
Este vídeo inclúese nun proxecto de innovación pedagóxica 
máis amplo de apoio á docencia das Humanidades. O vídeo 
instálase nos centros e xunto ao mesmo xurde ou se 
provoca unha posta en escena cunha acción dramática que 
intensifica a temática do vídeo e que se resolve finalmente 
nunha exposición conceptual do pensamento do filósofo.

duración:
A caverna de Platón 13’32’’

Extra conceptos 9’51’’
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Platón é un dos máis importantes filósofos de tódolos 
tempos. Nado en Grecia, no século V a.C., a súa influencia 
perdura ata os nosos días, sendo motivo de reflexión e 
debate para moitos pensadores, non só no ámbito da 
filosofía, senón tamén na ética, a política, a literatura, a 
estética... O platonismo conforma en grande medida o 
chan da nosa racionalidade ao aportarnos unha primeira 
teoría das ideas: a verdade das cousas é dada por si 
mesma ao pensamento sen outra mediación que o ser
natural do cosmos... Con todo o platonismo é atacado e 
ata acusado desde hai tempo polo seu idealismo e 
esencialismo. Cúlpaselle da primacía que establece na 
nosa tradición de pensamento sobre acción.



Os exteriores desta gravación foron tomados na serra de O Caurel, 
unha das naturezas máis antigas e mellor conservadas da nosa 
Galicia. O mesmo feito de estar nestas montañas, camiñar ao seu 
través é xa de por si unha actividade liberadora de cavernas e 
presións ás que estamos acostumados. Ademais hai multitude de 
aldeas, moitas xa deshabitadas, que conservan a súa arquitectura 
tradicional; facilmente podemos imaxinar como era a vida dos nosos 
ancestros, sen televisores, automóbiles, teléfonos, fábricas... As 
imaxes da cova pertencen a esta mesma serra, a chamada cova das 
choias, no concello de Incio. Destaca sobre todo por seres unha cova 
cunha ampla entrada, como me parece que se amosa no vídeo, mais 
de profundidade escasa. Ten un vello acceso vertical a un lado, por 
onde entraban os mineiros e extraían metal da mesma, mais hoxe xa 
en mal estado e desuso. As choias son pequenos paxaros, de peito
vermello, que din que habitaban os redores da cova. Era 
característico dos mesmos o cantar, sobre todo ao atardecer, e voar 
en parellas amosando as súas cores no peito en sinal de cortello. 
Hoxe, seguramente pola acción humana, é difícil xa atoparse con 
eles, e escoitar o seu canto. 

Platón 427 – 347 aC. 



Neste vídeo amósase unha potencia que non só
conserva senón que incluso renova o senso da filosofía 
platónica na nosa contemporaneidade. Ao renovarse 
esta potencia déixanos na encrucillada da súa verdade: 
é que Platón nos está a ver a través dos tempos?  

A testemuña renovada, a visión platónica resoando e 
rexurdindo da profundidade da nosa civilización sitúanos 
ante a acción mesma, na súa negatividade e no seu 
reverso, fainos dubidar de todo o noso 
desenvolvemento. Quizais non houbo, dende Platón, 
senón actos aínda non o suficientemente pensados. 



EXTERIORES



TEXTO

Arco Iris. Tv (es.arcoiris.tv): Se trata dunha televisión gratuíta á
que se accede desde internet, mais a diferencia dunha televisión 
tradicional, o espectador pode elixir qué cousa ver en cada momento 
sen estar supeditado a horarios e días. En Arcoiris tv promociónanse
todo tipo de vídeos, documentais, entrevistas, etc. de carácter cultural 
mais que por ser pouco comercias ou estar censurados non teñen 
cabida na televisión tradicional. É por isto que salientamos este uso non 
lucrativo e flexible dos medios de comunicación que corresponde en 
xeral coa iniciativa deste proxecto. Mais destacar que na súa 
programación Arcoiris inclúe un curso de filosofía por capítulos e que o 
primeiro destes capítulos está dedicado á filosofía de Platón. 
Concretamente emprégase un vídeo sobre a alegoría da caverna no 
que se amosan imaxes de xente circulando masivamente pola rúa, en 
metros, en grandes centros comerciais... mentres se vai expoñendo a 
filosofía platónica: as ideas, o filosofo rei, a paideia, o simil da liña, etc.  



