrepo. Per viure a la Terra no hem d'estar al centre, de fet no es l'únic planeta 

que està habitat. Tots els planetes giren entorn del centre en òrbites circulars. El cosmos 

es divideix en tres grans zones: Ouranous, que abarca des del centre fins a la Lluna; és on 

trobem vida. El Kosmos, on trobem el Sol i els planetes. I per últim, l'Olimp, la regió més 

elevada i pura de l'Univers.

De totes maneres, no ens anticipem i comencem pel centre. El que trobem és el cor de 

l'Univers, de foc, on es troba la guarida de Zeus. D'ell prové la llum i  la calor que ens 

il·lumina, encara que indirectament. No el podem veure de cap manera, ja que és a la part 

oposada de la Terra on vivim. La seva llum fa que puguem veure els astres.

No obstant, tampoc es podria veure des de l'altre extrem de la Terra perquè entre el cor 

de foc i  nosaltres s'interposa l'anti-Terra. És invisible a la vista humana, en primer lloc 

perquè està oposada, igual que el cor de foc, a la zona on vivim, i en segon lloc, perquè a 

causa de la seva posició no li arriba la llum per la cara exposada a la Terra. És la causant 

d'alguns eclipsis solars.

En tercer lloc trobem el nostre planeta, on es fa de dia i de nit a causa del seu gir entorn el 

cor de l'Univers. I en el quart, la Lluna. És aquest el planeta habitat que mencionàvem 

abans. En ella habiten éssers més grans, fins a quinze vegades la mida terrestre, millors i 

no defequen. La causa és que estiguin en el límit sublunar. Els dies són més llargs que els 

nostres. 

El següent astre, el Sol. No genera ni llum ni calor tal i com pot semblar a simple vista. En 

veritat és una esfera cristal·lina sobre la qual impacten els rajos de llum del cor de foc. 

Part d'aquests rajos són reflectits i projectats sobre la Terra, transmetent la calor i la llum 

del nucli del cosmos. Tot seguit continuen els cinc planetes, per aquest ordre: Mercuri, 

Venus,  Mart,  Júpiter  i  Saturn.  Finalment  trobem  les  estrelles,  immòbils,   i  més  enllà 

l'escorça de foc que tanca l'univers.

* * *
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La primera cosmologia es caracteritza per l'harmonia de les esferes. Tot i 

que  s'anomeni  harmonia,  no  queda  gens  clar  el  significat  d'aquesta 

paraula. Està comprovat que si es toquen de cop les vuit notes de què 

disposaven els grecs, no s'obtenia un so precisament harmònic. Potser el 

significat  d'harmònic era el  d'alhora,  i  no com un so polit  i  dolç  com 

l'entenem avui en dia. 

Es creu que es van calcular les distàncies relatives dels planetes, i potser 

d'aquí ve la idea de l'harmonia de les esferes. Es desconeix la veracitat 

del fet, i en el cas que fos veritat, els instruments i mètodes utilitzats.

Sobre aquesta cosmologia, existeix una segona teoria, que defensa que 

tot l'Univers roman immòbil, i l'únic que gira sobre el seu propi eix és la 

Terra.  Els  efectes  serien  els  mateixos  pel  fet  que  els  astres  sempre 

conserven les distàncies relatives.

La  segona  cosmologia, 

segurament de Filolau,  destaca 

per fer fora la Terra del centre. 

De totes maneres, es va tractar 

el Sol com un planeta més però 

de  naturalesa  diferent  per 

explicar  la  seva  lluminositat  i 

calidesa.  Podria  dir-se  que  va 

estar  a  punt  de  ser  el  primer 

model heliocèntric. És cert que 

el  cor  de  foc  forma  part 

d'alguna manera del Sol, és qui 

li  atorga  el  seu  paper  més 

important, però per algun motiu 

es  va  resistir  a  col·locar-lo  al 

centre. Potser aquest motiu és

el mateix de l'existència de l'anti-Terra. Es creu que es va incloure en la 

cosmologia per arribar a la dècada. Sense ella són nou òrbites en total. 

Abans ja hem explicat què significava el deu per als pitagòrics, per tant 

Cosmologia de Filolau, amb el foc central al 
centre i la resta de planetes, inclosa la Terra, 
girant al voltant seu.
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és possible que aquesta en fos la  raó,  i  que el  fet  que fos la  causant 

d'eclipsis només sigui una explicació de més per donar-li alguna funció.

Respecte als mites hi podem fer una observació. Al centre de l'univers, 

l'origen. A l'escorça exterior, la puresa. Certs mites grec col·loquen Zeus 

al centre i la resta de déus envoltant-lo. Zeus és el creador de tot inclosos 

els demés déus. De fet, al centre de foc se'l coneix per diversos noms: 

guarida de Zeus, tron de Zeus, torre de Zeus i Hèstia, deessa de la llar i 

el foc. 
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Capítol IV

X E N Ò F A N E S
Ξενοφάνης

Crec en el Déu que va fer els homes, però no en aquell que els homes han fet.

Alphonse Karr

Ens  dirigim  a  l'Asia  Menor,  a  un  petita  ciutat  costanera  anomenada 

Colofó.  Hem  d'esperar  fins  a  l'any  570  a.n.e.  En  aquesta  data  neix 

Xenòfanes. De moment no hi ha gaire res que ens interessi, així que ens 

avancem fins  a l'any 546 aproximadament,  quan els  medes,  una tribu 

asiàtica, envaeixen Colofó. Xenòfanes es veu obligat a abandonar la seva 

ciutat natal i a emprendre un viatge en el qual deambularà com a poeta i 

aeda fins arribar a la ciutat grega d'Elea, on fundà una escola filosòfica i 

es dedicà a l'estudi.

Va presentar un rebuig a la concepció religiosa de 

l'època  criticant  els  déus  grecs  per  ser 

antropomòrfics  i  amb  qualitats  humanes  (tan 

bones com dolentes).  Com a curiositat,  es  creu 

que va  dir,  després  de  comprovar  a  Àfrica  que 

també adoraven déus amb forma humana, que si 

els lleons tinguessin unes mans més àgils amb la 

capacitat de crear art adorarien déus amb forma 

de lleons.

Es coneix que les seves obres estaven escrites en vers, però un altre cop 

la conservació d'aquests documents tan antics no és gaire bona. El text 

que ve tot seguit intenta plasmar la vida de poeta i aeda de l'autor i la 

seva cosmologia de la següent manera: Xenòfanes, en els seus viatges, no 

sols dóna a conèixer poemes d'altres autors o les seves poesies purament 

literàries, sinó que també predica la seva cosmologia. Imaginem que en 

un petit  poble  on  va  arribar  en la  seva  peregrinació  la  seva  visió  de 

l'univers fos acceptada. L'escrit següent relata l'empremta de Xenòfanes 

en aquest poblat, on la gent el recorda explicant la seva cosmologia a 

totes les noves cares que visiten la localitat.

Exemplar mumba,  una 
raça  de  la  saga  Final 
Fantasy que recorda els 
lleons,  que  amb  les 
seva  destresa  amb  les 
mans  es  dediquen  a 
crear obres d'art.
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* * *

Algun cop us heu preguntat de què està fet el Sol 

i per què cada nit ens deixa a les fosques com un mussol? 

Sabeu per què la pluja cau i sembla no acabar-se mai? 

Apropeu-vos i escolteu, que un bon dia un  bon mosso 

aquí va arribar i aquests i altres enigmes ens va desvelar. 

Si volem entendre el cel, encara no l'hem de mirar, 

que la font de tot el que hi resta amunt, allà dalt,

 no és altre lloc que aquí sota, a la blava mar. 

Totes les aigües, des de la que serveix per l'estofat 

fins a les fortes pluges torrencials, neixen del gran Oceà,

que s'extén infinitament més enllà

 del que el nostre ull pot apreciar.

No volen [les aigües] romandre quietes, d'altra manera 

res no seria com ho coneixem. Comencem pel principi, 

quan l'aigua marina s'evapora lentament i s'eleva amb 

subtilesa, o algú dels aquí presents ha vist mai aquesta 

meravella? Però que no la vegem no significa que no la 

sentim, doncs la fresca brisa d'estiu i els gèlids vents 

d'hivern d'aquesta aigua en són fruit. Els vents pugen 

fins al'alt blau cel, on s'agrupen per formar els núvols 

que tots coneixem. Però no tots són blancs, que n´hi ha 

de set colors, ja sabeu de quins parlem?, 

dels bells arcs irisats, de què sinó? I no tot és pujar,

 que el pes de l'aigua no és per fer broma, i al cel no tota 

hi pot restar.

Quan un núvol no pot més torna al seu estat aquós 

provocant l'agraciada pluja. I què n'és dels llamps, us 

preguntareu,

doncs si no us impacienteu, tot seguit ho sabreu.

 Els núvols són fruit de l'arreplegament dels vents, però 

quan es dilaten s'encenen com fogueres. No tots els 
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focs provocats pels núvols cauen en forma de llamp, 

molts migren cel amunt en petites espurnes que 

s'agrupen cada nit. D'elles neixen el Sol, la Lluna i altres 

cossos com les estrelles. El Sol neix cada dia en un 

extrem del cel i avança en línia recta, com la resta 

d'astres, que sembla que faci voltes per la gran distància 

que ens separa, i mor a l'altre extrem apagant-se. La 

Lluna segueix el mateix procés amb la difèrencia que 

cada nit les espurnes s'agrupen de forma diferent i cada 

mes es renova per lluir com si nova fos. De la resta 

d'astres el mateix en podem dir, que més amunt res no 

puja. No sempre els seus camins són lliures i en ocasions 

en ells s'hi troben forats invisibles per nosaltres que 

oculten temporalment els astres, d'això en diem 

eclipsis.

Tot a la mar retorna, que se li ha de donar el seu tresor, 

que ella generosa gentilment ho cedeix cop rere cop al 

seu germà, el cel.

* * *

Aquest cop no s'han hagut d'afegir gaire invencions per fer comprensible 

la cosmologia, ja que el que ens interessava estava bastant clar als textos 

conservats. En el text no es fa menció de l'origen del cosmos ni de la seva 

evolució, pel simple fet que no hi creia en ells. Es dedueix que pensavan 

que sempre havia estat així, per tant no hi ha interès a parlar-ne.

Xenòfanes no creia que la terra fos esfèrica. Pel que es conserva, es pot 

deduir que creia en una terra plana o lleugerament ovalada en la part 

habitada.  Segons  els  textos,  es  pot  entendre  que  el  mar  s'extén 

infinitament sota aquesta zona elevada.
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En  la  cosmologia  es  pot  apreciar  que  segons  Xenòfanes,  igual  que 

Anaximandre i Anaxímenes,  tot sembla néixer del mar. El fet que tots els 

cossos celestes siguin d'alguna manera núvols no deixa de ser curiós, i 

sobre aquest tema es conserven dos versos referits a l'arc de Sant Martí 

o arc iris: 

El que els homes anomenen Iris és també un núvol

porpra, escarlata i groc pels que la contemplem.4

Segons  Xenòfanes  la  idea  dels 

astres que es tenia fins aleshores, i 

que  encara  es  té,  sembla 

desaparèixer, o si més no, canviar. 

Tant el Sol com la resta d'astres no 

són els mateixos cada dia, sinó que 

moren i neixen en cada cicle, igual 

que els núvols que veiem. Aquesta 

idea  probablement  neixi  del 

principi  que  els  astres són núvols

incandescents.  Els   núvols  que 

veiem  al  cel  no  sempre  són  els 

mateixos, són  fruit  d'un  cicle que 

en genera i en destrueix amb el pas del temps. Si els astres són núvols 

s'han  de  comportar  de  la  mateixa  manera.  A  més,  d'aquesta  manera 

sembla  que  molts  problemes  que  apareixien  quan  es  formulava  una 

cosmologia,  bàsicament  referents  als  moviments  dels  astres,  se 

solucionaven.  Si  els  astres  es  creen  cada  dia  i  són  diferents  dels 

anteriors, és fàcil deduir que no sempre han de comportar-se igual, de la 

mateixa manera que tampoc no ho fan els núvols.

4. (Guthire, 2006, p.371)

Els  arc  iris  estan  fets,  segons 
Xenòfanes,  amb  les  mateixes 
espurnes  que formen els  núvols,  els 
planetes i les estrelles.
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Capítol V

H E R À C L I T 
Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος 

El canvi és l'única cosa immutable.

Arthur Schopenhauer 

Tornem a l'Àsia Menor, aquest cop a Elea. A principis del segle V a.n.e. 

ens  trobem  Heràclit,  o  com  era  conegut  a  l'època,  l'obscur.  La  raó 

d'aquest sobrenom es deu al seu rostre enigmàtic i lapidari, però també a 

la seva personalitat, que el va portar a ser un ermità. 

De la seva obra se sap que és en 

prosa  i  en  forma  d'aforismes, 

encara que no és del  tot  segur 

que se'n pugui dir obra del que 

ell va escriure. Es creu que no és 

més  que  un  recull  d'oracions 

independents recollides per algú 

altre. De totes maneres, no deixa 

de ser tan difusa com ho són la 

resta  d'obres  de  filòsofs  de 

l'època. 

Se l'ha considerat erròniament un dels primers filòsofs físics pel fet que 

la seva arché era el foc. No s'ha d'interpretar aquest principi literalment 

com es faria amb els principis de Anaxímenes, l'aire, o de Tales, l'aigua, 

sinó  com una  metàfora.  Heràclit  fonamentava  la  seva  ideologia  en  el 

canvi constant.  Res no resta quiet,  tot  està en moviment. Recupera la 

lluita  de  contraris,  utilitzant  el  concepte  d'harmonia  com  la  constant 

tensió entre els oposats. Totes aquestes característiques semblen estar 

recollides d'alguna manera en el foc. Segons Heràclit tot està en constant 

canvi  encara  que  aparentment  no  ho  sembli.  Però  el  foc  escapa 

Bust d'Heràclit



38

d'aquestes aparences, les misterioses i impredictibles formes d'una flama 

marquen l'inexorable pas del temps així com la sensació de moviment i 

lluita constant. Heràclit no va errar, doncs, en l'analogia que va fer, que 

malauradament va ser malintepretada. Un altra al·legoria per explicar la 

seva arché és el famós aforisme que diu:

 En el mateix riu entrem i no entrem, doncs som i no som [els mateixos] 

Una altra  característica  important  d'Heràclit  és  que  defensa  l'ús  dels 

sentits per arribar a la veritat, ja que el que percebem a través d'ells es 

així. Per entendre fins a quin punt arribava la seva idea s'ha de dir que 

defensava que la mida del Sol era de la mateixa mida que el veiem. Això 

sembla anar en contra del sentit comú i per tant contra la ideologia del 

mateix  Heràclit.  Tots,  algun  cop,  hem  vist  venir  una  cosa  de  lluny  i 

comprovar  com sembla  que  creix  segons  es  va  apropant  a  nosaltres. 

Segurament la raó per la qual els astres no es comportessin igual devia 

ser que recorrien una zona molt més pura que la terrestre, on es creava 

el fenomen esmentat abans.

Ara  veurem  la  seva  cosmologia,  on  totes  aquestes  característiques 

queden  reflectides.  Tal  i  com es  conserven  els  seus  escrits  i  com es 

pensava  que  escrivia  sempre,  en  oracions  curtes  i  amb  cert  aire 

paradoxal, podrem llegir una descripció aproximada de la seva visió del 

cosmos.

Heràclit s'imagina el Sol i la Lluna amb 
forma d'escudella. 
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Res no ha estat creat ni modelat per cap mà, que tot ha estat sempre en 

l'etern esdevenir.

La Terra és al centre de tot, plana, seca i humida.

De la seca terra emergeix hàlit obscur, i de l'humida mar hàlit lluminós.

Els astres són buits i còncaus, que de l'hàlit s'alimenten i n'adquireixen la 

seva particularitat.

L'hàlit acumulat als astres crea llum i penombra, calor i fred, i és projectat 

sobre la Terra.

L'astre més proper és la Lluna, que no ens il·lumina tant com el Sol, en 

segona posició, per no recórrer zona tan pura com el carro de foc.

El dia i la nit els causa el Sol, que de dia el tenim per sobre i de nit per sota.

Les fases lunars i els eclipsis són el mateix, que els astres en ocasions ens 

donen l'esquena i ens oculten la seva concavitat lluminosa.

Les estrelles i planetes es nodreixen més enllà del Sol, que després d'ells tant 

sols l'escorça esfèrica hi queda.
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En el primer enunciat trobem dues idees, la primera clàssica dels grecs: 

res no ha estat creat,  la matèria existeix des de l'eternitat.  La segona 

idea, la  de l'etern esdevenir va ser tema de discussió entre els  antics 

filòsofs. Alguns, com Parmènides, al contrari que Heràclit, pensaran que 

no  hi  ha  canvi,  sinó  que  els  sentits  ens  enganyen  i  per  això  ens  ho 

pensem.

Podem comprovar com es conserva la idea de l'exhalació o respiració tant 

per  part  de  la  Terra  com  del  mar  que  ja  hem  vist  en  anteriors 

cosmologies. No obstant, en aquesta no queda massa clar si existien dos 

tipus d'hàlit, el lluminós i el fosc,  o tant sols un, el lluminós. En el segon 

cas, la foscor seria absència del primer, cosa que s'ajustaria perfectament 

al  seu  pensament  dialèctic.  De  totes  maneres  no  suposa  un  gran 

problema, ja que el comportament dels astres seria el mateix encara que 

no la causa que el provoqués. Per exemple, les estacions, segons Heràclit, 

es  determinen  segons  l'hàlit  que  hi  hagi  als  astres,  sobretot  al  Sol. 

Prenent la primera teoria, a l'hivern la quantitat d'hàlit fosc seria major i 

a l'estiu l'hàlit lluminós predominaria. Amb la segona teoria, simplement 

a  l'hivern  l'expiració  d'hàlit  disminuiria  o  a  l'estiu  augmentaria.  Com 

veiem, els efectes serien molt semblants.

No s'especifica res més relacionat amb la forma contingent dels astres ni 

la seva naturalesa. Es poden imaginar de moltes formes. En els textos 

conservats es comparen amb plats d'escudella, cosa que pot induir a la 

idea que poden ser com una mena d'ovnis (els clàssics de les pelicules 

dels seixanta, en forma de discos i emetent llum cap avall) que enfoquen 

en tot moment la Terra o concavitats en una mena de parets poroses, com 

una esponja foradada. Però si deixem de banda la forma concreta dels 

astres  i  ens  fixem en el  seu comportament  podem veure  reflectida la 

ideologia del canvi d'Heràclit. És un símil amb l'aforisme del riu. El que 

veiem  es  l'aigua  fluent,  i  aquesta  mai  és  la  mateixa  ja  que  està  en 

moviment. De totes maneres, part del riu sí  que es manté intacta, la 

llera.  Anàlogament  amb  els  astres,  la  part  que  no  canvia  seria  la 

concavitat i la matèria canviant l'hàlit. Però no és un canvi com qui es 

canvia  de  roba  o  es  compra  un  cotxe  nou,  sinó  un  canvi  constant. 
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Pràcticament el present no existeix perquè quan l'hem vist ja és passat. 

Avui dia podem afirmar que quan som grans som pràcticament una altra 

persona, totes les nostres cèl·lules s'han renovat per altres de noves. El 

que queda es l'essència, en el cas que realment quedi quelcom.

Tot i que ja s'havia dit que la Lluna era il·luminada pel Sol i que no emetia 

llum pròpia, sembla que Heràclit prefereix pensar que així és i es decanta 

per la idea d'una Lluna lluminosa. També veiem que conserva el concepte 

d'una  zona  pura,  per  on  es  mouen  els  astres  més  alts,  i  una  zona 

sublunar, amb la Lluna com a frontera i la Terra en la part més baixa. És 

aquest fet que fa que la llum lunar no sigui tan intensa.

Respecte al fet que provoca el dia i la nit tornem a trobar-nos amb una 

idea anterior a Heràclit, present en molts mites antics. En aquest cas, o 

els astres es submergirien en el mar per l'oest, passarien per sota de la 

Terra i  tornarien a emergir per l'est,  o passarien per sota de la Terra 

sense submergir-se al mar.

