
EL PAS DEL MITE AL LOGOS: L’ORIGEN DE LA NOSTRA FILOSOFIA 
 
 
 
     L’expressió “pas del mite al logos” fa referència al canvi que es va produir durant els 
Segles VI i V Grècia  en la manera d’explicar com és la natura, quin és el seu origen, 
quines són les causes dels fenòmens naturals i dels esdeveniments  socials i dels fets 
personals. Aquest canvi en la  manera d’explicar i entendre la  realitat, en primer lloc la  
natural i després també la social i la  personal,  representa l’inici, el tret de sortida, de  la  
filosofia tal i com l’entenem en el món occidental. Tot seguit, doncs, explicarem amb 
què va consistir aquest canvi i perquè es va produir precisament a la Grècia d’aquella 
època i no en un altre moment de la nostra història. 
     En primer lloc cal remarcar que els mites no són altre cosa que un intent d’explicar 
l’origen i la causa de determinats fenòmens o esdeveniments. L’ésser humà, des que és 
ésser humà,  s’ha fet preguntes sobre aspectes que li  han fascinat, interessat o 
preocupat: des de preguntar-se  per l’origen de l’univers i de la vida fins a intentar 
explicar el perquè de fenòmens naturals –les tempestes, les bones o males collites, etc- 
passant per temes que fan referència a la vida en societat –perquè es guanyen o perden 
les guerres, perquè hi ha èpoques de més prosperitat econòmica i d’altres de dificultats, 
etc- i personals –perquè es té bona o mala salut, perquè ens enamorem d’una 
determinada persona i no d’una altra, què serà de cadascú  de nosaltres  després de la 
mort, etc. Els mites donen respostes a totes aquestes preguntes: amb unes  narracions 
expliquen com els fenòmens naturals , socials o personals tenen la seva causa en la 
voluntat més o menys capriciosa d’unes forces sobrenaturals. En el cas de la mitologia 
grega –que és la mitologia que aquí ens interessa- aquestes forces sobrenaturals que 
defineixen i per tant expliquen l’aparició d’un determinat fenomen natural o d’un fet 
social o personal són els  déus. La majoria d’aquests déus tenen un aspecte 
antropomòrfic i viuen, malgrat ser immortals i tenir poders sobre la natura i els humans, 
d’una manera molt similar als éssers humans: s’enfaden, s’estimen, es desitgen i 
s’odien, etc. La causa dels fenòmens naturals i dels esdeveniments socials o fets 
personals, doncs, cal buscar-la en l’actitud o la voluntat d’un déu. Així doncs, podem 
dir que les marees o les tempestes marines tenen el seu origen en la voluntat de Posidó, 
perquè amb aquest fenomen natural demostra el seu enuig o la seva simpatia amb altres 
déus o amb els humans; Atena, com a bona protectora de la ciutat que porta el seu nom, 
intenta garantir la prosperitat a la ciutat però no sempre ho pot aconseguir; i, en fi, ens 
enamorem perquè un petit semidéu, enjogassat, va llançant fletxes als cors per fer 
aparèixer un sentiment amorós irrefrenable.  
     La mitologia grega  - de la mateixa manera que ho fan altres grans mitologies, com 
l’egípcia, la maia, la nòrdica, etc-  ofereix una explicació global de tota la realitat, des 
dels orígens de l’univers fins els fets concrets que ens passen a cadascú de nosaltres. La 
mitologia no és altre cosa que el compendi de tots els mites d’una determinada cultura, 
és a dir, el conjunt de respostes a totes les preguntes possibles sobre la realitat natural, 
social i personal que les persones d’una determinada societat es puguin plantejar. Si 
tenim en compte que la realitat és sempre complexa, imprevisible i sovint 
contradictòria,  el  conjunt de mites que l’expliquen també haurà de ser complexe i a 
voltes contradictori. 
     És molt important recordar que la mitologia grega va ser ordenada i posada per escrit 
per dos autors del segle VIII aC: Hesíode i Homer. Hesíode va compendiar els grans 
mites des de l’origen de l’univers en el llibre titulat Teogonia, mentre que Homer va 
parlar de la relació entre els déus i els humans en els seus  dos llibres, La Ilíada i 



L’odissea. Amb aquestes obres la mitologia grega queda ben documentada per a les 
properes generacions, si bé és cert que es continua explicant i transmeten de forma 
bàsicament oral. 
