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RESUM: S’elabora, en aquest treball, un repàs i tipologia de les diverses menes 

d’accions taumatúrgiques realitzades pels filòsofs grecs antics que apareixen en les Vides i 

doctrines dels filòsofs més il·lustres, obra de Diògenes Laerci. Aquesta anàlisi permet apreciar la 

distància ideològica que separa la seva concepció de l’activitat filosòfica i la importància dels 

miracles en el relat biogràfic respecte de la gairebé contemporània Vida d’Apol·loni de Tiana de 

Filòstrat i, sobretot, respecte de les posteriors Vides de filòsofs i sofistes d’Eunapi de Sardes, 

alhora que contribueix a l’estudi de la caracterització de la categoria tardoantiga del θεῖος 

ἀνήρ. 
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θεῖος ἀνήρ. 

 

ABSTRACT: This article offers an outline and typology of the various sorts of 

thaumaturgies performed by the Ancient Greek philosophers who appear in Diogenes Laertius’ 

Lives of Eminent Philosophers. This analysis provides an insight into the ideological distance 

between Laertius’ conception of philosophical activity and the importance of miracles in 

biographical narrative and those evinced by his near contemporary Philostratus in the Life of 

Apollonius of Tyana and, in particular, in Eunapius of Sardis’ later Lives of Philosophers and 

Sophists. At the same time, it seeks to add to the existing work on the characterisation of the 

category of the notion of the pagan holy man in Late Antiquity. 

KEYWORDS: Thaumaturgy, ancient Greek biography of philosophers, Diogenes 

Laertius, pagan holy men. 

 

És ja gairebé un lloc comú entre els estudiosos assenyalar les proximitats 
1
, 

però també les grans diferències que existeixen –malgrat que en tots els casos les obres 

pertanyen al gènere literari de les biografies de filòsofs–, entre les Vides i doctrines dels 

                                                 
*
 Aquest treball forma part del Projecte de recerca “Els contextos del teatre àtic: de la inserció 

en la polis a la teorització filosòfica”, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2009-13747) i 

s’integra també en el Grup de recerca consolidat “Estudis de Literatura Grega Antiga i la seva Recepció” 

(2009SGR 799), finançat per la Generalitat de Catalunya. 
1
 Vegeu, particularment, la recent aportació de Watts, 2010. 
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filòsofs més il·lustres, de Diògenes Laerci 
2
, i la Vida d’Apol·loni de Tiana de Filòstrat 

3
, 

o les Vides de filòsofs i sofistes d’Eunapi de Sardes 
4
, pràcticament contemporànies les 

dues primeres, i separades de la d’Eunapi per una distància de menys d’un segle 
5
. Sens 

dubte, tal com se sol acceptar –i es desprèn ja des de la primera lectura– la mentalitat i 

les intencions de tots tres autors foren molt diverses, fruit de la diversitat, també, dels 

seus contextos culturals. No sembla pas, d’altra banda, que Laerci tingués en compte 

l’obra de Filòstrat, mentre que Eunapi, al seu torn, no esmenta ni usa l’obra laerciana, i 

sí que coneix, en canvi, la de Filòstrat (cf. Vides de filòsofs i sofistes 454). El punt de 

contrast més interessant és, naturalment, el de la caracterització dels filòsofs que 

apareixen en totes elles com a θεῖοι ἄνδρες –o pagan holy men, tal com prefereix 

anomenar-los la tradició anglosaxona–, en un ampli moment cultural de canvis i 

vacil·lacions que culminaran en l’hagiografia cristiana 
6
. 

 

Però el cert és que no són pas gaires els filòsofs antics que acompleixen actes 

meravellosos, θαύματα, fets de caràcter sobrenatural que depassen la comprensió lògica 

dels fenòmens quotidians. Cal dir, a més, que molts dels “miracles” propis dels θεῖοι 

ἄνδρες no es troben en absolut en la major part de les biografies laercianes. Fins i tot el 

lèxic és diferent: no trobem en cap moment el mot σοφιστής com a sinònim de “persona 

que obra miracles”, Wundertäter, que Bieler detectava per a algunes biografies 

tardoantigues 
7
. Tampoc no hi ha cap esment de la δύναμις, una mena d’energia interior 

que posseeixen els homes divins per tal d’obrar aquests miracles, ni de l’ἐξουσία, una 

autoritat que li serveix, sobretot, contra els δαίμονες, dels quals, per cert, tampoc no n’hi 

ha cap rastre en les biografies de Laerci (Bieler 1967
2
: 81-83). No s’esmenta en cap 

                                                 
2
 Mentre no apareix l’esperada edició de T. Dorandi, uso encara la de M. Marcovich. 

3
 Cal citar encara la vella edició teubneriana de C. L. Kayser. 

4
 En espera de l’edició promesa per R. Goulet, cal citar encara la de G. Giangrande. 

5
 L’obra de Filòstrat se sol datar a principis del segle III dC, potser no gaire després del 217, 

que és quan l’emperadriu Júlia Domna, al cercle d’intel·lectuals de la qual pertanyia Filòstrat, posà fi a la 

seva vida: cf. Solmsen, 1940. La datació més recent per a Diògenes Laerci és la de Runia, 1997: 601, que 

el situa com a molt tard a mitjans del segle III dC. Mejer, 1994: 832, afirmava simplement que “il a pu 

vivre vers 200 ap. J-C”. Un resum de totes les datacions anteriors al segle XIX es poden trobar a Trevissoi, 

