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«Jo afirmo, en efecte, que la veritat és tal com ja ho he escrit: cadascun de nosaltres 
és mesura de les coses que són i de les que no; de mil maneres un hom es diferencia 
d’un altre, i és per això mateix que unes coses són i apareixen d’una manera a un i 
d’una manera a un altre.  Perquè jo  negui  la  saviesa i  l’home savi,  n’hi  falta  molt, 
malgrat que jo anomeno savi aquell qui, canviant algú de nosaltres a qui certes coses 
apareixen i són dolentes, aconsegueix de fer que aquestes mateixes coses apareguin i 
siguin bones.»

Plató. Teetet, 166 d

[Apologia de Protàgores]

1. Resumeix  les  idees  principals  del  text.  Explica  amb  paraules  teves  quin 
problema s’hi  planteja  i  quina  és  la  postura  de  l’autor  respecte  d’aquest 
problema.
Aquest  text  fa  referència  a  la  doctrina  relativista  del  sofista  Protàgores,  que 
desqualifica qualsevol pretensió d’assolir veritats permanents i universals Així, la 
percepció de les coses i  la valoració moral depenen de cadascú:  el  relativisme 
anul·la la pretensió d’assolir veritats estables i permanents. La tesi referent al fet 
que l’ésser  humà és la  mesura de totes les coses serveix  així  per  justificar  la 
coexistència  de  visions  diferents  de  les  coses  sensibles  i  de  concepcions  i 
valoracions diferents sobre una mateixa realitat. L’abast del relativisme enunciat en 
aquest fragment depèn de la interpretació dels termes home i coses. D’una banda, 
home pot designar l’individu particular, l’ésser humà en referència a una comunitat 
concreta,  però,  també,  la  humanitat  en general.  D’altra  banda,  les  coses  poden 
entendre’s bé com a objectes de la percepció sensible, bé com a valoracions ètiques 
i  estètiques.  Sembla ser que,  per Protàgores,  el  sentit  de la  frase és que cada 
comunitat determina el bé i el mal. Finalment, la figura del savi esmentada en el text 
es caracteritza precisament per la capacitat de fer palès al seu auditori que allò que 
per a uns apareix com a vertader o bo, per a altres és fals o dolent i, per tant, la 
saviesa comporta el relativisme.

2. Relaciona el que es diu en el text amb el pensament de l’autor al qual es 
refereix Plató i amb la seva època.
La concepció de Protàgores s’emmarca en el context sociocultural de l’Atenes de 
la  primera  sofística,  presidida  pel  gir  humanista  i  una nova preocupació  per  la 
moral i la vida política, que acaba abocant al relativisme i a l’escepticisme contra 
els quals reaccionarà Sòcrates. S’ha dit que la tesi de Protàgores segons la qual 
l’ésser humà és la mesura de totes les coses ha estat influenciada per la dialèctica 
heraclitiana que afirma la lluita d’oposats i el perpetu fluir de les coses, per bé que 
l’obra de Protàgores se centra en els temes de la ciutat. D’aquesta manera, se 
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subratlla la referència humana de la percepció, del coneixement i de la conducta i, 
per tant, s’obre la porta al fet que el savi assenyali què és el més útil i convenient 
en cada moment per a cadascú. De fet, el mateix Protàgores afirmava que «sobre 
qualsevol  tema  es  poden  fer  dos  discursos  oposats»  Cal  dir  que  els sofistes 
hereten les  molt  variades reflexions  dels  presocràtics  sobre la  phýsis,  les  quals 
abonen la  impressió d’haver  esgotat  les possibles  explicacions,  sense tanmateix 
haver-ne trobat cap de prou convincent, la qual cosa inclina a la desconfiança envers 
els postulats de qualsevol escola. D’altra banda, les explicacions de la phýsis estan 
lluny  dels  interessos  en  política,  retòrica,  art,  llenguatge,  religió,  educació,  etc., 
derivats de la convivència en la ciutat democràtica.