L'explicació dels eclipsis i les fases lunars són característiques d'aquesta 

cosmologia degut a la forma dels astres. La idea bàsica és que els astres 

en forma d'escudella de tant en tant giren sobre si mateixos deixant de 

mostrar-nos la seva concavitat, amagant-nos així la seva llum. Així sembla 

explicar també la forma peculiar dels astres en procés d'eclipsar-se i la 

Lluna  en  les  seves  fases  en  forma  d'ungla  trencada.  Si  ens  hi  fixem 

tornem a trobar-nos amb una mena de precedent a teories científiques 

modernes, com vam fer anteriorment amb el Big Bang. El fet d'explicar 

dos  fets  aparentment  diferents  per  la  mateixa  causa  sembla  que 

correspongui  amb  els  principis  d'economia  i  d'uniformitat  que  va 

formular Newton com a lleis del bon filosofar.

Els estels i els planetes es comporten igual que el Sol i la Lluna, però 

estan més lluny. Finalment, una esfera que tanca l'univers. Més enllà, no 

hi ha res.
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Capítol VI

P A R M È N I D E S 
Παρμενίδης 

 Les coses no canvien, tan sols canvia la nostra manera de veure-les.
Wall Witman

Tornem a Elea, aquest cop sense passar pàgina al nostre calendari, on 

trobarem,  a  l'escola  que  Xenòfanes  va  fundar,  un  filòsof  anomenat 

Parmènides. Va participar en la vida política de la seva ciutat, ajudant en 

la seva organització i en l'escriptura de lleis.

Alguns, com Hegel o Aristòtil, consideren que és el primer en filosofar de 

veritat ja el qualifiquen de filòsof i no de fisiòleg com fan amb altres. Es 

creu que es conserva un 90% dels seus escrits. Això no vol dir que el 

tema que ens interessa, la seva cosmologia, sigui mes entenedora. Com 

veurem  mes  endavant  s'ha  de  tenir  molta  imaginació  per  arribar  a 

entendre quina visió de la il·lusió del cosmos tenia. I diem il·lusió perquè, 

a diferencia d'Heràclit, creia que tot estava quiet, no hi havia canvi, i els 

sentits no ens diuen això, que tots hem vist ploure o com crema la fusta. 

Per tant, tot el que percebem de l'exterior és una mera il·lusió, un error 

humà,  que  ens  fa  veure  coses  que  en  realitat  no  passen.  Aquest 

pensament,  que  es  creu,  i  segurament  va  ser  així,  es  va  iniciar  amb 

Parmènides es veu reflectit posteriorment en altres pensadors

Si  ens  centrem  en  el  que  ens  interessa,  la  seva  cosmologia,  només 

trobarem  una  parrafada  d'Aeci  d'on  l'únic  que  n'extreurem  seran 

preguntes i una sensació de no haver entès res. En aquest cas, i sense 

que serveixi de precedent, citarem el fragment a què fem referència, del 

qual intentarem seleccionar i ordenar les idees més importants. 
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* * *

Parmènides diu,  en efecte,  que hi  ha  anells  circulars  ficats  uns dintre dels  altres,  uns 

composats del subtil o rar, altres del dens; i, entre ells, d'altres mixtos, composats de llum 

i obscuritat. El que envolta a tots ells és sòlid com un mur. Sota d'ells hi ha un anell igni, i 

el que hi ha en el centre exacte de tots ells és sòlid, i, al seu torn, igni el que està al seu 

voltant.  El  més  central  de  tots  els  anells  mixtos  és  per  a  tots  ells  origen  i  causa  del 

moviment i  de l'esdevenir,  i  ell  (Parmènides) l'anomena deessa que governa totes les 

coses  i  guardiana  de  les  claus  i  Justícia  i  Necesítat.  L'aire  està  separat  de  la  Terra, 

vaporitzat a causa de la seva condensació més violenta, i el Sol i el cercle de la Via Làctea 

són exhalacions de foc. La Lluna és una barreja de terra i foc. L'aither està situat al voltant 

i  és  la  part  més  exterior;  sota  d'ell  està  col·locada  aquella  part  ígnia  que  nosaltres 

anomenem cel, i després hi ha les regions que envolten la Terra.

* * *

Com havíem avisat, un fragment molt embullat. Com que sembla bastant 

improbable  reconstruir  una  cosmologia  que  s'adeqüés  a  la  que 

Parmènides  tenia  en  el  cap,  el  que  farem  serà  fer-ne  una  de  nova 

aprofitant  el  que en podem extreure d'aquesta.  D'aquesta manera ens 

servirà  d'excusa  per  crear  una  cosmologia  exprimint  encara  més  la 

imaginació. Un cop dit això, comencem.

La primera cosa que podem determinar és que el que envolta, tanca i 

delimita l'Univers és dur. En aquest no hi estan les estrelles adherides 

com  ho  estaven  en  altres  cosmologies.  Continuem  ara  descrivint  el 

cosmos de la closca al centre. A les ultimes línies fa referència a l'aither o 

èter  dient  que  es  troba  a  les  periferices  del  cosmos.  També  diu  que 

justament per sota d'aquest es troba el cel, que esta fet de foc. I per sota, 

la resta del cosmos que envolta la Terra. Del Sol i les estrelles (la Via 

Làctia) diu que són exhalacions de foc, suposem que del cel igni. De la 

Lluna que a més de foc esta feta de terra. Dels cinc planetes no en diu 

res. Però parla d'una regió, la central, on habita una deesa que atorga el 

moviment. Per aquesta raó podem soposar que tots els astres es mouen 
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en aquesta zona del cosmos. Esmenta també que l'aire esta separat de la 

Terra  i  vaporitzat  perquè  la  seva  condensació  va  ser  més  violenta. 

D'aquesta  afirmació  en  podem  deduir  que  la  Terra  també  es  va 

condensar. En tota la cosmologia no es fa referència a l'aigua, però si es 

parla de condensacions i vaporitzacions potser és perquè en el fons estan 

fets  del  element  aquós.  Es  creu  que  Parmènides  tenia  una  concepció 

esfèrica de la Terra i amb un foc interior com en el cas dels Pitagòrics. 

Seria  aquest  foc  l'encarregat  de  provocar  la  vida  en  la  superfície 

terrestre.

En el fragment fa distincions entre anells, uns densos i calents, uns altres 

lleugers i freds i uns tercers mixtos. No queda gaire clar a què es volia 

referir amb això, potser a zones de més foc que d'altres. No obstant, del 

que podem estar més segurs però no gaire és que el Sol i la Lluna es van 

separar d'aquests, el primer dels anells calents i el segon dels freds. De la 

Lluna es conserven dos versos que diuen així: “Una llum aliena que brilla 

en la nit, errant entorn la Terra” i “Mirant sempre cap als rajos del Sol”. 

Els podem interpretar com que la llum que veiem de la Lluna no és seva 

sinó que es una reflexió de la del Sol.

Ara que ja  n'hem extret  la  informació que necessitàvem, ordenem-la i 

reinterpretem-la de nou.

Ruïnes d'Elea
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* * *

L'Univers està tancat per una membrana esfèrica tan dura com la roca.  Per les seves 

parets  hi  flueix  èter.  Per  sota  d'aquest,  el  cel,  un  immens  mar  d'intenses  flames  ho 

omplen tot. Nosaltres no el veiem de color vermell com és en realitat perquè està massa 

lluny. Però el Sol sí que el podem veure, perquè és una gran ràfega de foc que s'alça fins a 

la regió per on naveguen els astres. Les estrelles ho fan de la mateixa manera però menys 

intensament. I també d'una manera semblant ho fa la Lluna, però amb la diferencia que 

aquesta és més terra que foc. 

De les dures parets que tanquen el cosmos una llarga columna de pedra traspassa el cel 

de foc fins arribar a la regió dels astres. Per ella hi trepa un remolí de foc, però no prou 

intens com per què el puguem veure. Tanmateix, la veiem, i és perquè sobre la pedra 

lunar s'hi reflecteix la llum del Sol. Per aquesta regió hi circulen lliurement cinc pedres 

gegants incendiades.  Al centre del cosmos hi  ha la  Terra, que és esfèrica.  Dins seu hi 

habiten les flames que van fer aparèixer la vida. En un passat era aigua i es va compactar, 

i de les restes en va sorgir l'aire que envolta la Terra i que fa que veiem el cel de color 

blau.

* * *

Reinterpretació de la 
cosmologia de Parmènides.

El Sol, la Lluna i dos planetes.
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Capítol VII

E M P È D O C L E S
͐Εμπεδοκλής 

L'amor i la guerra, la sal de la Terra.
Salvador Dalí

Sense  canviar  de  segle  ens  traslladem  a 

Agrigent,  ciutat  grega  situada  a  les  costes 

sicilianes, on trobem una barreja de persona i 

llegenda, Empèdocles. Es diu que va practicar 

la  medicina,  fins  i  tot  la  màgia  o  arts 

xamàniques;  d'aquí  ve  la  seva  meitat 

llegendària.  Com a anècdota,  es  creu que va 

morir  tirant-se al  volcà Etna després  d'haver 

curat una població de la peste. La llegenda diu 

que  va  prometre  que  tornaria;  l'únic  que  va 

tornar va ser una pobre sabata vomitada pel 

volcà. Altres fonts defensen que es va acabar 

retirant al Peloponès, d'on ja no se'n va saber 

res.

Va pertànyer a l'escola pitagòrica, en dubte queda si va ser deixeble del 

mateix  Pitàgores  i  es  creu  que  va  iniciar  la  retòrica.  També inicià  el 

concepte  pluralista  d'elements  indestructibles,  eterns  i  dinàmics  que 

seria utilitzat més tard per altres filòsofs com Aristòtil. Va ser, per tant, 

un filòsof materialista. I no només això, sinó que fou el primer pluralista, 

dividint  l'agent  motor  i  el  mogut.  Creia  que  tot  es  basa  en  aquests 

elements i en la intervenció de dues forces anomenades Amor i Discòrdia. 

El nom d'aquestes forces segurament no es relacioni directament amb les 

emocions que coneixem, sinó que devien fer referència als efectes que 

causen. L'Amor provoca que els cossos s'atreguin i la Discòrdia que es 

rebutgin.  Encara  que  no  s'ha  d'oblidar  que  els  grecs  molts  cops 

comparaven el cosmos amb un ésser viu, o sigui que potser sí que entenia 

aquestes  dues  forces  al  peu  de  la  lletra  i  caiem en  l'error  d'intentar 

desmitificar la seva cosmologia.

Volcà Etna en erupció
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Imaginem  que  Empèdocles  escriu  una  crítica  dirigida  als  filòsofs 

espiritualistes  defensant  que  res  és  una  i·lusió,  que  tot  es  basa  en 

elements  físics  i  com  es  regeix  el  món  sota  aquests  principis.  En  el 

següent text, el nostre filòsof exposa la seva teoria del cosmos.

* * *

Podeu estar segurs que tot el que percebem existeix i que tot té la seva explicació. Tot 

seguit explicaré en què es basa el cosmos i totes les coses que en ell hi ha. Per començar 

coneixem les quatre arrels bàsiques que ho formen tot: el foc, la terra, l'aigua i l'aire. Per 

si mateixes no fan res i en el caos restarien, que calen forces que les ordenin. Aquestes 

forces són dues, l'Amor i la Discòrdia, que igual que en les persones, la primera fa que 

s'estimin i es vulguin uns aprop dels altres, i la segona que es detestin i es vulguin ben 

lluny.  Però cap d'elles és desitjable en excés per un cosmos en harmonia,  que massa 

Amor  ho  fusiona  tot  de  manera  destructiva  i  massa  Discòrdia  ho  fragmenta  d'igual 

manera.

Amb aquestes quatre arrels i dues forces s'ordena i regeix el cosmos, més per les segones 

que per les primeres, que no actuen de forma aleatòria, sinó que segueixen un cicle. En la 

primera etapa la força que predominava era la de l'Amor i  tots els elements restaven 

junts. 

En la segona etapa, i en la qual vivim, la Discòrdia va fer separar els quatre elements les 

quatre arrels. La primera en fer-ho va ser l'aire que es va expandir rodejant el centre en 

forma d'esfera, més ampla que no pas alta. En segon lloc es va encendre el foc, que, no 

podent travessar l'aire, s'instal·là a les seves parets, però que per repulsió i per ser més 

pesant, ho va acabar fent en l'hemisferi sud de l'esfera. El foc que va quedar a l'hemisferi 

nord es va acabar convertint en diverses estrelles que es van enganxar al cel que més tard 

aparegué.  Al  centre de l'esfera quedaven encara la  terra i  l'aigua.  Però a causa de la 

pressió exercida pel foc i l'aire i el moviment de rotació, l'aigua, que restava a l'interior de 

la terra, va acabar sent expulsada com quan premem una esponja. Part d'aquesta aigua 

s'evaporà, i aquesta en contacte amb el foc que encara no s'hagué convertit en estrelles, 

cristal·litzà.  D'aquesta  manera  es  va  originar  el  cel.  En  una  petita  zona  d'aquest  la 

cristal·lització va ser més intensa i es creà un cercle que s'assemblà més a un mirall que no 
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pas a un cristall. Parlem del Sol, que s'encarrega de reflectir la llum i la calor del foc de 

l'hemisferi sud. L'altre astre que es va formar per cristal·lització va ser la Lluna, a mitja 

distància entre el Sol i  el que seria la Terra, però aquesta va rebre l'alè de les últimes 

flames del foc del nord. Un cop seca va deixar d'emetre llum i per tant l'única que ens 

arriba d'ella és prestada del Sol, que la percebem menys intensa, com l'eco d'una veu 

llunyana. De la mateixa manera es van crear els planetes, que encara avui volten lliures 

més enllà del cel cristal·lí. Amb els elements que quedaren al centre de l'esfera es creà la 

Terra, de la mateixa mida que el Sol. El continu moviment dels hemisferis i la lluita entre 

l'Amor i  la Discòrdia varen contribuir a la variada barreja a la Terra dels elements, que 

donaren origen a totes les coses que coneixem.

La Terra es manté encara avui dia al centre del cosmos degut al ràpid gir dels hemisferis, 

que no ha estat sempre igual. En un principi l'eix de la Terra i el zenit estaven alineats, 

però per algun motiu els hemisferis es van inclinar. També, inicialment, els dies duraven 

molt més degut al fet que en un principi els hemisferis no giraven tan ràpidament. La nit 

es provoca quan la Terra s'interposa davant del Sol i  el priva de la llum del sud, de la 

mateixa manera que la Lluna, a mig camí entre el Sol i la Terra, crea un eclipsi.

Durant  la  tercera  etapa  la  Discòrdia  s'acabarà  imposant  i  només  hi  haurà  separació. 

Finalment, en la quarta, l'Amor tornarà a unir-ho tot,  retornant altre cop a la primera 

etapa.

* * * 

Hem pogut veure com Empèdocles va formular una cosmologia bastant 

elaborada, o almenys, ben conservada. Queden algunes incògnites sense 

resoldre encara que no impedeixen la comprensió global de la teoria. Per 

exemple, un dubte que no ens ha de preocupar gaire és què genera els 

canvis constants de papers entre l'Amor i la Discòrdia. Al pensament grec 

hi trobem contínuament la idea de canvi continu sense cap explicació, per 

tant és normal pensar que les forces que utilitza Empèdocles en la seva 

cosmologia siguin les que expliquin el canvi però que elles mateixes no 

requereixin de cap altra explicació. Dit d'un altra manera, són els primers 

principis de la teoria.
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Un tret interessant d'aquesta teoria és el 

fet que el foc sigui l'encarregat d'evaporar 

i  solidificar  la  matèria.  En  la  zona  on 

Empèdocles  va  viure  hi  havien  molts 

volcans,  aigües  termals  i  es  vivia  de 

l'obtenció de sal marina. Potser això va fer 

que  adquirís  aquesta  idea  de  foc 

cristal·litzador  (la  mateixa  calor  que 

evapora l'aigua “genera” la sal, i el foc de 

l'interior de la Terra crea les roques). Amb 

aquest mètode crea el cel cristal·lí, que ja 

havíem vist en Anaximandre encara que no 

amb tanta fermesa.

Un altre aspecte important és el Sol,  que podem comparar amb el de 

Filolau. Als textos conservats no s'explica gaire bé com es va crear ni com 

està fet, tant sols que reflecteix la llum de l'hemisferi sud. L'explicació 

que apareix en el text anterior està modificada per no deixar un buit a la 

teoria, però podria ser de qualsevol altra manera. De fet, en els textos es 

diu que el Sol circula pel cel empès pel foc, així que no s'ha d'entendre el 

Sol anterior, com una mena de mirall causat per una cristal·lització més 

forta, com una part més del cel enganxat a aquest, sinó com un disc de 

hoquei que llisca sobre el gel. A més, no és l'única teoria existent. Una 

segona sosté que la Terra podria tenir una mena de forat al centre que el 

travessés de dalt a baix, com una mena de tortell, i per on passés la llum. 

Aquesta es projectaria en el Sol cristal·lí de l'altre hemisferi de la mateixa 

manera que es descriu en el text. I una tercera què en el mateix hemisferi 

de foc la llum i la calor es concentren en un punt, el Sol que veiem i que 

es diferencia de la resta del cel per haver cristal·litzat amb més intensitat 

i projectat a la Terra. 

Finalment  fem  una  apreciació  del  primer  element,  l'aire.  Hem de 

diferenciar en primer lloc entre dos tipus d'aire: l'aer (΄αιθήρ) i  l'aither 

(΄ ). El primer és l'aire que respirem i que envolta la Terra. Podríemαήρ  

comparar-lo amb l'atmosfera. El segon vindria a ser el que més endavant 

Els quatre elements,  terra,  aigua, 
foc i aire, apareixen per primer cop 
amb  la  cosmologia  d'Empèdocles 
amb el nom d'arrels.
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Plató i  Aristòtil  entendran com èter.  I  és aquest a què Empèdocles es 

refereix quan parla de l'aire com a element. Per tant, és comprensible pel 

fet  que  en  la  seva  cosmologia  l'aire  pesa  menys  que  el  foc,  en 

contraposició a la física que desenvoluparà més endavant Aristòtil, on el 

foc és l'element més lleuger.
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Capítol VIII

A N A X À G O R E S
Ἀναξαγόρας 

Només hi ha una blasfemia, que és la injusticia.

Robert Green Ingersoll

Retrocedim  uns  pocs  anys,  al  499  a.n.e.,  quan  neix  a  Clazomene, 

actualment territori turc, Anaxàgores, filòsof, astrònom i matemàtic grec. 

Anys  més  tard,  per  motius  que  desconeixem,  es  va  veure  obligat  a 

traslladar-se a Atenes, on va fer de mestre i va crear part de la seva obra. 

Més tard va haver de tornar a abandonar la seva llar, Atenes, ja que va 

ser  acusat  d'impietat  per  dir  que el  Sol  no era  una  divinitat  i  per  la 

descripció que va fer dels astres, que més tard podrem veure. Va marxar 

a la ciutat jònica de Làmpsac on sembla que va morir.

Ja  em vist  com Empèdocles  postulava que tota  la  matèria  es  basa en 

quatre elements: foc, aire, aigua i terra. Anaxàgores té una idea semblant 

però defensa que no són quatre els elements que componen la matèria, 

sinó infinits. Anaxàgores no els va anomenar  elements sinó homeomeries 

o llavors i es caracteritzen per la incorruptibilitat, la indivisibilitat, per la 

forma, el color i el gust. Les llavors s'agrupen, i segons les proporciones 

d'aquestes n'esdevindrà una cosa o un altra. 

Per exemple, el pa conté predominanment llavors de pa, però també de 

carn, de sang, de cabells... Per això quan ens el mengem part de l'aliment 

s'incorpora  al  nostre  cos.  Però  igual  que  els  quatre  elements 

d'Empèdocles  estaven  regits  per  unes  forces  exteriors,  les  llavors 

d'Anaxàgores ho estan per el nous. Aquest nous es pot comparar amb una 

mena d'ànima o  intel·ligència  que flueix  entre  les  llavors,  impregnant 

algunes  amb  les  seves  característiques.  Serien,  doncs,  les  causes 

materials del moviment i la intel·ligència.

http://www.frasedehoy.com/call.php?file=autor_mostrar&autor_id=891
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Ara passem a veure la cosmologia que al nostre filosof li  va costar la 

ciutat d'Atenes.  Com hem dit  abans,  va ser acusat per algunes de les 

seves afirmacions relacionades amb la seva visió del cosmos. En l'època 

existien judicis  públics  amb el  fi  que el  poble  es  pronunciés  sobre  la 

culpabilitat  o  la  innocència  de  l'acusat.  El  text  següent  simula  un 

d'aquests judicis, concretament el moment en què es llegeix en públic la 

cosmologia d'Anaxàgores per ser jutjada tot seguit.