1908-1909. Eunapi, al seu torn, es data habitualment entre 347-349 i 414, per bé que tampoc en el seu cas 

no es pot dir que les dates siguin segures: cf. Goulet, 1980: 60-64; Blockley, 1981-1983: I, ix, 1; 

Banchich, 1987; Penella, 1990: 2-4. 
6
 Sobre aquest tema, són de cita obligada, a banda dels estudis ja clàssics de Bieler, 1935-1936 

[1967
2
], Brown, 1971, Talbert, 1978, Fowden, 1982 i Cox, 1983, les aportacions més recents d’Anderson, 

1994, i, sobretot, la rica actualització de du Toit, 1997: 77-96, que és l’únic que analitza en aquest sentit 

l’obra laerciana; la seva aproximació, tanmateix, és fonamentalment d’ordre semàntic, centrat en un 

comentari a DL VII 117-119, i no entra en les reflexions que em proposo fer aquí. 
7
 Vegeu Bieler, 1967

2
: 80. Els exemples que proposa són: Llucià, Per. 14; Filòstrat, V. Ap. VII 

39; Pseudo-Plató, Theages 130d-e. 
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moment que els miracles no es produeixen si els qui els obren no estan envoltats d’una 

actitud de creença, com li succeeix de vegades a Apol·loni de Tiana (Filòstrat, V. Ap. 

VIII 31). Finalment, tampoc no se’ls anomena amb el terme σωτήρ, que en els 

taumaturgs no té el sentit d’“aquell qui dóna la salut”, sinó d’“aquell qui guareix 

miraculosament” (Bieler 1967
2
: 119-121). Ben altrament, el caràcter divinal dels 

filòsofs de la tradició té més a veure amb les descripcions que en fan Plató o Aristòtil, 

en el sentit encomiàstic d’algú que es destaca per la seva ἀγαθία o la seva ἀρετή 8.  

 

La qualitat taumatúrgica dels filòsofs laercians es pot classificar, més aviat, en 

tan sols dues categories diferents, que són les que analitzaré aquí. 

 

 

1. Habilitat per a controlar els elements 

 

L’interès dels primers filòsofs per la meteorologia i la física es tradueix, en 

l’imaginari popular, en forma de poders màgics sobre les forces de la natura i dels 

elements. És, de fet, la imatge que apareix en els Núvols aristofànics, on Sòcrates 

sembla que pot controlar els núvols segons el seu caprici 
9
. Així s’ha d’entendre que 

Empèdocles sigui capaç d’aturar el vent per evitar que faci malbé les collites (DL VIII 

60); just abans, Gòrgias, deixeble d’Empèdocles, havia dit que ell hi era present quan el 

mestre obrava la seva màgia, però que tot això ho proclama el mateix Empèdocles al 

llarg de les seves obres, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν διὰ τῶν ποιημάτων ἐπαγγέλλεσθαι τοῦτό τε καὶ 

ἄλλα πλείω (DL VIII 59), i cita textualment, com a exemple (DK 31 B 111): 

 

φάρμακα δ' ὅσσα γεγᾶσι κακῶν καὶ γήραος ἄλκαρ  

πεύσηι, ἐπεὶ μούνωι σοὶ ἐγὼ κρανέω τάδε πάντα.  

παύσεις δ' ἀκαμάτων ἀνέμων μένος οἵ τ' ἐπὶ γαῖαν  

ὀρνύμενοι πνοιαῖσι καταφθινύθουσιν ἀρούρας·  

καὶ πάλιν, ἢν ἐθέληισθα, παλίντιτα πνεύματ’ ἐπάξεις·  

θήσεις δ' ἐξ ὄμβροιο κελαινοῦ καίριον αὐχμόν  

ἀνθρώποις, θήσεις δὲ καὶ ἐξ αὐχμοῖο θερείου    

                                                 
8
 Cf. Plató, Men. 99d; Leg. 951b; Aristòtil, Nic. 1145a 27. Aquesta forma d’ἀρετή s’aplica 

també als déus egipcis en autors més tardans: cf. Diodor de Sicília I 13, i Plutarc, De Iside 355e. 
9
 Efectivament, els Núvols divinitzats responen a la invocació de Sòcrates i acudeixen a la seva 

crida (vv. 264-328). No gaire diferents són alguns miracles sobre els elements que s’atribueixen a 

Demòcrit i Empèdocles. 
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ῥεύματα δενδρεόθρεπτα, τά τ' αἰθέρι ναιήσονται,  

ἄξεις δ' ἐξ Ἀίδαο καταφθιμένου μένος ἀνδρός. 

Tots els remeis que existeixen contra els mals, i la defensa contra la vellesa, 

els aprendràs, car per a tu tot sol acompliré tot això. 

