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j El coneixement i la refl exió sempre han anat enda-
vant? Hi ha hagut epoques en que el coneixement 
racional ha entrat en crisi i ha estat substituït per 
concepcions majoritariament religioses i màgiques?

j Hi ha circumstàncies en que el valor de les coses del 
món sensible pot arribar a ser considerat completa-
ment superfl u?

j Hi ha alguna relació entre la concepció fi losòfi ca que 
es té del món o de la realitat i l’organització de la 
societat?

j Creieu que les paraules, els conceptes, poden arribar 
a amagar les coses? Poden els conceptes ser conside-
rats més reals que les coses particulars?



92 La fiLosofia a L’edat mitjana04

j 4.1 Marc històric i filosòfic
Entre la caiguda de l’Imperi Romà i la irrupció del Renaixement van transcórrer mil 
anys. Aquest període entre els anys 500 i 1500 es coneix com a edat mitjana, ja que 
està situat entre el món antic i el món modern. I s’acostuma a dividir entre l’època 
fosca denominada Alta Edat Mitjana i, a partir dels segles xii i xiii, la Baixa Edat Mit-
jana. En aquesta segona etapa, amb la resurrecció de les ciutats, l’aparició de les uni-
versitats i la represa del comerç va començar a formar-se una mentalitat molt més 
propera a nosaltres.

Arran de l’enfonsament de la civilització romana i la successió de diverses onades d’in-
vasions germàniques, Occident va estar sacsejat per la guerra, la misèria, la fam i la 
pesta. En aquest marc, el missatge del cristianisme, controlat en gran mesura per l’Es-
glésia, es va estendre per tot l’antic Imperi i va servir, durant l’edat mitjana, per apai-
vagar l’esperit guerrer. Cap al final del segle xi, finalitzades les invasions, la violència 
es va canalitzar en altres direccions, com les creuades o les guerres contra els musul-
mans a l’Al-Àndalus, i en les guerres feudals entre senyors i vassalls (com la guerra dels 
Cent Anys, entre França i Anglaterra [1337-1453]), sotmeses, aquestes últimes, a unes 
«regles cavalleresques» i, per tant, molt menys destructives que les invasions ante-
riors.

En aquest període, la filosofia va restar subordinada a les creences religioses. La crisi 
general va fer que l’espiritualitat i l’ànsia de salvació, en la primera etapa històrica de 
què parlem, tingués una gran influència sobre la reflexió i la tasca filosòfica. En aquest 
període, el teocentrisme, la creença que Déu era el centre de tot, va servir per confi-
gurar el discurs de la filosofia i els diferents àmbits de la vida, entre els quals cal 
mencionar l’art. 

j El cristianisme

En l’etapa central de la civilització romana, en les primeres dècades del que s’anomena 
era cristiana, va aparèixer un líder religiós d’origen jueu que, amb el nom de Jesús de 
Natzaret, va iniciar una de les religions més importants d’Occident. Jesús, que segons 
els evangelis havia mort crucificat i posteriorment havia ressuscitat, va ser presentat 
pels seus deixebles com el salvador de la humanitat i el transmissor d’un missatge reli-
giós que va passar, amb el temps, a ser fonament de l’Església. Pau de Tars, jueu de 
naixement, ciutadà romà i de cultura grega, va ser un dels primers teòlegs de la nova 
religió i possiblement el fundador del cristianisme.

En un primer moment, el cristianisme, encapçalat per sant Pere i sant Jaume, es va 
presentar com un judaisme reformat: es continuaven mantenint ritus jueus (circumci-
sió, restricció d’aliments, etc.) i es predicava el missatge de Crist solament als jueus. 
Fou sant Pau qui, proposant una nova orientació, va fer que el missatge de Crist passés 
a ser una religió més universal. La gran atracció que va suscitar el cristianisme s’expli-
ca, en part, per la influència de les religions salvífiques o mistèriques que s’havien 
estès per tota la Mediterrània durant el període hel·lenístic. En difondre’s, el cristia-
nisme va entrar en contacte amb el pensament grecoromà i la tasca dels primers pen-
sadors cristians, els anomenats Pares de l’Església, fou la d’harmonitzar ambdós cor-
rents de pensament.

El jueu Pau de Tars (~7- ~67), 
quan es dirigia a Damasc amb 
l’objectiu de reprimir els cristians, 
als quals considerava una secta, 
va caure del cavall al patir una 
visió on va veure Crist ressuscitat. 
Des de llavors, de perseguidor de 
cristians, va passar a ser un dels 
més es forçats propagadors de la 
nova fe.

«Tots, efectivament, sou fills de Déu per la fe en Jesucrist, ja que tots els qui heu estat batejats 
en el Crist heu estat revestits del Crist. Ja no hi ha ni jueu ni grec, esclau ni lliure, home ni 
dona: tots sou un de sol en Jesucrist.»

Carta als Gàlates, 3, 26-29
sant Pau
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 Idees claus del cristianisme

j Déu és un ésser únic (monoteisme), omnipotent, personal, que ha creat el món del no-res 
(creacionisme) i que intervé en la història.

j Déu és creador dels homes i pare que estima les seves criatures. El seu amor és tan gran 
que fins i tot es va fer home, en la persona de Jesús de Natzaret, i va morir en la creu per 
salvar la humanitat del pecat original o pecat de desobediència comès pels primers pares 
(Adam i Eva).

j Déu és el lógos, la raó universal generadora de la realitat. «Al principi existia el qui és la 
Paraula (el lógos). I el lógos estava amb Déu i el lógos era Déu. Ell estava amb Déu al 
principi. Per ell tot ha vingut a l’existència, i res no hi ha vingut sense ell» (Joan, Evan-
geli, 1, 1-5).

j L’ésser humà té una dignitat especial, posseeix una ànima immaterial i immortal, ja que 
ha estat creat a imatge de Déu. Cada persona, tacada pel pecat original, pot redimir-se 
mitjançant la fe en Crist i està cridada a respondre al pla de Déu.

j L’home és lliure, no està sotmès a cap destí, però és pecador i necessita la gràcia de 
Déu per salvar-se. El bé i la felicitat de l’ésser humà s’aconsegueixen respectant les 
normes que deriven de la seva pròpia naturalesa, expressió de la llei divina.

j El temps és creat amb la creació del món. Déu és provident, s’ocupa de la història i, 
excepcionalment, intervé amb miracles. L’aparició del temps històric comporta la 
idea que la història progressa vers un final: la fi del món i l’adveniment del regne 
de Déu.

j El neoplatonisme

Mentre que els primers Pares de l’Església elaboraven la teologia i la moral del cristianis-
me que va acabar configurant la cosmovisió medieval, en l’àmbit grecoromà encara va 
sorgir un nou corrent filosòfic, el neoplatonisme, derivat d’un platonisme místic, que 
influirà en diversos sectors del pensament medieval. El neoplatonisme volia solucionar 
certes qüestions que Plató no havia deixat prou definides, com el lloc on estava situat el 
món de les idees, l’origen de la pluralitat de les coses a partir d’una font única, el Bé, o 
la relació entre el Bé i el demiürg. Tot girava al voltant del problema de com salvar la 
«distància» que hi havia entre allò transcendent (la idea màxima o l’U) i el món plural 
sensible.

Plotí (205-270), nascut a Egipte, va rebre influències de Parmènides, de Plató i d’Aristòtil. 
La seva obra fou recopilada en les Ennèades, on Plotí caracteritzava Déu, l’U, com allò més 
transcendent que hi ha. Déu és «més enllà de l’ésser», «més enllà de la substància» i 
«més enllà de la ment». Amb aquestes descripcions (basades en el text  República, 509 b 
de Plató) inicia el que més tard rebrà el nom de teologia negativa. Per explicar la crea-
ció, concepte que fou introduït pel pensament cristià, Plotí deixà de banda la tesi del 
no-res, com ja van fer els gnòstics, i per això parlà de l’emanació de l’essència divina. 
Aquesta emanació és un procés semblant a com la llum es difon entorn del cos lluminós, la 
calor en el cos calent i el perfum en el cos olorós. Així es produïa la creació de totes les 
coses i el pas de l’U a la multiplicitat de les coses existents.

Pantocràtor del monestir de Dafni prop 
d’Atenes, la seva datació es calcula entre 
els anys 1080-1100. El pantocràtor és la 
figura majestàtica que representa Déu 
totpoderós, creador i redemptor dels 
homes, segons la iconografia cristiana.

La teologia negativa és una via 
de la teologia que considera que 
solament es pot conèixer de Déu 
allò que no és, ja que la compren-
sió real de la divinitat és impos-
sible. Déu és allò inefable; allò 
que no es pot expressar mitjan-
çant paraules.

ACTIVITATS

 1> Definiu el termes següents:
  monoteisme  messies  creacionisme pecat heretgia  profeta
  fe  lógos revelació teologia resurrecció  miracle
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Segons Plotí i els seus seguidors neoplatònics, de l’U deriva el noûs o Intel·lecte, que identi-
fica amb el demiürg platònic i conté la totalitat de les idees. D’aquest noûs prové, per una nova 
emanació, l’Ànima del món, de la qual deriven les ànimes dels éssers humans i dels animals. 
La creació, doncs, és un procés de propagació (i degradació). U, noûs i Ànima del món són les 
formes de ser i constitueixen el món intel·ligible. Com a darrera entitat d’aquest desplegament 
hi ha la matèria. Aquesta, en estar tan distanciada de l’Ésser i de la perfecció, equival al no-
ésser i al mal. Per això, la matèria era la causa del malestar i de les imperfeccions. Aquesta 
mena de continu ontològic explica que, en aquesta època i més endavant, es parlés de la in-
fluència dels astres i de les pedres precioses sobre les persones. Segons aquest corrent, els 
éssers humans pertanyien a dos mons, el de l’intel·lecte pur i el dels sentits. 

Atès que la matèria és la causa del mal existent, el savi neoplatònic desitjava abandonar 
aquest món material dels sentits i retornar cap a allò originari, cap a l’Ésser. L’ésser humà 
sentia en el seu interior el ressò del «paradís perdut». Per abandonar aquest exili i reunir-se 
amb l’U, amb l’Absolut, Plotí assenyalava com a únic camí una via purgativa que comportava 
distanciar-se dels requeriments del cos i de la realitat externa. Així, doncs, mitjançant la pu-
rificació, l’ànima podia elevar-se fins a la captació del noûs i, anant més enllà, arribar a una 
completa i extàtica unió amb l’U, amb la divinitat. Això era l’èxtasi (estar fora de tot, en l’U) 
i aquest estat de contemplació era un estat místic (inexpressable).

 Influència neoplatònica

El pensament neoplatònic, amb pensadors com Porfiri (232-304) i Jàmblic (250-330), va anar 
distanciant-se dels mètodes científics que s’havien anat proposant durant el període hel-
lenístic i s’encaminà cap a la mística i les doctrines ocultes com la màgia, l’astrologia, etc. El 
cristianisme també va quedar impregnat per aquest corrent a través de l’obra atribuïda a Dio-
nís Areopagita (més endavant conegut com Pseudo-Dionís), autor de gran prestigi durant 
l’edat mitjana. Segons la creença medieval, Dionís Areopagita (segles v-vi). fou convertit al 
cristianisme per sant Pau durant el seu sermó a l’Areòpag. El mateix Dionís va deixar escrit que 
havia presenciat la mort de Crist en la creu i que havia vist l’ascensió de la Verge Maria al cel. 
La seva obra, el Corpus areopagiticum, tingué molt de prestigi durant l’edat mitjana. El seu 
pensament va influir en la mística cristiana que fou conreada per autors com Johannes Scotus 
Eriugena (segle ix), el mestre Eckhart (segle xiv), Nicolau de Cusa (segle xv) o sant Joan de la 
Creu (segle xvi). La influència del Pseudo-Dionís va arribar fins i tot al terreny de l’art: l’art 
gòtic deriva dels seus comentaris teològics al voltant de la llum. En el Renaixement, tanma-
teix, es va descobrir que els textos atribuïts a aquest privilegiat observador de tan importants 
miracles cristians no van ser escrits en la llengua del segle i dC, com correspondria per les 
mateixes afirmacions del seu autor, sinó en el tardà segle v. Actualment aquesta obra s’atribu-
eix a un autor bizantí, conegut com a Pseudo-Dionís, que la va escriure a Síria.