3. Compara la posició respecte del  saber de l’autor al  qual  es refereixen les 
idees del text amb la de Sòcrates.
La concepció socràtica del saber contrasta amb la compartida pels sofistes. Així, 
Sòcrates rebutja el relativisme i l’escepticisme respecte del saber i de la moral i 
orienta  la  seva  filosofia  a  la  recerca  de  definicions  universalment  vàlides  de 
conceptes per així conferir valor objectiu al saber, a la moral i a la justícia. Val a dir 
que, inicialment, el terme sofista designava el savi, el mestre en saber i, de fet, els 
sofistes tenen un paper molt positiu en l’educació  -fins aleshores el saber havia 
estat  patrimoni  exclusiu  d’una exigua minoria- i  en la  preparació  per  a la  lluita 
discursiva a l’àgora o plaça pública, des del pressupòsit que l’areté, l’excel·lència 
humana,  es pot  ensenyar  i  té  una vessant  important  de participació  en la  vida 
ciutadana. En contrast amb els sofistes, Sòcrates afirma que ell és l’únic a saber 
que justament no sap res -docta ignorància- com a requisit previ a l’aplicació del 
seu  mètode  del  diàleg  interrogatiu  que,  en  els  seus  dos  moments  d’ironia  i 
maièutica, vol guiar l’interlocutor mitjançant preguntes vers la veritat. Ell compara el 
seu art amb el de les llevadores, les quals, mitjançant les seves pràctiques, faciliten 
que les mares infantin sense dificultats; de manera anàloga, Sòcrates aconsegueix 
que emergeixi a la consciència el saber aturat en la interioritat de cadascú. A més, 
Sòcrates, lluny del que ell considera com a lluita retòrica improductiva dels sofistes 
a la plaça pública, postula una concepció del saber qualitativament distinta a la 
versió  retòrica de la  sofística i,  així,  afirma que el  saber  autèntic  és d’extrema 
utilitat, en la mesura en la qual aquest saber és el referent imprescindible des d’un 
punt de vista pràctic perquè comporta la virtut i, per tant, obre la possibilitat de dur 
la justícia a les persones i a la polis, quelcom al seu entendre molt necessari en la 
turbulenta  Atenes  de  l’època.  En  aquest  sentit  es  coneix  amb  el  nom 
d’intel·lectualisme moral la identificació socràtica entre saber i virtut d’una banda, i 
maldat  i  ignorància,  de l’altra.  És força coneguda la  màxima socràtica que ens 
anima a conèixer-nos a nosaltres mateixos; això suposa que cadascú pot obtenir el 
saber autèntic a partir de la seva pròpia subjectivitat racional i, d’aquí, la bondat del 
mètode socràtic per fer aflorar la veritat i la seva exhortació a cultivar la raó. Per 
Sòcrates, la raó, el do humà més excel·lent, proporciona el saber i  comporta la 
virtut, el coneixement del bé i l’autèntica felicitat. Saber implica saber allò correcte, 
allò just, allò bo. Fent-se savi, l’ésser humà esdevé virtuós. La funció de la filosofia 
és dirigir racionalment la vida tenint cura d’allò humà més noble: l’ànima. El saber 
objectiu en Sòcrates serveix per posar les bases d’una ètica objectiva, autònoma i 
autàrquica,  i  que  està  en  el  nostre  interior.  És  una  ètica  objectiva  perquè, 
suposadament,  tothom arriba  al  mateix  saber vertader si  usa adequadament  la 
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seva  raó  i  per  la  ja  comentada  identificació  entre  saber  i  virtut.  És  una  ètica 
autònoma perquè cadascú pot fundar la seva conducta en el seu bé, tanmateix 
idèntic en tothom. Finalment, és una ètica autàrquica o independent, perquè la raó 
no  ha  d’apel·lar  a  res  distint  de  la  pròpia  racionalitat  per  justificar  el  seu 
capteniment.  Així,  gràcies  al  saber,  s’alça  el  coneixement  racional  i  la  moral 
objectiva, i es culmina la reacció socràtica contra el relativisme i l’escepticisme de 
la sofística.

4. Exposa la concepció de la phýsis d’Heràclit.
Heràclit d‘Efes dóna una explicació del canvi en la phýsis aprofundint en la distinció 
entre raó i sentits,  i  concedint preeminència a la raó. D’una banda, accepta les 
dades sensorials que evidencien el canvi, però de l’altra, l’explica des d’un ordre 
suprem al  qual  només accedeix  la  raó.  Així,  la  phýsis és  canviant,  dinàmica  i 
contradictòria, però segueix la llei universal que tot ho governa o logos, per bé que 
aquesta  llei  profunda  no estigui  a  l’abast  de  la  majoria  de gent.  Tot  i  que  els 
fenòmens  siguin  contradictoris,  hi  ha  una  coherència  en  el  canvi;  no  hi  ha 
irracionalitat, sinó una harmonia de contraris subjacent en la diversitat fenomènica. 
La  phýsis  és,  segons Heràclit,  necessàriament  inestable,  dinàmica,  processual, 
canvi permanent; per tant, res es manté, tot flueix permanentment (panta rei), les 
coses sorgeixen justament  en la  lluita  d’oposats,  amb la  tensió i  equilibri  entre 
contraris. Així, variabilitat de les coses n’oculta la unitat, perquè «a la naturalesa li 
agrada  ocultar-se».  Aquesta  unitat  radical  s’encarna  en  el  foc  com  a  principi 
original de tot. Tot en procedeix i tot hi conflueix. L’estructura dinàmica de la realitat 
s’exemplifica en quatre tipus de connexió d’oposats o identitat entre contraris:  a) 
les mateixes coses causen respostes contràries en els diversos éssers vius com, 
per exemple,  l’aigua del  mar que per als peixos  és saludable,  i  per  als homes 
mortífera;  b) aspectes diferents de la mateixa cosa poden justificar descripcions 
oposades, posem per cas, el camí cap amunt i  el  camí cap avall;  c) les coses 
bones i agradables són només possibles perquè es reconeixen gràcies als seus 
contraris, com és el cas de la malaltia, que fa la salut agradable i bona, o la fatiga, 
que fa agradable el repòs;  d) hi ha oposats que formen un tot  enllaçat,  com la 
contraposició diürn i nocturn, que respon a la mateixa cosa, el dia. Cal destacar 
que  l’explicació  heraclitiana  de  la  phýsis repercutirà  en  la  concepció  platònica 
segons  la  qual  el  món  sensible  canvia  constantment.  També,  la  interpretació 
dinàmica  i  processual  del  món  ressorgirà  en  el  segle  XIX amb  la  concepció 
dialèctica de la realitat en Hegel i Marx.
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