Deturaràs la puixança dels vents infatigables que, en precipitar-se 

sobre la terra, amb llurs torbonades destrueixen els cultius; 

i al contrari: si ho desitges, llençaràs sobre ells ventades inverses. 

Faràs de la pluja negra una sequera benigna 

per als homes; de la sequera canicular, en canvi, en faràs 

correnties nodridores d’arbres, i habitaran en l’èter; 

retornaràs de l’Hades la vigoria d’un home mort. 

 

És evident que l’anècdota d’Empèdocles controlant els vents sorgeix 

directament d’aquest passatge de la seva pròpia obra 
10

. Igualment s’ha d’interpretar que 

Demòcrit, l’altre gran físic de la tradició, aconselli al seu germà Damas que aplegui la 

collita urgentment abans que no arribi una ventada càlida que la faria malbé (Plini, N. H. 

XVIII 341): aquí ni tan sols no hi ha miracle, sinó aplicació pràctica del saber filosòfic, 

igual com en la cèlebre anècdota de Tales enriquint-se amb la collita d’olives que havia 

previst que seria bona (DL I 26). En canvi, sí que hi ha miracle –i per això és interessant 

el contrast de les dues anècdotes– quan el mateix Demòcrit neteja Abdera d’una plaga, o 

un tal Sòfocles d’Atenes fetilla els vents, i Empèdocles detura un núvol de tempesta, tal 

com ho explica, precisament, Filòstrat, entre els arguments del discurs d’Apol·loni quan 

és acusat de bruixeria (Filòstrat, V. Ap. VIII 7 =  DK 68 A 19). Totes dues anècdotes, 

però, provenen, com la d’Empèdocles, de la mateixa concepció popular sobre els físics, 

que, en el cas d’aquest darrer, és reforçada a partir d’una lectura literal de la seva pròpia 

obra (Chitwood 2004: 114-116). En aquesta mateixa línia, Empèdocles fins i tot és 

capaç d’aturar una pesta a Selinunt desviant simplement el curs de dos rius per tal de 

temperar-ne les aigües (DL VIII 70): com en la primera anècdota de Demòcrit, és 

l’aplicació pràctica dels coneixements físics del filòsof, i no pas un miracle en sentit 

estricte, allò que salva la ciutat de la pesta. 

 

També altres filòsofs exerciren la purificació: Tales, de qui s’afirma que fou el 

primer de purificar els camps i les cases, i de fundar santuaris (DL I 112); i Epimènides, 

                                                 
10

 Chitwood, 2004: 40-48, fa una anàlisi acurada dels passatges de l’obra d’Empèdocles en què 

s’inspiren aquesta mena d’anècdotes. 
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que fou cridat a Atenes per tal de sufocar-hi una pesta (DL I 110) 
11

. En ambdós casos, 

tanmateix, la purificació ritual es fa seguint de ple la religiositat grega tradicional, sense 

cap intervenció especial que pugui ser considerada màgica, sense cap pràctica de 

γοητεία, sinó sacrificant als déus locals 
12

. Epimènides, d’altra banda, no fou cridat a 

perfer el ritual de purificació perquè fos un taumaturg reconegut, sinó perquè era 

considerat θεοφιλέστατος, segons que ho especifiquen tant Diògenes Laerci com 

Plutarc: no és pas un “home diví”, sinó un “home molt estimat pels déus”. En última 

instància, doncs, les purificacions rituals d’aquests filòsofs han de ser integrades, més 

aviat, dins del tòpic biogràfic dels beneficis dels filòsofs envers la ciutat i envers la 

humanitat en general (Grau 2009: 363-364), i també, relacionat amb aquests beneficis, 

amb el de la fundació de realitats culturals (Grau 2009: 325-330), explícit en Tales, però 

també fàcil de reconèixer en Epimènides: la purificació condueix, com ho assenyala 

Plutarc (Sol. XII 10), a un estat de refundació de la ciutat, ara inclinada a la justícia 

(ὑπήκοον τοῦ δικαίου) i temperada per la concòrdia (εὐπειθῆ πρὸς ὁμόνοιαν), que és 

precisament allò que pretenia Soló (Pòrtulas 2002: 221). Sigui com sigui, caldria 

considerar-la més com una manifestació de la mena de saviesa especial que posseeix el 

filòsof que no pas com un exemple de la seva capacitat taumatúrgica (Grau 2009: 251-

257). 

 

Algunes vegades, el control que els homes divins tenen sobre els fenòmens 

naturals s’estén també a les forces de la vida i la mort, i poden guarir malalties i fins 

ressuscitar els morts (Bieler, 1967
2
: 111-112). Entre els filòsofs laercians, només n’hi ha 

un, però, que pugui guarir malalties: Empèdocles, altre cop, que és considerat metge i 

endeví, καὶ ἰητρὸν καὶ μάντιν (DL VIII 61), i que guareix una noia d’Acragant a qui els 

metges no donaven cap esperança de vida (DL VIII 69); de fet, en altres versions de la 

mateixa història, el que fa el filòsof és ressuscitar la noia, que havia mort, mantenint 

intacte el seu cos durant trenta dies sense que la noia respirés ni el cos es 

descompongués (DL VIII 60-61; 67). No s’especifica el procediment o el ritual que va 

dur a terme el filòsof en aquest procés de guariment, però hi ha dades que assenyalen 

clarament l’origen de l’anècdota: de nou, els mateixos versos d’Empèdocles (DK 31 B 