La basílica de Saint-Denis, al nord de París, una de les primeres obres del nou art gòtic, fou construïda a la 
primera meitat del segle xii, amb l’empenta de l’abat Suger (~1081-1151). Segons alguns estudiosos, la 
teologia de la llum de l’obra del Pseudo-Dionís l’Areopagita va influir en el seu estil arquitectònic.
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j 4.2  Primers moments de la filosofia medieval

j Els nous temes filosòfics cristians i la filosofia clàssica

La filosofia d’arrel cristiana no s’ha de confondre amb la teologia (el saber sobre Déu), ja que 
va aportar a la reflexió filosòfica una sèrie de temes nous suggerits a partir dels continguts de 
la revelació sobrenatural (la doctrina religiosa comunicada per Déu). Així, per exemple, a par-
tir de la qüestió de la creació es va elaborar una filosofia sobre allò contingent o possible i allò 
necessari, sobre l’ésser i el no-ésser, sobre les nocions de temps i d’eternitat, qüestions que 
els grecs no havien desenvolupat. També foren temes de reflexió la relació de Déu amb el món, 
l’individu humà com a persona, l’amor i la llibertat. 

Inicialment, els primers pensadors, els anomenats Pares de l’Església, van estar dividits a propò-
sit de la filosofia clàssica. Així, van sorgir dues actituds: d’una banda, hi havia els defensors del 
cristianisme obert, com són els pares apologistes (segle ii), l’escola cristiana d’Alexandria (se-
gles ii i iii), la influent obra de sant Agustí d’Hipona i també el Pseudo-Dionís (segles v-vi), els 
quals van considerar que la tasca de la filosofia era explicar el missatge de Crist, ajudar els homes 
en la fe i defensar les veritats revelades contra els atacs del pagans. De l’altra, l’actitud del «cris-
tianisme tancat» fou la de menysprear la saviesa pagana, rebutjant qualsevol relació amb la filo-
sofia clàssica, que va arribar a ser considerada l’origen de les heretgies.

j La filosofia àrab

Sota l’empenta de la religió islàmica, fundada per Mahoma a inici del segle vii, la filosofia àrab 
es va desenvolupar en el període de l’imperi dels Abbàssides, en el segle viii. Els àrabs van 
conèixer el pensament grec a través de Síria i utilitzaren aquesta filosofia per interpretar o 
comentar el seu llibre sagrat, l’Alcorà. Un dels temes fonamentals que es va plantejar, com 
també va passar en l’escolàstica cristiana, fou el de la relació entre religió i filosofia.

Quan es parla de la influència grega en el pensament àrab cal saber que el que reberen fou una 
barreja de moltes doctrines clàssiques, des d’Aristòtil als neoplatònics. Això explica la mescla 
doctrinal o sincretisme existent en la base del pensament àrab.

 Actituds dins del pensament islàmic

Alguns elements de la fe islàmica són difícilment compatibles, com la defensa alhora del lliu-
re albir —entès com a llibertat de decisió i actuació— i la predestinació divines. Això va 
afavorir la discussió teològica i filosòfica en el món musulmà. 

Aquestes discussions van comportar que al viii aparegués l’escola del mutazilisme, partidària 
d’interpretar al·legòricament l’Alcorà. Aquesta postura, qualificada d’heterodoxa, defensava 
la llibertat de l’individu. En aquest sentit, aquesta escola va procurar reformar l’islam, tot 
proposant que l’ús de la raó serveix per confirmar alguns aspectes de les creences religioses 
relatives a la justícia de Déu o a l’existència del mal.

L’escola dels mutakalimís, més ortodoxa, defensava una interpretació literal de l’Alcorà. Els 
seus principis derivaven de la creença en l’absoluta omnipotència de Déu mentre que a l’indi-
vidu humà solament li quedava acceptar allò que la divinitat havia determinat per a ell. De fet, 
la paraula islam significa ‘submissió a la voluntat de Déu’. D’aquesta absoluta omnipotència 
divina es derivava la tesi que Déu pot fer tot allò imaginable, llevat d’allò que entri en contra-
dicció. Aquesta tesi fou el que va dificultar la possibilitat d’indagar un ordre regular en la 
naturalesa —base del saber científic. Déu, atesa la immensitat del seu poder, podria canviar 
tot el que hi ha en qualsevol moment, i en aquest marc d’arbitrarietat absoluta difícilment es 
poden trobar lleis o regularitats que requereixen estabilitat.

Mahoma, Abu-l-Qàsim Muhàmmad ibn 
Abd-Allah ibn Abd-al-Muttàlib ibn Hàxim, 
va ser el fundador de l’islam. En la figura, 
Mahoma escrit en cal·ligrafia àrab.
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 Principals filòsofs àrabs

El filòsof musulmà oriental més important de l’edat mitjana fou Avicen-
na (980-1037), pensador persa interessat en temes científics, mèdics i 
filosòfics. Influït per Plató i Aristòtil, va cercar un equilibri entre les 
creences musulmanes i el pensament grec. Els seus escrits van influir en 
el desenvolupament del pensament escolàstic del segle xiii. La filosofia 
d’Avicenna tracta qüestions metafísiques com l’existència de Déu, l’ori-
gen de l’Univers o la diferència entre ésser possible o contingent i ésser 
necessari. A propòsit de l’existència de Déu, basa la seva demostració 
en l’especulació sobre el concepte d’ésser, que el porta a considerar 
imprescindible l’existència d’un ésser necessari, ja que en cas contrari, 
d’on provindrien els éssers possibles que existeixen?

Algatzell (1058-1111) és considerat com el principal representant de 
l’ortodòxia islàmica medieval. La seva tasca fou procurar la preservació 
de les doctrines de l’Alcorà i per això va tenir una actitud contrària a la 
filosofia. Entre les seves obres destaquen la Destrucció dels filòsofs i la 
Restauració dels sabers religiosos. La seva postura va tenir una doble 
conseqüència: apaivagar la reflexió filosòfica i fomentar el misticisme. 
Arran de la seva tasca contra la filosofia, aquesta va quedar estancada 
a l’Orient, i amb prou feines va continuar desenvolupant-se en l’Al-Àn-
dalus després d’Averrois. 

Averrois, nascut a Còrdova, Al-Àndalus, l’any 1126 i mort a Marràqueix 
el 1198, fou el filòsof, metge i astrònom musulmà que més va influir en 

el pensament medieval d’Occident. Lector i comentador d’Aristòtil, va intervenir en el 
debat sobre la relació entre religió i filosofia. En front de la crítica d’Algatzell, Averrois, 
en el llibre Destrucció de la destrucció dels filòsofs, indica que no pot haver-hi contradicció 
entre religió i filosofia, ja que estan en plans diferents. Aquesta diferència donarà lloc a 
la doctrina de la doble veritat, la de la fe i la de la raó. Els individus entenen de diverses 
maneres l’Alcorà, això és deu a la distinta relació que tenen amb l’intel·lecte; alguns re-
quereixen demostracions, altres es conformen amb allò probable i uns tercers queden sa-
tisfets amb les imatges oratòries que reforcen les seves creences. D’aquesta concepció 
provindrà, en el corrent de l’averroisme llatí, la teoria de la doble veritat, la qual accepta 
que quelcom pot ser veritat en teologia i fals en filosofia, o a l’inrevés.

«En evocar el nom d’Averrois, evoquem una forta personalitat i un autèntic filòsof, del 
qual tot el món a Occident n’ha sentit a parlar en major o menor grau. [...] S’ha dit i re-
petit que Averrois ha estat el més gran, el més eminent representant del que s’ha anome-
nat la “filosofia àrab” i, amb ell, aquesta havia aconseguit el seu apogeu i el seu fi. [...] A 
l’Orient, però, l’obra d’Averrois va passar gairebé inadvertida. No van sospitar el paper i 
el significat que els nostres manuals atribueixen a la polèmica entre Averrois i Algatzell. 
Si ho haguessin sabut, s’haurien mostrat tan esbalaïts com es mostren avui els seus con-
tinuadors.»

La filosofia islàmica des dels seus orígens fins a la mort d’Averrois
Henry Corbin, Osman Yahia, Sayyed Hossein Nasr  

 2> Feu un resum esquemàtic dels dos corrents àrabs, el mutazilisme i el muta-
kalimisme, i examineu les implicacions que poden derivar-se d’un o altre 
corrent filosòfic.

ACTIVITATS

Una lliçó a la mesquita de Samarcanda, un dels centres de cultura 
islàmica.
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j 4.3 Herència clàssica en el cristianisme

j Crisi del pensament a Occident

L’edat mitjana va sorgir sobre les runes de la civilització romana, que des del segle ii havia 
començat a debilitar-se. A partir d’aquell moment els assalts bàrbars es van incrementar. L’any 
410 els bàrbars van saquejar Roma, i van palesar la debilitat a la qual havia arribat l’Imperi. 
Amb la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident, l’any 476, tota l’organització militar, administra-
tiva i econòmica quasi va desaparèixer, irrompent amb força la fam, el despoblament de les 
ciutats i la crisi del teixit econòmic i social. A més, l’aïllament respecte de l’Imperi Romà 
d’Orient, amb capital a Constantinoble, va comportar quasi la pèrdua de la cultura clàssica. El 
retrocés cultural d’Occident s’allargà fins passat el segle x.

El saber clàssic, que havia perviscut en centres culturals com Atenes i Alexandria, va entrar en 
letargia. L’emperador bizantí Justinià va tancar l’Acadèmia d’Atenes l’any 52. Alexandria, que 
havia patit diverses destruccions de la seva biblioteca, va caure en poder dels àrabs l’any 642. 
El cristianisme, mentrestant, un cop convertit en religió oficial, va deixar en un lloc molt se-
cundari l’interès pel coneixement científic i filosòfic. Les disputes teològiques típiques en els 
períodes inicials de tota religió van ajudar a aquest relegament del saber clàssic, a banda que 
aquest saber era considerat un saber pagà. 

j Restes de la cultura antiga i les traduccions

La decadència de la ciència hel·lenística va ser gradual. S’inicià al segle iii aC i s’accentuà 
a partir del segle ii dC. En aquesta època, llevat de poques excepcions, no es tornà a pro-
duir ciència original, sinó que es van escriure molts comentaris sobre les obres clàssiques. 
Amb el temps, però, les obres dels autors originals van anar desapareixent i els comenta-
ris i els compendis, els resums, van acabar substituint-los. A Occident, amb la caiguda de 
l’Imperi, les invasions germàniques (visigots, francs, etc.), el declivi de les ciutats i la 
penúria econòmica, les possibilitats de transmetre els clàssics van minvar. Solament a 
Orient, sota domini àrab, i a l’Imperi Bizantí les obres del saber grec es van conservar una 
mica millor.

A l’Europa cristiana, fins al segle viii, hi va haver alguns autors que van conservar certs 
elements de la cultura antiga, això sí, després d’adaptar-los al punt de vista cristià. Boeci 
(vers 480-524) va escriure sobre la lògica d’Aristòtil i les categories conceptuals i verbals, 
i va posar les primeres bases de l’ensenyament. Cassiodor (vers 480-573) va proposar una 
nova tasca per als monjos: la còpia dels manuscrits antics. En la seva obra Institutiones 
presentà el programa escolar de les set arts liberals. Isidor de Sevilla (560-636) va estu-
diar, a través de les Etimologies, el vocabulari de la ciència i va defensar la creença que els 
noms són la clau de la naturalesa de les coses i la idea que la cultura profana és bona quan 
ajuda a comprendre les Escriptures. Beda (673-735) va difondre elements del saber clàssic 
mitjançant una text enciclopèdic, De rerum natura (Sobre la naturalesa de les coses).