* * *

Δέομαι οΰν ΰμ  ών, ΄ω άνδρες δικασται τέ μου άκοΰσαι. 

Us suplico, oh homes justos, que m'escolteu amb benevolència.

La Terra ocupa el centre de l'Univers i s'hi aguanta perquè l'hemisferi sud de l'Univers és 

purament aire comprimit, raó per la qual considerarem com a Univers tan sols l'hemisferi 

nord. El cosmos no és esfèric, sinó lleugerament aixafat per dalt i per baix. En un principi 

la Terra estava alineada amb l'equador celest, però poc desprès que hi aparegués la vida, 

l'eix terrestre es va inclinar cap al sud lleugerament. Des d'aquell moment, els astres no 

només voltaren per sobre de la Terra, sinó que tambe per sota.

El judici de Firné, Jean-Léon Gérôme

Fernié,  de la mateixa manera que Anaxàgores,  va ser 
jutjada  per  un  tribunal  popular  a  Atenes  per  una 
acusació d'impietat. En aquest cas per presumir massa 
de bellesa, encara que, a diferencia que el filosof grec, es 
va lliurar dela condemna ja que els jutges van entendre 
el perquè de les seves accions en contemplar el seu cos.
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El  Sol  és  una  gran roca fèrrica  incandescent  de  la  mida  de  la  Terra.  Per  avançar  per 

l'Univers ha de lluitar contra el vent, però la seva gran mida fa que pugui fer un cicle en 

tan sols un dia. La nit neix cada cop que el Sol s'amaga de nosaltres, quan pasa per sota.

L'astre que tenim més a prop és la Lluna, la qual procedeix de la mateixa Terra. Té una 

geografia  accidentada  com  la  terrestre,  amb  les  seves  valls,  muntanyes  i  planes.  No 

obstant, no hi permet la vida ja que està composta, a part de material terrestre, de foc. 

Aquest  fet  es  pot  comprovar  durant  un  eclipsi.  Aquests  es  causen  quan  la  Lluna 

s'interposa entre la Terra i el Sol, tapant la Llum i enfosquint la Terra durant el dia. Quan 

l'eclipsi  és total,  es pot apreciar com un petit  anell  de foc que envolta la  Lluna.  Però 

encara que el foc l'envolti, no crema tant com per il·luminar-nos. De fet, la llum que ens 

permet veure-la a la nit no és seva sinó que refleteix la del Sol. Per avançar també ha de 

lluitar contra el vent, però no té tanta força com el Sol i per això, tot i estar més a prop, 

triga molt més en completar un cicle.

Molt més lluny es troben les estrelles. La seva naturalesa és semblant a la de la Lluna: 

procedeixen de la Terra. El fet que brillin tant es perquè en recórrer l'Univers a tan altes 

velocitats s'incendien. Tot i cremar tant, la seva calor no ens arriba perquè, a part que 

recorren una zona més freda, es troben massa lluny de nosaltres.

Un altre aspecte interessant del que sembla que no se n'ha dit gaire cosa és la claror de la 

Via Làctia. Aquesta està formada de les estrelles més brillants de l'Univers. Però la seva 

claror no és tan intensa com per enfrontar-se a la del Sol, per això de dia ens enlluernem i 

no les  veiem, i de nit sí. Les estrelles que estan fora de la Via Làctia reben necessàriament 

la llum del Sol.

Έγώ, Ἀναξαγόρας , δέομαι τά δίχαια ψηφίσασθαι.

Atenes, tercer any de la setanta-setena olimpíada

* * *
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Per començar, Anaxàgores es basava en un Univers semiesfèric, ja que 

l'hemisferi sud és únicament aire comprimit i on transcorre tota l'acció és 

a l'hemisferi nord. Però llavors, on és per sota? Segons Anaxàgores el Sol 

passa per sota de la Terra durant la nit. Si partim que per sota de la Terra 

hi ha l'hemisferi sud, i que aquest és intransitable, per on passa el Sol? 

Potser  quan  parlava  d'aquest  cicle  es  referia  només  a  partir  de 

l'existència de vida terrestre, quan l'eix terrestre ja s'havia inclinat. Per 

tant, quan es diu que el Sol passa per sota de la Terra, s'ha d'entendre 

com en la cosmologia d'Anaxímenes, és a dir, que el Sol realment per on 

passa és per darrere de la zona elevada de la Terra, igual que la resta 

d'astres.

A  part  de  la  teoria  que  hem  pogut  llegir  anteriorment  referida  a  la 

inclinació  de  l'eix  terrestre,  n'existeix  una  altra  de  semblant.  El  que 

proposa és que no va ser la Terra qui es va inclinar, sinó l'Univers sencer. 

A efectes pràctics pot semblar que és exactament el mateix, l'únic que 

canvia és el punt de referència. Però això és així si ens ho mirem des d'un 

punt de vista actual, amb tot els coneixements científics que comporta. 

Potser pels grecs, que no tenien la idea de gravetat assolida com la tenim 

nosaltres, el fet que fos la Terra o l'Univers el que s'inclinés té alguna 

implicació  que  encara  no  hem  vist.  La  majoria  dels  presocràtics  es 

basaven en un sistema amb la Terra plana, segurament basat en el fet 

que d'aquesta forma no caiem d'ella.  Analitzem les dues teories.  Si  la 

Terra va ser la que es va inclinar, potser no hi podria existir vida abans 

d'aquest succés. Potser per això desprès s'hi va engendrar? En la segona 

teoria, la Terra hauria pogut estar habitada abans de la inclinació. De 

totes maneres, són pures suposicions i no hi ha manera de saber si tenen 

part de veritat o no.

El  fet  que descrivís  el  Sol  com un objecte  sòlid  i  de  ferro,  eliminant 

qualsevol relació amb les divinitats és un dels punts que el varen portar a 

ser acusat d'impietat. Segurament no va ser el primer que ho va pensar, 

però va ser sens dubte un pas important per a la ciència. Normalment 

l'important d'una idea no és que sigui acceptada o no, sinó que existeixi.
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De la Lluna poc es pot afegir. Avui dia podem afirmar que Anaxàgores es 

va  apropar  bastant  a  la  forma del  satèl·lit,  llevat  del  foc,  i  a  la  seva 

relació, juntament amb el Sol i la Terra, amb la formació dels eclipsis, així 

com  a l'explicació de perquè no es veuen les estrelles de dia.

Anaxàgores no fa una divisió del cosmos clara com altres filòsofs, però 

sembla que d'alguna manera sí que en tenia una. Als seus fragments ens 

deixa vàries pistes. Cap al centre de l'Univers, on és la Terra, l'aire és 

més calent. A mesura que ens allunyem, aquest es va refredant. Hem de 

suposar que aquesta escalfor no prové dels astres, ja que si així fos, la 

zona que recorren els estels estaria calenta com la zona del Sol. Podem 

arribar a aquesta conclusió de la següent manera: la llum de la Lluna no 

la podem veure sense la il·luminació solar. I les estrelles, almenys de la 

Via Làctia, només es poden veure quan el Sol no les il·lumina. I finalment 

veiem la seva llum i la zona que recorren és freda. Ergo, l'escalfor no 

prové dels astres. 
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Capítol  IX

E L S   A T O M I S T E S 
L E U C I P   I   D E M Ò C R I T

Λεύκιππος  ·  Δημόκριτος 

Investigar és veure el que tot el món ha vist, i pensar el que ningú més ha pensat.
Albert Szent-Györgi 

Algú ha dit àtoms? Cada cop podem assegurar amb més seguretat que els 

grecs eren uns genis a l'hora de pensar. Ni tan sols el concepte d'àtom 

se'ls escapa. Encara que potser exagerem una mica; la idea d'àtom no era 

exactament la mateixa. Però no ens avancem. Primer parlem dels autors. 

Cap al segle V a.n.e. trobem dos filòsofs, Leucip i Demòcrit. Es creu que 

el primer va ser el fundador del pensament atomista, i l'altre un dels seus 

seguidors. De Leucip conservem poca informació, ni tan sols se sap amb 

seguretat d'on era natiu (es dubta entre Elea, Abdera i Milet). Dels seus 

escrits se'n sap ben poc, ja que el seu deixeble es féu tan famós que tots 

els  textos  atomistes  es  recolliren  en  un  Corpus  Democriteum sense 

especificar-ne els autors individuals.

D'aquest  es  sap  que  va  néixer  a  la  ciutat 

macedònica d'Abdera i que era més jove que 

Leucip. Va ser un dels presocràtics que més 

textos  va  escriure  (o  dels  quals  tenim 

constància). Va ampliar la teoria atomista de 

Leucip  fent  que  les  seves  aportacions 

s'incorporessin a l'original de tal manera que 

després serien pràcticament impossibles de 

distingir. Per aquest motiu estudiarem la

cosmologia com a una de sola, indicant les divergències de pensament 

entre els dos filòsofs en casos puntuals.

Però abans d'endinsar-nos en la cosmologia atomista, vegem què era això 

anomenat àtom a què es referien Leucip, Demòcrit i alguns altres. Els 

àtoms, segons els atomistes grecs, són la unitat més bàsica de la matèria. 

Model atòmic de Rutherford. 
El  concepte  de  Leucip  i 
Demòcrit  està  molt  lluny 
d'aquest.
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No es poden captar pels sentits a causa de la seva petitíssima mida. Són 

infinits en número, finits, homogenis i substancialment idèntics. El que 

els  diferencia  és  la  mida,  la  forma  i  la  posició.  Han  existit  des  de 

l'eternitat, ergo no els ha creat ningú, i existiran eternament. 

Estan dotats d'un moviment etern innat el qual possibilita la formació de 

tot  el  que  coneixem  i  desconeixem.  Però  perquè  sigui  possible  el 

moviment hi ha d'haver un espai per on moure's. En aquest moment entra 

en joc el buit. Si partim del fet que els àtoms són infinits aquest també ho 

ha de ser. En aquesta filosofia el buit és necessari, a diferència d'altres 

en  què  tan  sols  era  l'equivalent  al  no-ser. 

Per fer una comparació, en un quadre on es 

representi  un  paisatge,  el  buit  o  no-ser 

equivaldria a allò que està fora del quadre, 

el que no es veu ni l'afecta. En canvi, en un 

quadre amb un shodo (cal·ligrafia japonesa) 

és  tan important  la  part  entintada amb el 

kanji com la part que queda buida. Ambdues 

parts estan en harmonia i fan possible l'obra 

d'art.

Un  cop  aclarit  el  significat  d'àtom,  passem  a  veure  la  cosmologia 

leucipodemocritiana.  Com  hem  dit  abans,  Demòcrit  va  ser  un  dels 

escriptors més prolífers de l'època. El text següent simula un dels seus 

escrits que posteriorment acabaria en un dels seus llibres. La numeració 

emprada en aquest fragment és la grega, que consisteix en utilitzar les 

lletres del alfabet grec antic.

αʹ 1 ʹϛ 6  κʹ 20  οʹ 70  τʹ 300  ωʹ 800   ͵ δ 4000   ͵ θ 9000
 βʹ 2 ζʹ 7  λʹ 30 π  ʹ 80 υʹ 400  ʹϡ 900   ͵ ε 5000
   γʹ 3 ηʹ 8  μʹ 40  ʹϙ 90 φʹ 500   ͵ α 1000   ͵ ϛ 6000
   δʹ 4   θ ʹ 9  νʹ 50  ρʹ 100 χʹ 600   ͵ β 2000   ͵ ζ 7000
   εʹ 5   ιʹ 10  ξʹ 60  σʹ 200 ψʹ 700   ͵ γ 3000   ͵ η 8000

* * *

Shodō  amb  els  kanjis 
de  yūki,  que  significa 
valor, coratge.    
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Cosmologia. Evolució

αʹ Moviment original Πρωτοδΰναμις

Els àtoms estan en moviment perpetu, descendent i rectilini, com una pluja tranquil·la. 

Aquest és el seu estat natural.

βʹ Moviment derivat Δευτεροδΰναμις

Un gran nombre d'àtoms es separa de la resta. Seguidament, per necessitat, comencen a 

girar sobre un eix com un vòrtex i els àtoms comencen a xocar entre ells. Aquests xocs no 

estan determinats en un principi per cap llei, es produeixen per un atzar caòtic. És aquest 

caos l'origen del posterior ordre de la matèria. 

γʹ Semblants Όμοιοι

Els àtoms del vòrtex s'agrupen amb els seus semblants. Quan la quantitat de partícules és 

elevada,  es  trenca  l'estabilitat  del  conglomerat  i  es  creen  turbulències.  En  aquest 

moment, els àtoms menys pesants són expulsats cap a fora, creant una capa o membrana 

que envoltarà la resta d'àtoms. 

δʹ Terra Γ˜γ 

Al centre del vòrtex s'agrupen els àtoms més grans i pesants. Aquests formen la Terra, 

tres mitges parts més llarga que ample i amb la part habitable còncava. En un principi gira 

errant,  però  a  mesura  que  va  guanyant  àtoms  ,  i  per  tant,  pes,  el  seu  gir  es  va 

desaccelerant  de  mica  en  mica  fins  al  punt  que  el  seu  moviment  és  pràcticament 

inapreciable. La posició de la Terra respecte el vòrtex és horitzontal.  

Amb el desenvolupament de la Terra, aquesta comença a inclinar-se degut a la diferència 

de  pesos  existent  per  tot  el  planeta  i  per  la  diferència  de  temperatures.  Aquestes 

modifiquen l'aire i determinen el suport que ofereix al planeta.

εʹ Estrelles Άστήροι
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Els àtoms més allunyats del  centre,  expulsats pels més  pesants,  s'agrupen en la  capa 

exterior en diferents cossos. Alguns d'ells són esfèrics: les estrelles. En estar tan lluny del 

centre del vòrtex la seva velocitat és molt elevada. Aquest fet provoca que s'incendiï'n, 

provocant la llum que veiem. 

ϛʹ Planetes Πλανήτες

Els planetes omplen el cel des de les estrelles fins a la Lluna. El seu ordre, de menys a més 

proper a la Terra es el següent: Saturn, Júpiter, Mart, Mercuri  i  entre el Sol i  la Lluna, 

Venus.

ζʹ Sol Ή́λιος

Es crea com la resta de cossos. Igual que les estrelles, és incandescent. Això es deu a la 

seva velocitat  i  a  les  flames de les  estrelles.  D'alguna manera són absorbides pel  Sol 

potenciant el seu foc. 

ηʹ Lluna Σελήνη 

La seva superfície és semblant a la terrestre, encara que també és incandescent, però no 

tant com el Sol i les estrelles. De fet la veiem gràcies a la llum del Sol.

θʹ Infinitat Άπειρία

El nostre univers no és necessàriament l'únic existent, que està format tan sols d'una 

petita  part  de  la  infinitat  d'àtoms.  I  del  fet  que està  ordenat  purament  per  atzar  es 

dedueix que no tots han de ser iguals. Poden existir universos amb dues llunes, sense, 

més d'un sol... totes les combinacions imaginables són possibles.

El nostre univers s'acabarà desfent i passarà a incorporar-se a la pluja d'àtoms, per tornar 

a començar necessàriament un nou cicle. 

* * *
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Comencem per aclarir un concepte que apareix al llarg de la cosmologia 

diverses  vegades:  el  pes.  El  pes,  avui  dia,  s'entén com una força que 

exerceix un cos sobre un altre a causa de la força de la gravetat. Per tant, 

és una relació que existeix entre dos cossos, no té sentit dir el pes d'un 

objecte per si sol. La idea que tenien els atomistes és semblant, encara 

que no el  mateix.   És  una propietat  adquirida  en relació  a  un fet,  el 

vòrtex, que depèn de les característiques pròpies de l'àtom. Els que són 

més  grans  i  menys  llisos  presenten  una  gran  resistència  al  vòrtex  i 

tendeixen a apropar-se al centre. Els més petits i llisos tendeixen a ser 

expulsats a les perifèries. En resum, els àtoms més pesants tendeixen a 

agrupar-se al centre del vòrtex i els menys pesants a allunyar-se'n o ser-

ne expulsats.

El fet que un grup d'àtoms es separi de 

la resta no s'explica, així com l'aparició 

del  vòrtex.  Potser  es  pugui  entendre 

d'alguna manera si ens basem en el fet 

que  el  nom  original  del  vòrtex  era 

necessitat ( )ανάγκη .  D'aquesta  manera 

s'entén que és un fet que ha de succeir 

perquè  sí.  Podríem  aplicar  aquesta 

mateixa idea al primer canvi de la pluja 

d'àtoms esmentat anteriorment.

Que la Terra deixi o no de girar finalment sembla que és un dels punts on 

Leucip  i  Demòcrit  divergien.  Al  text  s'ha  emprat  una  versió  híbrida. 

Leucip  defensava  que  el  planeta  continuava  girant  indefinidament,  i 

Demòcrit  que s'acabava aturant.  La versió del  text sosté que la Terra 

continua girant indefinidament però reduint la seva velocitat tendint a 

aturar-se, però mai sense arribar a fer-ho.

Pluja d'àtoms i vòrtex
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La capa o membrana exterior sembla que no s'ha d'entendre com una 

superfície uniforme plenament delimitada com en cosmologies anteriors. 

Aquesta té una composició poc compacta. Fora d'aquesta no hi ha res, ni 

tan sols el buit, només podríem trobar altres universos.

Existeix una petita incoherència referida a les estrelles. Tant Leucip com 

Demòcrit semblen defensar que aquestes romanien quietes, però també 

que eren incandescents a causa de les seves altes velocitats. El cas de 

Demòcrit sembla escapar-se pels pèls d'aquesta acusació si suposem que 

els estels estaven ancorats a la membrana exterior i que era aquesta la 

que girava, incendiant d'alguna manera tan sols els estels. Aquesta teoria 

és la que apareix al text. Però Leucip va proposar un ordre dels astres 

semblant al d'Anaximandre, on el Sol és l'astre més allunyat, i, en aquest 

cas, les estrelles es situen entre el Sol i la Lluna. Segons aquesta teoria, 

els estels no podrien estar ancorats a la membrana exterior i haurien de 

girar per si mateixos per incendiar-se, fet que entra en contradicció amb 

el  que  diu  que  romanen  quiets.  L'únic  moviment  de  què  no  estarien 

privats  seria el de rotació. Potser aquest seria l'encarregat d'incendiar 

els estels. Tot plegat dóna a entendre que potser aquests atomistes van 

poder pensar en un sistema amb estels  mòbils,  i  per aquest  motiu es 

representen d'aquesta manera en el text anterior.

La numeració dels planetes per òrbites va ser aportació de Demòcrit, així 

com les descripcions de la Lluna. Sembla que Demòcrit estava interessat 

en aquest tema molt més que el seu mestre.

L'explicació segons la qual el Sol obté part de les seves flames de les 

estrelles no és gens clara, tan sols s'esmenta. Pensadors posteriors han 

proposat  que això  podria  ser  una  explicació  de  perquè el  Sol  és  més 

lluminós que cap altre cos astral. Aquesta teoria tindria més sentit en la 

cosmologia primària de Leucip, on el Sol era l' astre que es trobava més

allunyat de la Terra.
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L'última part del text indica com aquesta evolució descrita és tan sols un 

cas particular d'un cicle que no sols es repeteix indefinidament, sinó que 

poden  tenir  lloc  en  qualsevol  part  del  buit  diversos  cicles  còsmics 

simultàniament.  Aquesta  idea,  per  molt  desgavellada  que  sembli,  és 

considerada encara avui dia. Una de les teories que es basa en aquesta 

idea diu, a grosso modo, que existeixen infinits universos, però que estan 

lligats  com en una xarxa.  Molts  d'aquests  universos  són pràcticament 

idèntics,  diferenciant-se només per coses  insignificants.  A mesura que 

ens  allunyem d'un  univers  de  referència  en  la  xarxa,  aquests  es  van 

diferenciant  més  i  més  del  primer.  Si  raonem una mica  arribem a  la 

conclusió que qualsevol món que ens imaginem, per molt estrambòtic o 

fantasiós  que  sembli,  pot  existir,  o  és  més,  existeix,  en  alguna  part 

d'aquesta xarxa. En una teoria semblant es basa l'existència d'un món 

com el de Matrix.