                                                 
11

 Vegeu, també, Plutarc, Sol. XII 3-12. 
12

 Almenys tal com ho descriu el llibre clàssic sobre purificacions gregues: Parker, 1983. De 

Tales tenim molt poca informació; per a Epimènides, el sacrifici d’uns corders, o de dos joves segons 

altres versions, soluciona la pol·lució. Vegeu Pòrtulas, 2002. 
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112, 1-2, 4-11), que Diògenes Laerci cita a continuació (DL VIII 62), on el filòsof 

afirma: 

 

οἱ μὲν μαντοσυνέων κεχρημένοι, οἱ δ' ἐπὶ νούσων  

παντοίων ἐπύθοντο κλυεῖν εὐηκέα βάξιν. 

Uns reclamen oracles, altres per a malalties 

de tota mena demanen escoltar una paraula guaridora. 

 

Novament la narració dels actes miraculosos prové d’una interpretació literal 

de la pròpia obra de l’autor (Chitwood 2004: 40-48). Ja hem vist que Diògenes Laerci 

ha citat també just abans els versos d’Empèdocles (DK 31 B 111), on afirma: ἄξεις δ' ἐξ 

Ἀίδαο καταφθιμένου μένος ἀνδρός (Chitwood 2004: 40-46). I, altre cop, qui manifesta 

també tenir control sobre la vida i la mort és Demòcrit, que és capaç de retardar la seva 

pròpia mort tres dies per tal que la seva germana pugui assistir a les Tesmofòries (DL 

IX 43) 
13

. De manera que podem concloure que tant Empèdocles com Demòcrit són 

objecte de la mateixa mena de consideracions en la tradició biogràfica, pel fet que “their 

metheorological knowledge is translated by popular imagination into control of divine 

forces, the philosophers themselves into suprahuman beings possessed of divine 

wisdom and power” (Chitwood 2004: 115). De fet, en un article recent, C. Maudit 

intenta distingir dues visions independents en la tradició sobre Empèdocles, que la 

tradició biogràfica, tal com mostra la biografia laerciana, devia barrejar: d’una banda, el 

taumaturg; de l’altra, el científic 
14

. 

 

També, és clar, cal esmentar en aquest punt, com ho fa Bieler (1967
2
: 103), les 

reencarnacions de Pitàgoras (DL VIII 4 i 14) i d’Epimènides (DL I 114); això no 

obstant, Pitàgoras, pròpiament, no té cap mena de control sobre la vida i la mort, sinó 

que es limita a conservar la memòria de la seva vida anterior 
15

, de manera que potser no 

hauríem de considerar-ho pròpiament taumatúrgia –ni tampoc, és clar, en el cas 

d’Epimènides–, sinó senzillament la manifestació de la saviesa especial dels filòsofs, 

que poden saber coses vedades a la resta dels mortals: és la mateixa mena de saber que 

                                                 
13

 Vegeu, també, Ateneu 46e-f. En aquest cas, però, l’anècdota contribueix més aviat a 

potenciar la imatge bonhomiosa de Demòcrit, dins el conegut tòpic del philosophus ridens. 
14

 Vegeu Maudit, 1998. En contra de les opinions de Kingsley, 1995: 217-232, que potencia la 

visió taumatúrgica d’Empèdocles. 
15

 Així ho afirma Burkert, 1962 [1972]: 140 i n. 110. 
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el que palesa Demòcrit, el qual sap, només observant la llet, que la cabra que l’ha 

produïda és primípara i negra, o bé que una noia ha estat desflorada durant la nit i cal, 

doncs, tractar-la de senyora (DL IX 42); el mateix que Pitàgoras, quan s’avançà a 

comunicar-li la mort del fill a un que li venia a dir (Jàmblic, Vit. Pyth. 142), i que 

endevinà el nombre de peixos que uns pescadors acabaven de capturar (Porfiri, V. P. 25; 

Jàmblic, Vit. Pyth. 36). Es tracta d’una mena de saviesa propera, en aquest cas, a la dels 

endevins de la tradició èpica: n’és un bon exemple el certamen de saviesa entre els 

endevins Mopsos i Calcant, capaços tots dos de conèixer de forma revelada la quantitat 

exacta de fruits d’un arbre i el nombre de cadells que esperava una truja prenyada 

(Hesíode, Melampòdia, fr. 278 M-W) (Grau 2009: 251-253). El mateix podem dir de 

l’anècdota en què un riu saluda Pitàgoras (DL VIII 11) 
16

.  