A Orient, mentrestant, sota influència àrab, es conreava, traduïa i es desenvolupava la cièn-
cia clàssica. Alguns grecs de l’Imperi Bizantí havien començat a traduir obres gregues al 
siríac, llengua molt estesa en la zona de domini àrab. Al segle ix es crearen a Damasc i Bag-
dad centres de traducció del siríac a l’àrab i moltes obres dels clàssics grecs foren traduïdes 
a aquest idioma. Segles més tard, aquest saber àrab passà al món llatí a través de les esco-
les de traductors de Toledo, Salern (a Itàlia, seu de la primera escola mèdica medieval) i 
Sicília. Com a resultat d’això, a mitjan segle xii s’havien difós per tot Europa obres de lògica 
d’Aristòtil, els Elements i l’Òptica d’Euclides, la Pneumàtica d’Heró d’Alexandria, etc. Al segle 
xiii, la conquesta de Constantinoble pels creuats i la invasió de Pèrsia pels mongols va fer 
que molts textos originals arribessin a Itàlia. Al final d’aquest segle, la Física, la Metafísica 
i el Sobre el cel d’Aristòtil ja tenien una versió llatina.
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j Religió i filosofia

Durant l’edat mitjana les tres religions monoteistes, el judaisme, el cristianisme i l’islamis-
me, van posar la reflexió filosòfica al servei de la teologia. Sovint es va utilitzar la força 
dels arguments filosòfics per anar fins i tot contra la mateixa reflexió, i així el lliure exer-
cici de l’activitat intel·lectual va quedar compromès. De totes maneres, malgrat aquesta 
submissió, la filosofia va desenvolupar-se fins a l’extrem que en alguns moments va rebre 
l’impuls de la mateixa teologia. Així, la discussió sobre la naturalesa del món, sobre el 
procés del coneixement i sobre les accions i el benestar humans, que havia nascut en el 
pensament grec, va rebre un impuls tan fort que es pot afirmar que la terminologia filosò-
fica actual, així com molts dels sistemes que han aportat respostes a aquestes qüestions, 
es van forjar durant l’edat mitjana.

La filosofia medieval va tenir com a objectiu posar d’acord tres temàtiques: 

a) Els principis de la lògica, estudi dels conceptes i dels raonaments. 

b) L’experiència, les dades que els sentits aporten del món exterior.

c) La revelació, el conjunt d’escriptures sagrades, com la Bíblia o l’Alcorà, així com els 
escrits de les autoritats eclesiàstiques considerats fruit de la interpretació autèntica de 
la revelació divina. 

La necessitat d’un coneixement profund en 
aquests camps va fer que fos necessària la fi-
losofia. Això va comportar que, principalment 
en l’àmbit del cristianisme, es procurés esta-
blir un equilibri entre el racionalisme grec i la 
revelació religiosa.

Una de les preocupacions fonamentals de l’edat 
mitjana va ser la relació entre la teologia i la 
filosofia, entre la fe i la raó, entre la visió reve-
lada a la humanitat per la gràcia de Déu i el 
coneixement que l’individu humà podia aconse-
guir mitjançant la reflexió. Cal tenir present que 
a l’edat mitjana tenir fe es considerava també 
conèixer. El problema era discernir entre aquest 
coneixement sobrenatural de l’ésser humà, que 
s’assolia per revelació divina, i el coneixement 
natural que s’aconseguia mitjançant la raó i els 
sentits. 

En els primers segles de l’era cristiana, aquesta 
tasca d’harmonització la van portar a terme els 
Pares de l’Església (com Climent d’Alexandria, 
Ireneu de Lió, Orígenes, sant Gregori o sant 
Agustí), que es van esforçar per elucidar el 
dogma cristià i defensar el cristianisme davant 
les religions paganes o contra interpretacions 
heterodoxes, algunes de les quals, més tard, 
van donar pas a les heretgies. Per a la seva 
tasca aquests autors sovint utilitzaren ele-
ments del pensament grec.

Il·lustració estreta del llibre Cànon de la medicina escrita pel metge i filòsof persa 
Avicenna (980-1037) pels volts de l’any 1020. La imatge mostra com, gràcies a la 
pràctica mèdica de l’escola de Salern, el duc de Normandia salva la vida després d’haver 
estat ferit de mort. L’escola mèdica de Salern, fundada al segle ix, fou la primera escola 
mèdica medieval i el més important centre mèdic d’Europa del seu temps. Fou un dels 
més rellevants centres de traducció d’obres gregues al llatí, especialment de caràcter 
mèdic.

«S’anomena fe l’apreciació de coses no evidents mentre que el coneixement és una experi-
ència d’aquestes coses per la seva mateixa presència.»

Pere Abelard
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j 4.4 Agustí d’Hipona: platonisme i cristianisme

j Vida i obres

Aureli Agustí va néixer l’any 354 a Tagaste, al nord d’Àfrica. Fill de pare pagà i de mare cristiana, no 
va ser instruït en el cristianisme el qual desdenyava molt. Estudià retòrica a Cartago on va llegir l’Hor-
tensius de Ciceró, obra que li va transmetre la passió per la veritat. Aquesta recerca de la veritat el va 
portar a seguir les doctrines de Mani (~216-276), líder religiós iranià. Els seus seguidors, els mani-
queus, acceptaven l’existència de dos principis, el del bé o de la llum, que seria Déu, i el del mal o de 
les tenebres, que explicava l’existència del mal en el món i justificava qualsevol conducta dissoluta. 

Agustí va aprofundir la seva formació filosòfica, la qual cosa el féu abandonar el maniqueisme i 
adoptar l’escepticisme. La influència neoplatònica l’allunyà dels interessos materials i el féu apro-
par-se al pensament cristià. Interessat per la riquesa formal dels sermons de sant Ambròs (339-
397), bisbe de Milà, quedà colpit pel contingut dels seus ensenyaments. Com explica sant Agustí 
en les Confessions, fou llavors quan va descobrir els principis cristians fonamentals: que l’home no 
solament és cos sinó que té ànima; que la causa del mal és la conducta depravada de l’home, i que 
l’ésser humà pot alliberar-se del mal mitjançant la gràcia o ajut de Jesucrist. Després d’una experi-
ència mística, a l’edat de 33 anys es va convertir al cristianisme.

Entre la seva producció filosòfica destaca Contra acadèmics, on rebat l’escepticisme. Sobre la vida 
feliç és una visió cristiana de la idea platònica de felicitat. Sobre l’ordre tracta sobre el mal. Altres 
obres són Sobre la immortalitat de l’ànima i Sobre el lliure albir, on filosofa sobre la llibertat i el 
mal. A partir de la seva consagració com a bisbe d’Hipona, l’any 395, la seva producció va tractar 
sobre temes amb gran contingut teològic, com la seva autobiografia intel·lectual, les Confessi-
ons, o La ciutat de Déu. 

En l’obra de sant Agustí es produeix la primera gran síntesi del pensament filosòfic i teològic, en 
què confluïren els corrents del pensament grec i llatí. L’obra augustiniana va significar la recollida, 
assimilació i transmissió de part del llegat grecoromà a l’edat mitjana, època en què l’augustinisme 
va tenir una gran incidència en diferents vessants i va fonamentar la denominada «filosofia cristi-
ana». Agustí va morir a Hipona l’any 430, però la seva vigència es va mantenir fins a mitjan segle 
xiii i les seves reflexions van impregnar completament el pensament cristià.

j Veritat i coneixement

Món, home i Déu són els tres vèrtexs en què es desenvolupa la doctrina de sant Agustí, orienta-
da al descobriment de la veritat. Aquesta cerca de la veritat tindrà com a final el descobriment de 
Déu. Així, la seva teoria sobre la veritat engloba tant elements filosòfics com teològics i morals. 

En el seu opuscle Contra acadèmics, redueix el problema de la veritat a resoldre dues qüestions: 

a) Si la veritat existeix.

b) Si és possible trobar-la. 

Sant Agustí considera que el món de l’experiència aporta alguna mena de certesa. Els sentits 
ens poden enganyar sobre la naturalesa de les coses, però no sobre la seva existència. D’altra 
banda, si m’atrevís a dubtar de l’existència del món exterior, no podria dubtar de la meva prò-
pia existència. Si tinc la certesa que estic pensant, és veritat que penso, i si penso «encara 
que dubti, encara que m’enganyi, sóc» («Si fallor, sum»). 

La veritat, per sant Agustí, cal cercar-la a l’interior i és en aquest interior on troba altres fo-
naments. Per exemple, la veritat de les matemàtiques. La veritat matemàtica no canvia, no 
depèn dels sentits, ni és subjectiva «ja que no és ni teva ni meva». O els principis de la con-
ducta, com la idea de bé, la de justícia o la de bellesa. Aquests models exemplars invariables 
han de tenir el seu fonament en l’Ésser etern, que és Déu, un ésser invariable i perfecte, perquè 
jo sóc mudable i variable i no puc ser origen d’allò invariable, immutable i perfecte.

Sant Agustí (1480) de Sandro Botticelli 
(1445-1510). Aureli Agustí (354-430), 
berber d’origen, de pare pagà i mare 
cristiana (santa Mònica), va tenir una 
joventut dissoluta fins que la seva 
conversió al cristianisme i la seva 
dedicació el féu un dels més importants 
pensadors de l’edat mitjana, la influència 
del qual va durar vuit segles.

L’expressió «Si fallor, sum» de sant 
Agustí es considera un precedent, 
en certa mesura, del «Penso, per 
tant existeixo» de Descartes, pen-
sador del segle xvii.
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Ara bé, quin és l’origen d’aquestes regles matemàtiques i d’aquesta saviesa? «Si tots dos ve-
iem que és veritat el que dius i tots dos veiem que és veritat el que jo dic —es pregunta sant 
Agustí—, on ho veiem?». Tanmateix, jo no puc veure-ho en tu, ja que no puc entrar dins la 
teva ànima; i tampoc ho pots veure en mi, per la mateixa raó. La nostra visió ha d’estar en 
un nivell més alt, en «una immutable veritat que està per damunt de tu i de mi».

Com que, per sant Agustí, aquesta veritat no es pot identificar amb la raó humana, sola-
ment queda suposar que ha d’estar en alguna cosa superior a l’home, en la llum divina 
que, provinent de Déu, il·lumina la nostra consciència i imprimeix aquestes idees en l’àni-
ma. D’aquí ve que, per Agustí, la veritat «habita en l’interior de l’home».

La llum natural de l’home, el seu intel·lecte, ha de ser encesa per la divinitat; només 
aleshores l’individu pot adquirir aquesta llum i comprendre les coses. La fe, doncs, provoca 
una transformació; el coneixement és il·luminació divina. La fe, en resum, per Agustí, ori-
enta i il·lumina el camí de la investigació racional. La raó ha d’ajudar a aclarir els contin-
guts de la fe. Entre fe i raó hi ha una complementarietat que Agustí sintetitza en el Credo 
ut intelligam (‘crec per comprendre’).

 Sant Anselm i la veritat

Al segle xi, va renéixer el desig d’aprofundir les veritats revelades amb l’ajut de la reflexió. 
Ara la fe s’ajudarà de la intel·ligència. Un paper important en aquest sentit el va desen-
volupar sant Anselm de Canterbury (1033-1109), que inicià el camí de la teologia racio-
nal, la tasca de la qual fou conciliar la revelació amb la raó i la d’explicitar la tesi Credo 
ut intelligam.

«[Alguns germans] em van demanar que en el meu escrit no em basés en l’autoritat de les 
Sagrades Escriptures i que exposés, mitjançant un estil clar i amb arguments a l’abast de 
tothom, les conclusions de cadascuna de les nostres investigacions; que fos fidel, en fi, a les 
regles de la discussió simple, i que no busqués cap altra prova que la que resulta espontà-
niament de l’encadenament necessari dels procediments de la raó i de l’evidència de la ve-
ritat.» 