     Però durant el segle VI aC, a Jònia –Àsia menor- es comença a buscar una explicació 
diferent de l'origen de la naturalesa i de tot allò que és viu. No es tracta d’un canvi 
absolutament radical, no volem dir que de cop i volta l’explicació mítica s’abandonés 
completament i fos canviada per una explicació radicalment diferent de tota la realitat. 
El que es va produir va ser un canvi en certes explicacions de certs fets. Ara bé, el que 
és cert és que aquestes noves explicacions poc a poc aniran ocupant el lloc de les 
explicacions mítiques.  
     Parlem de “pas del mite al logos” perquè des del s. VI aC l’explicació racional de les 
causes dels fenòmens naturals s’anirà imposant a l’explicació mítica. Què vol dir una 
explicació  racional? L’explicació racional és aquella que busca comprendre el perquè 
d’un fenomen buscant les causes que el produeixen o l’expliquen  en el fenomen mateix 
–causes físiques- i no pas  recorrent a la intervenció d’un ésser sobrenatural. Així doncs, 
per exemple, Tales –el savi de Milet que es considerat el primer filòsof de la nostra 
història i per tant el primer filòsof presocràtic- es pregunta sobre què és allò que pot 
explicar que la naturalesa existeixi tal i com és, quin és el primer principi o element 
fonamental –en podem dir “arché”-  que explica que la naturalesa sigui una realitat viva 
i dinàmica tal i com és. I Tales formula la següent resposta: el primer principi de la 
naturalesa és l’aigua. Si ens aturem  una mica a pensar sobre la resposta de Tales ens 
adonarem que sense aigua no podria existir la naturalesa, els éssers vius: les plantes, els 
boscos, els sembrats, etc.  El nostre propi cos està constituït en un percentatge molt gran  
d’aigua i necessitem l’aigua per a viure. Un altre dels primers filòsofs de la nostra 
història, Anaxímenes, va indicar que era l’aire l’element fonamental sense el qual no hi 
hauria vida. Potser també tenia raó: nosaltres mateixos existim metre respirem. I encara 
hi va haver altres filòsofs que van donar les seves respostes a la pregunta sobre què és 
més important perquè la naturalesa pugui existir: Empèdocles, per exemple, va formular 
la idea que tots els éssers vius i tota la matèria són el resultat de la combinació dels 
quatre elements bàsics –aigua, aire, terra i foc -, units o desunits per l’amor i l’odi; o 
Demòcrit, que va defensar la idea que tot estava format d’unes partícules molt petites 
que anomenà àtoms. 
     Totes aquestes teories filosòfiques intentaven explicar com és la naturalesa sense 
recórrer als déus ni a forces sobrenaturals. Ara bé,  la importància d’aquestes respostes 
no es troba bàsicament  en  el que van dir sinó en el fet  que amb les seves teories van 
canviar la manera d’explicar la realitat, el tipus de respostes que explicaven els 
fenòmens. Avui tenim uns coneixements físics i químics que expliquen la realitat d’una 
manera molt precisa, però l’origen d’aquestes explicacions l’hem de buscar en els 
intents de Tales, Anaxímenes, Demòcrit, etc, de buscar una explicació racional que 
permetés entendre com és la realitat en ella mateixa, sense recórrer als déus per a 
explicar-ne les causes. En aquest sentit, sovint s’afirma que els primers filòsofs no són 
tan importants pel tipus de respostes que van formular sinó pel tipus d’explicació que 
buscaven. 
     Les preguntes filosòfiques, però, van anar més enllà d’intentar entendre la realitat 
natural, física. Filòsofs com Heràclit, Parmènides o els pitagòrics es van fer preguntes 
metafísiques, és a dir, es van preguntar sobre com és la realitat més enllà de tot allò que  
els nostres sentits poden percebre. Així, per exemple, Heràclit considera que la realitat 
és una unitat que canvia –i fa servir la metàfora del foc per explicar-ho: la realitat és 
com un foc, que és el mateix, és un, però sempre està en canvi, en moviment. 