 

Ben diferent, en canvi, és la notícia d’una seva catàbasi a l’Hades, on va veure 

que Hesíode i Homer eren torturats per tot allò que havien dit sobre els déus, a més del 

càstig que s’infligia a aquells que no volien unir-se amb les pròpies esposes (DL VIII 

21). El context de la citació, atribuïda per Diògenes Laerci a Jeroni de Rodes, un 

peripatètic del segle III aC (fr. 42 Werhli), és d’allò més irònic, especialment la darrera 

part, de manera que convé no descartar d’entrada una elaboració paròdica que estengués 

també els poders de Pitàgoras sobre la reencarnació a la possibilitat de davallar a 

l’Hades; tanmateix, la catàbasi podria ser també un record en Pitàgoras de la catàbasi 

ritual xamànica 
17

, deformada després, en ser infraentesa, cap a la forma amb què la 

trobem en la citació de Jeroni, i sobretot en la reelaboració paròdica de la història que fa 

Hermip: el filòsof es devia amagar en una habitació subterrània que havia construït, 

previsor, a la seva arribada a Itàlia, semblantment al que explica de Zalmoxis Heròdot 

(IV 95); la seva mare, mentrestant, li anava passant, escrit en unes tauletes, tot allò que 

succeïa a la ciutat, de manera que, en sortir de l’amagatall, ho va poder explicar enmig 

de l’Assemblea, i tots el declararen un déu i li lliuraren llurs pròpies dones, que reberen 

el nom de Πυθαγορικαί, perquè aprenguessin les seves doctrines (DL VIII 41) 
18

. Si 

                                                 
16

 Vegeu, també, Porfiri, V. P. 27-28; Jàmblic, Vit. Pyth. 134-135; Elià, V. H. II 26. Burkert, 

1962 [1972]: 142 relaciona aquesta anècdota amb la cuixa d’or que tenia Pitàgoras, i que apareix just al 

costat d’aquesta altra, tant a Diògenes Laerci com a Jàmblic (Vit. Pyth. 91-92, 134-135) i Porfiri (V. P. 

28), amb la caracterització de Pitàgoras com a home diví, sancionat fins i tot pels elements. Sigui com 

sigui, no es tracta d’un miracle pròpiament dit, sinó d’una condició, d’un estatus especial del filòsof. 
17

 Així ho entén Burkert, 1962 [1972]: 208-217, que connecta també clarament amb el 

xamanisme la tècnica de reminiscència que usa Pitàgoras per a conèixer les seves vides anteriors. 
18

 En realitat, tal com ha demostrat Burkert, 1962 [1972]: 155-161, la contalla d’Hermip, tot i 

que és manifestament burlesca, presenta alguns trets que demostren un origen ben antic de la història: les 
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això fos així, però, tampoc no parlaríem de taumatúrgia, sinó, altra vegada, d’un ritual, 

tot i que aquest cop potser prehel·lènic. 

 

Porfiri i Jàmblic atribueixen, en canvi, un gran nombre de miracles de tota 

mena a Pitàgoras, que no estan testimoniats en cap altra font i que, per tant, provenen 

sens dubte d’una mentalitat diferent de la de Diògenes Laerci. No hi ha cap dels seus 

filòsofs, per exemple, que posseeixi el do de la ubiqüitat, com Apol·loni de Tiana 

(Filòstrat, V. Ap. IV 10 i VIII 10), mentre que Porfiri afirma que Pitàgoras fou vist el 

mateix dia a Metapont i Tauromènion, dues localitats molt distants entre si (Porfiri, V. 

P. 27). Constatem, doncs, que l’únic dels filòsofs antics que pot ser considerat 

taumaturg a dreta llei és Empèdocles, que guareix malalties i ressuscita els morts, i 

encara en el seu cas hem vist clarament com totes dues notícies biogràfiques surten de la 

seva pròpia obra. 

 

 

2. Capacitat profètica 

 

En canvi, com hem vist, són bastants els filòsofs que fan prediccions gràcies a 

llur clarividència: coneixen el passat i el futur. El cas emblemàtic de coneixement del 

passat és, naturalment, Pitàgoras, capaç de recordar, com vèiem, un munt de vides 

anteriors (DL VIII 4; Jàmblic, Vit. Pyth. 134), i que fa també increïbles prediccions a 

propòsit de terratrèmols i tota mena de fenòmens naturals (Jàmblic, Vit. Pyth. 135-136), 

que potser han de ser interpretades en el sentit que comentàvem més amunt, com una 

mostra de la peculiar i superior saviesa del filòsof.  

 

Ferecides de Siros també presagiava, com Pitàgoras, naufragis i terratrèmols 

(DL I 116) 
19

; especialment significativa és l’escena en què Ferecides presagia un 

terratrèmol en beure aigua d’un pou, que és idèntica a la de Pitàgoras: mestre i deixeble 

comparteixen l’anècdota, que, d’altra banda, té a veure amb els seus dots per a la física, 

                                                                                                                                                         
instruccions que aquí Pitàgoras rep de la seva mare, les hauria rebut en realitat de la Mare, Demèter, a qui 

el filòsof està associat per tal de poder viatjar a l’Hades, com ho demostra la seva cuixa d’or. A més, són 

moltes les religions on el savi s’oculta durant anys en una estança subterrània i en reapareix com si 

hagués tornat a la vida des de l’altre món; fins i tot n’hi ha una referència en sòl grec: Sòfocles, El. 62-64. 