Monologion
Sant Anselm

j L’home i Déu

Pel canvi vital que va viure Agustí d’Hipona, que passà del maniqueisme al cristianisme, ha 
pogut dir-se que va ser el darrer gran home antic i, al mateix temps, el primer gran pensador 
d’una nova època. I un dels principals descobriments que se li pot atribuir és el de la intimi-
tat. L’home grec desconeixia, de fet, aquest concepte (els grecs rarament deien jo, més aviat 
utilitzaven el terme nosaltres), malgrat les referències a l’oracle de Delfos i la màxima del 
«Coneix-te a tu mateix». 

Quan Agustí afirma: «Vull conèixer Déu i l’ànima, i res més» (Deum et animam scire cupio. 
Nihil aliud), fa referència a quelcom propi i espiritual. L’ànima cal entendre-la com allò propi, 
íntim, allò que està en un mateix. Aquesta interioritat és a la que sovint fa referència quan 
afirma que «no vagis fora, entra en tu mateix; en l’home interior radica la veritat». I aquest 
descobriment alhora ontològic i psicològic té un vessant moral: quan l’ésser humà es queda 
atenent les coses exteriors es buida de si mateix. Quan entra en el seu interior, aquí troba 
Déu; ja que l’home és imago Dei, imatge de Déu. Tot això queda palès, fonamentalment, en el 
primer llibre autobiogràfic de la història de l’escriptura, les Confessions, en què sant Agustí 
mostra la seva intimitat.

«Senyor, jo no pretenc pene-
trar en la teva profunditat, 
¿com podria comparar la meva 
intel·ligència amb et teu miste-
ri? Però desitjo comprendre 
d’alguna manera aquesta veri-
tat que crec i que el meu cor 
estima. No cerco comprendre 
per creure, això és, no cerco 
comprendre per endavant, per 
la raó, allò que hagi de creure 
després, sinó que crec primer, 
per esforçar-me després en 
comprendre. Perquè crec una 
cosa: si no començo per creu-
re, no comprendré mai.»

Proslogion, 1
Sant Anselm
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D’altra banda, quant a l’home, Agustí afirma la seva duplicitat en cos i ànima. La presó 
de l’ànima, però, no és, com deien els platònics, el cos, sinó solament el cos corrupte, 
aquell abocat al mal. El misteri de l’home solament es pot entendre en tant que ha estat 
creat a imatge de Déu, i dotat de voluntat i llibertat. La voluntat està determinada pel 
dinamisme entre el voler i l’amor. Però solament és correcta la voluntat si està impreg-
nada d’amor. L’ètica d’Agustí es pot resoldre en la frase: «estima i fes el que vulguis» 
(ama et quod vis fac). La llibertat («la nostra voluntat no seria voluntat si no fos lliu-
re») engloba els conceptes de lliure albir, opció de fer el mal, i llibertat interior, capa-
citat de fer el bé (amb l’ajut de la gràcia divina). És una llibertat que procurarà defugir 
el problema de la presciència divina (o saber absolut de Déu abans de la creació), plan-
tejat pel determinisme estoic.

A propòsit de Déu, Agustí dóna alguna prova a partir de les obres de la seva creació. Co-
mentant el Salm 73 escriu: «Com sé que tu estàs viu, malgrat no vegi la teva ment? Com 
ho sé? Tu contestaràs: perquè parlo, perquè camino, perquè treballo. Neci! Per les operaci-
ons del cos jo sé que tu estàs viu, ¿i no pots tu per les obres de la creació, conèixer el teu 
Creador?».

Déu coneix totes les coses des de l’eternitat. Aquest coneixement rep el nom de raons eter-
nes. Déu, a partir d’aquestes raons, lliurement ha creat el món a partir del no-res. Primer, però, 
va crear la matèria amorfa, en la qual col·locà les raons seminals, gèrmens de les coses que 
amb el pas del temps havien de desenvolupar-se. Totes les coses són bones perquè són obra 
divina i el mal no és més que allò causat per la privació o defecte. Déu no és creador del mal, 
solament el permet perquè així pot sorgir bé del mal. 

j La felicitat

La felicitat, per sant Agustí, és el resultat de trobar la veritat, de descobrir allò etern. El gau-
di radica a posseir allò que un estima, i no voler res dolent. La felicitat vertadera, però, sola-
ment pot ser d’allò etern, per això solament Déu, i no els béns temporals, poden fer feliç 
l’home. Agustí diferencia entre les coses que han de ser volgudes per si mateixes i aquelles que 
solament són mitjans per a un fi posterior. Si l’ésser humà resta solament amb els mitjans, mai 
no arribarà a la vertadera felicitat. La història —com escriu en La ciutat de Déu— no és més 
que el drama entre dos amors: l’amor de si, és a dir, de les coses materials, o l’amor a Déu. 
Segons sigui la tria, s’assolirà o no l’autèntica felicitat.

ACTIVITATS

 3> Examineu aquest text d’Agustí d’Hipona i indiqueu quins són els conceptes que 
recull de la filosofia clàssica: 

«Déu és, sens dubte, substància, i si el nom és més propi, essència; en grec 
ousía. Saviesa ve del verb saber; ciència, del verb scire, i essència, de ser. I, 
¿qui amb més propietat és que aquell que digué al seu serf Moisès: Jo sóc el 
que sóc; diràs als fills d’Israel. El que és m’envia a vosaltres? Totes les altres 
substàncies o essències són susceptibles d’accidents, i qualsevol mutació, 
gran o petita, es realitza amb el seu concurs; però en Déu no es pot parlar 
d’accidents; i, a més, solament existeix una substància o essència invariable, 
que és Déu, a qui amb summa veritat li convé l’ésser, d’on es deriva el terme 
essència. Tot allò que canvia no conserva l’ésser; i allò que és susceptible de 
mutació, encara que no variï, pot ser allò que abans no era; i, en conseqüèn-
cia, sols aquell que no canvia ni pot canviar és, sense escrúpol, vertadera-
ment l’Ésser.»

Sobre la Trinitat 
Agustí d’Hipona
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j 4.5 La teoria del poder a l’edat mitjana
De l’any 850 al 1100 les guerres, els atacs dels saquejadors i els assalts dels senyors 
feudals van crear una atmosfera d’incertesa, temor i angoixa. En aquest període, la 
pau fou la gran preocupació. La manca d’un fort poder central va impedir posar fre 
a les invasions i a les querelles internes entre nobles i cavallers. A Anglaterra, 
França i l’Imperi Romanogermànic hi va haver intents de reforçar l’autoritat reial 
amb la finalitat de restaurar el concepte d’Estat i establir un poder sòlid. Al 
segle ix es va definir, en diversos concilis de l’Església, la tasca del rei: «L’ofici 

reial té com a missió governar i regir el poble de Déu amb equitat i 
justícia, i vigilar perquè aquest gaudeixi de pau i de concòrdia».

La degradació a la qual havia arribat el poder —els prínceps elu-
dien el domini del monarca i els senyors feudals, el dels prín-
ceps— féu que cap a l’any 1000 l’Església, al sud de França, es-
tablís la institució coneguda com a Pau o Treva de Déu, que es 
va estendre per tot el país. Mitjançant aquesta institució s’in-
tentà protegir de la guerra els mercaders, els pagesos i els po-
bres, així com els clergues. A la vegada, es van estipular dies 
de la setmana i períodes de l’any en què s’havia de suspendre 
tota acció armada.

El segle xi va ser el segle del vertader naixement de la cristi-
andat occidental. L’Església va portar a terme la cristianitza-
ció de la societat, tot recordant que matar anava en contra 
dels Evangelis. Des del món religiós es va fomentar que el 
noble es convertís en cavaller, i que lluités contra la injus-
tícia i defensés els dèbils. Les croades, d’altra banda, servi-
ren per dirigir el furor guerrer contra causes considerades 
justes: convertir els infidels o conquerir Jerusalem.

En aquest marc, l’Església va anar adquirint poder, la 
qual cosa no va impedir que defensés el deure d’obeir 
el poder secular. Aquesta idea provenia del capítol 
13 de la Carta als Romans de sant Pau, tesi que sant 
Agustí havia subratllat en parlar de dos ordres de 
govern, el reial i el clerical.  

j La qüestió del poder en els primers segles de l’era cristiana

Durant un curt període de temps va imperar la creença en la immediatesa de la fi del món i l’ar-
ribada del regne de Déu, la qual cosa va estimular un abandonament de la vida social per part 
dels cristians. Ara bé, al mateix segle i dC, sant Pau va reprendre la valoració positiva de la soci-
etat civil, aconsellant la moderació i fent proclames en pro de la «calma social». En les seves 
Cartes també va començar a difondre la idea de l’origen diví del poder: Déu era la font de tota 
autoritat política. 

En anar-se diluint durant el segle ii la idea de «la imminència de la fi del món», el cristià va ne-
cessitar una moral respecte a la ciutat. Orígenes (185-255) diu que tot cristià té dues pàtries, 
dues ciutats: la de Déu i la del món, «en totes les ciutats hi ha una altra pàtria instituïda pel Verb 
de Déu». Hi ha també dues lleis: la llei civil i la llei natural, aquesta última promulgada per Déu. 
Aquestes doctrines dels Pares de l’Església permeten comprendre fets com els següents: l’any 313 
es promulga l’edicte de Milà, amb el qual s’acaben les persecucions dels cristians i es decreta la 
llibertat religiosa. El concili de Nicea (325), convocat per l’emperador Constantí I seguint el con-
sell del bisbe de Còrdova, va posar les bases del dogma cristià, ja que va establir el credo i els 
llibres canònics. La filosofia es va convertir llavors en l’instrument per definir el dogma. Durant el 
govern de Teodosi el Gran (segle iv), el cristianisme va passar a ser la religió oficial de l’Imperi. 

«Que tothom se sotmeti a les 
autoritats que tenen el poder, 
perquè tota autoritat ve de 
Déu, i les que de fet tenim han 
estat posades per ell. Per tant, 
qui s’enfronta a l’autoritat es 
rebel·la contra l’ordre volgut 
per Déu, i els rebels es busca-
ran la pròpia condemna.»

Carta als Romans, 13, 1-2
Sant Pau

La societat 
medieval estava 
organitzada en 
estaments o 
ordres: clergue, 
cavaller i 
llaurador (orator, 
bellator et 
laborator).
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j L’augustinisme polític

Al segle v una sèrie d’incursions bàrbares van devastar Hispània, la Gàl·lia i Itàlia. L’any 410 Alaric, 
cap dels gots, va saquejar Roma, la ciutat santa. Els pagans acusaren els cristians de ser la causa 
d’aquesta catàstrofe: el Déu cristià no havia protegit Roma com ho podrien haver fet les vertaderes 
divinitats grecoromanes. Sant Agustí, en el seu llibre La ciutat de Déu (426), prenent aquest esdeve-
niment com a pretext, va definir les relacions entre la societat divina i la societat terrenal. Aquesta 
obra esdevindrà el fonament de la doctrina política que predica la inclusió del dret de l’Estat dins el 
de l’Església, i originarà en l’edat mitjana l’anomenat augustinisme polític.

Agustí d’Hipona, allunyant-se de la idea de la fi immediata del món, distingeix dues ciutats. 
Aquestes ciutats han existit sempre, una al costat de l’altra, des del començament del temps. Ho 
descriu així:

«Dos amors van fundar dues ciutats: l’amor propi fins al menyspreu de Déu, la terrenal, i 
l’amor a Déu fins al menyspreu d’un mateix, la celestial. La primera ciutat es glorifica en si 
mateixa, la segona, en Déu; perquè aquella busca la glòria dels homes, i aquesta té com a 
objectiu la glòria de Déu, testimoni de la seva consciència.»

La ciutat de Déu, XIV, 28
Agustí d’Hipona

Una ciutat fou fundada per Caín, l’altra per Abel. La primera és la ciutat terrenal, amb els poders 
polítics, morals i la seva història. La segona, la ciutat celeste, és la comunitat dels cristians. Amb-
dues ciutats duraran fins a la fi dels temps, però subsistirà solament la ciutat celestial, que gau-
dirà de l’eternitat dels sants. Agustí, però, manté un equilibri entre les valoracions de les dues 
ciutats. Les dues ciutats, diu, estan barrejades en la terra. Solament Déu pot reconèixer a 
quina ciutat pertany realment cadascú. Ara bé, més tard, els seguidors de l’augustinisme van 
identificar la ciutat terrenal amb la ciutat de Caín o del Diable.