Como poderían ver máis 
se desde o seu nacemento
Están precisados
A ter a cabeza inmóbil!

Poden ver outra cousa que as sombras 
dos obxectos?
Non lle darán as sombras os nomes das 
cousas mesmas?

Se no fondo da prisión houbera un eco
Non se imaxinarían oír falar as sombras 
mesmas que pasan diante dos seus ollos?

Crerían que puidese existir outra realidade 
que estas sombras?

Mira agora o que naturalmente debe 
suceder a estes homes se se lles libera 
das cadeas e se lles cura do seu erro

Que se desligue a un destes cautivos
Que se lle force de súpeto a levantarse
A volver a cabeza
A marchar e mirar do lado da luz
Fará todas estas cousas cun traballo 
incrible
A luz ofenderalle os ollos
O alucinamento lle impedirá distinguir os 
obxectos
Dos cales antes vía as sombras

Que respondería se se lle dixese que ata 
entón só vira pantasmas?
Que agora tiña a súa vista obxectos máis 
reais e máis aproximados á verdade?

Se se lle amosan as cousas mesmas e se 
lle obriga a dicir o que son; non se lle porá
en maior conflicto?
Non estará persuadido de que era máis 
real canto ante vía?

Saramago, J. La caverna: Xa propiamente no terreo da literatura 
Saramago válese da imaxe platónica para pechar o que deu en chamar 
unha “trioloxía involutaria” de tres novelas que se conectan polo fío 
común de que en todas se perde algo. Na primeira a personaxe 
principal perde a vista, na segunda o nome, e nesta terceira, A caverna, 
a personaxe xunto coa súa familia, perde o traballo. Tratábase dun 
traballo artesanal co barro que o home facía coas mans e que coa 
chegada dunha nova industria á cidade, as pezas se producen en serie 
nun centro comercial ao que acude toda a xente que deste xeito lle 
deixa de mercar. Saramago fai unha crítica en xeral ao sistema 
occidental no que nos pechamos en discotecas, en cines, en centros 
comerciais, e xa non apreciamos o valor e a orixinalidade das cousas 
feitas na exclusividade do proceso artesán. O ser humano mesmo vese 
privado do valor que ten o seu facer transformativo ante a natureza, 
vese privado do valor daquelo que precisamente el pode, e queda deste 
xeito dominado por obxectos que lle son estraños e lle posúen en 
grande medida. Vemos neste caso como tamén o relato da caverna é
paradigmático para comprender o proceso da cultura, o emprego que 
facemos os seres humanos do lume xunto co illamento que este 
provoca cara o ser ou luz natural das cousas.   

Imaxina!
Un antro subterráneo
Que teña en toda a súa lonxitude
Unha abertura
Que dea libre acceso á luz!

Nesta caverna
Seres humanos
Engaiolados desde a infancia
De sorte que non poidan mudar de lugar 
nin mover a cabeza
A causa das cadeas que lles suxeitan 
pernas e pescozo
Pudendo soamente ver
Os obxectos que teñen en fronte

Detrás deles
A certa distancia e a certa altura
Supóñase un lume
Cun resplandor que lles alumea
E un muro
Entre este lume e os cautivos
Semellante aos tabiques que os charlatáns 
poñen diante dos espectadores
Para ocultarlles combinacións e resortes 
segredos
Das marabillas que fan

Figúrate persoas
Que pasan ao longo do muro
Levando obxectos de toda clase
Figuras de homes, animais, madeira ou 
pedra
De sorte que todo isto apareza sobre o 
muro

Cres que poden ver outra cousa de si 
mesmos e dos que están ao seu redor
Que as sombras
Que van a producirse en fronte deles
Ao fondo da caverna?



Se recordara a súa primeira estancia
A idea que alí se tiña da sabedoría
Non se regocixaría da mudanza?
Non se compadecería da desgracia 
daqueles?