Hermip devia prendre, doncs, una contalla ben antiga i la devia caricaturitzar per desemmascarar 

racionalment el filòsof. 
19

 Vegeu, també, Màxim de Tir XIII 5, 19. 
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més que no pas amb els dots profètics. També Anaxàgoras, en el mateix sentit, presagia 

la caiguda d’un meteorit i augura que està a punt de ploure (DL II 10); si bé la segona és 

clarament una anècdota tan sols meteorològica en comparació de l’altra, la primera 

sembla que respon a un esdeveniment real, datable el 468 o el 467 aC, setanta-cinc dies 

després del pas d’un cometa 
20

. En tot cas, es tracta, altra vegada, de previsions de 

fenòmens naturals, que prou devien tenir relació, sobretot, amb les habilitats dels 

filòsofs per a la física. En canvi, el vaticini de Ferecides de la presa de Messènia (DL I 

116), no cal dir que post euentum 
21

, és segurament un afegit posterior a la tradició 

biogràfica a partir del tòpic de la capacitat profètica del protagonista.  

 

Quiló féu una predicció sobre la presa de l’illa Citera de Lacònia en vàries 

represes, tant pels perses com pels atenesos (DL I 71-72) 
22

, i aconsellà a Hipòcrates, el 

futur pare de Pisístrat, el tirà atenès, de no casar-se o bé, si ja era, de divorciar-se de la 

seva esposa i no reconèixer-ne els fills (DL I 68). Totes dues són, doncs, les típiques 

prediccions post euentum, que sens dubte han estat afegides amb posterioritat per causa 

del caràcter lacedemoni del protagonista. També Epimènides fa un seguit de 

prediccions, com la de la presa macedònia de Muníquia (DL I 114) 
23

 o la de la presa 

d’Orcomen (DL I 115), que han estat clarament afegides post euentum a partir del tòpic 

de la capacitat per a l’endevinació del filòsof. De fet, Epimènides no vaticinava sobre 

les coses futures, sinó sobre les ja esdevingudes, però que romanien ocultes (ἐκεῖνος 

γὰρ περὶ τῶν ἐσομένων οὐκ ἐμαντεύετο, ἀλλὰ περὶ τῶν γεγονότων μὲν ἀδήλων δέ), si 

hem de fer cas a Aristòtil (Rhet. 1418a 21), que probablement allò que té al pensament 

és la purificació ritual d’Atenes que comentàvem més amunt: Epimènides ha pogut 

descobrir la causa de la sutzura ritual i eliminar-la gràcies a aquesta capacitat.  

 

Altrament, Aristòtil vaticina a Cal·lístenes d’Olint, que parlava a Alexandre 

amb massa franquesa i no l’obeeix, que ὠκύμορος δή μοι, τέκος, ἔσσεαι, οἷ ’ ἀγορεύεις, 

“em moriràs aviat, fill, per tal com parles” (Il. XVIII 95), i efectivament, després de 

participar en un complot contra el sobirà, acaba essent exhibit en una caixa de ferro i 

devorat finalment per un lleó (DL V 5); un curiós vaticini, formulat en hexàmetres, 

                                                 
20

 Cf. Marbre de Paros (FGrHist 239a57); Plini, N. H. II 149 i Eusebi, Chron. (DK 59 A 11); 

així ho interpreta West, 1959-1960: 368-369, n. 6. 
21

 Fins i tot per al mateix Ferecides: segons Schibli, 1990: 6, la guerra messènia va ser anterior 

al naixement de Ferecides. 
22

 Per als fets històrics, cf. Heròdot VII 235, i Tucídides IV 53-57. 
23

 Vegeu, també, Plutarc, Sol. XII 10. 
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encara que manllevats d’Homer, que mostra fins a quin punt és tòpic que el filòsof és 

clarivident, segurament com a mostra de la seva saviesa superior, per bé que, en aquest 

cas, és clar, només calia conèixer una mica tant Cal·lístenes com Alexandre per a 

formular el vaticini.  

 

De fet, aquesta mena d’endevinació per clarividència que sembla habitual en 

molts filòsofs podria fundar-se, potser, com tants altres tòpics, en el famós dèmon 

socràtic, que li anunciava allò que havia de venir (DL II 32; Xenofont, Mem. I 1, 2-9, 

19; IV 8, 1) 
24

. Alguns tenen el do profètic més com a professió o habilitat apresa que no 

pas com a endevinació inspirada pels déus, com Xenofont, que era capaç de llegir les 

entranyes de les víctimes sacrificials, bàsicament perquè era molt pietós i li agradava 

d’oferir sacrificis (DL II 56); i fins de Pitàgoras es diu que practicava la màntica a partir 

dels presagis i del vol dels ocells, i sobretot cremant ofrenes, llevat d’encens (DL VIII 

20; Jàmblic, Vit. Pyth. 62; Porfiri, V. P. 25).  

 

També pot ser que els filòsofs coneguin el moment de la seva pròpia mort o de 

la dels altres. Plató, en efecte, somnia, quan està a punt de morir, en un cigne que salta 

d’arbre en arbre, que els caçadors persegueixen, però no poden atènyer, i l’ocell 

simbolitza l’obscuritat futura de la seva doctrina per als hermeneutes posteriors, tal com 

ho expliciten les mateixes fonts (Olimp. 165-167, 167-172 W; Anon. 34-37, 38-42 W). 