A propòsit del poder, sant Agustí afirmava que cap home té autoritat sobre un altre. El poder o au-
toritat prové de Déu i sols Déu legitima l’ús del poder. De la divinitat prové l’essència del poder, però 
no el tipus o forma d’exercir-lo, ni tampoc la persona sobre la qual recau. La tasca de l’Església és 
ocupar-se dels interessos espirituals i de la vida interior de les persones. L’Estat, en canvi, ha d’ocu-
par-se del món material i de la vida exterior. Ara bé, és bo que el poder civil s’impregni de cristianis-
me i que Crist regni indirectament, inspirant els costums, les lleis i les actuacions dels governants.

L’augustinisme polític —conformat fonamentalment pels papes Gelasi I (segle v) i Gregori el Gran 
(segle vi)— va afirmar que Déu havia concedit al papa el poder i que el poder subsegüent dels reis 
era únicament per mantenir la moralitat i la defensa de la religió. L’augustinisme polític proclamava 
que el papa posseïa les dues espases: l’espiritual i la temporal, ja que els sacerdots havien de res-
pondre dels reis davant Déu. Gràcies a la tasca dels papes mencionats, la ciutat de Déu d’Agustí es 
va convertir en l’Església cristiana occidental; una església governada monàrquicament per un mo-
narca absolut, el papa, amb plens poders. La justificació doctrinal fou coneguda com la doctrina de 
la plenitudo potestatis (‘la totalitat del poder’). Amb aquest corrent filosoficopolític, la teocràcia 
papal esdevingué la forma hegemònica de poder a Occident fins al segle xiii.

Il·lustració extreta de l’obra Hortus 
deliciarum escrit vers el 1165 per Herrada 
de Landsberg (1130-1195). El Judici 
Final és la denominació religiosa de la fi 
del món, moment en què tota la 
humanitat serà jutjada per Déu.

ACTIVITATS

 3> Feu un resum del text següent i indiqueu les principals 
qüestions que s’hi plantegen:

«El cristianisme va plantejar un problema que no ha-
via conegut el món antic —el problema de les relaci-
ons entre Església i Estat— i va suposar una diversitat 
de lleialtats i un judici inclòs en l’antiga idea de ciuta-
dania. És difícil d’imaginar que la llibertat hagués po-

gut exercir el paper que va arribar a tenir en el pensa-
ment polític europeu, si no s’hagués concebut que les 
institucions ètiques i religioses eren independents de 
l’Estat i de la coacció jurídica, i superiors en impor-
tància a ells.»

Història de la teoria política 
George Sabine
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j El naturalisme polític

Les idees del naturalisme polític van començar a aparèixer a partir del segle xi. Aquestes 
idees pretenien separar les dues societats existents, l’eclesiàstica i la civil. Durant els segles 
xii i xiii es van produir enfrontaments entre el papat i l’Imperi Romanogermànic en diferents 
moments, mentre que al segle xiv els conflictes van ser entre el papat i el poder dels reis. Per 
contrarestar les tesis del papat, es va recórrer al dret romà, que s’acaba de redescobrir. Al segle 
xiv, els filòsofs Marsili de Pàdua i Guillem d’Ockham van contribuir amb els seus escrits a jus-
tificar el poder de l’Estat per damunt del poder de l’Església.

Marsili de Pàdua (1275-1343), filòsof, metge i teòleg italià, fou un dels teòrics que advocà 
per la separació entre allò espiritual i allò temporal, entre l’Església i l’Estat. Autor, en col-
laboració amb Joan de Jandun (1275-1328), d’El defensor de la pau, va ser un defensor de 
l’Estat laic i es va oposar a la interferència de l’Església en els assumptes terrenals. Basant-se 
en les doctrines aristotèliques, va afirmar que la sobirania no provenia de Déu, sinó del poble, 
i que l’Estat tenia com a finalitat el benestar dels ciutadans. Marsili no solament pretenia se-
parar el poder espiritual del temporal, sinó que subordinava l’Església a l’Estat. Els sacerdots 
existien, en conseqüència, per ensenyar l’Evangeli amb l’objectiu de conduir els homes a la 
vida eterna.

Les teories de Guillem d’Ockham, al segle xiv, seguint aquest mateix corrent, van defensar 
la independència de l’Imperi respecte al papat. Ockham va lluitar fermament per la indepen-
dència de l’Estat en relació amb l’Església i va criticar amb força l’absolutisme papal dins la 
mateixa Església.

 5> Examineu els dos textos medievals següents i fixeu-vos en els elements ide-
ològics que contenen. Cadascun d’ells defensa una tesi política i en suport 
d’aquesta al·leguen alguns elements. Pel que fa a la ideologia, si repasseu 
el llibre de Filosofia i Ciutadania podreu detectar més fàcilment aquests 
components interns que volen donar solidesa a la tesi de cada text.  

  Un cop examinats a fons, indiqueu quina és la tesi que s’hi defensa i amb 
quina mena d’argument se sosté cadascuna. Creieu que ambdós textos 
estan defensant el mateix? Raoneu la resposta.

«Del mateix mode que Déu, creador de l’Univers, va col·locar en el firma-
ment dos grans astres, el major per il·luminar el dia i el més petit la nit, així 
també, en l’espai universal, anomenat Església, va establir dos poders su-
prems, l’autoritat del pontífex i la potestat reial, perquè estiguin al davant 
de les ànimes la superior, i dels cossos la inferior, comparats respectiva-
ment al dia i a la nit. Per tant, igual com la lluna, perquè rep la llum del sol, 
és inferior a ell no solament pel que fa a la quantitat, sinó a la qualitat, vo-
lum i efectes, igualment el resplendor de la potestat reial dimana de l’auto-
ritat pontifícia.»
«Desitgem al·legar les veritats de la Sagrada Escriptura d’acord amb les 
interpretacions dels sants i les exposicions d’altres doctors de la fe cristi-
ana, els quals explícitament ordenen o, en tot cas, aconsellen que ni el 
bisbe de Roma anomenat papa, ni cap altre bisbe o sacerdot o diaca, tin-
gui o ha de tenir cap govern, judici o jurisdicció coercitiva sobre cap sa-
cerdot o laic, governant, comunitat, grup o individu de qualsevol condi-
ció. [...] Crist no va exercir en aquest món el poder judicial, és a dir, 
coercitiu, sinó que, com si fos un serf, va patir aquest judici d’un altre 
home; i solament quan exerceixi el poder coercitiu de jutge, en l’altre 
món i no abans, prendran els apòstols seient al seu costat per realitzar 
aquests judicis.»

ACTIVITATS

Al segle viii, el dirigent franc Pipí el Breu 
(714-768), a fi de consolidar el seu poder, 
estableix un pacte amb el papat: en canvi 
de ser reconegut com a rei franc, accepta 
que el papa tingui drets terrenals sobre 
una part d’Itàlia. Símbol d’aquesta 
jerarquització del poder es produirà anys 
més tard, quan el dia de Nadal de l’any 
800 el seu fill Carlemany (742-814) serà 
coronat emperador a Roma pel papa Lleó 
III, tal com mostra aquesta miniatura de 
Jean Fouguet (ca. 1460). 
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j 4.6  El naixement de l’escolàstica  
medieval

j Marc historicoartístic

La recuperació de la vida urbana, que havia tingut el seu inici al segle xi, va arribar al seu 
esplendor al segle xiii. En aquest període la producció, l’artesania, el comerç, les comunica-
cions i l’estabilització de la moneda van afavorir l’auge de la burgesia, gent que vivia als 
burgs o ciutats, llocs lliures distanciats del poder feudal. Mentre els camperols continuaven 
supeditats a la noblesa, a les ciutats, que eren lliures, va aparèixer una cultura urbana que 
va tenir la seva manifestació en la creació de les universitats i en la construcció de les ca-
tedrals, d’estil gòtic.

Entre els ensenyaments que s’oferien a les universitats hi havia l’estudi de la naturalesa, 
del qual va provenir el naturalisme de l’art gòtic. A més, del neoplatonisme del Pseudo-
Dionís procedia la valoració estètica de la llum —l’abat Suger, promotor de l’abadia reial 
de Saint-Denís, a París, identificava Déu amb la llum. D’aquí vénen els grans finestrals 
envidriats de les catedrals, els rosetons i, fins i tot, la incidència de la llum solar segons 
el dia de l’any en un lloc determinat del temple gòtic, espai que va arribar a ser conside-
rat un lloc místic.

j Estudis i escoles

Sant Agustí havia indicat que totes les ciències profanes havien d’estar al servei de la 
ciència sagrada, això és, de les Escriptures. En aquells moments, les ciències fonamen-
tals o arts liberals eren set, i aquests van ser els sabers que es transmetrien a les esco-
les. Aquestes set arts estaven dividides en dues branques: el trivium (gramàtica, retòri-
ca i dialèctica) i el quadrivium (aritmètica, geometria, astronomia i música). En una 
primera etapa, per damunt de les escoles d’arts liberals hi havia les escoles de ciència 
sagrada, on s’estudiaven les Escriptures i els principals temes teològics (la Trinitat, la 
creació, l’encarnació, la fi dels temps, etc.). Hi va haver tres tipus d’escola al llarg de 
l’edat mitjana: 

a) Les escoles monàstiques o abacials: Saint-Denis, Saint Victor —a París—, Clair-
vaux, etc.

b) Les escoles episcopals o catedrals: Chartres, Notre-Dame de París, etc.

c) Les escoles palatines: a la cort de l’emperador, d’un rei o d’un noble.

D’aquest ensenyament impartit en les escoles deriva el terme escolàstic, mot que servirà 
tradicionalment per qualificar la filosofia medieval.

Aquests tipus d’estudis no van fomentar una filosofia entesa com a interpretació de la rea-
litat o com a saviesa racional. Més aviat es van centrar en la dialèctica o la lògica, que 
havia adquirit una gran importància després que Boeci traduís i comentés les principals 
obres de lògica grega. L’estudi de la lògica d’Aristòtil va constituir un element essencial en 
l’educació dels pensadors medievals. Aquests van adquirir la precisió i concisió del vocabu-
lari tècnic, la claredat i el mètode en l’exposició del pensament, i la finesa en la discussió 
i ús dels procediments del discurs.

El mètode escolàstic va tenir el seu origen en l’obra de Pere Abelard (1079-1142) Sic et 
non (Sí i no), en la qual feia una llista dels passatges de les Escriptures i dels Pares de 
l’Església on apareixien posicions contraposades. Abelard va subratllar la necessitat 
d’utilitzar el raonament dialèctic per reconciliar aquestes aparents contradiccions. El 
seu mètode era resumidament el següent: «A través del dubte, arribem a inquirir; inqui-
rint, arribem a la veritat».

«Per filosofar es necessiten dos 
instruments: l’esperit i la seva 
expressió; l’esperit s’il·lumina 
pel quadrivium; la seva expres-
sió, elegant, raonadora, ornada, 
és proporcionada pel trivium. 
És doncs, manifest que l’Hepta-
teuchon constitueix l’instru-
ment propi i únic de tota filo-
sofia.»