Envexaría as honras e loubanzas que alí
se daban?
Tería envexa aos que nesta prisión eran 
máis poderosos e máis honrados?
Non preferiría pasar a vida ao servicio dun 
pobre labrador
Sufrilo todo
Antes que recobrar o seu primeiro estado  
as súas primeiras ilusións?

Se este home volvese á prisión para 
ocupar o seu antigo posto 
Neste tránsito repentino da plena luz a 
escuridade 
Non se atoparía como cego?

Se antes de que os seus ollos recobren a 
súa aptitude
Tivese ocasión de discutir con outros 
prisioneiros
Non daría ocasión a que estes se riran 
Dicindo que por saír da caverna
Perdera a vista

Non engadirían que sería unha loucura
Querer abandonar o lugar
Que se alguén os tentaba sacar de alí e 
levalos ao exterior
Sería preciso collelo 
e matalo?

PLATÓN, A República, Libro V. 
Século IV a.C. 

Se se lle obrigase a mirar ao lume
Non sentiría molestia nos ollos?
Non volvería a vista para mirar as sombras
Nas que se fixa sen esforzo?
Non crería achar nestas máis distinción e 
claridade?

Se despois se lle saca da caverna
Se lle leva por un sendeiro áspero e 
escarpado
Ata atopar a claridade do sol
Que suplicio sería para el ser arrastrado 
deste xeito!
Como se enfurecería!

Cando chegara á luz do sol
Deslumbrados seus ollos con tanta 
claridade
Podería ver ningún destes numerosos 
obxectos que chamamos seres reais?
Precisaría sen dúbida algún tempo para 
acostumarse a elo

O que distinguiría primeiramente serían as 
sombras
Despois as imaxes pintadas sobre as 
superficies das augas
E por último os obxectos mesmos

Logo dirixiría a súa mirada ao ceo
Que podería mirar máis facilmente durante 
a noite á luz da lúa e das estrelas 
Ao fin podería ver a imaxe do sole 
contemplalo alí onde verdadeiramente se 
atopa

Razoando
Chegaría a concluír 
que o sol
É o que crea as estacións e os anos
O que goberna todo o mundo visible
A causa de todo o que se vía na caverna

Gómez Pin, V. Ojos de murciélago, vidas en la caverna 
global: fai un alegato contra a vulgarización dunha cultura que 
mediante a televisión, a prensa, os deportes, os animais de compaña, 
etc. renuncia á posibilidade mesma da cultura. Non se trata de que 
todos sexamos eruditos, mais é característico da nosa 
contemporaneidade o estar pechados, a priori, a todo entendemento da 
diferencia, a todo diferenciarse do dado, a toda dignificación da nosa 
existencia. O ser humano, seguindo a Aristóteles, é un ser que ansía o 
saber, e tal cousa é a que o define. Se negamos esta tendencia, este 
éxtase que nos constitúe, non só non avanzamos nada dende os 
gregos, senón que nos quedamos aínda antes, máis embrutecidos, nos 
negamos a nós mesmos. Partindo pois do relato da caverna platónico, 
Gómez Pin estende a súa análise á condición xeral do ser humano en 
tanto que ser que tende á luz, a diferencia dos morcegos, teríamos que 
estar acostumados á claridade. Para o filósofo a globalidade
contemporánea, está expandindo a negación das nosas capacidades e 
potencias, renunciamos incluso ao arte e á ciencia que cada vez máis 
míranse como disciplinas inaccesibles ás que custa demasiado esforzo 
o achegarse, mentres que non nos decatamos que non é senón ese 
esforzo, precisamente, o que nos une e o posibilita todo o demais. 
Deste xeito, a comunicación que nos aporta o televisor non é máis que 
un anestésico para o que chega da oficina e senta canso e febril na 
butaca, desparrámase nela, e conténtase con reafirmarse no que nega 
e non soporta, conténtase con ter un lugar, un espacio onde resentirse... 
do que resulta unha visión verdadeiramente terrible da nosa situación. 