 

I  podríem continuar  buscant  que  no  pararíem.  Sembla  que  els  grecs 

tenien molt de temps per pensar, costa trobar un tema que no hagi estat 

debatut per ells. 
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Capítol X

P L A T Ó  I  È U D O X
Πλάτων · Εὔδοξος

La realitat és allò que, quan deixes de creure en ella, no desapareix.
Philip K. Dick 

Entre  els  segles  V  i  IV  a.n.e.  viu  Aristocles  Podros.  Segurament  amb 

aquest nom no el conegui gaire gent ja que era i és més conegut amb el 

pseudònim de Plató,  que significa  literalment  el  d'espatlles (omòplats) 

amples. Va néixer a Atenes en una de les famílies més nobles pertanyent 

a la més alta aristocràcia. Això va possibilitar l'educació d'alt nivell que 

va  rebre  durant  molts  anys.  De  jove  va  combatre  en  les  guerres  del 

Peloponès defensant Atenes, que va ser vençuda. Poc després conegué 

Sòcrates, que es convertí en mestre i amic seu. Aquest va contribuir força 

en la formació i determinació de Plató. Quan el seu mestre mor a mans de 

l'Estat, per unes acusacions d'impietat i de corrompre els joves, es veu 

obligat a abandonar Atenes. D'aquesta manera inicià un llarg viatge, en el 

qual va conèixer grans pensadors de l'època i en el qual fins i tot va ser 

reclutat com esclau. Afortunadament va ser rescatat podent tornar així a 

Atenes, on fundà l'Acadèmia on es dedicà a instruir joves i a transmetre 

els seus coneixements.

Un d'aquests joves va ser Èudox de 

Cnidos. Va néixer a la ciutat amb el 

nom de la qual és conegut, Cnidos, 

en  una  família  de  metges.  Va 

practicar aquesta disciplina, fins que 

als  vint-i-tres  anys  es  desplaçà  a 

Atenes,  quan  va  ingressar  a 

l'Acadèmia.  Va viatjar  per  Egipte, 

on  va  adquirir  grans  coneixements

 d'astronomia que el van ajudar en el seu posterior estudi del cel.  De 

tornada  a  Grècia  va  fundar  una  escola  de  filosofia,  matemàtiques  i 

astronomia i va redactar els seus primers escrits. 

Mort de Sòcrates, Jacques Louis David
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Plató  va  idear  una  cosmologia 

basada  en  la  teoria  dels 

poliedres,  que  ell  mateix  va 

formular. Aquesta explica com és 

la matèria en la seva forma més 

elemental, com es comporta i la 

seva  relació  amb  les  figures 

geomètriques. Per entendre com 

va  arribar  a  aquestes 

conclusions  amb  més  claredat 

hauríem d'aprofundir  més en la 

seva filosofia en general, però no

és el que busquem. De totes maneres ho resumirem una mica. 

Plató era dualista, és a dir, defensava que la realitat està composta de 

matèria  i,  en  aquest  cas,  d'Idees.  Les  Idees  estan  en  un  món  apart, 

perfecte i etern. El mon físic és tan sols un intent de representar el món 

d'Idees. Per tant, la causa que fa que existeixi la matèria, el mon físic, són 

únicament aquestes Idees. El Demiürg, un ésser entre déu i artesà, és qui 

es  dedica  a  ordenar  la  matèria  per  què  aquesta  s'assembli  el  màxim 

possible  a  les  Idees.  Partint  d'aquesta  base,  és  molt  difícil  arribar  a 

entendre  el  món  d'Idees,  i  per  tant,  entendre  el  material,  només 

observant el que ens envolta, ja que només és una imitació imperfecta de 

les Idees originals. I no podem accedir al món de les Idees com voldríem. 

Plató va arribar a la  conclusió que des  de la  nostra  condició humana 

l'única eina i via que tenim per arribar a entendre la realitat, composta 

d'ambdós mons, eren les matemàtiques.

Ara ja estem llestos per introduir-nos en la cosmologia platònica i la seva 

teoria dels poliedres. I Èudox? No ens hem oblidat d'ell. La cosmologia de 

Plató  presentava  alguns  problemes.  Els  més  importants,  referents  als 

planetes. Èudox va modificar la cosmologia del seu mestre per adaptar-hi 

els moviments observats dels astres. Finalment el sistema va acabar per 

incloure vint-i-set esferes de moviment.

Els  poliedres  representen  els  quatre 
elements.  Un  cinquè,  el  dodecaedre, 
representa  l'èter  i  la  forma  esfèrica  de 
l'Univers.
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L'obra de Plató es caracteritza per estar escrita en forma de diàleg, amb 

Sòcrates com a protagonista i alter ego de Plató, i per aquest motiu, el 

text següent també ho està. El diàleg, com si d'un text perdut es tractés, 

recrea  una  conversa  fictícia  entre  Sòcrates  i  Èudox.  Primer,  Sòcrates 

exposa la teoria platònica dels poliedres i tot seguit la seva cosmologia. 

Després,  Èudox  li  comenta  els  errors  d'aquesta  i  li  proposa  la  seva 

cosmologia.
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* * *

ÈUDOX 

PRIMERA PART

SÒCRATES, EN CONÈIXER ÈUDOX I EL SEU INTERÈS PELS ASTRES, LI EXPOSA LA 

SEVA TEORIA DELS POLIEDRES

I

És admirable l'Univers, des del més petit gra de sorra fins als més llunyans astres 

inabastables. Però més admirable és l'home, que té el do d'admirar. I no satisfet 

amb això,  es pregunta el  perquè,  primer del  que admira,  i  segon de la  seva 

admiració. No és estrany, i estaràs d'acord amb mi, doncs, que el cel et captivi i 

intentis buscar respostes. Si  per aquest motiu has acudit a mi t'hauré de dir, 

malauradament, que potser hagis errat en la teva recerca de la veritat. Potser no 

te la digui, no perquè no vulgui, sinó perquè no la tingui. No, no t'explicaré la 

veritat, que ja t'he dit que no la tinc, però tampoc mentides.

II

Encara que del que busques resposta es allà dalt, deixa'm que primer parlem de 

com  està  creat  tot  el  que  ens  envolta,  inclòs  jo,  tu  i  els  astres  que  tant 

t'interessen. Però per no caure en l'error de voler precipitar-nos, comencem pel 

que tenim a la vora, a la Terra. Ja de fa temps hi ha qui diu que tot està compost 

de quatre elements; terra, aigua, aire i foc. M'equivoco?

ÈUDOX

No, mestre, això diuen.



67

SÒCRATES

Però molts d'aquests creuen que aquests elements són la part de la matèria més 

bàsica, indestructible. Amb els meus raonaments, que a continuació exposaré, 

he arribat a la conclusió que encara es poden continuar descomponent, i que 

d'uns poden passar als altres, amb alguna excepció. Si m'ho permets i em fessis 

el favor de passar-me aquell branquilló d'allà passaré a explicar-t'ho.

ÈUDOX

Té.

SÒCRATES

Gràcies. Com sabràs, tots els objectes, per molt prims que siguin, tenen volum, i 

aquest s'expandeix en tres direccions: amplada, alçada i profunditat. I qualsevol 

cos  amb  volum  té  cares  que  el  formen.  Aquestes  cares  es  poden  reduir  a 

triangles, i aquests al seu torn, a dos tipus de triangles: el triangle isòsceles i el 

rectangle,  les  estructures  materials  més  bàsiques  que  poden  existir.  Seguint 

aquest procés podem descompondre qualsevol cos. Però segurament t'hauràs 

adonat que falta alguna cosa, donat que per poder desfer un volum qualsevol en 

els triangles elementals abans hem de descompondre el cos en altres dels quals 

les  cares  es  pugin  triangular.  Existeixen  cossos  geomètrics  que  posseeixen 

aquesta propietat, els coneixes, Èudox?

ÈUDOX

Ara no hi caic.

SÒCRATES

Els poliedres.
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ÈUDOX

Oh, i tant!

III

SÒCRATES

En total són cinc: el tetraedre, el cub, l'icosaedre, l'octaedre i el dodecaedre. Les 

cares  d'aquests  cossos  es  poden  descompondre  en  triangles  isòsceles  i 

rectangles com ja he dit. Primer vegem com es descomponen i després ja ens 

fixarem en les seves propietats. Comencem per dibuixar-los aquí, perquè puguis 

entendre-ho millor. A veure, sí, el tetraedre, de quatre cares triangulars. Hem de 

traçar les tres altures de cada cara, ja saps, una recta perpendicular a la base que 

passi pel vèrtex oposat. Disculpa'm si els meus esquemes semblen gargots mal 

dibuixats,  però  amb  una  pobre  branca  és  el  màxim  que  puc  fer.  Algun  dia 

existiran mètodes més sofisticats per fer això, fins i tot en tres dimensions.

Triangle equilàter dividit en sis triangles 
rectangles rectangles.
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ÈUDOX

Sembla que parlis de màgia!

SÒCRATES

Amb la raó es pot aconseguir qualsevol cosa. Bé, però no ens distraiem. Com 

pots veure,  en total  obtenim sis  triangles rectangles,  que si  no em fallen les 

matemàtiques,  en  total,  comptant  totes  les  cares,  en  són  vint-i-quatre.  Ara 

continuem amb els altres.

Per descompondre l'octaedre i l'icosaedre haurem de fer el mateix procediment 

que amb el tetraedre, ja que totes tres figures tenen triangles equilàters com a 

cares. De l'octaedre, de vuit cares, n'obtenim quaranta-vuit triangles rectangles,

 i de l'icosaedre, que en té vint, cent vint.

Descomponem ara el cub, que té sis cares quadrades. Per fer-ho només hem de 

traçar les dues diagonals de cada cara. D'aquesta manera obtenim quatre 

triangles isòsceles per cara, o el que és el mateix, vint-i-sis en total. 

Octaedre descompost en triangles.
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IV

Ens falta triangular el dodecaedre, però aquest és diferent a la resta. Per tant, 

estudiem primer  els  quatre anteriors.  Aquests  quatre cossos representen els 

elements que altres pensadors han considerat com a estructures bàsiques de la 

matèria, tal com has estat d'acord amb mi abans, terra, aigua, aire i foc. Si has 

estat atent, t'hauràs fixat en el fet que el cub es diferencia dels altres tres cossos 

ja que d'ell obtenim triangles isòsceles, i no rectangles. Per tant, descomponent 

un cub, amb els triangles que obtenim, no podem crear cap altra figura. A més, 

el cub és la figura més estable i  sòlida de les quatre gràcies a la seva forma. 

Veritat?

ÈUDOX

Així és.

SÒCRATES

I  quin  és  l'element que no pot  transformar-se  en cap altre i  el  més estable? 

Digues, ho saps?

ÈUDOX

És la terra, sens dubte.

SÒCRATES

En efecte.

ÈUDOX

Però a què et  refereixes quan dius que el  cub, i  per tant la  terra,  no es pot 

transformar en els altres elements?
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SÒCRATES

Ets audaç. I també impacient. Per classificar els tres elements restants, s'ha de 

partir  del  raonament  següent:  quantes  menys  cares  tingui  un  poliedre,  més 

lleuger i volàtil és. D'aquesta manera, deduïm que el tetraedre, de quatre cares, 

correspon  al  foc,  l'element  més  volàtil;  l'octaedre,  de  vuit  cares,  a  l'aire;  i 

l'icosaedre, de vint cares, a l'aigua, l'element menys lleuger. Ara respondré la 

teva  pregunta  amb  un  exemple.  Si  tenim  un  icosaedre,  és  a  dir,  aigua,  i  el 

descomponem, n'obtenim cent vint triangles rectangles. Aquests triangles els 

podem tornar a reagrupar en tetraedres, octaedres o icosaedres. Si ho fem en 

tetraedres, n'obtindríem cinc. Fent aquestes equivalències, podem passar d'un 

element a un altre, sempre i quan es compleixi la conservació de la matèria, és a 

dir, dels triangles.

V

El  dodecaedre  és  diferent  a  la  resta.  Consta  de  dotze  cares  pentagonals.  El 

procediment per triangular-lo és semblant al del foc, l'aire i l'aigua. Primer s'ha 

de  dividir  cada  pentàgon  en  cinc  triangles  equilàters.  Un  cop  fet  això,  hem 

d'aplicar a cada triangle el mateix procés que a qualsevol triangle equilàter. Per 

cara obtenim trenta triangles, i en total tres-cents seixanta. Aquesta figura no 

pot representar cap dels quatre elements ja que no en queda cap. A la Terra.

Dodecaedre dividit en trenta triangles isosceles. 
Es  pot  obeservar  com  torna  a  aparèixer 
l'estrella de cinc puntes.



72

ÈUDOX

I a l'espai?

SÒCRATES

Bona pregunta. A l'espai és l'únic lloc on pot haver-hi un element desconegut 

per nosaltres, més perfecte que cap altre. Parlem de l'èter. Tot l'Univers, tret de 

la Terra, està constituït  d'aquest element incorrupte. D'altra banda, ha tingut 

una altra funció a l'espai que t'agradarà força. La vols saber?

ÈUDOX

M'impacienta saber-ho. Explica-m'ho.

SEGONA PART

SÒCRATES, DESPRÉS D'EXPOSAR LA TEORIA DELS POLIEDRES A ÈUDOX, 

EXPLICA LA SEVA COSMOLOGIA

VI

SÒCRATES

En  un  principi  existia  l'U  i  l'altre.  Res  mes.  No  sé  com,  però  aquestes  dues 

substàncies  es  van  barrejar  originant-ne  una  tercera.  I  que  es  va  acabant 

barrejant  amb  les  anteriors,  creant  la  quarta  substància.  Si  sumem  les 

substàncies, una, dues, tres i quatre, obtenim la dècada, el nombre més perfecte 

de tots els que existeixen. Per tant, sumant totes les substàncies s'obté la millor 

de les substàncies. Tot i la seva qualitat, era amorfa, sense cap encant. Per això 

el Demiürg, coneixedor de les Idees, les va voler imitar plasmant-la en la nova 

substància. Es va esmerar per fer el món més bell possible, el més harmònic, el 

més sorprenent.
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ÈUDOX

I com ho va fer?

SÒCRATES

Crec que de la següent manera. Primer va dividir la substància en dues parts. No 

sabia gaire bé com començar, però te'n recordes del dodecaedre? El va inspirar. 

I  llavors  va  agafar  una  de  les  meitats.  Saps  què  va  fer-ne?  L'esfera  de  les 

estrelles, la més alta de totes. És la que tanca i  delimita l'Univers i  en la qual 

resten les estrelles. Aquestes estan fixes en ella, girant sobre si mateixes. I el 

Demiürg, per fer-ho encara més bonic, va fer girar l'esfera. Veient l'espectacle 

que havia creat, que no crec que ni jo ni  cap home hauria pogut millorar, va 

decidir fer el mateix amb l'altra meitat. Aquest cop, va fer set planetes, els set 

que  coneixem,  i  els  va  disposar  en  set  òrbites  diferents.  I  al  centre,  per  no 

deixar-lo buit i poder fer moltes representacions de les Idees, va crear l'última 

esfera, la Terra. 

VII

Dels planetes, que ja sé que és el que t'interessa, en parlarem ara. No els va 

crear tots iguals, ni els va col·locar arbitràriament. Va fer ús de la raó i de les 

Idees i es va basar en dues escales matemàtiques. La primera, la que fa un mig, 

dos, quatre i vuit. La segona, la unitat, obtinguda de tres terços, nou i vint-i-set. I 

amb aquest criteri els va ordenar i determinar les seves distàncies relatives. A 

l'esfera set, Saturn. A la sis Júpiter, seguida de Mart a la número cinc. A la quarta 

va col·locar Mercuri, i a la tercera Venus. El Sol el va posar a la número dos, i a 

l'esfera més propera, la Lluna. A tots ells els va dotar de moviment fent-los girar 

en les seves òrbites al voltant de la Terra.

ÈUDOX

I la Terra estava quieta?
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SÒCRATES

Quieta com una roca. No li calia fer-la girar, ni donar-li cap suport per mantenir-la 

al centre. Si l'Univers era perfectament esfèric, cap a on podia caure? I jo crec, i 

suposo que tu també, que encara no ha caigut enlloc. Els que sí que giren, com 

ja hem dit, són els planetes. Tots ho fan amb un moviment uniforme, recorrent 

les seves òrbites perfectament circulars. El sentit i velocitat de gir no és igual en 

tots.  Aquest  depèn de l'astre i  la  distància.  El  Sol  i  la  Lluna comparteixen el 

mateix sentit, que és el contrari de la resta d'astres. Les velocitats depenen de la 

distància a la Terra. Els astres més propers són els més ràpids, i els més allunyats, 

els  més  lents.  Sembla  que  el  Sol,  la  Lluna,  Venus  i  Mercuri  comparteixen  la 

velocitat de gir.

VIII

De totes maneres t'he de dir, amic meu, que per algun fet que desconec alguns 

cops aquestes velocitats i sentits de gir són alterats, i per això, des de la Terra, 

veiem com s'aturen o fins i tot com viatgen enrera; i, per això, se'ls anomena 

planetes,  o  sigui,  vagabunds.  Potser  el  Demiürg  va  atorgar  algun  encant  als 

estels  que encara desconec.  Espero que part  de la  teva curiositat  hagi  estat 

satisfeta. Aquest pobre vell no et por dir gaire cosa més que no hagis descobert 

tu sol observant el cel. Ara ja me n'he d'anar, que és tard, i que per molta saviesa 

que es vulgui adquirir, amb la panxa buida poc hi podrem fer. Si algun cop més 

t'interessa parlar amb mi, ja saps on trobar-me.

ÈUDOX

Amb molt de gust et buscaré, i dubto que trigui gaire a fer-ho.

SÒCRATES

I jo et rebré. Ara, doncs, m'acomiado i et desitjo sort en la teva recerca.
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TERCERA PART

SÒCRATES, AL CAP D'UN TEMPS DE CONÈIXER I PARLAR AMB ÈUDOX, TORNA A 

TROBAR-SE AMB ELL PER DEBATRE SOBRE ELS ASTRES

IX

Ens tornem a veure, estimat Èudox. Quin dubte et ronda pel cap aquest cop?

ÈUDOX

Molts, però el que m'ha fet tornar a buscar-te no és nou.

SÒCRATES

I doncs, és sobre els planetes, que encara no et deixen dormir? M'entusiasma la 

teva curiositat.

ÈUDOX

Així és.

SÒCRATES

Què t'intriga aquest cop?

ÈUDOX

És sobre el que vas dir sobre la velocitat i els sentits dels planetes. En les meves 

observacions ja havia apreciat aquests canvis aparentment aleatoris. 
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SÒCRATES

Que diguis que són aparents em fa pensar que has trobat una explicació.

ÈUDOX

Podria dir-se que sí.

SÒCRATES

Esplèndit! Un mai deixa de sorprendre's. Meravella'm amb les teves conclusions.

X

ÈUDOX

Al principi no tenia clar per on començar, però a partir  del teu sistema m'ha 

semblat més fàcil. Com ja vas dir, els astres experimenten uns canvis de sentit i 

velocitat que no encaixen amb la teva cosmologia. He estat tot aquest temps 

observant els astres i fent càlculs. Amb la informació obtinguda he modificat el 

teu  sistema  perquè  s'ajusti  als  moviments  dels  planetes.  Com  ja  sabràs,  en 

ocasions aquests semblen aturar-se i fins i tot retrocedir durant uns dies. I  amb 

aquest sistema sembla que encaixa.

En el  nou sistema,  el  planetes  no segueixen les  esferes  que vau establir.  En 

aquest  tots  els  astres  giren  dictats  pels  moviments  de  més  d'una  esfera. 