Heptateuchon, prefaci
Thierry de Chartres
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j Les universitats

Al començament del segle xiii, les escoles van ser substituïdes per les universitats. L’any 1200 
la universitas magistrorum et scholarum es va constituir com a ampliació de l’escola catedralí-
cia de Notre-Dame, atès que els seus membres provenien de tot Europa i això li donava un 
caràcter universal. Les facultats eren les d’Arts, Dret, Medicina i Teologia. Aviat la Universitat 
de París fou l’escenari d’enfrontaments dialèctics entre els partidaris d’una interpretació mate-
rialista d’Aristòtil, defensada pels averroistes llatins, com Siger de Brabant i Boeci de Dàcia, i 
els partidaris d’interpretar l’Estagirita d’una manera més propera a la fe cristiana, com defen-
saven Albert Magne i Tomàs d’Aquino. Altres universitats importants d’aquest segle van ser les 
d’Oxford (1115), Cambridge (1209), Salamanca (1228) o Colònia (1388).

j Els ordes mendicants i la filosofia

Els ordes mendicants foren uns ordes religiosos creats per l’Església al segle xiii. Van destacar 
principalment el dels frares menors o franciscans (orde aprovada l’any 1209) i el dels frares 
predicadors o dominics (1216). Aquests ordes aviat van reclamar càtedres de teologia a les uni-
versitats, tenint forta incidència els franciscans a la Universitat d’Oxford (com Robert Grossetes-
te i Roger Bacon) i els dominics a la Universitat de París (com Albert Magne i Tomàs d’Aquino).

Ambdós ordes, d’altra banda, van adoptar postures contràries en una sèrie de temes filosòfics 
rellevants de l’època: la relació entre raó i fe, el problema dels universals, l’aristotelisme i el 
platonisme, el paper de les matemàtiques en la ciència, la naturalesa de les qualitats i el seu 
possible mesurament, etc. Totes dues parts, però, van coincidir a voler explicar la realitat en 
termes de causes naturals i van rebutjar interpretar-la utilitzant símbols morals o místics com 
s’havia fet des de sectors propers a la tradició màgica i neoplatònica.

Els dominics, més propers al poder i respectuosos de l’ortodòxia, van defensar la complemen-
tarietat entre raó i fe, concedint a aquesta un paper decisiu en cas de conflicte. Per ells, el 
món era quelcom racional i, per tant, factible de ser entès i conegut utilitzant el saber cientí-
fic, en tant que explicació racional de la realitat. Seguidors de l’aristotelisme, influïts pel 
pensament del dominic Tomàs d’Aquino, van mantenir que la naturalesa s’havia d’explicar qua-
litativament, separant física i matemàtiques.

Els franciscans, d’altra banda, des de posicions més heterodoxes, van estar més propers al 
pensament de sant Agustí i de la tradició platònica, subratllant més l’element de la voluntat 
(tant de Déu com dels homes) que el de la raó. Pel que fa a la relació entre fe i raó, els fran-
ciscans van tendir a separar una i altra, ja fos perquè concediren, en alguns casos, a la prime-
ra un paper rellevant o perquè, en altres casos, van considerar que fe i raó pertanyien a distints 
àmbits i s’havia de seguir vies distintes. En aquest rengle destaquen Roger Bacon (1214-1294) 
que va insistir en l’ús de les matemàtiques i l’experimentació pel coneixement científic, i Gui-
llem d’Ockham (1290-1349) el qual  va afirmar que l’experiència era l’únic camí vàlid per al 
coneixement racional.

 6> Reflexioneu sobre els interrogants següents i plantegeu un debat al respecte.
  El problema de la relació entre fe i raó és quelcom que s’ha de circumscriure a 

l’època medieval? La fe és solament fe religiosa? Existeix fe en idees, per exem-
ple, polítiques? Al llarg de l’època contemporània, s’ha donat algun cop que la 
gent ha seguit més la fe que la reflexió? Més la creença en unes suposades veri-
tats, que la cerca d’informació, la comprovació d’aquesta i la reflexió subse-
güent? L’escriptor Josep Pla va escriure que «és més fàcil creure que saber»; 
esteu d’acord en aquest respecte?  

ACTIVITATS
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j 4.7  Tomàs d’Aquino: aristotelisme  
i cristianisme

j Vida i obres

Membre d’una noble família napolitana, Tomàs d’Aquino (1225-1274) va néixer al castell de Roc-
casecca, prop d’Aquino. Als vint anys va ingressar, a pesar de la disconformitat de la seva família, 
en l’orde dels dominics. Posteriorment va anar a estudiar a París i Colònia, on va tenir com a pre-
ceptor sant Albert Magne. Després de graduar-se a París, va portar a terme una llarga tasca docent. 
La publicació dels seus textos va fer-lo entrar en polèmica amb els averroistes llatins —seguidors 
de les idees d’Averrois i defensors d’un aristotelisme pur— i amb els franciscans, orientats en la 
línia de l’augustinisme i el platonisme. Va morir mentre viatjava a Lió per participar en un concili. 

Entre les obres de Tomàs d’Aquino cal destacar De ente et essentia (Sobre l’ens i l’essència), 
Summa contra gentiles (Summa contra els gentils), Summa Theologiae (Summa teològica), Qua-
estiones disputatae de malo (Qüestions disputades sobre el mal), Quaestio disputata de anima 
(Qüestions disputades sobre l’ànima), De aeternitate mundi contra murmurantes (Sobre l’eterni-
tat del món en contra dels que murmuren).

j Pensament i influències rebudes

Sant Tomàs va crear un dels sistemes filosòfics més influents de la història del pensament oc-
cidental. Seguidor d’Aristòtil, el pensament del qual va intentar integrar dins el cristianisme, 
va aconseguir un equilibri entre la raó (la filosofia i la ciència de l’època) i la fe (les veritats 
de la revelació), i va crear una obra de gran repercussió. La seva obra, que recollia elements 
teològics de sant Agustí i del Pseudo-Dionís Areopagita, també integrava algunes definicions 
de Boeci, com les d’eternitat, persona, destí o providència. D’Avicenna va agafar la distinció 
entre esse i essentia, si bé la va interpretar de manera diferent. 

j La metafísica tomista

En la seva reflexió sobre l’ésser, Tomàs d’Aquino afirma que «allò primer que concep l’intel-
lecte humà com allò més evident és l’ens». És a dir, allò primer que la nostra intel·ligència 
adverteix és que hi ha quelcom que existeix, perquè hem d’entendre que ens és allò que és, 
que existeix. En altres paraules, que la realitat existeix. No s’ha d’entendre ens com un con-
cepte, ni com un predicat. Ens és alhora allò més universal que hi ha (ja que és comú a totes 
les coses existents) i alhora allò més individual i concret que hi ha (ja que solament es capta 
en les realitats individuals, les que veiem que existeixen).

A partir de la captació de la realitat de l’ens, l’intel·lecte descobreix què és la contradicció. El 
principi d’identitat i el de no-contradicció no són ni innats ni a priori, sinó resultat del coneixe-
ment de la realitat. D’altra banda, la realitat mostra que les coses canvien, i en aquesta realitat 
canviant hi ha dos principis constitutius, recuperats de l’aristotelisme: l’acte i la potència. 

La combinació acte-potència permet extreure dos nivells de la realitat. D’una banda, si el canvi té 
lloc en una cosa caldrà referir-se a la forma substancial i a la matèria primera. D’altra banda, si el 
canvi no es produeix completament i la cosa continua sent la mateixa, caldrà parlar de substància 
i accidents. La substància és allò que la cosa és en si mateixa, és a dir, la seva essència, forma o 
substància segona. Els accidents o formes accidentals no són més que maneres de ser de la subs-
tància i poden variar sense que la substància deixi de ser allò que és. No existeix cap substàn-
cia —en l’ordre natural— sense formes accidentals; tampoc existeixen accidents sense substància. 
Tomàs d’Aquino diferencia, per tant, entre «aquesta rosa», que és la substància primera, i «la rosa» 
(considerada en sentit general), que és la substància segona o essència. «La rosa» solament exis-
teix en el meu pensament; «aquesta rosa» existeix en el jardí on sóc.

El triomf de Sant Tomàs d’Aquino 
(1468-1484) de Benozzo Gozzoli  
(1420-1497). Sant Tomàs d'Aquino va 
aconseguir una gran coherència en la 
utilització de l'aristotelisme per 
interpretar les dades de la revelació 
cristiana. 
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En estudiar el binomi essència i ésser, sant Tomàs subratlla que essència és allò que una cosa 
és (sigui un cavall, un home o una casa); és allò que podem entendre quan se la defineix. Ara 
bé, que tinguem una noció del que és un centaure, per exemple, no implica que aquest exis-
teixi. L’essència és, de fet, diferent de l’ens. Fora de la meva ment hi ha ens o coses com ara 
un gos, una figuera o un martell; i aquests ens són uns o altres perquè tenen una essència 
determinada. Ara bé, una essència determinada i concreta no pot existir per si mateixa, el fet 
d’existir li ha de venir de fora. La causalitat de ser (o existir) de les essències solament pot 
provenir de Déu. La diferència entre essència i existència mostra el caràcter de contingència i 
finitud de la primera. L’únic ésser que hi ha l’essència del qual inclou l’existència és Déu. Déu, 
a més a més, és l’únic que pot crear un ens des del no-res. 

j Conèixer com a procés actiu de l’intel·lecte

Tomàs d’Aquino, a propòsit del coneixement humà, subratlla el paper de la intel·ligència 
entesa com una facultat de l’ànima. Lluny de la il·luminació divina dels seguidors de l’au-
gustinisme, la influència de l’epistemologia aristotèlica va fer que afirmés el paper actiu de 
l’intel·lecte en el procés de coneixement. Per Tomàs, no hi ha idees innates; al comença-
ment, l’intel·lecte és com una tabula rasa en què s’ha de començar a escriure i, amb el 
temps, mitjançant un procés d’inducció a partir de l’experiència, s’adquireixen els primers 
principis de l’ésser.

En el procés de conèixer hi ha un doble mecanisme, un derivat de l’activitat intel·lectual i 
un altre que prové de l’actuació sensible. La intel·ligència genera, a partir de la percepció 
sensible, els coneixements universals i abstractes; i l’enteniment refereix aquests conceptes 
universals a les coses concretes, la qual cosa permet conèixer la naturalesa (essència) de la 
cosa singular. 

 7> Apliqueu els conceptes fonamentals de l’ontologia de Tomàs d’Aquino (com 
substància, essència, existència, matèria, forma substancial i accidental, etc.) 
a coses de la realitat quotidiana. Per exemple, un cabdell de llana.

  Un cabdell de llana groga és una substància: existeix (veiem el cabdell de llana 
groga) i és un cabdell de llana (aquesta és la seva essència; allò que és; allò 
que defineix la cosa que estem veient).

  El cabdell de llana està en acte (actualment, ara mateix, és un cabdell de llana) 
i està en potència de patir un canvi, de convertir-se en un jersei o en una 
bufanda... Pot donar-se aquest canvi ja que aquesta substància està composta 
de matèria i forma substancial: la matèria és la llana, la forma substancial, ser 
cabdell (de llana). 

  Suposem que hem portat el cabdell de llana a la tintoreria i l’han tenyit de 
color vermell. Hi ha hagut un canvi. No essencial; ja que continuem tenint un 
cabdell de llana. Però sí accidental; han patit un canvi la forma accidental 
(secundària) groc; ja que ara ha esdevingut la forma accidental vermell. Mai 
una forma accidental pot existir sense estar en una substància. Mai podem tenir 
un vermell sense que estigui en una cosa o altra.

  Suposem, ara, que el cabdell de llana pateix un canvi seriós, substancial, com 
seria que passés a ser un jersei. Llavors podem entendre que se’ns digui que la 
matèria (la llana) estava en potència de esdevenir quelcom (com, ara, jersei) i 
que la forma que ha adquirit (ser jersei) és acte. 

  A partir d’aquest exemple, procureu reproduir l’explicació tomista a altres casos 
de la realitat quotidiana.