Lledó, E. Lecturas de un mito filosófico, en Resurgimiento 
nº1, 1980: O mito da caverna conforma un campo semántico de 
diferentes interpretacións ou lecturas: antropolóxica, ética, pedagóxica, 
social, psiqueanálítica, televisiva, política, tráxica.... Destaca a 
antropolóxica: hai diferentes perspectivas e funcións dentro da caverna, 
incluso algunhas implícitas no relato, mais ningunha delas posúe a visión 
de todo o acontecer e por ningunha delas pódese substituír o acontecer 
polo sabido; a alegoría da caverna introdúcenos deste xeito no mesmo 
que nos está a contar ao obrigarnos a manter unha atención tamén 
“atada” á imaxe que se propón. Nesto consiste en grande medida a 
hermenéutica: a apertura ao texto a través da memoria e da comprensión 
(aquelo que nos diferencia da nosa determinación animal...). Fai unha 
lectura epistemolóxica do mito mais por ser a clásica non lle dedica moito 
tempo. Destaca a ética: o impulso da philía que fai ao liberto volver a 
caverna. Parece que o coñecemento non serve senón para compartir, 
para empregalo na ampliación de horizontes comúns. Por iso o liberto 
volve. Unha lectura social nos di que quen nos impide chegar á luz do 
afora, máis que a doenza desta luz (epistemoloxía) nos ollos, son os 
obstáculos e riscos sociais que esta aventura supón. A lectura televisiva 
é clara e aínda que grave e terrorífica, non vale de nada contra ela o 
discurso... A lectura tráxica sería o pensar que non cabe un afora e 
estamos condenados a un vivir na escuridade... Mais Lledó decántase 
finalmente por unha afirmación da liberdade, da posibilidade de 
desfacernos das cadeas: sempre haberá un sol agardando por un liberto, 
nos di, mentres perduremos e coidemos esa capacidade nosa, do ser 
humano, que é o pensar, o proxecto e a memoria, o arma sutil da 
educación, a nosa paideia... nunha época (1980) na que Lledó xa teme, 
por outra banda, unha galopante deflación dos cerebros.  



CONCEPTOS

Heidegger, M. Doctrina de Platón acerca de la verdad:
Destaca a importancia da alegoría da caverna platónica para a 
comprensión que hoxe en día temos da verdade. A verdade en tanto que 
desocultamento exponse por primeira vez na alegoría da caverna, ao 
diferenciarse nela a división en pisos ou estancias nos que hai un 
diferente darse das cousas a súa verdade. Todo proceso de 
humanización, de antropoloxización, no senso de ser un proceso de 
perfeccionamento e de excelsitude da cultura, adquire nesta alegoría 
unha síntese paradigmática. A posición do lume dentro da caverna; a 
estancia das sombras na que as cousas dánsenos inmediatamente; a 
estancia, por outra banda, do afora; a diferencia entre o lume que 
controlamos os seres humanos e o sol que brilla por si mesmo e fai a 
visibilidade das cousas... Son estes elementos paradigmáticos deste 
proceso no que segundo Heidegger dásenos unha nova concepción da 
verdade segundo a diferencia das estancias (diferencia ontolóxica). Mais 
Heidegger insiste na importancia dos tránsitos nesta alegoría. Estes son 
dous, aínda que a menudo acostumamos a ver só o primeiro. Trátase dun 
ir da escuridade á luz mais tamén dun voltar da luz cara escuridade de 
novo. Ambos caracterízanse por un esforzo da mirada que ten facerse á
luz primeiro e despois á escuridade. É dicir, o relato platónico non remata 
na descrición das estancias, nin na estancia do afora. O propio do relato é
narrar os tránsitos, o xeito que teñen de vincularse, o proceso da paideia, 
a educación ou pedagoxía, o xeito preciso en que os ollos se acostuman 
á luz. É tarefa nosa, do noso presente, di Heidegger, recoñecer este 
proceso, de onde xurde o desocultamento das cousas que se deixan ver 
á luz do día, á claridade, antes que fixarnos no xeito polo que a tradición 
tratou de suxeitar este proceso a unha idea. 