D'aquesta manera, en ser un moviment combinat per diverses esferes es poden 

explicar  fenòmens  com  ara  les  retrogradacions.  Les  influències  sobre  els 

planetes no són constants i d'aquí en deriven els canvis de velocitat i sentit. No 

tots  el  cossos  celestes  experimenten  les  mateixes  variacions,  de  fet  això 

s'explica  amb el  raonament que no tots  els  planetes  són moguts pel  mateix 

nombre d'esferes. La Lluna i el Sol en tenen tres cadascun, els planetes quatre. 

Les estrelles tan sols en tenen una. És per això que són les més estables i no 
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sofreixen moviments inesperats. En total són vint-i-set esferes.

XI

La resta  és  tal  i  com em vas  explicar,  amb  la  Terra  al  centre,  immòbil,  i  les 

estrelles fixes a l'última esfera mòbil, rotant sobre el seu propi eix.

SÒCRATES

Sona interessant. I has arribat a aquestes conclusions en l'espai de temps que 

separa aquesta de l'última conversa?

ÈUDOX

Ho juro per Zeus! És vàlida la reforma, l'aproves?

SÒCRATES

Oh, no. Que no he de ser jo qui l'aprovi o no. Si vols que et sigui sincer, m'ha 

impressionat. La teva explicació em fa venir al cap la bella melodia kommos i el 

seu ball en cercles. És com si el Demiürg, coneixent aquest ball, l'ensenyés als 

planetes perquè el ballessin al voltant de la Terra dia rere dia, i nit rere nit.

* * *
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Comencem fixant-nos en la teoria dels poliedres. Hi podem començar a 

veure la gran influència pitagòrica que va rebre Plató. Perquè encara que 

sigui partidari de la idea que tot es basa en combinacions dels quatre 

elements , en el fons el que defensa és que tota la matèria és pot reduir 

als números, que no les essències que són les Idees que estàn en el seu 

propi món. Com en la teoria pitagòrica, quan parlem de números no ens 

referim concretament als nombres, sinó a punts. Punts que units entre 

ells donen lloc a la realitat que ens envolta. La raó que portà Aristocles a 

defensar una teoria com aquesta no la sabem. Podria ser que ho fes per la 

seva admiració pels postulats pitagòrics i a partir d'aquesta desenvolupés 

la seva pròpia. O que la inclogués per explicar les transformacions dels 

poliedres, permetent els canvis elementals entre l'aire, l'aigua i el foc. En 

aquest últim punt podem trobar similituds amb l'alquímia pel fet de poder 

passar d'un element a un altre a partir d'unes equivalències. En el cas 

que estudiem, com hem pogut veure, les transformacions es basaven en 

l'intercanvi de triangles.

Si ens fixem una mica més en els poliedres, veurem que per, molt antiga 

que sigui la teoria i que estigués basada pràcticament en el raonament a 

priori, no és tant diferent de les teories actuals reforçades, a diferència 

de  la  de  Plató,  per  l'experimentació.  D'entrada  aquesta  afirmació  pot 

semblar infundada, però si comencem a buscar similituds verem com no 

ho és. 

Per  començar,  tot  es  pot  reduir  a  punts.  Actualment  es  defensa 

l'existència de partícules sub-atòmiques, que a grosso modo es podrien 

identificar amb la idea de punt físic, que no matemàtic. 

Els punts formen triangles, per ser més precisos, dos tipus de triangles, 

rectangles i  isòsceles, que al seu torn s'agrupen en poliedres. Algunes 

partícules s'agrupen en àtoms, i aquests, en estructures més complexes 

anomenades mol·lècules.

Els  poliedres  constitueixen  els  quatre  elements,  que  en  combinar-se 

esdevenen la diversitat de la realitat, de la mateixa manera que ho fan les 

mol·lècules.
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Amb aquestes comparacions podem apreciar com la teoria dels poliedres 

és una mena de simplificació del sistema atòmic actual. En comptes de 

tenir un gran nombre de partícules, estructures atòmiques i mol·leculars 

tot es basa en unes poques figures geomètriques.

I no és l'única comparació amb la ciència actual que podem fer. Hi ha tres 

conceptes de la teoria física moderna que són comparables amb elements 

de  la  teoria  platònica.  El  primer  és  l'existència  de  constants.  Altres 

filòsofs, com els atomistes, ja havien postulat l'existència de partícules 

primàries deixant  de banda els  quatre elements.  Però cap d'ells  havia 

determinat ni unes mides ni unes estructures definides. Plató, en fer dels 

triangles  isòsceles  i  rectangles  l'estructura  bàsica  del  cosmos,  va 

determinar  uns  valors,  encara  que  no  numèricament,  sí 

proporcionalment, és a dir, la mida d'absolutament tot seria directament 

proporcional als costats dels triangles, per la qual cosa no notaríem la 

diferència. Si tot està constituït d'aquests triangles, tots han de mesurar 

el mateix per poder interactuar entre ells sense cap problema. Per tant, 

els costats d'aquests triangles, a part de ser les mesures més petites de 

l'Univers, no varien en el temps, dit d'una altra manera, són constants. 

En el  món podem trobar constants,  com ara la  constant  de gravitació 

universal  o  la  velocitat  de  la  llum  en  el  buit.  Aquestes  s'han  pogut 

descobrir a partir de l'observació i tenen un paper important en la ciència 

moderna.

El segon és referent a les lleis de conservació. La famosa primera llei de 

la  termodinàmica  “l'energia  ni  es  crea  ni  es  destrueix,  tan  sols  es 

transforma”  plasma  molt  bé  aquest  punt.  A  l'Univers  ens  trobem 

constantment amb aquests principis conservatius, i en la teoria polièdrica 

de Plató també. Com hem vist abans amb el símil amb l'alquímia, a les 

transformacions de poliedres, el nombre de triangles es manté. Mai se'n 

crea ni se'n destrueix cap en el procés. Per tant, el nombre de triangles al 

cosmos es conserva.

En tercer i últim lloc trobem les simetries, un altre tret característic del 

cosmos.  Podem trobar simetries en estructures cristal·lines,  als éssers 



80

vius,  en processos  físics  com ara les  ones que provoca una pedra en 

colpejar l'aigua... N'estem envoltats. Encara que pugui semblar que hi ha 

caos,  en  el  fons  existeix  una  harmonia  simètrica  com en  l'estructura 

atòmica. En el sistema de Plató aquesta simetria la podem trobar en els 

propis poliedres, figures geomètriques perfectament regulars.

Però  no  tan  sols  en  els  propis 

poliedres  es  reflecteixen  aquests 

tres  principis.  En  l'ordre 

cosmològic dels planetes també els 

trobem. La distribució dels astres 

és  simètrica,  amb  unes  òrbites 

perfectament  circulars.  Les 

velocitats són constants, no varien 

mai.  I  no  actua  cap  més  força 

sobre  els  planetes,  pel  que  es 

podria  dir  que  aquesta  és 

conservativa.

No obstant, un dels grans problemes de la teoria cosmològica de Plató 

resideix en aquesta afirmació. Les observacions no concordaven amb les 

seves  hipòtesis.  Alguna  cosa  fallava.  Èudox  va  voler  corregir  aquests 

desajustos,  les  anomenades  estacions  i  retrogradacions  dels  planetes, 

que  consisteixen  en  les  aparents  aturades  i  retrocessos  dels  planetes 

vistos des de la Terra, ja que no coincidien amb la realitat. I aparentment 

ho va fer amb la seva teoria de les vint-i-set esferes, afirmant que a cada 

astre el conduïa més d'una esfera. De totes maneres, no va deixar gaire 

clar en què consisteix aquesta combinació de moviments d'esferes que 

generaven  la  dels  planetes.  Tenint  en  compte  que  les  esferes  eren 

concebudes per Plató com zones i no recorreguts, una mena de capes de 

ceba concèntriques per on circulaven els astres, costa d'imaginar com 

més  d'una  d'aquestes  esferes  podien  dictar  els  moviments  astrals. 

Existeixen  diverses  possibilitats.  Una  podria  ser  que  les  esferes  que 

porten  els  planetes  giren  amb  una  velocitat  constant  mentre  que  les 

esferes  intermitges  acceleren  i  desacceleren.  Aquests  moviments 

Cosmologia de Plató
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crearien friccions entre les esferes que causarien variacions a les esferes 

portadores.  També  podria  ser  que  les  esferes  no  sofrissin  aquestes 

pertorbacions i mantinguessin una velocitat constant. En aquest cas, els 

planetes  canviarien  d'òrbites  periòdicament.  Per  possibilitar  això  no 

haurien d'existir fronteres físiques entre elles. Una manera d'entendre 

aquesta teoria seria imaginar-se l'Univers com un oceà d'èter. Les esferes 

serien com corrents  d'aigua i  els  límits  entre elles  tan sols  serien els 

canvis de velocitats del cinquè element. 
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Capítol XI

A R I S T Ò T I L
Ἀριστοτέλης 

El científic no estudia la naturalesa per la utilitat de fer-ho;
l'estudia perquè obté plaer, i obté plaer perquè la naturalesa és bella.

Poincaré

Per conèixer el següent filòsof del nostre viatge no ens caldrà canviar de 

segle, IV a.n.e. Ni tan sols de ciutat, ja que Aristòtil l'Estagirita, que rep 

el  seu  sobrenom  de  la  ciutat  on  va  néixer,  Estagira,  va  acudir  a 

l'Acadèmia  de  Plató,  a  Atenes,  per  continuar  el  seus  estudis,  ja  que 

provenia  d'una  important  família  de  metges.  Durant  la  seva  estada  a 

l'Acadèmia va començar a desenvolupar la seva pròpia filosofia basada en 

un  primer  moment  en  una  crítica  a  la  del  seu  mestre.  Aristòtil,  de 

naturalesa més aviat pràctica, trobava massa aspectes sense lligar en els 

escrits de Plató. A poc a poc es va anar allunyant de l'estil platònic de 

l'Acadèmia fins que finalment va abandonar la ciutat amb la mort del seu 

mentor, i no tornaria fins passats uns vint anys. Durant aquest temps va 

crear gran part de la seva obra, va col·laborar amb l'hel·lenització de part 

de l'Àsia Menor, es va casar en dues ocasions i va tenir dos fills, i tantes 

altres coses de les quals no parlarem. Finalment, de tornada a Atenes, va 

fundar  el  Liceu,  una  institució  pedagògica,  en  la  qual  va  acabar  de 

redactar els seus escrits.

Si  ens  centrem  en  el  tema  que  ens  interessa,  la  seva  cosmologia, 

trobarem que va acompanyada d'una física bastant elaborada. Aristòtil va 

fer una divisió del cosmos, el món supralunar i el món sublunar, que, com 

ja indica el nom de les regions, tenen la Lluna com frontera. En el món 

sublunar hi resta la Terra, i en el supralunar els astres. La física de què 

parlàvem s'ocupa del  moviments  del  món sublunar,  és  a  dir,  la  Terra. 

Aquesta  va  desenvolupar-la  basant-se  en  l'experiència  empírica,  tret 

propi de la ciència, i  que es contradiu amb la filosofia del seu mestre 

Plató,  que era partidari  de la  teoria que el  món físic no és la  realitat 
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verdadera,  i  per  tant,  la  via  per  conèixer  res.Per  explicar  el  món 

supralunar i els moviments que experimentaven els astres, naturalment, 

no va poder recórrer a l'experimentació pràctica degut a les limitacions 

tècniques  de l'època.  Per tant,  es  va  haver  basar en l'observació  dels 

astres i en la informació recopilada fins alhesores. Sabent això no resulta 

estrany que sigui la part de la seva filosofia més influenciada per altres 

filòsofs.  Així  doncs,  trobem  com  el  seu  model  planetari  és  bastant 

semblant  al  de  Plató  i  Èudox.  Bàsicament  es  va  limitar  a  explicar  el 

perquè dels moviments astrals i d'altres característiques seguint l'estil de 

la seva física i a afegir alguns canvis. 

L'escola d'Atenes, Rafael Sanzio

Plató i Aristòtil filosofant sobre la recerca de la veritat. Plató 
sosté  amb  la  mà  un  exemplar  de  la  seva  obra  Timeu  i 
apunta al cel amb el dit referint-se al món de les Idees. Per 
altra  banda,  el  seu  deixeble  porta  una  còpia  de  la  seva 
Ètica a Nicòmac i senyala el terra amb la mà oberta fent 
referència a la seva filosofia sobre el coneixement.
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* * *

Si posem atenció als nostres sentits i ens fixem en tot allò que ens envolta ens adonarem 

que existeix un ordre, una coherència entre totes les coses i esdeveniments existents, res 

no passa per què sí, i si així ens ho sembla és que no hi hem parat prou atenció. I com que 

al cosmos hi ha, evidentment, tot el que existeix, que fora d'ell no existeix res, ni tan sols 

el buit, per força l'Univers s'ha de regir per un ordre, que, en incloure'ns a nosaltres en ell, 

hem de poder ser capaços de descobrir i entendre.

I  per  fer-ho  hem  de  recórrer  als  sentits,  que  són  les  capacitats  que  ens  permeten 

relacionar-nos amb el món, entendre'l, i no a la raó aïllada de la realitat. Perquè per tal 

que existeixi  relació  entre el  subjecte i  l'objecte  cal  una relació  directa,  i  és  existir  al 

mateix món aquesta relació que ens uneix i no una altra. I és aquest món l'únic existent, i 

per conseqüència, d'ell n'hem d'extreure la veritat. I per tant, no és com Plató defensava, 

que existeixen dos móns, un d'Idees i un altre d'imatges de les Idees. Perquè per tal que 

això fos possible caldria, com ja hem vist, una relació entre subjecte i objecte. I no podria 

ser  de  cap  manera una Idea  o  qualsevol  altra  cosa  aquesta  relació,  ja  que hauria  de 

pertànyer a un món o un altre, i en cas que fos impropi d'ambdós però pertanyent a ells al 

mateix  temps,  caldrien  dos  ens  més,  una que  relacionés  el  món  de les  imatges  amb 

l'entitat relacionant i un altre que relacionés l'entitat relacionant amb el món de les Idees. 

I si fos així, caldrien quatre entitats més, i així successivament fins a l'infinit. I això no és 

possible, ja que la realitat és limitada i no infinita, el cosmos és finit i  tancat. Per tant 

només pot existir  un món: una realitat  dual,  com acabem de veure,  no seria viable. I 

aquest món que existeix és el físic, i no ens enganya, que és tal com és i com el percebem. 

I  aquest  món  físic  és  canviant,  així  ens  ho  indiquen  els  sentits,  doncs  els  canvis  que 

percebem són reals i no pures aparences com postulava Parmènides, i en el cas que tot 

fos una aparença no importaria, ja que tot es comportaria de la mateixa manera que si no 

ho fos, perquè seria l'única realitat existent. 

Aclarat  aquest  punt  podríem  caure  en  l'error  d'acceptar  com  a  vàlides  cosmologies 

escrites per altres filòsofs que partien de les mateixes conclusions: que tot correspon a 

un mateix món, el físic, i que per tant, és comprensible a partir dels sentits. Tales ho va fer 

determinant  l'aigua  com  arché;  Anaximandre  amb  el  seu  àpeiron  indeterminat; 
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Anaxímenes amb l'aire;  els  Pitagòrics  van voler  explicar  la  realitat  com una complexa 

entitat matemàtica; Heràclit amb el seu foc místic; Empèdocles amb els quatre elements; 

Anaxàgores amb les homeomeries; els Atomistes amb els àtoms; Plató amb la seva teoria 

dels poliedres. De totes aquestes, tan sols la de Tales, Anaxímenes i Empèdocles semblen 

basar-se en els sentits i l'experiència, la resta parteixen de deduccions obtingudes d'un 

raonament  basat  en  la  realitat  però  que  se  n'allunya  bastant.  I  d'aquestes  tres 

cosmologies,  de  Tales,  Anaxímenes  i  Empèdocles,  les  dues  primeres  presenten  el 

problema de com explicar que tot parteix d'una mateixa cosa, de com de la singularitat 

pot esdevenir la pluralitat, i de com d'una cosa en pot esdevenir el seu contrari, com ara 

el foc de l'aigua. Per tant la cosmologia més coherent sembla la d'Empèdocles, amb els 

quatre elements, foc, aire, aigua i terra, com a principi de tot.

No  obstant,  els  seus  raonaments  per  explicar  la  interacció  de  la  matèria  no  són  els 

correctes, que parteixen de la idea que els quatre elements en un principi restaven junts 

gràcies a l'Amor, i que una segona força externa, la Discòrdia els va separar tot seguit. I 

també raonava que només eren quatre els elements existents, quan en realitat en són 

cinc: foc, aire, aigua, terra i  el  cinquè, l'èter.  Aquest cinquè no conviu amb els quatre 

esmentats abans, i  les seves característiques s'allunyen bastant de la resta. Els quatre 

primers conformen el món sublunar, que abarca des del centre del cosmos, on reposa la 

Terra,  fins  a  la  Lluna,  i  l'èter  el  món  supralunar,  que  conforma  la  resta  del  cosmos, 

incloent la Lluna. Encara que parlem d'un món sublunar i un món supralunar no vol dir 

que distingim dos móns diferents  com ho feia  Plató,  sinó que les  característiques de 

cadascun són ben diferents.

El món supralunar, com hem vist anteriorment, es composa únicament d'èter, l'element 

més pur i incorruptible dels cinc. L'únic canvi a què està sotmès aquest element és al gir 

circular i uniforme, el moviment més perfecte de tot el cosmos, perquè perfecte és allò 

que és en acte pur i no té res en potència, per tant, que no experimenta canvi, perquè 

canviar significa perdre unes qualitats per obtenir-ne unes altres, i si quelcom és perfecte 

no té res a perdre i encara menys res a guanyar. I per això diem que el moviment circular 

és el moviment més perfecte de tots, ja que sempre es manté a la mateixa distància del 

seu centre i sempre acaba recorrent els mateixos punts. I aquest moviment tan perfecte i 

harmóniós és atorgat per  l'esfera exterior,  perfectament esfèrica,  com la  resta,  i  que 
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marca els límits del Univers, i per les esferes intermitges. L'esfera exterior és el motor 

principal del cosmos que subministra el moviment circular uniforme a la resta d'esferes, 

que en total en són cinquanta-sis. D'aquestes cinquanta-sis esferes, set porten un astre, 

ordenats de la  següent manera,  de més propera a més llunyana:  primer la  Lluna,  tot 

seguit els dos planetes interiors Mercuri i Venus, el Sol en quarta posició, i finalment els 

tres planetes restants Mart, Júpiter i Saturn. Per sobre de tots només queda l'esfera de 

les estrelles. Entre les cinquanta-sis esferes, n'hi ha algunes que es troben entre les que 

porten els planetes i que generen un moviment, també circular uniforme, però en sentint 

contrari al causat per l'esfera exterior. Aquest moviment provoca una petita distorsió al 

moviment  transmès  per  l'esfera  exterior  creant  així  pertorbacions  a  les  esferes 

portadores dels astres. De totes maneres, aquestes pertorbacions no s'han de confondre 

pas amb alguns cossos que es divisen puntualment al cel, els estels fugaços, que semblen 

no traçar  una ruta  fixa  i  que semblen caure  del  cel,  ja  que aquest  pertanyen al  món 

sublunar, de què tot seguit parlarem. 

A  difèrencia  del  món  supralunar,  el  món  sublunar  experimenta  molts  més  tipus  de 

moviments i canvis. Hi ha canvis substancials, quan se'n genera o es corromp la matèria, 

és a dir, quan neix i quan mor, com per exemple quan es genera una llavor i quan ens 

mengem  una  poma,  i  canvis  accidentals.  Els  accidentals  no  afecten  l'essència  de  la 

matèria són deguts d al moviment d'aquesta. Aquests moviments són: l'increment i  la 

disminució, quan la matèria varia en quantitat, com per exemple quan una poma creix; 

l'alteració,  quan les qualitats de la  matèria són alterades, com per exemple quan una 

poma canvia de color o es panseix; i els canvis de lloc: quan varia la posició de la matèria, 

com per exemple quan una poma cau de l'arbre i es desprèn d'aquest. No obstant, els 

quatre elements per si  mateixos estarien quiets i  separats entre ells,  ja  que cadascun 

tendeix a ocupar el seu lloc natural. Així, el foc, l'element més lleuger, tendeix a ocupar 

les  regions  del  món  sublunar  més  allunyades  del  centre,  l'aire  a  ocupar  aquells 

immediatament per sota el foc, seguida de l'aigua que ho fa encara més avall, i la terra, 

l'element més pesat, que tendeix a ocupar el centre del cosmos. Però degut a la fricció 

existent entre la frontera del món supralunar i el món sublunar els quatre elements són 

sotmesos a una força que els barreja. D'aquesta barreja concentrada al centre del cosmos 

en resulta la Terra, que és esfèrica i situada al centre de l'Univers, i tots els cossos que 

l'habiten.
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Ja hem vist quins tipus de moviments hi ha al món sublunar i perquè els quatre elements 

estan barrejats entre ells creant així totes les coses terrestres. Fixant-nos una mica més 

en els moviments que generen canvis de lloc, veurem que hi podem diferenciar dos tipus. 

