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CONTINGUT 
 
El contingut de curs de Metafísica és el problema de l’ésser i la seva relació amb el 
problema del llenguatge i la veritat. El curs té un doble pol: d’una banda Plató com a 
exemple d’un autor clàssic que ha plantejat els grans temes de la metafísica 
(plantejament que, com cap altre, perquè és obert a diverses interpretacions, ens 
interpel·la també a nosaltres, estudiosos de Plató i lectors del seus diàlegs), i de l’altra, 
el corrent hermenèutic (com a lloc des del qual interpretem Plató). Per això, també, en 
un tercer tema (la qüestió hermenèutica), farem explícits aquests pressupòsits de 
l’hermenèutica, una nova metafísica postmetafísica.  
 
OBJECTIUS 

 
a) Assolir una comprensió global de la problemàtica metafísica i del seu 
desenvolupament històric; 
b) Comprendre els principals conceptes relacionats amb la metafísica; 
c) Llegir textos capdals de Metafísica 

 

TEMARI 
 

1. Introducció: Concepte de metafísica, panorama actual, més enllà d'una 
metafísica ontoteològica, metafísica com a hermenèutica crítica. 
 

2. La qüestió de l’ésser 
Tema 1. Plató: La teoria de les idees en el Fedó. La “segona navegació” 
Tema 2. L’ontologia de Plató: ésser, U (Parmènides) i no-ésser (Sofista) 

1. Introducció general 
2. El Parmènides: introducció, anàlisi del contingut, interpretacions 
3. El Sofista: introducció, personatges i enquadrament dramàtic, 

estructura, nota conclusiva 
Tema 3. Plató: ontologia i protologia (la metafísica interpretada a la llum de les 
doctrines no escrites segons l’Escola de Tübingen) 

1. Introducció: interpretacions de la filosofia de Plató 



2. Schleiermacher: explicitació dels principis hermenèutics 
d’interpretació dels diàlegs platònics 
3. L’Escola de Tübingen 
4. Plató: filosofia i escriptura.  
5. Krämer i la reconstrucció de la metafísica de Plató a base de la 

tradició indirecta 
6. Interpretació de la metafísica de Plató a la llum de la doctrina no 

escrita (textos del Fedó, el Parmènides, el Sofista). Nota sobre la 
interpretació del demiürg en l’escola de Milà 

 
Tema 4. Plató i el mètode hermenèutic de Gadamer 
 
Tema 5. Els diàlegs socràtics de Plató com a exercici hermenèutic: 

1. Introducció 
2. L’Apologia de Sòcrates i el Critó 
3. Protàgores 
4. L’Eutifró 
5. El Laques 
6. El Càrmides 
7. El Lisis 

 
Tema 6. De l’U de Plató al Déu unitrinitari cristià: Agustí d’Hipona i el 
neoplatonisme 

1. Lectura neoplatònica del Parmènides 
2. Aproximació a la filosofia agustiniana 
3. Agustí d’Hipona: Déu i la creació 

 
Tema 7. Tomàs d’Aquino: les cinc vies de l’existència de Déu 
 
Tema 8. Tomàs d’Aquino i la metafísica aristotèlica 

1. Concepte de metafísica: d'Aristòtil a Tomàs d'Aquino  
2. La metafísica aristotèlica. Anàlisi de la Metafísica 
3. Interpretacions de la metafísica aristotèlica: Jaeger, Reale, 

Aubenque 
4. El De ente et essentia de Tomàs d’Aquino 

 
Tema 9. Joan Duns Escot i la metafísica 
 
Tema 10. La metafísica ontoteològica en l’època moderna 

 
3. Llenguatge i veritat 

Tema 1. Plató: llenguatge i coneixement (Cràtil) 
Tema 2. Agustí d’Hipona: filosofia del llenguatge (De magistro)* 
Tema 3. Gadamer: llenguatge i experiència hermenèutica 

1. El concepte de llenguatge en la història 
2. El llenguatge com a medi de l’experiència hermenèutica 
3. El llenguatge com a horitzó d’una ontologia hermenèutica 

 
4. Implicacions del gir lingüístic en la metafísica. La qüestió hermenèutica 

1. Concepte d’hermenèutica 
2. Història de l’hermenèutica: Luter, Schleiermacher, Dilthey, Heidegger*, 
Bultmann, Ricoeur* 
3. L’hermenèutica de Gadamer: Lectura de la tercera part de Veritat i mètode* 
4. Habermas*, Apel*, Vattimo* 

 



[*= temes possibles per a fer-ne una exposició a classe] 
 
AVALUACIÓ 

 
Via 1: Examen final  
Via 2: Avaluació continuada: tres exàmens parcials (33,3 % + 33,3 % +33,3 %). 
Un d’aquests exàmens pot ser substituït per un treball  (amb exposició 
voluntària si hom vol obtenir nota de qualitat) 
 
Nota sobre l'assistència a classe: Per a la via 2 d'avaluació és molt important 
l'assistència regular a classe. 

 

LECTURES  OBLIGATÒRIES 
Plató: Parmènides; Plató: El sofista; Tomàs d’Aquino: De l’ens i l’essència; 
Gadamer, Veritat i mètode (tercera part); Vattimo, Más allá de la interpretación. 

 

POSSIBLES EXPOSICIONS 
Agustí d’Hipona, De Magistro, 36 i 45; De trinitate, 15, 10, 19 i 15,11,20 
Heidegger, Ésser i temps, 31 
Ricoeur (presentació de l’hermenèutica) 
Gadamer: capítols 12, 13 i 14 de Verdad y mètodo 
Vattimo, Más allá de la interpretación 

 

TUTORIES INDIVIDUALITZADES 
Les tutories tenen, bàsicament, la finalitat de preparar el treball i, si és el cas, 
l'exposició. 

 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 
AGUSTÍ D’HIPONA, De magistro (El maestro o Sobre el lenguaje), Madrid, 
Editorial Trotta, 2003; DILTHEY, El naixement de l'hermenèutica (Textos 
Filosòfics, 76), Barcelona, 1997. GADAMER, H.G., Verdad y método,  
Salamanca, Sígueme, 1977; JOAN DUNS ESCOT, Del primer principi i altres 
escrits (Textos Filosòfics, 84), Barcelona, 2000; PLATÓ, Fedó (Textos 
Filosòfics, 83), Barcelona 1999; Parmènides (Textos Filosòfics, 55), Barcelona, 
1990 (d’ambdós diàlegs hi ha traducció, amb edició del text grec, a la Fundació 
Bernat Metge, 144, 279); el Sofista (Fundació Bernat Metge, 300), Barcelona, 
1996; Cràtil (Fundació Bernat Metge, 104), Barcelona, 1952; RICOEUR, P, 
Teoría de la interpretación, Mèxic, Siglo XXI, 1995;  TOMÀS D’AQUINO, 
Antologia metafísica [De l'ens i de l'essència] (Textos Filosòfics, 56), Barcelona, 
1991; VATTIMO, G, Más allá de la intepretación, Barcelona, Paidós, 1995; 
ZABALA, S., Los remanentes del Ser. Ontología hermenéutica después de la 
metafísica, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2010. 
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