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ELS SOFISTES 
 

 
 
Amb el terme “sofistes” es designa un conjunt de pensadors que prenen 

el protagonisme intelectual en Atenes a la segona meitat del segle V a.C. des de la 
instauració de la democràcia. Esta època sol nomenar-se “il·lustració grega”. 

 
La paraula sofista emparenta amb el terme “sophós” que té una doble 

significació: 
1. Expert en un ofici o una activitat. 
2. Qui posseeix un saber general sobre les coses i els assumptes 

humans i que, per tant, es tradueix en una capacitat per a governar 
i donar consells amb prudència. 

 
Però, a més a més, la paraula “sofista” va unida a la idea d’ensenyament; 

és a dir, sofista és el savi que ensenya, que educa els demés. 
 
Amb el sorgiment de la democràcia, l’educació tradicional mitjançant els 

poetes resultava insuficient i els sofistes es convertiren en professionals de 
l’ensenyament. 

Al principi es presentaven com “mestres de la virtut”, és a dir, de 
l’excel·lència o plenitud en el desenvolupament de les qualitats i potències d’un 
individu. El que se pretenia era convertir al ciutadà en un ciutadà excel·lent, la qual cosa 
significava tindre èxit personal i el respecte a les lleis com garantia de la convivència i 
la permanència de la polis. Els sofistes posteriors no admetran cap altre valor que no 
fora l’èxit, el poder i la satisfacció de les ambicions personals. 

 
Per tant, els sofistes foren mestres de l’areté; foren els primers 

professionals de l’ensenyament que cobraren importants diners per exercir tal tasca. 
Aquest professionalisme va suscitar recel entre els atenencs. Segons els aristòcrates, 
l’areté no pot ensenyar-se  per què és pròpia dels nobles; segons els demòcrates perquè 
l’areté s’apren al si de la polis i no cal cobrar per eixos sabers. 

 
 
Malgrat tot això, aconseguiren bastant èxit perquè responien a les noves 

demandes de la recent inaugurada democràcia. Oferien un programa ben definit i 
sistemàtic. Destacaven les tècniques de l’eloqüència i la discussió amb la intencionalitat 
de preparar al ciutadà per convèncer l’adversari quan discutiren a l’assemblea. 
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TEMES DELS SOFISTES 
 
 

1. OPOSICIÓ ENTRE NATURA I NOMOS. 
 

El terme nomos sol traduir-se com “costum, llei”. Cal tindre en compte 
almenys 3 significats : 

• En sentit ampli, nomos significa creença comú, acceptada i estable d’una 
col·lectivitat. 

• Significa un costum o ús social, és a dir, un comportament establert en una 
col·lectivitat que pressuposa que compartim determinades creences (per 
exemple, no mengem carn humana perquè ho considerem menyspreable). 

• Nomos significa llei, és a dir, el conjunt de lleis que regeixen una comunitat 
i que estan legalment sancionades. (ex: la Constitució). 

La reflexió sobre la conducta humana es va convertir en assumpte 
fonamental per als grecs del segle V a. C. Esta reflexió gira al voltant del tema de la 
justícia i del nomos, és a dir, al voltant de l’oposició entre el que dicta la natura (physis) 
i el que dicta el nomos (els costums i les lleis que accepten). Esta oposició farà possible 
reflexionar sobre les lleis i les normes morals i conduirà a una crítica generalitzada 
sobre la cultura. D’esta manera la cultura grega pot autocriticar-se   i autoreflexionar-se. 
I esta reflexió és possible pel contrast amb el que no és cultura; pel contrast amb l’estat 
natural. 

 
 

• El quart sentit és el caràcter no natural del nomos. El nomos és un conjunt de 
normes establides pel costum o per llei, i en conseqüència, son creacions 
humanes. És per això que plantejaren el relativisme cultural, és a dir, 
pobles distints tenen costums distints i diferent idea de justícia. 

 
 
Malgrat tots els sofistes admeteren el caràcter convencional dels costums 

i les lleis, no tots manteniren la mateixa actitud. En general compartiren la idea que el 
nomos restringeix i limita la natura, però mentre per uns el nomos significava progrés i 
desenvolupament, pels altres, el nomos era una trava i un fre.  

 
 
 

2. LA IMPORTÀNCIA DE L’EXPERIÈNCIA I EL PODER DE LA PARAULA. 
 
 
Respecte al tema de l’experiència cal centrar-nos en l’afirmació de 

Protàgores: “L’home és la mesura de totes les coses: de les que son en tant que son, de 
les que no son, en tant que no son”. 

 
Amb esta afirmació Protàgores s’allunya dels filòsofs d’abans, els quals 

pretenien conèixer els principis últims de la realitat, i proposa no excedir l’àmbit de 
l’experiència humana ni per buscar els principis últims ni per conèixer les coses en sí 
mateix. La seua proposta és que l’home s’ocupe de les coses en tant a ell l’interessen, 
beneficien o perjudiquen.  
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L’afirmació que l’home és la mesura de totes les coses significa: 
• Identificar l’ésser amb la aparença ( el que a mi me pareix és el que és). 

Borra la distinció parmenídea entre ésser i aparença. Açò s’anomena 
fenomenisme. (sols existeix el que se m’apareix) 

•  Com les aparences varien d’uns individua a altres, d’uns grups a altres, totes 
les opinions son igualment vertaderes. És a dir, es tracta del fenomenisme no 
sols de l’ésser sinó també de la veritat. (la veritat és relativa a cada grup o 
individu). Sòcrates va criticar esta posició basant-se en que no podrien 
ensenyar els demés per no ser posseïdors de la veritat. Protàgores va 
respondre que no hi ha criteris absoluts sobre el bé o el mal, però el sofista 
coneix més elements i punts de vista per donar un judici.  

 
 

 
 
Respecte a la importància de la paraula o del llenguatge cal esmentar 

l’aportació de Gòrgies. 
 
Segons ell, el llenguatge no manifesta la realitat o, mitjançant les 

paraules no manifestem la realitat. És a dir, les paraules transmeten significacions que 
no son les mateixes per al que parla i per al que escolta. El que és el mateix, que no hi 
ha significats comuns. Açò es coneix com escepticisme lingüístic. 

Gòrgies va polemitzar contra Parmènides mitjançant 3 tesi: 
• Res hi ha o res és. 
• Si hi fora, no seria cognoscible ni pensable per a l’home. 
• Si fora cognoscible, no seria comunicable als demés. 

 
 
La 3ª tesi és la que indica el seu relativisme lingüístic que se basa en que 

les paraules sempre responen a l’experiència que de la realitat té el que les pronuncia. 
Però la realitat experimentada pel que parla no és la mateixa que la realitat 
experimentada pel que escolta. És per això, que qui parla no comunica la realitat al qui 
escolta ja que no la comparteixen. 

 
A més a més, realitat i llenguatge son dues coses distintes. Quan parle 

transmet paraules però no la realitat exterior. 
 
Al plantejar totes estes conclusions, Gòrgies trenca:  
1.- La comunicació entre els individus (1ª tesi) 
2.- La relació significativa entre llenguatge i realitat (2ª tesi). 
 
Per a Gòrgies el llenguatge interessa en la mesura en que pot influenciar 

en l’ànima, provocant sentiments i canviant opinions. La paraula pot persuadir i 
enganyar. És per això que cal practicar la retòrica per què qui domine la paraula tindrà 
un instrument de dominació de les ànimes.   