Els naturals són rectilinis i finits i la seva direcció dependrà de la posició inicial respecte a 

la posició natural.  Així,  si  deixem caure una pedra veurem com cau cap abaix en línia 

recta, i si  encenem una foguera, com les flames intenten anar cap amunt. La resta de 

moviments  existents  són  violents  i  la  seva  finalitat  no  és  retornar  la  matèria  la  seva 

posició natural sinó qualsevol altrs. El seu causant, i per tant el seu motor, no és troba a la 

esfera exterior, sinó en un algún cos animal, és a dir, en tots aquells que gaudeixen de 

vida i llibertat de moviment. I per tant, no són moviments dels quals les causen s'hagin 

d'estudiar des de la física.

* * *

Com dèiem a la introducció i com hem pogut comprovar tot llegint el text 

anterior Aristòtil no va aportar res de nou quant a la forma i disposició 

del cosmos sinó que es va centrar a fer una cosa que no s'havia fet fins 

aleshores, trobar unes causes universals a tos els moviments existents 

(deixant de banda els violents), és a dir, a crear una física. 

El mètode que seguí Aristòtil per 

estudiar el món supralunar va ser 

el  deductiu,  és  a  dir,  a  partir 

d'uns postulats  inicials  obtinguts 

bàsicament  d'un  raonament  poc 

empíric deduir la resta. Avui dia 

la  ciència  continua  utilitzant 

aquest  mètode,  i  no  el  que  va 

iniciar  Aristòtil,  l'inductiu,  i  del 

qual  es  va  servir  per exposar la 

física  sublunar.  Parlem  de 

lmètode  hipotètico-deductiu,  que 

partint   d'una   hipòtesis   el  que

Visió  del  cosmos  d'Aristòtil.  Cinquanta-sis 
esferes,  set  de  les  quals  porten  un  planeta 
(semiesferes en la  imatge);  una,  les  estrelles 
(de  color  negre);  i  la  resta  transmeten  el 
moviment i el distorsionen (anells plans).
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busca és comprovar-la, o millor  dit,falsejar-la,  amb probes empíriques, o 

sigui,  casos  particulars.  D'aquesta  manera,  si  les  observacions  no 

contradiuen la hipòtesis, aquesta es vàlida i es generalitza. D'altre banda, 

si  realitat  i  raonament  no  coincideixen,  s'ha  de  modificar  l'hipòtesis 

inicial o tornar-la a elaborar. Tenim, per tant, una important aportació a 

la ciència, tot i que amb el cas d'aquesta física hi hagi gent a qui no s'ho 

sembli, pel fet que es coses que va escriure sobre els moviments semblen 

bastant obvies. Però és justament això uns dels trets importants dels seus 

escrits  sobre la  física.  És evident  que hi  ha coses que per naturalesa 

tendeixen a caure i d'altres que tendeixen a pujar. Però que sigui obvi no 

vol dir que sigui menyspreable i  que per tant no s'hagi de deixar per 

escrit. 

De  totes  maneres,  és  també  evident  que  la  seva  obra  no  està  lliure 

d'errors. La física que descrivia Aristòtil era qualitativa i no quantitativa, 

com  ho  és  la  actual.  Recordem  que  la  posició  natural  d'un  objecte 

depenia únicament de la seva composició i no de quantitats numèriques. 

En segon lloc, cal destacar la ingenuïtat amb la que pot ser considerada 

la física supralunar des d'un punta de vista modern. Tot i que en la física 

sublunar, com ja hem remarcat, va emprar el mètode inductiu, amb la 

referida  als  astres  va  continuar  utilitzant  la  deductiva,  com  els  seus 

predecessors  Plató  i  Èudox,  i  basant-se  únicament  en  el  sistemes 

d'aquests  que  no  eren  més  que  una  adaptació  de  les  rudimentàries 

observacions a models geomètrics. D'aquesta manera el que es feia era 

forçar la realitat a les teories i no al reves, com es faria actualment. Així, 

els conceptes de perfecció, eternitat i inmutabilitat, tan anforades en la 

cultura grega, continuaven tenint protagonisme en l'ambit físic, i que es 

veien  reforcades  per  l'imposiblitat  de  comprobarles  empiricament. 

L'Estaguirita va, per tant, considerar que la Terra i els seus voltants no 

compartien la mateixa naturalesa que els astres, i en conseqüència no va 

incloure aquesta última en els seus estudis de filosofia natural.

En ser una cosmologia basada en la de Plató i Èudox els problemes que 

aquestes  tenien  es  continuen  arrossegant,  principalment  el r eferent 

a les retrogradacions. L'explicació que va donar per aquest fet s'assembla
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a la d'Èudox, però donant-li més regularitat i més especificitat. Una altra 

possible descripció dels moviments astrals que va poder fer Aristòtil però 

que no s'inclou al text per les poques fonts que la recolzen és que la 

trajectòria que recorren els astres és espiroidal, és a dir, una combinació

de  moviment  circular  i 

moviment vertical, ascendent 

i  descendent.  Això  serviria 

per explicar les variacions de 

velocitats del astres així com 

el  perquè  de  les  diferents 

estacions  de  l'any  i  de  la 

durada  dels  dies  i  les  nits 

segons la posició del Sol.

Al cap de dos segles de la mort d'Aristòtil, un seguit d'astrònoms, d'entre 

els  quals  cal  destacar  la  figura  d'Hiparc  de  Nicea,  van  elaborar  un 

sistema planetari  basat en cercles,  i  no esferes,  per tal  d'eradicar els 

errors  d'observació  respecte  als  models  existents.  Molts  d'aquests 

documents  s'han  perdut  però  van  ser  recopilats  per  la  figura  que 

estudiarem en el següent capítol. Per tal de resumir i no explicar dues 

teories molt semblants, les presentarem juntes.

El  problema  de  les  retrogradacions  continuava 
sense tenir una solució satisfactòria
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Capítol XII

P T O L E M E U
Πτολεμαῖος

La ciència es compon d'errors, que al seu torn, són els passos cap a la veritat.
Jules Verne

Cinc  segles  haurien  de  pasar  des  de  la  mort  d'Aristòtil  perquè  algú 

s'atrevís a modificar la seva obra astral. Durant el segle II d.n.e. va néixer 

a Egipte Claudi Ptolemeu, posiblement a Alexandria, ciutat on va viure 

tota  la  seva  vida.  D'aquesta  manera  va  poder  tenir  accés  a  tota  la 

informació  recopilada  a  la  famosa  Biblioteca  d'Alexandria  en  la  qual 

segurament es basà gran part de la seva formació.

No és d'extranyar, doncs, que ens 

trobem davant d'un dels astrònoms 

i  geògrafs  més  importants  de 

l'època.  Va  redactar  una  extensa 

obra  sobre  els  moviments  dels 

astres,  de  la  qual  destaca 

l'Algamest com a una de les més 

importants. El seu nom original en 

grec  significava  La  recopilació 

matemàtica, que va ser modificat a 

La  més  gran recopilació. Aquesta 

va ser conservada durant segles en 

el mon islàmic sota la traducció de 

al-majisti,  que   segles  més   tard,

recuperada al llatí, va adoptar el nom pel qual esconeix avui en dia. En 

ella Ptolemeu pretenia descriure els moviments astrals així com donar 

una visió  global  del  cosmos  a  partir  de models  matemàtics  basats  en 

l'observació. Si a això li sumem que les seves teories s'ajustaven bastant 

a la realitat, el que tenim és una magnífica obra que va establir durant 

segles la veritat sobre el cel i els seus cossos i que no va ser substituïda 

fins al segle XVI d.n.e. per la teoria heliocèntrica de Copèrnic.

Antic gravat de l'interior de la gran Biblioteca 
d'Alexandria.



5G J Toomer (trs.), Ptolemy's Almagest (London, 1984), 

extret de http://ciencia.astroseti.org

Manuscrit de l'Algamest
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Abans  d'entrar  en  matèria  vegem  un  fragment  de  la  seva  obra, 

pertanyent a la introducció de l'Algamest:

Tractarem d'anotar tot el que creiem haver descobert fins al moment; ho farem de la 

manera més concisa possible i també perquè pugui ser seguit per aquells que ja han fet 

algun progrés en el camp. Per fer un tractament complet, disposarem en ordre tot el que 

sigui  útil  per  la  teoria  dels  cels  però,  per  evitar  que  sigui  massa  llarg,  simplement 

resumirem  el  que  ha  estat  establert  adequadament  pels  antics.  No  obstant  això,  els 

temes que no han estat tractats pels nostres predecessors, o que no ho han estat de la 

manera més útil, seran discutits en extens de la millor manera que puguem.5

 

El missatge de Ptolemeu el podem utilitzar també en la nostra recerca; 

encara no hem vist de quin model parteix, el d'Hiparc, però sí el que li 

serveix de base, el d'Aristòtil,  i  per tant quins eren els problemes que 

s'arrosegaven des del model de Plató i la modificació d'Èudox, ja que el 

de l'estagirita no deixava de ser el mateix que el d'aquests dos. Per tant, 

nosaltres també ens centrarem en aquests  aspectes,  i  veurem  com  va 

dirigir  els  seus  estudis  a  corregir  aquests  desajustos amb la realitat i

trobar  un  model  matemàtic  precís, 

és  a  dir,  amb  el  qual  es  pogués 

deduir  el  passat  i  predir  el  futur. 

Però  com  ja  hem  dit,  l'obra  de 

Ptolemeu  està  fonamentada  en  les 

matemàtiques  i  aquest  no  és  un 

aspecte  que  ens  interessi  gaire  en 

aquest moment, sinó que més aviat 

donarem els conecptes bàsics de les 

seves deduccions.

http://ciencia.astroseti.org/
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* * *

Ja fa més de cinc segles que Aristòtil va elaborar el seu sistema còsmic.  I és en aquest 

que s'han basat tot aquest temps els astrònoms i altres intel·lectuals per interpretar el cel 

i els cossos que en ell hi resten. Tot i que és un sistema clarament erroni per no ajustar-se 

amb la realitat, s'ha continuat utilitzant. Les observacions realitzades no quadren amb les 

esferes que va establir l'Estagirita. Una prova n'és el problema de les retrogradacions, 

que encara ningú no ha aconseguit resoldre satisfactòriament. Cal, per tant, una revisió al 

llibre del cel, i és a això a què he dedicat tant esforç. Sabem que Hiparc ja ho va intentar, 

però no va concloure la seva tasca. No obstant, és de la seva feina de la qual parteixo per 

reelaborar l'ordre celeste.

Comencem esmentant els postulats amb els quals estic d'acord i que es coneixen des de 

fa segles. En primer lloc, la Terra ocupa el centre de l'Univers perquè és allò més pesat 

que existeix, i per tant ha d'ocupar aquest lloc per força. En conseqüència, en tendir a 

ocupar el centre del cosmos, adquireix forma esfèrica. També és inamovible, i  això ho 

podem comprovar en observar que tot el que reposa en la seva superfície no surt volant, i 

és extremadament petita en comparació  amb l'Univers.  De la  mateixa  manera que la 

Terra és esfèrica, també ho és el cel. Aquest és finit i està tancat per la bòveda de les 

estrelles, que gira respecte a un eix fix entorn de la Terra amb una velocitat constant. 

També són circulars i constants la resta de moviments dels planetes. Però no com descriu 

Aristòtil  en la  seva obra,  determinats  per  esferes  que giren amb velocitats  constants 

entorn la Terra, que és en aquest punt on divergeix-ho, sinó per cercles, que combinant 

els seus moviments aconsegueixen donar solució al problema de les retrogradacions.

Així doncs, procedeixo a explicar en què consisteix aquest sistema. Comencem pel Sol ja 

que és qui presenta l'exposició més senzilla. Aparentment el recorregut que fa aquest no 

és perfectament circular, sinó que s'assembla més a una el·lipse. I com ja hem dit tots els 

moviments  astrals  són  circulars  sense  excepció.  Per  tant  és  un  error,  però  no 

d'observació, sinó d'interpretació. Si no la veiem circular és perquè no l'observem des del 

seu centre. És a dir, la Terra no coincideix amb el centre de l'òrbita solar, ja que aquest 

està desplaçat. La Lluna presenta una explicació semblant, exceptuant que la seva òrbita 

sí es concèntrica.



93

Els  moviments  dels  planetes  són més complexos,  i  per  explicar-vos-els  cal  diferenciar 

prèviament entre  tres  tipus de  cercles:  els  epicicles,  les  deferents,  i  els  equants,  que 

interactuant entre ells descriuen els moviments planetaris. El cercles epicicles són els que 

porten els astres, que els recorren traçant el seu radi. Al mateix temps que el planeta fa 

aquest  recorregut,  els  centres  d'aquests  cercles  tracen  un  altre  radi,  el  de  la 

circumferència deferent. Aquestes, a diferència que en el cas del Sol, són concèntriques, 

compartint  el  seu centre  amb el  de  la  Terra.  Seguint  aquest  mètode,  la  velocitat  del 

planeta respecte al centre de la deferent no és constant, però sí que ho és respecte un 

altre cercle, l'equant. Per tant, les dues primeres circumferències, l'epicicle i la deferent, 

s'ocupen del recorregut del planeta mentre que l'equant, de la velocitat. Finalment, el 

sentit de gir de tots els cercles és d'oest a est.

L'anterior  sistema  soluciona  el  problema  de  les  retrogradacions.  Aquest  indica  que 

aparentment els planetes no mantenen una velocitat i sentit constants, sinó que semblen 

desaccelerar fins a aturar-se, retrocedir per tornar a perdre tota la seva velocitat i acabar 

accelerant  reprenent  així  el  seu  sentit  original.  De  la  combinació  dels  epicicles  i  les 

deferents en el moviment del planeta en deriven uns bucles. És també per això que la 

seva brillantor és variable, perquè la seva distància de la Terra també ho és. Però des de la 

terra ferma no veiem aquests bucles, ja que veiem els astres pràcticament des del mateix 

pla en que es mouen. Per tant, el que observem és, efectivament, com el pleneta avança 

en un sentit mentre es va aturant i retrocedint cíclicament.

No obstant, no tots els planetes segueixen exactament aquest procés. És aplicable a tots 

ells menys a Mercuri. Aquest necesita d'un cercle més, també excèntric. Per aquest hi 

circula la deferent corresponent al planeta en sentit contrari al de la resta de cercles, és a 

dir, d'est a oest.

* * *
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Acabem  de  veure  com  per  primer  cop  primer  s'intentà  elaborar  un 

sistema  predictiu  que  fugís  de  les  perfeccions  de  la  geometria, 

exactament  de  la  de  l'esfera  i  el  cercle.  Tot  i  que Ptolomeu continuà 

utilitzant aquest últims, ho fa d'una manera una mica forçada, com si 

d'una mena de preludi del pas de la astronomia geomètrica a la física es 

tractés. Aquest fet el notem notablement en el primer planeta, Mercuri, 

en atorgar-li una tercera circumferència per explicar el seu moviment.

Per  tant,  veiem  un  allunyament 

de  la  perfecció  del  cosmos 

Aristotèlic,  on  totes  les  esferes 

giren  harmònicament  només 

sobre el seu propi eix. Una altre 

tret  que  indica  que  el  sistema 

està  forçat  a  funcionar  és  el 

referent a la velocitat dels astres. 

De totes maneres no se li han d'adjudicar totes les medalles a Ptolomeu, 

que com ja hem anat dient va partir de teories ja existents. De la que rep 

més influencia i  que ja em esmentat és de la que va elaborar Hiparc. 

Aquest va idear el sistema de epicicles i deferents. Precisament la teoria 

sobre  el  Sol  i  la  Lluna  són  quasi  idèntiques  a  la  d'aquest  astrònom. 

Segurament una de les raons que faci que això sigui així és que en el fons 

per aquests dos astres poc importa des de quin punta de vista s'analitzin. 

Tant  en  el  geocèntric  com en  el  heliocèntric  la  relació  entre  els  tres 

cossos seria la mateixa, el problema, com ja hem comprovat, es trobava 

en els cinc planetes. 

Encara  que  la  cosmologia  Ptolemaica  pugui 

correspondre's  millor  amb  la  realitat  que 

l'aristotèlica,  no  sembla  tan  científicament 

correcta  perquè  manca  d'unes  causes  que 

expliquin els efectes. Tan sols es limita a trobar 

uns  processos  que  s'ajustin  a  les  observacions. 

Així, en el cosmos d'Aristòtil trobem una lògica en

Solució real  a les  retrogradacions a la qual 
Ptolomeu no va arribar.

Recorregut  bucloidal  dels 
planetes.
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el  fet  que  les  esferes  tinguin  el  seu centre  en  la  Terra,  el  centre  de 

l'Univers. I que per tant, si giren, ho facin sobre aquest centre existent 

físicament.  En  canvi  en  el  de  Ptolemeu  cap  raonament  explica  ni  la 

naturalesa dels epicicles i la resta de cercles ni dels seus centres. 

Finalment,  un  altre  problema  afecta  aquesta  teoria.  Els  mateixos 

moviments que s'hi descriuen es poden aconseguir amb un sistema de 

deferents  excèntriques.  Aquestes  traçarien la  trajectòria  dels  planetes 

directament,  sense  cap  mena  d'intermediaris.  Que  existeixi  una 

equivalència no presenta cap problema des d'un punt de vista matemàtic, 

però sí físic. De causes n'hi ha d'haver una, no en poden existir dues al 

mateix temps i des del punt de vista del mètode científic, que es regeix 

pel principi d'economia de les hipòtesis.

Sistema Ptolemaic. Els moviments dels planetes es deuen a la 
combinació dels epicicles i les deferents.
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Mai no volen alçar els ulls d'aquelles pàgines,
com si el gran llibre de l'Univers hagués estat 

escrit perquè no el llegís ningú més que 
Aristòtil i els ulls d'aquest estiguessin 

destinats a veure-hi per tota la posteritat.

Gaileu Galilei

Φ
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3 Repàs històric de l'animació

Fins al infinit, i més enllà!

Buzz Lightyear

Segurament haureu vist dibuixos animats més d'un cop. Veure plasmada 

la fantasia creada en la ment de l'autor a la pantalla i en ple moviment és 

meravellós. Com ho fan? Fem un petit repàs a la història de l'animació 

per trobar-ne les respostes.

Podria dir-se que tot va començar a Anglaterra l'any 1824 a mans de John 

Ayrton Paris.  Ayrton va  voler  demostrar  al  Reial  Col·legi  de Físics  de 

Londres (RCFL) el principi de persistència retinal. Per fer-ho va inventar 

el  taumatrop,  que  consisteix  únicament  en  un  disc  amb  dos  dibuixos 

complementaris entre ells, un a cada cara, i un cordill a cada extrem. El 

senzill instrument mostrava el seu encant en girar les cares ràpidament 

amb l'ajut  dels  cordills  fent  que  les  imatges  s'alternessin  a  una  gran 

velocitat.  En aquest cas, els dibuixos del  disc consistien en una gàbia 

buida i un ocell. Quan es feia anar es creava la il·lusió: l'ocell deixava de 

ser lliure i  passava a estar engabiat.  L'invent no es va quedar en una 

simple anècdota als tribunals de la RCFL i de seguida va estendre's per 

tot el país.  També  van néixer nous  instruments  capaços de donar vida a

imatges estàtiques com ara el zoòtrop, un cilindre 

amb  dibuixos  a  les  parets  interiors  i  petites 

ranures per on poder veure-les, que podia executar 

un  petit  cicle  de  moviment;  el  praxiniscopi,  una 

millora  de  l'anterior  que  utilitzava  miralls  per 

aprofitar-ne millor la llum o el mutascopi, basat en 

el típic joc de dibuixar gargots en el marge d'una 

llibreta per tal que cobrin vida quan les fem passar 

molt depressa. Zoòtrop
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La tècnica es va continuar perfeccionant i els cicles de moviment cada 

cop  eren  més  detallats  i  extensos.  Amb  l'arribada  del  cinema,  que 

utilitzava  el  mateix  principi  de  l'animació  però  emprant  fotografies  o 

fotogrames  en  comptes  de  dibuixos,  van  néixer  també  els  primers 

curtmetratges animats. D'ençà això, la resta és història. Segle XX, època 

de grans canvis i a una velocitat estrepitosa. 