Pitàgoras vaticina, en veure uns homes que volen emparar-se de la càrrega d’una nau a 

Metapont, que tindran un cadàver (Jàmblic, Vit. Pyth. 142). Res d’això, però, no apareix 

en Laerci. 

 

Els θεῖοι ἄνδρες, precisament, faran ostentació de la seva capacitat profètica 

com a element constitutiu de la seva condició de savis, com és el cas, principalment, 

d’Apol·loni de Tiana (Filòstrat, V. Ap. I 10, 32, 33; IV 3, 4, 18, 24, 34; VI 32; VII 10); i 

l’Alexandre de Llucià fins i tot profereix oracles hexamètrics (Alex. 27 i 59). El do 

profètic, doncs, sí que sembla un tòpic ben establert per als filòsofs de totes les èpoques, 

segurament relacionat amb la seva mena de saviesa especial, clarivident i superior, que 

                                                 
24

 Segons Plató (Ap. 31d), tanmateix, el dèmon només dissuadia Sòcrates d’acomplir 

determinades accions, però mai no el va impulsar a actuar. El passatge es contradiu amb el de Xenofont. 

Vegeu, també, Plutarc, De gen. Socr. 581d, i Apuleu, Socr. 20. 
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els fa propers a altres “mestres de veritat”, per bé que no es pot descartar tampoc el seu 

origen socràtic. 

 

 

3. Poder sobre la vegetació i els animals? 

 

Aquesta peripècia biogràfica, present sovint entre les gestes dels herois, que 

maten o expulsen una bèstia mortífera (Moreau 1992: 220-225; Pellizer 1986: 47-49), no 

es troba present en les biografies laercianes. Només, de nou en fonts tardanes, Pitàgoras 

mata unes serps que amenaçaven Síbaris i els tirrens, i una àguila blanca es deixa 

acariciar per ell a Crotona (Jàmblic, Vit. Pyth. 142) 
25

. Igualment,  Pitàgoras va 

domesticar també una ossa i la va fer vegetariana per a tota la vida (Porfiri, V. P. 23; 

Jàmblic, Vit. Pyth. 60); a més, parlava la llengua dels animals, de manera que va 

convèncer un bou que no mengés faves (Porfiri, V. P. 24; Jàmblic, Vit. Pyth. 61). 

Algunes bèsties els reconeixen i els veneren, com és el cas d’una àguila que reconeix 

Pitàgoras mentre era a Olímpia amb els deixebles (Jàmblic, Vit. Pyth. 62; Porfiri, V. P. 

25). Hom constata, en tot cas, que només Pitàgoras, i encara en fonts tardanes, presenta 

aquest tret taumatúrgic que després apareix en molts filòsofs posteriors, com Apol·loni 

de Tiana (Filòstrat, V. Ap. I 20), i que acaba convertint-se en un tòpic de la biografia 

filosòfica, tal com ho demostra la seva aparició entre les fantasies atribuïdes als filòsofs 

per Llucià (Philops. 34). 

 

 

4. Levitació? 

 

Alguns filòsofs posteriors són capaços de suspendre’s en l’aire, com Jàmblic 

(Eunapi 458, 31). Entre els laercians, tanmateix, tampoc no n’hi ha cap que posseeixi 

aquesta habilitat. Sí que s’afirma de Pitàgoras que podia volar pel cel i caminar sobre les 

aigües, com Àbaris muntat en una fletxa, a l’estil dels hiperboris (Porfiri, V. P. 29, 

Jàmblic, Vit. Pyth. 136), un tòpic miraculós que Llucià reprèn paròdicament (Philops. 

13). Succeeix altre cop, però, el mateix que hem constatat ja: no és un tipus de miracle 

que interessi a Diògenes Laerci. 

                                                 
25

 La història de l’àguila també apareix a Elià, V. H. IV 17, i Porfiri, V. P. 25. 
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Conclusions 

 

Els filòsofs laercians que obren miracles es mouen, doncs, sempre en l’àmbit 

de la religiositat grega tradicional: són endevins, capaços de fer purificacions rituals i de 

profetitzar, quelcom que simplement els posa en relació amb altres “mestres de veritat”, 

amb els quals comparteixen la mateixa mena de saviesa en l’ús de la paraula 
26

. 

L’especificitat de la taumatúrgia dels filòsofs antics cal cercar-la, tal com hem anat 

evidenciant, en la interpretació popular de la seva saviesa, en la sorpresa amb què es 

rebia la novetat dels seus coneixements. El tractat hipocràtic Sobre la malaltia sagrada 

ataca els “homes-medicina” itinerants, que pretenen guarir els malalts amb rituals 

màgics (VI 354 Littré):  

 

A mi em sembla que els primers que van declarar sagrada aquesta malaltia 

eren homes de la mena que avui ho són els mags, els purificadors, els mendicants i els 

xarlatans (μάγοι τε καὶ καθάρται καὶ ἀγύρται καὶ ἀλαζόνες), tots els que es comporten 

com si fossin molt devots (σφόδρα θεοσεβέες εἶναι) i com si en sabessin més (πλέον τι 

εἰδέναι).  