ACTIVITATS

Anselm de Canterbury (1033-1109) és 
recordat en la història de la filosofia 
sobretot per l’argument ontològic que 
exposa en la seva obra Proslogium. 
Aquest argument, molt discutit 
històricament, es fonamenta en el 
platonisme: passa d’analitzar la idea o 
essència de Déu a afirmar l’existència de 
Déu. Anselm parteix de l’expressió que diu 
l’ateu: «Déu no existeix». Dir això, segons 
Anselm, és caure en una contradicció ja 
que, quan ens referim a Déu per aquest 
terme, fem referència a aquell ésser 
respecte al qual no podem pensar en cap 
altre de superior. Aquest ésser, aleshores, 
ha d’existir no solament en la ment sinó 
en la realitat, ja que en cas de no existir 
ens trobaríem que un altre ésser pensable 
que existeix en la ment i també en la 
realitat és superior a Déu. Aleshores 
tindríem que (per definició) Déu és l’ésser 
més superior que podem pensar i no és (a 
la vegada) l’ésser més superior que 
podem pensar.
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 Fe i raó

L’obra d’Aristòtil va arribar a les universitats al segle xii. El pes del seu pensament féu que, des 
dels rengles de l’averroisme llatí (amb seu a París), es defensés la doctrina de la doble veritat. 
Segons aquesta, hi ha dues maneres de presentar la veritat: la de la fe i la de la raó. Mentre 
que la fe exposa la veritat de manera que pugui ser entesa pel poble illetrat, i ho fa utilitzant 
l’al·legoria i la metàfora, la filosofia presenta la veritat d’una manera que no resulta accessible 
a tothom. De fet, en defensar la teoria de la doble veritat, el que s’està defensant és l’autono-
mia i el predomini de la raó, és a dir, de la filosofia sobre la fe.

Tomàs d’Aquino es va oposar a aquesta teoria. Segons ell, la fe és una gràcia que Déu concedeix 
als homes i la raó també és un do de Déu. Aquesta, però, està més distribuïda entre els humans 
(tots els homes tenen aquesta capacitat), mentre que,  quant a la fe, no tots els homes accep-
ten la revelació cristiana. Filosofia i teologia són dues disciplines distintes però no contrapo-
sades. Conflueixen en els preàmbuls de fe i ambdues es complementen i es donen mútua ajuda 
(la raó amb les seves armes dialèctiques, la fe com el criteri extern) en la cerca de la veritat.

j Demostracions de l’existència de Déu

Dins el marc de la teologia, Tomàs d’Aquino va intentar demostrar filosòficament l’existència de 
Déu. Per fer-ho, va partir de la idea que l’existència de Déu no és quelcom evident. Tampoc va 
acceptar l’argument ontològic de sant Anselm, segons el qual mitjançant l’anàlisi de la idea de 
Déu es podia arribar a demostrar la seva existència.

Tomàs, per la seva banda, va proposar cinc vies a posteriori a partir del que ens mostra l’expe-
riència. Aquests cinc camins segueixen un mateix esquema:

a) Una experiència és el punt de partida.

b) Aplicació del principi de causalitat i impossibilitat de no poder seguir el procés causal fins a 
l’infinit.

c) Una conclusió final, que serà Déu.

j Primera via o del moviment (inspirada en Aristòtil). El moviment que veiem en la natura exi-
geix, en darrer terme, que hi hagi un punt inicial, un Motor Immòbil o Déu.

j Segona via o de la causa eficient (inspirada, també, en l’aristotelisme). La llarga cadena de 
causes i efectes que observem requereix que existeixi, finalment, una Primera Causa o Causa 
Eficient, que anomenem Déu.

j Tercera via o de la contingència (inspirada en Avicenna). Existeixen éssers contingents. Éssers 
que podrien haver no existit. L’existència d’aquest tipus d’éssers exigeix l’existència d’un Ésser 
absolutament necessari o Déu, generador, en darrer terme, d’aquests éssers contingents.

j Quarta via o dels graus de perfecció (d’influència platònica). Hi ha diversos graus de perfecció en 
els éssers que existeixen. Una perfecció sempre ho és respecte a una altra. És necessari que exis-
teixi, en conseqüència, una perfecció absoluta, de la qual les altres participen. I aquesta és Déu.

j Quinta via o de l’ordre de l’Univers (inspirada en els estoics i en sant Agustí). L’ordre que 
observem en l’Univers no pot ser més que fruit d’una Intel·ligència ordenadora. 

La validesa d’aquests arguments va ser motiu de controvèrsia, sobretot per part del filòsof 
prussià Immanuel Kant al segle xviii.

j Llei eterna, moralitat i política

Déu, en tant que creador, ha projectat totes les coses. En el marc del que s’anomena primacia 
de la intel·ligència sobre la voluntat, Déu ha fet les coses tal com volia que fossin, és a dir, 

La Summa Teològica de Tomàs 
d’Aquino (1225-1274), l’obra més 
famosa de la teologia medieval, 
va tenir una gran influència en 
el catolicisme i és un exemple de 
l’estil intel·lectual de l’escolàs-
tica.
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ha establert l’anomenada llei eterna. Déu dicta la llei essencial de les coses existents. Aques-
ta llei eterna (que indica, a més, allò que està bé o malament), segons sant Tomàs, és cone-
guda per tots els humans de forma immediata i espontània, i és posa de manifest en la cons-
ciència moral. La llei eterna, doncs, és la norma suprema de la moralitat. L’objectiu de tot 
ésser és la perfecció que li correspon segons la seva naturalesa, per això l’home podrà assolir 
la felicitat si aconsegueix la perfecció, que consisteix en la realització de la seva pròpia essèn-
cia. Viure conforme a la naturalesa, seguir la llei natural, té com a principi clau «fer el bé 
i evitar el mal», quelcom que l’ésser humà pot fer, ja que gaudeix de llibertat d’acció.

Entre totes les capacitats de l’home hi ha la d’organitzar la seva vida social. L’ordre social i po-
lític seran més perfectes en tant que imitin l’ordre natural. I si aquest està estructurat i jerar-
quitzat no ha d’estranyar que la societat estigui també estructurada socialment i jerarquitzada 
políticament. L’ésser humà, seguint la influència aristotèlica, és un ésser social per naturalesa 
i per això la societat està per damunt de l’individu. Els Estats, a través dels codis civils o lleis 
positives respectuoses amb la llei natural, tenen com a objectius la pau, la moralitat i la sa-
tisfacció de les necessitats humanes. Ara bé, en cas d’un govern tirànic que vagi contra la llei 
natural, els súbdits poden rebel·lar-se i derrocar-lo, però sense utilitzar la violència.

j Repercussions del tomisme

La teoria de la llei natural desenvolupada per Tomàs d’Aquino va influir al segle xvi en l’escola 
de Salamanca, principalment en Francisco de Vitoria (1492-1546), que va desenvolupar el 
«dret de gents», i també, a través de Vitoria, en el jusnaturalisme d’Hugo de Groot Grotius 
(1583-1645). Descartes (1596-1650) i Leibniz (1646-1716) van utilitzar la prova tomista de 
la contingència per demostrar l’existència de Déu. Després d’un període d’eclipsament, el pen-
sament de Tomàs va ressorgir als segles xix i xx arran de la irrupció de la neoescolàstica de 
Jacques Maritain (1882-1973). 

 8> Resumiu el text següent i expliqueu les principals qüestions que s’hi plantegen:
«Ha estat, tanmateix, necessari per a la salvació de l’home que hi hagi —a part 
de la ciència filosòfica, que escruta la raó humana— una doctrina diferent, pro-
cedent de la revelació divina. El motiu és, en primer lloc, que l’home està desti-
nat a copsar Déu, malgrat que Déu sobrepassa la nostra comprensió racional. 
[...] Després, no és tal vegada necessari que, abans de dirigir les seves intencions 
i accions cap a un fi, els homes coneguin aquest fi? Una revelació era, doncs, 
necessària en tant que es relaciona amb coses que concerneixen la salvació de 
l’home i que sobrepassen la seva humana comprensió.»

Summa Teològica, I, 1,1 
Tomàs d’Aquino

 9> El terme Escola de Salamanca és utilitzat per referir-se a un grup de pensa-
dors universitaris espanyols i portuguesos que, a partir de l’impuls desplegat 
per Francisco de Vitoria (1492-1546), va tenir com a membres rellevants 
tractadistes com Gabriel Vázquez (1549-1604), Luís de Molina (1535-1600) 
i Francisco Suárez (1548-1617) —del qual, la seva obra Defensio Fidei Catho-
licae adversus Anglicanae sectae errores (1613) es considera com la millor 
defensa de l’època de la sobirania del poble—. A més de la influència que va 
exercir aquesta escola, en qüestions relacionades amb el dret, també se li 
reconeix la seva aportació a l’origen de l’economia com a ciència.

  A partir d’aquestes dades, cerqueu informació sobre aquests pensadors i ela-
boreu un treball on es posi de relleu la seva aportació a la història del 
pensament.

ACTIVITATS
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j 4.8  Guillem d’Ockham i la crisi  
del segle xiv

j Marc històric i filosòfic

El segle xiv va ser el segle de les ruptures, tant en l’àmbit polític com en el del pensament. Van 
sorgir noves lluites entre l’Església i els prínceps: el papa Joan XXII entrà en conflicte amb 
l’emperador Lluís de Baviera, que va tenir el suport de pensadors com Marsili de Pàdua i Gui-
llem d’Ockham. D’altra banda, l’estada del papat a Avinyó (França) enlloc de Roma va culminar 
amb l’esclat del cisma d’Occident (1378-1417), període en què la cristiandat es va trobar divi-
dida entre dues obediències, la del papa de Roma i la del papa d’Avinyó. La conseqüència de 
tot això va ser l’afebliment del poder eclesiàstic i el triomf del poder civil, tant de l’emperador 
com dels monarques.

Les lluites doctrinals amb què havia acabat el segle xiii van desembocar en un augment de 
l’esperit crític, que al segle xiv va arribar al seu punt culminant amb Guillem d’Ockham, el qual 
va combatre nombroses doctrines metafísiques, psicològiques, cosmològiques i polítiques, 
aquestes últimes amb l’objectiu d’atacar l’autoritat del papat i el poder terrenal de l’Església. 
Els plantejaments d’Ockham van obrir el camí de la reflexió que pretén fonamentar el pensa-
ment en l’experiència i en la ciència.

j Vida i obres

Guillem d’Ockham va néixer a Ockham, prop de Londres, cap a l’any 1285. De molt jove va 
entrar en l’orde dels franciscans i va anar a la Universitat d’Oxford. Les seves idees radicals en 
filosofia i teologia van estendre la seva fama per tot Europa. Aquest radicalisme el féu topar 
amb el papat i va haver de respondre de l’acusació d’heretgia, fet que va comportar la condem-
na d’algunes de les seves tesis. Cap a l’any 1328 va entrar en contacte amb l’emperador, el qual 
estava enfrontat amb el papat per raons de sobirania. Al voltant de l’any 1330 Ockham era a 
Munic escrivint una sèrie d’obres contra el papa i el poder terrenal de l’Esglesia, defensant la 
tesi que l’Estat havia de ser sobirà en el seu territori sense dependre del poder eclesiàstic. Va 
morir l’any 1347 i no es té constància que s’hagués reconciliat amb l’Església i amb l’orde 
franciscà. 

L’obra d’Ockham es divideix en obres logicofilosòfiques i obres de caràcter polític, entre les 
quals destaquen:

j Obres logicofilosòfiques: Sentències, Summa totius logicae (Summa de tota lògica) o els 
Principis de teologia. 

j Obres de caràcter polític: són una sèrie d’escrits que contenen llargs debats mantinguts 
amb els papes Joan XXII i Climent VI, recollits en una de les seves obres més famoses, 
l’Opera politica.

j La fe i la raó se separen

Guillem d’Ockham afirmava que fe i raó eren dues fonts diferents de coneixement, amb contin-
guts també diferents. Les proposicions que Tomàs d’Aquino havia considerat comunes a amb-
dós discursos (les referents a Déu, a l’ànima) eren, per Ockham, racionalment indemostrables 
i, per tant, matèria exclusiva de la fe religiosa. Amb aquesta apreciació, la separació entre 
fe i raó es va posar de manifest. A partir de llavors, la raó va iniciar un llarg camí cap a la seva 
autonomia respecte a la fe.