Parlàvem  d'un  mateix  principi.  Però  quin?  Ja  hem  dit  que  Ayrton  va 

presentar el seu invent per demostrar el principi de persistència retinal. 

Aquest defensa que quan veiem una imatge, aquesta queda gravada a la 

retina aproximadament una dècima de segon. D'aquesta manera en veure 

una successió d'imatges coherents a gran velocitat percebem l'efecte de 

moviment. Encara que això va ser acceptat a l'època i que la RCFL va 

acabar donant-li la raó, no és cert. En realitat, és el cervell l'encarregat 

de crear aquest efecte i no l'ull. I endinsar-se en temes neurològics sense 

perdre's en l'intent no és gens fàcil, així que millor que deixem aquest 

tema  als  experts  i  ens  conformem  amb  dir  que  la  facultat  cognitiva 

encarregada  d'aquesta  tasca  és  la  que  coneixem  com  a  memòria 

inmediata. De totes maneres, encara que no podem explicar com es crea 

la  sensació  de  moviment  en el  nostre  cap,  sí  que podem definir  com 

aconseguir tal efecte. Segurament ja ho haureu deduït amb la descripció 

del  funcionament  del  taumatrop.  De  totes  maneres,  fem  una  pausa  , 

aclarim el que hem vist fins ara i matem una mica el gat.

• Per  començar  a  fer  una  animació,  a  part  d'una  idea,  el  que 

necessitem és un medi on plasmar les imatges, como ara fulls de 

paper.

• Els dibuixos han de tenir una coherència entre ells, un nexe que els 

uneixi. Per exemple, si volem aconseguir l'efecte d'una pilota caient 

en 500 fotogrames, haurem de dibuixar una pilota en tots els marcs 

i  en els  primers la  pilota més amunt que en els  últims.  Així,  no 

tindria  sentit  dibuixar un porc o cualsevol  altre  cosa en un dels 

fotogrames ni tampoc posar la pilota al marc 100 més avall que al 

300.
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• La successió de les imatges a una certa velocitat crea l'efecte de 

moviment.

• La  qualitat  de  l'animació  dependrà  en  gran  part  del  número 

d'imatges per segon que es mostrin. Els humans percebem l'efecte 

de moviment fluid al voltant dels 7 fotogrames per segon (fps). 

• El substantiu  animació prové del verb animar. Ambdues paraules, 

en  algunes  de  les  seves  accepcions,  fan  referència  a  donar 

moviment o vida a objectes inanimats. I si busquem l'origen de les 

paraules, veurem que guarden una relació amb el substantiu ànima. 

És a dir, que animar es podria entendre com atorgar-li una ànima a 

allò que no en té, donar-li vida.

Ara que ja tenim una mica més clar com 

va sorgir l'animació clàssica en els seus 

inicis  passem a  centrar-nos  més  en  el 

que  veritablement  ens  interessa: 

l'animació  per  ordinador.  Podríem  dir 

que la culpable de tot plegat va ser Tron 

(1982),   la  primera   pel·lícula  que  va 

emprar l'animació digital. El film no va 

ser  gran  cosa  respecte  l'animació  3D,

però  va  iniciar  un  nou  gènere.  Des  d'aquest  moment,  a  diverses 

pel·lícules taquilleres, com Terminator 2 (1991) o Jurasic Park 2 (1993), 

els efectes i escenes generades per ordinador van començar a utilitzar-se 

cada cop més. Però l'ús de l'animació que hi podem trobar no és encara el 

que ens interessa. Podríem apropar-nos-hi més si busquéssim en obres de 

Disney com ara La Bella i la Bèstia (1991), on trobem l'escena del ball, o 

El Rei Lleó (1995) amb la famosa estampida on Simba perd el seu pare. 

Però on realment trobarem les bases de l'animació 3D per ordinador serà 

amb l'arribada de Pixar de la mà del geni i gurú Steve Jobs. Si heu vist 

cap  llargmetratge  de  la  companyia  segurament  us  haureu  fixat  en  la 

simpàtica  làmpada  que  apareix  al  començament  de  totes  les  seves 

pel·lícules. Coneguda com Luxo Jr., va ser la protagonista dels que podem 

considerar  com els  primers  curts  realitzats  íntegrament  per  animació 

Tron, la primera pel·lícula en incloure 
animació digital.
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digital.  Els  estudis  Pixar van continuar creant  petites animacions,  fins 

que al 1998 van fer el salt a la pantalla gran amb l'estrena del primer 

llargmetratge d'animació 3D de la història, Toy Story, la qual va resultar 

tot un èxit i va demostrar un cop més que l'animació no és tan sols cosa 

de nens. Si mirem d'ençà al present no deixarem de veure grans èxits i 

nous estudis dedicats a aquest tipus d'animació. 

La progressiva millora dels ordinadors 

i dels programes informàtics dedicats 

a  l'àrea  estan  fent  que  el  nivell  de 

realisme i  qualitat  de  les  animacions 

millori  a  pas de gegant.  Avui  en dia, 

amb un ordinador a nivell d'usuari, un 

programa  d'animació  i  ganes, 

qualsevol pot fer animacions senzilles 

o fins i tot meravelles si es té traça i 

paciència. Qué dirien els antics filòsofs 

si  aixequessin  el  cap  i  es  trobessin 

amb aquest món de bits i polígons on 

es  pot  representar  gairebé  qualsevol 

cosa imaginable?Woody i Buzz Lightyear, protagonistes 
de Toy Story
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BLOC 2

4 ANIMACIONS 3D
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 Llums, cameres, renderització!

M'ho van explicar i ho vaig oblidar. Ho vaig veure i ho vaig entendre. Ho vaig fer i ho vaig aprendre.

Confuci

0 Conceptes bàsics

El primer que s'ha de fer quan es vol començar a fer animacions 3D és, 

donat  per  fet  que  ja  es  disposi  d'un  ordinador  capacitat  per  fer-ho, 

aconseguir un programa informàtic específic d'aquesta tasca. Existeix un 

gran  ventall  de  possibilitats  on  poder  triar:  Blender,  3D  Studio  Max, 

Maya, 3D Impact!... Hem de triar el que més ens convingui per les causes 

que siguin. Alguns dels motius que poden acabar per determinant quin 

escollirem  poden  ser  les  possibilitats  d'adquirir-lo,  la  facilitat 

d'aconseguir tutorials o ajuda sobre el seu funcionament, que el nostre 

ordinador sigui adient per treballar-hi o simplement que ens agradi més 

que els altres.

Un  cop  hem  escollit  i  instal·lat  a  l'ordinador  el  software  escollit,  en 

aquest cas el 3D Studio Max 9, ens hem d'habituar-hi i fer-nos amb les 

eines  i  conceptes  més  bàsics  que ens  serviran i  caldran conèixer  per 

poder  dur  a  terme  satisfactòriament  la  nostra  tasca.  Per  fer-ho  és 

convenient fer-se amb un tutorial de nivell bàsic i anar provant el que 

t'indica:  fer  coses  molt  primàries,  com  crear  figures  primitives  i 

modificar-les,  fer  petites  animacions...  És  aconsellable  fer-ho  així  i 

adquirir una agilitat notable en les tasques més elementals per no tenir 

problemes  més  endavant  amb  coses  realment  senzilles  però  que 

desconeixem.  També  es  recomanable  tenir  una  certa  agilitat  amb 

l'anglès, al menys a l'hora de llegir-lo, ja que quasi tota la informació, o al 

menys la mes útil, relacionada amb el món de la informàtica sol estar en 

aquesta llengua.
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Com  hem  dit  abans,  s'ha  de  tenir  una  base  sòlida  i  conèixer  alguns 

conceptes i eines relacionats amb l'animació 3D. A continuació en veurem 

quins són i més endavant ens centrarem la seva utilització. 

• Bolean: geometries creades a partir de dues o més geometries per 

diferents  mètodes,  com  poden  ser  la  unió,  la  intersecció  o 

l'extracció.

• Cameras:  actuen  com  a  visors  mòbils  que  es  poden  moure  per 

l'escena  lliurement  i  als  quals  se'ls  pot  atorgar  una  ruta 

predeterminada per tal que la segueixin durant l'animació.

• CGI  (Computer  Generated  Images  o  imatges  generades  per 

ordinador): com el seu nom indica, totes aquelles imatges o gràfics 

creats amb un ordinador.

• Escena:  lloc  tridimensional  on  es  representen  els  objectes  i  on 

transcorre l'acció de l'animació.

• FPS:  Frames  Per  Second  o  imatges  per  segon.  Gran  part  de  la 

qualitat del vídeo dependrà del número d'imatges que es mostrin 

per  unitat  de  temps.  Aquest  paràmetre  s'escollirà  la  majoria  de 

vegades depenent de la velocitat de refresc de la pantalla.

• Frame: imatge o captura d'una escena.

• Geometries: terme que s'utilitza per referir-se als cossos que tenen 

volum.

• Gizmo:  objectes  de  recolzament  que  ajuden  el  dissenyador  a 

entendre  millor  l'escena i  a  fer  algunes  modificacions  o  efectes, 

com moure, rotar, escalar o crear efectes de boira.

• Grid:  quadricula  de  línies  que  defineixen  un  pla.  Ajuden  a 

determinar l'escala del objecte amb el qual es treballa.

• Keyframes:  frames  claus.  Són  els  frames  que  es  modifiquen 

manualment. El conjunt de frames entre dos keyframes es generarà 

automaticàment  creant  l'efecte  harmoniós  de  pas  del  primer  al 

segon.

• Llums: són les encarregades de crear els efectes de llum i ombres.

• Mapa  de  textures:  imatges  que  s'utilitzen  per  donar  a  les 

geometries un efecte de realitat. Les imatges poden obtenir-se de 

diverses maneres: poden venir de sèrie amb el programa, es poden 
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buscar per Internet, aconseguir-les un mateix dibuixant-les o amb 

una càmera de fotos...

• Materials: semblants a les textures però atorguen més realitat ja 

que imiten altres propietats com la textura, la reflexió o la porositat 

d'un material como ara la fusta o l'aigua.

• Modificadors:  efectes  que  poden  modificar  geometries,  splines, 

gizmos i d'altres. N'hi ha de molts tipus i gràcies a aquests es pot 

aconseguir qualsevol forma o efecte desitjat.

• Moure, rotar i escalar: podriem dir que són els tres modificadors 

més sencills  i  elementals,  que fan,  com indiquen els  seus noms, 

moure o rotar-lo en l'espai, o escalar la seva mida.

• Poligon:  figura  bàsica  de  2D.  Encara  que  les  més  senzilles  i 

elementals  són  els  de  tres  costats,  se  sol  parlar  de  parelles  de 

polígons asolapats, és a dir, quatre costats, com si només en fos un.

• Preview: captura o imatge de l'escena abans de ser renderitzada o 

renderització a baixa qualitat per fer-se una idea de com quedarà 

un cop finalitzada.

• Primitives: geometries bàsiques que el programa ja porta de sèrie i 

que es poden crear sense aplicar cap modificador, com ara l'esfera, 

el cub o el cilindre.

• Refresh rate o velocitat de refresc: nombre de cops que s'emet una 

imatge per unitat de temps, normalment segons. Les unitats amb 

que es mesura són els Hertz (Hz) o cicles per segon. Els més usuals 

són 50 Hz (sistema PAL) i 60 Hz (sistema NTSC).

• Scipts:  petits  programes escrits  en un llenguatge d'alt  nivell  per 

donar ordres a un altre programa. Normalment aquestes ordres es 

podrien  fer  manualment,  però  l'script  facilita  i  escurça  molt  la 

tasca.

• Sistema  de  coordenades  de  referència:  element  del  sistema  de 

coordenada que es pren com a referència, representat amb el punt 

(0,0,0).  Aquest  pot  ser  tant  un  punt  imaginari  com  un  objecte 

qualsevol de l'escena.

• Sistema de coordenades: eix imaginari XYZ que estableix les tres 

dimensions  de  l'escena.  El  pla  XY,  o  qualsevol  altre  amb  què 

s'estigui treballant, se sol representar en el viewport amb una grid.
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• Sistema de partícules: elements que permeten generar i controlar 

un gran nombre de petits objectes en l'animació. Es solen utilitzar 

per crear efectes com la pluja, el foc o la sang.

• Space  warps:  eines  que  recreen  el  que  serien  les  forces  en  la 

realitat i que permeten crear algunes interaccions entre objectes.

• Spline:  línia,  corba o no,  que està  definida a través  d'uns punts 

modificables.

• Storyboard:  sèrie  de  dibuixos  esquemàtics  que  es  fan  abans  de 

l'animació o gravació per tenir una idea més clara de com quedarà 

tot.

• Timeline: barra de temps on aniran distribuïts els frames.

• Viewport: finestra o visor de treball on veurem l'escena amb què 

treballem sense renderitzar. Podem escollir entre diferentes vistes, 

com front  (des  de  davant),  top  (des  d'amunt),  perspective  (amb 

perspectiva), isometric, camera (si en tenim alguna en escena)...
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1 Procés d'animació 3D

1.0 Projecte

Aquest  és  el  primer  pas  que  s'ha  de  realitzar  en  l'elaboració  d'una 

animació.  Un  cop  tenim  la  idea  del  que  volem  aconseguir  l'hem  de 

plasmar de  forma esquemàtica.  Normalment  aquest  procés és  fa  amb 

llapis sobre paper en l'anomenat storyboard. Aquests solen tenir forma de 

còmic, amb unes vinyetes numerades representant els keyframes. En el 

nostre  cas,  com que  les  animacions  en  si  són  bastant  simples,  estan 

limitats a dibuixos esquemàtics de les cosmologies. En aquest pas també 

és  convenient  decidir  quina  serà  la  durada  de  l'animació  i  de  cada 

escena.  Però  no  deixa  de  ser  un  esboç.  Si  durant  l'elaboració  de 

l'animació truquen a la porta noves idees enriquidores s'ha de deixar lloc 

i incloure-les.

! Com  a  annex  podreu  trobar  un  dossier  que  conté  els 

storyboards emprats per les animacions de les cosmologies

1.1 Modelatge i animació

1.1.0 Introducció

Un cop ja tenim clar el  que farem, hem de modelar els elements que 

formaran  part  de  l'animació.  Hi  ha  moltes  maneres  d'aconseguir  un 

mateix objectiu. És important escollir la més senzilla per motius de temps 

i  per  facilitar  els  calculs  al  ordinador  alhora  de  realitzar  les 

renderitzacions.  Em d'aconseguir que cada frame el  renderitci  amb el 

menys temps posible. Un mateix efecte aconseguit de maneres diferents 

pot fer variar el temps de renderitzat d'una imatge alguns segons. Pot 

semblar poc, però si tenim en compte que els videos en solen tenir milers 

de frames les diferencies s'accentuen. Podem passar d'un render d'unes 

poques hores a un de més d'un dia.  A continuació veurem com s'han 

elaborat els  elements més importants i  significatius de les animacions 

d'una manera àgil i senzilla. Per fer-ho explicaré com a exemple quatre 

les  cosmologies  i  alguns  trets  generals.  Però  no  oblidem el  que  són, 

animacions, i per tan només veient-les es poden apreciar al cent per cent.
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1.1.1 Materials

Els materials són els encarregats de donar 

l'aspecte  final  als  objectes.  Podríem 

entendre'ls com una mena de pintura que 

apliquem a les geometries per tal d'obtenir 

un  aspecte  més  creïble  o  coherent  amb 

l'escena. Són fins i tot més importants que 

el  mateix  modelatge,  ja  que  encara  que 

aquest  sigui  brillant,  si  les  textures  no 

estan  al  nivell,  la  qualitat  del  treball 

empitjora  dràsticament.  El  cas  contrari 

també es dóna. Unes bones textures poden 

fer  que  un  entorn  de  poc  polígons 

aconsegueixi un nivell de realisme bastant 

alt. 

Un exemple és el videojoc Shenmue, on amb un baix nivell poligonal i 

unes textures excel·lents l'efecte d'immersió és bastant elevat, fins i tot 

avui en dia tenint en compte que es va començar a crear el 1998.

Per fer-les el primer que s'ha de fer es escollir una base, com si fos la 

matèria prima sobre la qual treballarem. N'hi ha de diferents tipus, com 

la standard, sense gaires característiques en especial; raytrace, per crear 

superfícies reflectants;  multi/sub object,  per a objectes que necessiten 

més d'un material;  ink'n'paint,  efecte semblant a l'efecte shell  shading 

que consisteix a imitar l'estil del dibuix animat... 

Un  cop  escollida  la  base  la  podem 

modificar  fins  a  aconseguir  l'acabat 

desitjat. Per fer-ho disposem d'un ampli 

ventall de possibilitats, com determinar 

el  nivell  d'opacitat,  de  lluminositat,  de 

reflexió, de rugositat, poder  afegir-li un 

mapa de bits.

Editor de materials

Shenmue
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1.1.2 Sistemes de partícules

Aquesta  eina  és  molt  útil  per  representar  esdeveniments  on  molts 

objectes  que  pertanyen  a  un  grup  més  gran  han  de  fer  alguna  cosa 

semblant individualment, com gotes d'aigua en una pluja, trets de pistola, 

bafarades  de  fum...  El  que  he  utilitzat  al  meu  treball  han  estat 

bàsicament  els  de  tipus  PF  Source  per  les  grans  possibilitats  que 

presenta. D'entrada pot espantar una mica treballar amb un, sobretot el 

primer cop que s'obre la finestra d'events. Però un cop s'aprèn a utilitzar-

la és realment útil.

Consisteix en una finestra on es pot 

determinar el nombre de partícules 

que  crearà,  entre  quin  marge  de 

temps ho farà,  sobre  quin  objecte, 

quines  forces  actuaran sobre elles, 

etc.  Per  exemple,  per  foc  podem 

crear  una  esfera  i  modificar  el 

sistema  de  partícules  perquè 

aquesta sigui l'emissora. Per recrear 

la  naturalesa  imprevisible  del  foc 

podem crear un space warp de tipus 

vent  amb turbulències  que  atregui 

les  partícules.  Així  aquestes 

acudiran  al  focus  del  vent  d'una 

manera desordenada. Per fer que la 

flama esfaci més petita com si realment s'estigues consumint apliquem 

un escalador, que fa que a mida que passi el temps les partícules vagin 

modificant la seva mida, en aquest cop fent-se petites. Per fer que acabin 

desapareixent  apliquem  un  age  test,  que  calcula  el  temps  de  cada 

partícula i a partir de certa edat fa que canviïn d'event. En aquest cas, el 

següent  event  seria  ser  eliminat.  Finalment  apliquem  una  material 

dinàmic al  sistema perquè a mida que passi  el  tems també ho faci  el 

color, com en una flama de veritat.

Editor d'events
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1.1.3 Càmeres

Possiblement un dels elements més difícils de dominar. L'escena pot ser 

sublim que si les cameras no ajuden a introduir-se en ella d'una manera 

natural i amena el resultat final pot ser nefast. De la mateixa manera que 

passa amb un rodatge a la vida real, aquestes han d'ajudar a l'espectador 

a situar-se en l'escena però sense arribar a marejar-lo ni a incomodar-lo 

amb plans massa curts o llargs. En animació 3D existeix l'avantatge que 

es  poden  situar  les  càmeres  on  es  desitgi  i  fer  amb  elles  qualsevol 

virgueria, però això és una arma de doble fil. 