REFERENCIAS DE INTERESE 
PARA UNHA REINTERPRETACIÓN 

DA ALEGORÍA DA CAVERNA

Estamos dentro da caverna. Temos suxeitas pernas e pescozo. 
Podemos soamente ver os obxectos que temos en fronte. Que é o que 
vemos? Sombras. Por que sombras? Ante todo porque son o producto
dunha manipulación e un engano, son producto dunha máquina de 
ilusións que é en si mesma a caverna, o seu montaxe, alí onde nacemos 
e permanecemos dende a infancia... O pensamento está repleto, 
enchido, non ten capacidade para saírse do dominio que se lle impón, 
saturado de imaxes que se lle proxectan, de fronte, queda impreso, 
marcado, atado, encadeado, mecanizado coa crueldade dun único 
espectáculo... 
Mais hai outra realidade, un tránsito a un afora, outro xeito de 
comprender as cousas. Trátase de comprender que as cousas son algo 
máis que unha silueta plana, comprender a perspectiva, que nós somos 
un punto de interpretación, comprender cómo, doutro xeito, 
permanecemos escravos, engaiolados, encavernados, o noso 
pensamento afoga, sen espacio nin tempo, asfíxiase sen mesmedade
onde respirar e adquirir un punto de vista novo sobre as cousas.
Na gravación o preso mírase as mans no instante de liberación porque 
nelas atopa un novo plano onde descargar a presión á que leva sometido 
toda a vida (dende a infancia). A imposición dunha perspectiva frontal 
impídenos adquirir o punto de vista que é o alma: ese espacio interior, 
íntimo, de resonancia, o recordo doutro mundo, do mundo intelixible, 
onde as cousas se dimensionan, adquiren a súa verdade, a perspectiva 
que as prolonga, ata as súas fontes, ata a súa causa, deixase ver a 
claridade do seu principio, da súa physis. Ao liberar a cabeza e movela, 
saímos da esixencia mecánica da caverna que nos mantén a conciencia 
engaiolada no estado de soño perpetuo e velamento.       



ALMA



XUSTIZA

A revolución industrial pon en cuestión o concepto de idea. Se podemos 
producir unha serie de obxectos segundo un arquetipo ou modelo que 
nós mesmos creamos, que sentido ten falar dun ser orixinario das cousas 
segundo a lóxica da natureza? Non nos dá máis ben a natureza o 
contrario, é dicir, pura materia sen forma nin esencia para que nós 
fagamos o que queiramos con ela? Non nos leva o platonismo 
enganando por isto dende hai tempo? 
Mais as consecuencias desta aparente omnipotencia ontolóxica do ser 
humano son por outra banda nefastas. Entre elas destacamos: 1. 
crecemento excesivo do mundo dos obxectos pola comodidade que 
estes nos proporcionan; 2. homoxeneización do noso mundo entorno que 
se enche de obxectos repetidos en serie; 3. perda das calidades 
orixinarias destes obxectos que esgotan a riqueza da súa natureza. 
En sectores como o da alimentación ponse en perigo a base da nosa 
sustentabilidade: o principio nutricional vén dado pola variedade 
diferencial dos alimentos que medran en condicións adversas. Sabemos 
que non é o mesmo a carne dun porco ou un polo criados en liberdade, 
ante os perigos que afrontan, no espacio que teñen para correr, moverse 
e realizarse, que a carne de animais criados mecanicamente tan só para 
engordar en espacios reducidos. Os seus músculos, as súas fibras, son 
diferentes, nutricionalmente. O mesmo pode pasar cunha mazá, un 
repolo, unha fresa silvestre, os froitos dunha nogueira, unha castaña... 
O concepto de idea platónico rexurde na nosa contemporaneidade 
industrial ante a sospeita de se non estaremos a comer unha materia 
homoxénea e informe (materia da que non dispón nin o Demiurgo e que 
nega despois Aristóteles) mentres a riqueza propia das cousas queda 
suposta na proxección da súa sombra, na imaxe coa que se nos presenta 
espectacularmente na pantalla, na caverna, no envoltorio.