 

Aquest és l’origen, molt probablement, d’aquests “miracles” dels filòsofs, en 

l’imaginari popular: a diferència dels metges hipocràtics, que tenen l’habilitat racional 

de τεκμαίρεσθαι, de conèixer una malaltia a partir dels indicis i la simptomatologia (Gil 

1969), els filòsofs simplement saben, per mitjans que no podria mai assolir un home 

corrent, gràcies a una saviesa que els fa superiors, tal com ells mateixos proclamen de 

vegades. Fins i tot alguns, com Demòcrit o Empèdocles, tenen altres poders, com el de 

controlar els elements, cosa que segurament té relació amb una determinada 

interpretació popular de les seves pròpies obres, sobretot les que tracten de física, com 

hem pogut comprovar en algun cas. 

 

No és tan habitual, per tant, que els filòsofs laercians realitzin la mena de 

miracles que fan els θεῖοι ἄνδρες, com ara levitacions o control sobre els animals i la 

vegetació: si hom llegeix les Vides dels filòsofs i dels sofistes d’Eunapi en troba molts 

més exemples. En tot cas, el més important és que els miracles no els serveixen mai per 

a legitimar la seva doctrina, ni en defineixen tampoc la saviesa o el mode d’actuació. 

                                                 
26

 Vegeu l’obra clàssica de Detienne, 1967. 
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Hem d’entendre, doncs, que la situació religiosa i espiritual que envolta les biografies 

laercianes no és la que R. Goulet assenyalava per a les biografies dels θεῖοι ἄνδρες: 

 

À l’époque impériale, l’idéal philosophique prend en effet une coloration 

nettement religieuse. Le philosophe n’est pas seulement un exemplaire achevé de 

l’idéal humain; il dévoile, par son pouvoir extraordinaire, ses dons divinatoires et les 

attestations qui sont données de la béatitude dont il jouit après sa mort, la condition 

divine que la voie philosophique lui a permis d’atteindre 
27

.  

 

L’Apol·loni de Tiana filostrateu, que recull en la seva biografia gairebé totes 

les característiques que L. Bieler analitza per al tipus del θεῖος ἀνήρ, és capaç de fer, en 

efecte, de tota mena de prodigis: coneix el llenguatge dels animals (I 20; VI 43; VIII 

30), així com llengües estrangeres que mai no ha après (I 19), controla els elements de 

la natura (IV 4, 10, 13; VI 41), practica la clarividència (I 10; V 24; VI 3, 5, 43; VIII 26) 

per mitjà dels somnis (I 23) i l’endevinació (I 10; III 33; IV 18, 24, 34; V 12, 18; VI 32; 

VIII 7), com també pel seu coneixement miraculós del passat (VI 11); a més, opera 

guaricions miraculoses (III 39; IV 4; IV 25; VI 27), expulsa dimonis (III 38; IV 20, 25; 

VI 27), derrota sàtirs (VI 27) i empuses (IV 25), posseeix el do de la ubiqüitat (4.10; 

8.10, 26), pot desfer les cadenes de la presó (VII 38) i desaparèixer a voluntat per tornar 

a reaparèixer (VIII 10-12, 19), i fins ressuscita els morts (IV 45), i no mor ell mateix, 

sinó que s’enlaira al cel entre els cants de les Muses (VIII 30). 

 

En realitat, és el mateix Apol·loni de Tiana, en un llarg discurs amb molt de 

regust de la Segona Sofística –que mai no va arribar a pronunciar en defensa pròpia 

davant de l’emperador Domicià, que l’acusava de bruixot–, qui rememora precisament 

les gestes de Demòcrit i d’Empèdocles com a predecessors seus quant a la capacitat de 

controlar els elements i d’aplacar les pestes (VIII 8), i qui proposa el dèmon socràtic i 

les previsions de bona collita d’olives per part de Tales, així com les prediccions dels 

fenòmens celestes per part d’Anaxàgoras, com a exemples de la capacitat profètica dels 

filòsofs, que no anava, per tant, associada a la bruixeria, a la γοητεία (VIII 9). No sembla 

pas agosarat sospitar que, de fet, és Filòstrat qui reinterpreta la tradició biogràfica per 

                                                 
27

 Goulet, 1981: 167. Vegeu, també, Cox, 1983: 65: “What was new in Graeco-Roman 

biographies of the holy men was (...) that philosophers were depicted not only as superior men but also as 

figures of holiness”. Per a la situació religiosa i espiritual de l’època, és fonamental el breu estudi de 

Dodds, 1965. També és molt útil l’excel·lent resum de la qüestió que fa Talbert, 1978. 
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mirar de dotar de precedents el nou mode d’actuació del seu θεῖος ἀνήρ Apol·loni. Per 

la mateixa època, Diògenes Laerci, ben altrament, resta fidel a les seves fonts, en aquest 

com en tants altres punts, i no comparteix amb Filòstrat el gust per la taumatúrgia, 

l’endevinació i les narracions meravelloses que aviat havien de convertir-se en 

ingredient essencial per al públic de les biografies de filòsofs 
28

 i, és clar, de les 

hagiografies cristianes 
29

. 
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