Bàsicament n'hi ha de dos tipus, les de tipus target o objectiu, i les free o 

lliures. Les primeres porten incorporades un perifèric anomenant target 

amb un sistema de coordenades independent de la càmera, que aquesta 

seguirà tota l'estona.  Això serveix per poder seguir la  trajectòria d'un 

objecte sense preocupar-se de l'angle amb què girar la càmera en cada 

moment, només cal preocupar d'on és l'objectiu. Les segones, com el seu 

nom indica, són lliures, i per tant, no segueixen cap objectiu. Enfocaran 

el que tinguin davant seu, i l'única manera de seguir un objecte amb elles 

és de forma manual.
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1.1.4 Terra

Com ja hem apreciat en l'exposició de les cosmologies geocèntriques la 

Terra no ha estat concebuda per tots els filòsofs de la mateixa manera. 

Per alguns era plana mentre que per altres era esfèrica, per uns alta i per 

altres fina. Tot i això totes aquestes interpretacions tenien un aspecte en 

comú,  els  coneixements  sobre  cartografia.  La  imatge  de  l'esquerra 

pertany a un antic mapa àrab, i la de la dreta a una reconstrucció d'un 

mapa elaborat per Anaximandre.

Tot i que des de l'elaboració d'aquest atles a l'obra de Claudi Ptolemeu 

passen gairebé vuit segles i que durant aquest temps es fan avenços en 

aquesta àrea,  no son tan significatius com per centrar-nos en ells.  La 

concepció del planeta es limitava, deixant de banda l'extraviada Atlantis, 

a tres continents,  Europa, Àfrica  i  Àsia,  envoltats d'un gran oceà.  Per 

aquest  motiu  en  totes  les  animacions  el  model  que  s'ha  utilitzat  és 

semblant i per tant l'expliquem apart.

El primer model en elaborar-se és el d'Anaximandre, del qual deriven tota 

la resta. Per fer-ho s'utilitza, com ja hem dit, un dels seus mapes. Amb 

una spline i una imatge del mapa com a fons vaig crear el contorn dels 

continents, que més tard vaig passar a 2D i finalment a 3D gràcies a uns 

modificadors. Quan ja la tenia feta en vaig generar una còpia i la vaig 

guardar apart. Un cop fets els continents faltava el mar. Vaig optar per 

una geometria predefinida, un oil tank. És semblant a un cilindre però 

amb les cares convexes. Ara només faltava unir les dues parts. Per fer-ho 

Mapa àrab Reconstrucció d'un mapa 
d'Anaximandre
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vaig utilitzar l'eina bolean. Amb aquesta vaig prendre de base l'oil tank i 

utilitzant l'operació extract vaig generar un tall a la seva superfície amb 

la forma dels continents, i els polígons que queden dintre d'aquests límits 

els vaig eliminar. Un cop fet això amb el modificador edit poly vaig cobrir 

el  forat  realitzat  anteriorment.  Per  acabar  vaig  optar  per  recobrir  les 

bores i la part de sota amb un cilindre foradat i ajustat a la mida de la 

geometria Terra per simular les parets que envalsen l'aigua.

Per  fer  altres  models  plans,  com per 

exemple el  d'Anaxímenes,  on la  Terra 

es molt  més fina,  l'únic que calia era 

escalar-la en l'eix vertical Z. En canvi, 

per  als  models  esfèrics  calia  aplicar 

algunes modificacions més. Aquest cop 

no  em  calia  tornar  a  crear  els 

continents  gracies  a  que ja  comptava 

amb una còpia. Però necessitava donar-

li  forma  esfèrica.  Per  fer-ho  vaig 

generar una esfera i  li  vaig aplicar el 

mateix  procediment  bolean  que  amb 

l'oil tank. Aquest cop, però, el que vaig 

eliminar  van  ser  els  polígons  que 

estaven  fora  dels  límits.  El  que  vaig 

obtindre va ser un tros d'esfera amb la 

forma dels  continents.  Per fer  el  mar 

necessitava una esfera d'una mida una 

mica  inferior  a  l'anterior  i  que  vaig 

possar a les mateixes coordenades que 

l'anterior. Per finalitzar i per tal que les 

costes no quedesin tan quadrades vaig 

aplicar un smooth, que fa que les vores 

s'arrodoneixin una mica.

Terra plana

Terra esfèrica
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1.1.5 Anaximandre

Aquesta animació consta de dues parts: l'evolució i la calma. Durant la 

primera es duen a terme la segregació de l'àpeiron, la lluita de contraris i 

l'aparició de la Terra, la Lluna i el Sol. En aquest període cal destacar els 

dos primers esdeveniments. Com que és impossible imaginar-se el no-res 

i cap mena de cosa semblant a l'àpeiron vaig optar pel recurs fàcil: esfera 

blanca sobre  fons negre.  Per crear  l'efecte d'alliberació dels  contraris 

vaig recórrer a dos sistemes de partícules. Amb un recrearia la calor i 

amb l'altre el fred. Amb  uns  quants  efectes  ja  tenia  uns  centenars  de

partícules sortint de l'àpeiron i volant per tot 

arreu.  Per  donar-li  un  efecte  de  pressa  i 

immaterialitat  a  tot  plegat  vaig  optar  per 

aplicar tant a l'àpeiron com a les partícules 

pintura  ink'n'paint.  La  resta  no  té  gaire 

misteri. Les esferes de foc i aigua així com la 

Terra  és  fan  més  grans  i  al  final  la  boira 

s'expandeix.

Després d'això el cosmos ja està creat tal i com el concebia Anaximandre. 

Els anells els vaig fer de la següent manera. Primer vaig generar tres 

splines en forma de cercle que farien d'esquelet. Per fer la boira el que 

necessitava eren atmospheric gizmos. A aquests s'els pot aplicar efectes 

com  de  foc  o  de  boira.   De  moment   era   aques   últim   el   que 

interessava.

Vaig  crear-ne  bastants  d'aquests  de 

forma cilíndrica  i  els  vaig  lligar  a  les 

splines  circulars.  Fent  això  el  que 

s'aconsegueix  és  que  un  objecte 

s'enganxi a un spline i només es pugui 

desplaçar  per  aquest.  D'aquesta 

manera tenia tots els gizmos distribuïts 

pel  cercle,   creant  així  un  anell  de 

boira.  Per  donar-li  una  mica  més  de

La calor i el fred s'alliberen 
amb un sistema de partícules.

La boira i el foc estan fets amb 
atmospheric gizmos.
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consistència  vaig  crear  un  torus,  una figura en forma de tortell, i li 

vaig  aplicar una textura que imités  la  boira.  Fer el  foc era més fàcil. 

També vaig utilitzar atmospheric gizmos, però aquest cop amb efecte foc. 

Cada flama consta de dos gizmos, un esfèric que es situa just on hi ha 

l'orifici de l'anell, i un altre de cilíndric que neix de l'anterior. Per fer els 

eclipsis només calia crear un altre cercle i un gizmo de boira que girés 

pel seu recorregut.

1.1.6 Anaxímenes

Tornem  a  trobar-nos  amb  una  animació  dividida  en  dues  parts,  però 

aquest cop els elements utilitzats són els mateixos. El model de la Terra 

utilitzat és el pla, però modificat perquè sigui molt més prim. Per fer tant 

els planetes com les estrelles he utilitzat esferes que han estat aixafades 

amb  l'escalador,  de  tal  manera  que  quedessin  molt  primes.  Els  vaig 

aplicar una textura de foc,  i  per donar-li  més efecte d'incandescència, 

vaig  crear  uns  atmospheric  gizmos  cilíndrics  amb  efecte  foc.  Per 

distribuir tot plegat i determinar els recorreguts vaig crear uns splines de 

tipus cercle i vaig lligar tots els cossos a ells. Per crear el vent vaig optar 

per un sistema de partícules. Aquest emetia des de sota dels planetes i 

quan arribaven al  nivell  d'aquests les partícules desapareixen.  Però el 

nombre de partícules era tan gran que a l'hora de fer els renders trigava 

massa. S'ha de tenir en compte que en un sistema de partícules per cada 

frame que es genera l'ordinador ha de calcular la posició de totes i cada 

una de les partícules. Per aquest motiu només el vaig activar durant un 

fragment del vídeo.

Per fer l'evolució del cosmos només va caldre que fes que aparegués un 

atmospheric gizmo de boira al centre i que d'aquest anessin sortint la 

Terra i els planetes i que s'anessin abrandant m'entre s'expandien.
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1.1.7 Pitagòrics: l'harmonia de les esferes

La  primera  cosmologia  pitagòrica  que  tractem  mencionava  que  les 

esferes  produïen  música  en  girar.  El  model  que  presenta  és  bastant 

semblant a d'altres posteriors, per aquest motiu, i aprofitant el seu tema 

central, la música, vaig decidir-me per recrear aquesta cosmologia d'una 

manea diferent i original: amb una caixa de música. D'aquesta manera 

també podia modelar quelcom més elaborat.

Per fer les parts principals de fusta vaig partir de caixes que vaig anar 

modificant amb un edit mesh fins aconseguir el resultat desitjat. Al centre 

de  la  caixa  horitzontal  vaig  crear  tubs  de  molt  poca  alçada  per 

representar les òrbites dels planetes. A sobre de cada una d'elles hi vaig 

col·locar una esfera buida a les quals vaig aplicar una textura de vidre. I 

al centre, la Terra, del model pla. La vaig modificar per tal que semblés 

una cambra secreta de la caixa de música. Al seu interior hi vaig amagar 

un tetraedre vermell representant el foc de la vida. Per fer les estrelles 

vaig  crear  una  cúpula  mòbil  amb  una  textura  cristal·lina  i  amb  una 

imatge del cel estrellat.

La resta d'elements són bàsicament per decorar la caixa i no tenen res a 

veure amb la cosmologia: una manivela amb la qual es dóna corda a les 

esferes, un suport per a la cúpula amb bisagres, una placa amb el nom de 

la cosmologia gravat en grec, dos medallons, un amb l'estrella pitagòrica 

i  l'altre amb una representació diferent  dels  símbols del  zodíac,  i  una 

base de marbre per donar un millor acabat al conjunt.

1.1.8 Empèdocles

Com dèiem a la introducció d'aquest 

filòsof,  existeix  la  teoria  que  va 

morir llençant-se a un volcà. Certa o

no,  he  volgut  homenatjar-la  i  per 

aquest motiu en l'animació el  model

que  he utilitzat  com a  Terra és una Volcà fet amb edit mesh i boleans.
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mica diferent a la resta. Al centre deplaneta, pla, una illa amb un volcà, 

editat tot amb geometries bàsiques amb edit mesh. 

   2 Postanimació

Per a la resta d'animacions la tècnica és pràcticament la mateixa. Un cop 

assolida una habilitat suficient per utilitzar el programa amb una certa 

facilitat,  les  úniques  eines  que  ens  caldran  seran  la  imaginació  i  la 

paciència. Les coses no sempre surten a la primera, ningú ha dit  que 

sigui una tasca fàcil. Però si un no es rendeix i es deixa esperonar pels 

resultats segur que no acabaran decebunt. 

Un cop renderitzada l'animació la feina no s'ha acabat. Falta editar el 

vídeo  amb  un  altre  programa,  per  tal  d'ajuntar  escenes,  posar  títols, 

adjuntar la música i els efectes de so i acabar de fer qualsevol altre retoc. 

De  la  mateixa  manera  que  els  polígons  sense  uns  bons  materials  no 

transmeten  el  mateix,  un  bon  vídeo  sense  so  tampoc.  És  important 

ambientar-lo  de  tal  manera  que  ajudi  a  l'espectador  a  imaginar-se  i 

creure's molt més el que està presenciant. Finalment, un cop muntat tot, 

només queda gaudir-ne   amb un bon vol de crispetes.
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5 CONCLUSIONS

Cap qüestió queda mai conclosa fins que es conclou bé. 

Ella W. Wilcox

Amb la recerca i la part pràctica conclosa he arribat a unes conclusions 

que tot  seguit  exposaré.  En primer  lloc  les  referents  a  les  preguntes 

inicials que compararé amb les hipòtesis. I després les que he obtingut de 

l'experiència de treballar amb un programa d'animació 3D.

1. Era suficient la imaginació per satisfer la necessitat de conèixer el 

cosmos als antics grecs?

Les meves impressions sobre aquest punt desprès d'haver llegit sobre les 

antigues  cosmologies  gregues  poden  semblar  que  no  són  gaire 

homogènies en un principi. Aparentment, d'entrada, podria pensar que sí. 

En les primeres cosmologies, com en la d'Anaximandre i Xenòfanes, vaig 

quedar impressionat amb la imatge que tenien de l'espai i de la pròpia 

Terra. Estaven basades en observacions a ull nu i segurament en somnis, 

contes o qualsevol altre tipus d'aportacions estrambòtiques. Però suposo 

que si estaven tan convençuts era perquè s'ho creien. I per tant, encara 

que no fos imaginació pura, sí que els servia per satisfer una necessitat 

com la que ens interesa.

Però a mida que passa el temps en l'elaboració d'aquestes cosmologies 

semblen  decantar-se  totes  cap  a  uns  mateixos  esquemes,  com  si  de 

formigues sense rumb es tractessin que poc a poc es van alineant en una 

mateixa direcció. Aquest fet s'aprecia sobretot a partir del canvi de les 

cosmologies presòcratiques a les postsòcratiques. I no només acaben per 

adquirir un sol model, sinó que quan aquest punt, trobar una uniformitat 

en la concepció del cosmos, ja està assolit, es comencen a preocupar per 

altres  aspectes,  els  desajustos  amb  la  realitat.  I  comencen  també  a 

modificar aquestes cosmologies per tal que les observacions s'adeqüin a 

les teoires.
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Amb tot això vull arribar a l'afirmació que la imaginació, encara que mai 

per separat, ha contribuït en gran part a la satisfacció intel·lectual de 

molts inquiets pels misteris de l'Univers, com m'ha semblat percebre en 

algunes de les cosmologies estudiades, però que això no ha estat així per 

molt  de  temps.  En  algun  moment  la  ment  humana,  les  ànsies  de 

coneixement, com si d'un nen petit es tractés, farta de ser enganyada 

amb contes de fades per explicar els seus perquès, es revela i demana 

més.  Ara,  no  només  vol  explicacions,  sinó  que  a  més  vol  que  siguin 

certes.  I  arribat  en aquest  punt  la  imaginació  no  hi  pot  fer  més  que 

donar-li  el  paper protagonista a la investigació i  la corroboració de la 

realitat.  I  d'aquest procés del qual estem parlant, al meu parer, és en 

certa mesura el que hem pogut observar en aquesta recerca. Amb això no 

vull dir que amb aquest pas es deixés de banda la imaginació. El primer 

pas  va  ser  del  mite  al  logos,  però  amb  ell  el  mite,  com dèiem  a  la 

introducció  grega,  no  es  va  oblidar,  va  continuar  viu  en  totes  les 

explicacions  d'aleshores.  Podríem  dir  que  el  procés  que  va  seguir 

Anaximandre per elaborar la seva cosmologia és exactament el mateix 

que el va utilitzar Einstein per la seva teoria de la relativitat general. La 

diferència principal resideix en el fet que, a part que el científic alemany 

disposava d'uns coneixements teòrics molt superiors als d'Anaximandre, 

va  poder comprovar la  seva hipòtesi,  cosa que per al  filòsof  grec era 

impensable amb els recursos de l'època. Per tant, la imaginació no s'ha 

fet fora en aquest aspecte, hi perdura encara avui en dia, i m'arrisco a dir 

que hi serà sempre que resti un  home amb inquietuds.

A la  hipòtesi  plantejava  que aquest  tipus  de  cosmologies,  basades  en 

gran part en la imaginació, proliferaven. En aquest punt continuo opinant 

el mateix. El recull  estudiat no és gaire extens i  ja es poden apreciar 

grans diferències. Segurament a l'època se n'elaborarien moltes més de 

les  quals  no  tenim  constància.  Però  també  deia  que  no  resultaven 

satisfactòries per a la població. Del que pensava la població de tot plegat 

no en tinc ni idea ja que no ha estat un aspecte estudiat. Tan sols puc 

extrapolar  a  partir  dels  filòsofs  treballats  arribant  així  al  ja  dit 

anteriorment: en un principi sí que eren satisfactòries, i quan no ho eren, 

es modificaven fins que ho tornaven a ser.
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2. Gaudien a l'Antiga Grècia d'una imaginació més viva i  lliure que 

l'actual?

Com hem deixat entreveure en la conclusió anterior, quant més interès 

en un coneixement verídic, menor és l'ús de la imaginació i major el de 

l'objectivitat  científica.  Si  es  neix  en  una  època  amb un  coneixement 

científic com l'actual tan arrelat a la vida quotidiana i  al coneixement 

popular, és normal que certs aspectes, en aquest cas els moviments de 

l'Univers,  no  produeixin  una  inquietud  tan  gran  com  ho  podien 

representar pels  filòsofs grecs.  Aquest coneixement el  posseïm des de 

petits i ens sembla obvi que sigui així. Per tant, ens falta motivació per 

posar-nos a pensar en com és en realitat, com és el que no veiem, perquè 

ja  ho  sabem.  Potser  una  altra  manera  d'haver  enfocat  la  investigació 

hauria  estat  buscar  una  tribu  de  la  profunda  amazones  on  els 

coneixements científics occidentals no hi haguessin arribat i preguntar-

los  com  és  l'Univers  per  a  ells.  Potser  n'hauria  tret  les  mateixes 

conclusions. Les mateixes que corresponen amb la hipòtesi inicial, és a 

dir,  que  antigament,  pel  fet  de  no  comptar  amb  una  bona  base  de 

coneixements científics la imaginació creadora a nivell general era més 

activa.  El  que  s'ha  perdut,  i  per  tant  ha  fet  que  el  nivell  d'aquesta 

imaginació també, ha estat la motivació de conèixer el desconegut més 

proper.

3. Els coneixements i eines actuals, ens beneficien o ens perjudiquen 

imaginativament parlant?

A la hipòtesi  referida a aquesta pregunta feia una distinció entre dos 

grups de gent: les que surten beneficiades del progrés científic i tècnic, i 

les  que  no,  imaginativament  parlant.  En  aquest  moment  continuo 

sostenint aquesta hipòtesi tot i que només la pugui recolzar amb la meva 

experiència. Durant l'elaboració de les animacions, a mida que les anava 

creant,  se  m'anaven  acudint  noves  maneres  de  fer-les,  fins  i  tot  les 

entenia molt millor que quan tan sols les escrivia. La idea de fer la caixa 

de  música  pitagòrica  o  el  volcà  xenofanès  van  néixer  davant  de  la 

pantalla  mentre modelava un altre model.  De cop i  volta on hi  ha un 



119

cilindre  marró  començava  a  veure  com  es  deformava  i  començava  a 

treure fum. Per tant, he de dir que a nivell personal els coneixements i 

eines  actuals  han  aportat  un  benefici  a  la  meva  imaginació.  I,  tenint 

constància  de les  grans obres  originals  que ens ha aportat  l'animació 

digital,  crec  que  no  m'equivoco  en  dir  que  als  creadors  d'aquest  art 

també.

4.  Conclusions personals

Haver treballat amb un programa d'animació 3D m'ha agradat força tot i 

que no ha estat fàcil. Al punt anterior he dit que les eines actuals han 

beneficiat la meva imaginació. De totes maneres és veritat que no tot el 

que m'he imaginat ha estat plasmat a les animacions. Arribar a dominar 

un programa d'aquesta envergadura no és gens fàcil. Requereix molt de 

temps, paciència i esforç. El resultats que he obtingut són més del que 

m'esperava de bon principi  ja  que sabia  que no arribaria  a fer  grans 

coses amb menys d'un any de pràctica. Tot i això l'experiència ha esta 

gratificant i espero continuar utilitzant el programa. A més, he aprés a 

apreciar molt més aquesta feina. Crec que no tornaré a veure mai més 

una pel·lícula d'animació amb els mateixos ulls, ara sé el que costa fer-

les,  fins  al  més  petit  detall  ha  tingut  hores  de  treball  al  darrere.  El 

moviment de les  fulles  d'un arbre,  els  d'una càmera,  d'ondulació dels 

cabells, absolutament tot. Creia que aprenent com estan fetes des de dins 

perdria la  màgia, la innocència de què parlàvem a la introducció. Però 

contràriament al que m'esperava ha fet  que m'emocioni molt més amb 

aquestes vertaderes obres d'art.
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