Contràriament, Parmènides diferencia molt clarament entre les coses que són , que 



existeixen, i les  que no són, no existeixen. Per la seva banda, Pitàores i els pitagòrics 
defensen que la realitat té una estructura matemàtica i estan convençuts de la idea de la 
transmigració de les ànimes.  
     Però els temes que defineixen el “pas del mite al logos” no es referiran només a 
qüestions físiques (physis) o metafísiques sinó que també es referiran a temes socials 
(nomos). En  el marc de la primera democràcia de la història de la humanitat, a la polis 
d’Atenes del s. V aC, es va desenvolupar una reflexió sobre els temes socials i polítics. 
Els sofistes, professors de retòrica, defensaven la idea que cada ciutat-estat ha de dotar-
se de les lleis que cregui més adients. Això vol dir que segons aquests filòsofs no  
existeix  una sola idea de justícia vàlida universalment  sinó que la justícia depèn de 
cada grup humà, de cada polis.  Sòcrates, el mestre de Plató, s’oposarà frontalment a la 
idea relativista dels sofistes. 
     Però per què el “pas del mite al logos” es va produir a Grècia durant els segles VI i V 
aC i no en qualsevol altre moment històric o en qualsevol altre indret geogràfic? La 
confluència de diversos factors ho poden explicar: en primer lloc, a Grècia no existia 
una classe sacerdotal –tal i com havia existit, per exemple, a Egipte- que fos la qui 
custodiava el saber, interpretava la única veritat de totes les coses; en segon lloc, tampoc 
existia a Grècia un llibre sagrat: els textos d’Hesíode i d’Homer presentaven un 
compendi dels mites però no en feien una interpretació única com a veritat absoluta; en 
tercer lloc, el fet que la tradició mítica estigués posada per escrit permetia fer-ne una 
lectura crítica: és més fàcil adonar-se de les limitacions d’una interpretació de la realitat 
si la podem llegir i rellegir tantes vegades com considerem adient  que si només en 
tenim notícia mitjançant la tradició oral; en quart lloc, els grecs eren un poble 
comerciant i per aquesta raó van establir contactes amb altres pobles de la Mediterrània 
i això els va permetre adonar-se que existien altres mitologies molt diferents a la seva i, 
per tant,  tant vàlides o tant poc vàlides  que la seva; finalment, a Grècia hi havia una 
classe aristocràtica culte que tenia molt de temps per a dedicar-se a reflexionar. La 
confluència d’aquests cinc factors permeten justificar que fos en aquell moment que es 
comencés a produir el canvi en la manera d’explicar la realitat. 
     En conclusió, el “pas del mite al logos” representa un canvi en la manera d’explicar 
els fenòmens naturals, els esdeveniments socials o els fets individuals que serà la base 
del que anomenem reflexió racional o filosofia. És important remarcar, però, que el mite 
ja era una explicació, una manera de donar resposta a les preguntes que l’ésser humà 
sempre s’ha fet. Amb l’explicació racional, el logos, s’inicia una nova manera de 
respondre les mateixes preguntes, les mateixes inquietuds.  
     No hem de pensar que l’explicació racional va substituir de manera radical i 
definitiva el pensament mític. De fet, a Grècia es va continuar creient en la intervenció 
dels déus i fins i tot un filòsof com Plató en algun moment recorre a explicacions 
mítiques o al·legòriques per tal d’explicar i fer entendre algunes de les seves idees. I ja 
en la tradició del cristianisme,  sovint encara podem veure actituds i formes de creença 
paral·leles a les mítiques  quan, per exemple, 
es demana a Déu que intervingui al nostre favor per curar-nos una malaltia o per fer 
ploure damunt uns camps massa secs. Així doncs, malgrat que la nostra tradició cultural 
es fonamenta en la racionalitat com a forma d’interpretar  i explicar els fenòmens 
naturals i esdeveniments socials i personals –i una bona mostra d’això és el fet  que  la 
ciència s’ha convertit, en l’expressió màxima d’aquesta racionalitat-, encara recorrem a 
formes similars a les que expressen els  mites per poder entendre certes coses del món o 
de la nostra vida. Potser és que en  el fons  l’explicació mítica i la racional no són tan 
diferents i el que realment interessa als éssers humans és trobar respostes i explicacions 
a allò  que ens preocupa? 