IDEA

A xustiza é o concepto platónico resolutivo. Integra as dúas dimensións  
principais de toda filosofía: a interna (gnoseoloxía, antropoloxía) e a 
externa (ética, política). A xustiza é tanto xustiza do ser humano consigo 
ao adquirir claridade respecto ao dominio da caverna; e xustiza tamén é
a resolución armónica entre a ética e a política, entre o que cada un debe 
facer e o que debe recibir dos demais, do todo, do conxunto, da polis. 
Nesta resonancia de fins, a procura do ben individual é ben para os 
demais; e tamén viceversa, o ben para os demais é ben para un mesmo. 
Só podemos entender a plenitude, o desenvolvemento pleno das nosas
capacidades a través do que a cidade nos dá; é natural ao ser humano 
atoparse en sociedade, dentro da polis. Que esta polis sexa unha
caverna de sombras ou que estea aberta á luz e á claridade do conxunto, 
que estea aberta ao seu fortalecemento e resonancia, é algo que xa 
depende de nós, de todos e de cada un. O que non se pode pensar é
que por si mesmo, satisfacendo cada un illadamente, as súas 
necesidades e desexos, poidamos chegar sequera, á felicidade 
individual. A felicidade pasa porque a cidade sexa feliz e harmónica, 
doutro xeito é imposible, aínda que o poda parecer en principio.
O capitalismo e o consumismo contemporáneo ofrécennos en grande 
medida o contrario. Neste senso somos impudicamente antiplatónicos: 
supoñemos unha privacidade inviolable sobre a que sustentamos non só
o noso dereito senón tamén a satisfacción dos nosos desexos e impulsos 
máis íntimos nun mercado que-todo-parece-poder-satisfacer, que seduce 
deste xeito, continuamente ao individuo. 
Xustiza platónica é pola contra horizonte onde se fusionan ben común e 
particular; na resonancia dos mesmos, nesa fusión, xurde a xustiza, a 
harmonía e a saúde. É entón ante ese brillo que sabemos que podemos 
continuar, que a terra dará os seus froitos... 



Como saír da caverna? Non é doado. A luz en seguida céganos os ollos 
e entréganos de novo á escuridade. É dicir, aínda sendo conscientes da 
luz a súa forza e univocidade pode cegarnos, arrastrarnos e fanatizarnos
nunha actitude irreflexiva, dogmática, nada racional, nada xusta, nada 
boa. Así temos fenómenos varios deste tipo na nosa contemporaneidade 
global: fenómenos de sectas e xente que se inmola e sacrifica en virtude 
dunha ideoloxía, contra o seu propio ben, seguindo causas apocalípticas, 
destructivas, nihilistas... É en certo senso a obxección que Platón ponlle a 
Parménides: non pode dicir máis do ser que que é, e queda polo mesmo 
estático, non devén no proceso de aprehensión, a pedagoxía. 
Mais tamén existe na nosa contemporaneidade un antiplatonismo
extremo, a continua sospeita, excesiva, a desconfianza extrema, o temor 
e o terror, o pánico e a susceptibilidade, o illamento a causa disto, a 
procura de seguridade e máis seguridade, impedindo deste xeito que 
penetren, a través das xanelas, eses precisos e intensos raios de luz, de 
sol, de afora, de esperanza que renovan o noso coñecemento. 
Antiplatonismo excesivo é estado de terror perpetuo, inseguridade 
continua, presuposta, que teme ás súas propias sombras, status quo. 
Temos que recoñecer a potencia da verdade, a existencia dunha certa 
univocidade para a consistencia do todo, a orientación do todo, o sentido. 
O instante ten unha apertura única a través da cal habemos de recoñecer 
o que sae afora do proceso, o que hai de extra ao mecánico, ao 
simplemente dado: o que xurde, o que emerxe, a creatividade, a verdade, 
a esperanza. 
A dialéctica é un proceso de luz e sombras, non é afirmación e 
imposición idealista sen máis, é ganancia do mesmo a través da 
diferencia. 

DIALÉCTICA
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duración:
A caverna de Platón 13’32’’

Extra conceptos 9’51’’

Este vídeo inclúese nun proxecto de innovación pedagóxica 
máis amplo de apoio á docencia das Humanidades. O vídeo 
instálase nos centros e xunto ao mesmo xurde ou se 
provoca unha posta en escena cunha acción dramática que 
intensifica a temática do vídeo e que se resolve finalmente 
nunha exposición conceptual do pensamento do filósofo.

www.oteatroresoante.es
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