Guillem d'Ockham (1285-1347), frare 
franciscà i filòsof escolàstic anglès, 
considerat, juntament amb Tomàs 
d'Aquino i Averrois, una de les més grans 
figures del pensament medieval, va estar 
en el centre de les controvèrsies 
intel·lectuals i polítiques del segle XIV.
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j El coneixement i la navalla d’Ockham

Ockham també va introduir un gran canvi pel que fa a l’epistemologia medieval, en diferenciar 
entre el coneixement intuïtiu i el coneixement abstractiu. Pel que fa al primer, afirmava que 
tenim un coneixement immediat i directe de les coses singulars, i, per tant, no és necessari 
cap intermediari —com defensaven els tomistes— entre els objectes i el nostre coneixement 
d’aquests. Coneixem allò present sense necessitat de cap mena de concepte previ. L’estàtua 
d’Hèrcules, per exemple, no ens conduiria mai al coneixement d’Hèrcules, ni podríem decidir 
sobre la seva semblança amb Hèrcules, si no fos conegut el mateix Hèrcules de manera directa. 
El coneixement abstractiu, que és el que ens permet fer generalitzacions o formular judicis 
universals, depèn del material que li aporta el coneixement intuïtiu o directe.

Guillem d’Ockham, d’altra banda, va introduir en les seves explicacions el principi d’economia 
o de parsimònia: «No hem de suposar que quelcom és indispensable per explicar un fet deter-
minat llevat que la raó, l’experiència o la revelació així ho exigeixin». Aquest principi es coneix 
com la navalla d’Ockham i consisteix a no donar explicacions complexes sobre quelcom si se’n 
poden proposar de més senzilles.

j L’existència de Déu no es pot demostrar

Guillem d’Ockham, pel que fa a les qüestions teològiques, va defensar que l’existència de Déu 
era quelcom indemostrable. Aquesta qüestió era més un tema de fe que de reflexió. Ockham 
acceptava que els fenòmens posseeixen causes, quelcom innegable. Però no sempre podem 
determinar quina és la causa d’un fet. Per exemple, la petjada d’un lleó sols pot ser reconegu-
da com a causada per un lleó per qui hagi vist algun cop un lleó i la seva petjada. Es necessi-
ta, en conseqüència, disposar primer d’un coneixement intuïtiu, empíric, cosa que sí que es 
pot tenir en el cas del lleó i la seva petjada, però no en el cas de Déu. En contraposició amb 
Tomàs d’Aquino, Guillem d’Ockham va sostenir que podem acceptar que hi ha una primera 
causa, però no podem afirmar racionalment que aquesta sigui Déu, ja que ens manca l’obser-
vació necessària. L’existència de Déu és quelcom que entra en l’àmbit de la fe.

j La crisi dels universals

Un dels elements claus de la mentalitat medieval va ser el símbol. En el simbolisme medieval 
anomenar una cosa equivalia a explicar-la. Coses i paraules no s’oposaven, sinó que eren símbols 
mutus. Aquest simbolisme fou un idealisme conceptual que va impregnar la vida i el pensament 
de l’època. El saber fou entès com la composició del món sencer i de la vida en idees indepen-
dents, que s’encasellaven i relacionaven en grans associacions jerarquitzades de conceptes.

Per això el pensament medieval fou conceptual i llibresc. Gairebé totes les demostracions me-
dievals van deixar de banda la realitat sensible i van raure en el cel dels conceptes. La influ-
ència platònica, en aquest sentit, és evident. El llenguatge fou, en conseqüència, l’eina per 
atansar-se a la realitat. Des d’aquesta perspectiva s’ha d’entendre el debat que, des del segle 
xi fins al final de l’època medieval, va tractar d’aclarir la relació entre els conceptes o paraules 
(verba) i les coses (res), l’anomenada qüestió dels universals.

«Fou Boeci qui desencadenà el debat més important entre els lògics medievals, la disputa 
sobre els universals. La disputa partia de la qüestió de si als conceptes generals, per exemple 
“home”, els corresponia una existència real o només pensada. La discussió medieval l’originà 
un text, concretament un passatge de la Introducció (Isagogé) de Porfiri als escrits lògics 
d’Aristòtil que Boeci havia traduït.»

El pensament filosòfic a l’edat mitjana. D’Agustí a Maquiavel
Kurt Flasch
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 Els universals

La qüestió dels universals deriva del pensament de Plató i d’Aristòtil a propòsit de la na-
tura de les formes intel·ligibles, idees o universals. Posseeixen els universals, els concep-
tes, una certa entitat independent, més enllà de les coses sensibles, com afirmava Plató, o 
existeixen en els objectes que captem a través dels sentits, com deia Aristòtil? Què és més 
real, el particular «Sòcrates» o l’universal «home»? Les opcions van ser diverses: els univer-
sals eren anteriors a les coses (universalia ante rem), com deia Plató? Els universals estaven 
en les coses (universalia in re), com jutjava Aristòtil? Eren posteriors a les coses (universalia 
post rem), com van defensar els nominalistes, com Guillem d’Ockham? En definitiva, el que 
es discutia era què era primer, si els conceptes o universals, o les coses.

Aquesta discussió va incidir en diversos àmbits. En l’ontològic es va plantejar si era més real 
l’universal (la idea, el gènere o l’espècie) o el particular (l’individu concret). El punt de vista 
que s’adoptés repercutia en l’àmbit de l’epistemologia, ja que implicava donar preponderància 
a una o altra via: la raó o els sentits. Aquest debat, a més, incidia de ple en els dogmes bàsics 
del cristianisme. Com es transmetia el pecat original? Com es resolia el misteri de la Trinitat 
(tres persones divines distintes en un únic Déu)? Aquesta qüestió també va estar present en 
el terreny sociopolític, ja que la defensa ontològica dels universals, al començament de l’edat 
mitjana, va servir per constituir tot un entramat jeràrquic (ordre ontològic/ordre conceptual/
ordre polític) en el qual les jerarquies de poder polític (rei, duc, marquès, comte, etc.) van 
trobar un bon suport, suposadament natural.

Plató va plantejar l’existència del món intel·ligible a fi de justificar l’existència d’una veritat 
eterna i universal: les idees i els valors. La veritat, per ell, sols es podia obtenir per via de 
la raó. La via dels sentits no podia aportar veritats universals i necessàries del tipus «Tots 
els A són necessàriament B». Per això, la via empírica fou marginada. Aquest camí fou ac-
ceptat, en general, per pensadors com Aristòtil, Agustí d’Hipo-
na i Tomàs d’Aquino. Així, durant bona part de l’edat mitjana 
es va defensar que la raó podia construir un discurs sobre la 
realitat sense tenir en compte la realitat sensible. I el nucli 
d’aquest saber radicava a entendre l’enllaç dels conceptes, el 
seu lligam.

Aquest plantejament va permetre classificar les coses. Per 
exemple, allò més genèric d’una cosa és ser substància. La 
substància pot ser corpòria o incorpòria; la corpòria la classifi-
quem en animada o inanimada; l’animada admet la classifica-
ció en sensible o insensible, i la sensible se subdivideix en 
racional o irracional. A tall d’exemple, per saber el que és Sò-
crates sols caldrà dir que és una substància, corpòria, animada, 
sensible i racional. D’aquesta forma, en resum, es va anar cons-
truint el saber escolàstic sobre les coses.

En el primer període medieval, moment de màxim poder de 
l’Església, època que coincideix amb el menyspreu del món 
terrenal, va predominar el realisme (o, més aviat, un hiperide-
alisme), que atribuïa ésser i substància a totes les entitats 
abstractes. Els universals, els conceptes, foren entesos com 
l’autèntica realitat. Al segle xiii, fruit de la influència aristo-
tèlica, es va adoptar una postura menys radical, la conceptu-
alista. Tomàs d’Aquino va defensar que els universals eren 
quelcom que la ment feia però que tenien un fonament en la 
cosa. L’universal tenia una existència però no com una cosa 
separada. No era res, però tampoc era una simple paraula. El 
nominalisme present ja al segle xi amb el teòleg francès Joan 
Roscelin, va considerar que els universals no tenien una exis-
tència real, sinó que solament eren termes o noms, simple 
vent produït per la veu (flatus vocis). Ensenyament llibresc a l’edat mitjana.
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j Omnipotència divina i crisi del saber

Guillem d’Ockham, al segle xiv, des d’una postura nominalista i a fi d’enaltir l’omnipotència i 
la llibertat divines, va rebutjar l’existència dels universals, és a dir, va negar l’existència 
d’aquelles idees que es creia que estaven en la ment divina. Aplicant el principi d’economia, 
va defensar que entre el Déu creador i la criatura no hi ha res, plantejament amb el qual refu-
tava les idees platòniques que encara perduraven. Guillem d’Ockham volia subratllar per da-
munt de tot l’omnipotència divina i, per això, va eliminar aquelles idees prèvies que limitaven 
la voluntat omnipotent de Déu. Ockham, en definitiva, va negar tota realitat als gèneres i les 
espècies. Per ell, solament existia allò particular. Els universals, com els gèneres o les espècies, 
no eren sinó termes, signes convencionals que convenien a un nombre determinat d’individus 
i que s’expressaven mitjançant el llenguatge.

Les tesis d’Ockham van fer entrar en crisi la metafísica medieval, que se sustentava en la idea 
que els universals eren coses. Així, a partir d’Ockham el món va ser considerat de manera com-
pletament diferent. Abans, sobre la base dels universals, el món i la naturalesa mantenien un 
suposat ordre i jerarquia; més tard, en ensorrar-se l’antiga estructura filosòfica, totes les rela-
cions van ser considerades contingents, no necessàries. Des de llavors va caldre, per descobrir 
les relacions causals reals, apropar-se a la naturalesa mitjançant l’experiència. En definitiva, 
es plantejava un nou mètode per obtenir un saber sòlid i autèntic.

j Crisi de l’escolàstica

El pensament d’Ockham, en posar l’èmfasi en la voluntat lliure de Déu i en el lliure albir de 
l’home, va subratllar la separació entre la filosofia i la religió, que tan unides havien estat al 
llarg dels segles anteriors. La filosofia va començar a deixar de ser una subordinada de la teo-
logia, cosa que li permetrà més endavant endinsar-se en els terrenys de l’experimentació i 
afavorir així el naixement de les ciències empíriques. La crítica d’Ockham, d’altra banda, va 
resultar molt fecunda per a les ciències, les quals, supeditades a les «autoritats», decandien 
repetint el que s’havia escrit feia segles. Amb la nova epistemologia, que posava l’èmfasi en el 
coneixement sensible, es va obrir la porta a l’observació de la naturalesa i a l’experimentació. 
Jean Buridan (segle xiv), mestre seglar de la Universitat de París, i Nicolau d’Oresme (segle 
xiv), entre d’altres, van renovar l’interès per les ciències físiques i van plantejar interrogants 
que, uns segles més tard, resoldran els pensadors de la revolució científica.

10> En aquest text hi ha tres elements presents al voltant de la relació causal 
(causa i efecte): el foc, la combustió i Déu. 

  Quin paper creieu que hi té Déu en aquest text? 
  Aquest és un text de teologia? 
  És un text que tracta de coses (de relacions entre coses) relatives al saber cien-

tífic? 
  Hi ha soterrat un greu problema sobre la veritat de caràcter científic? 
  Raoneu la resposta.

«Encara que sempre que s’acosti foc a un objecte combustible es produeixi com-
bustió, és possible que el foc no sigui la causa d’aquesta, ja que Déu podria haver 
ordenat que es produeixi combustió quan s’apropi foc a un objecte que pugui 
cremar però que no sigui el foc el que la produeixi.»

Sentències 
Guillem d’Ockham

ACTIVITATS
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Activitats finals

 1> Compareu les idees epistemològiques de l’edat mitjana 
amb les que es van defensar a l’antiguitat clàssica.

 2> Digueu, justificant-ho amb arguments, qui poden ser 
els autors dels dos textos epistemològics següents:

«El coneixement intuïtiu és aquell en virtut del qual 
sabem que una cosa és, quan és, i que una cosa no és, 
quan no és.»
«En conseqüència, no podràs negar que existeix la ve-
ritat invariable, que conté en si totes les coses que són 
invariablement vertaderes, de la qual no podràs dir 
que és pròpia i exclusivament teva, o meva, o de qual-
sevol altre home, sinó que per maneres meravelloses, 
com a llum secretíssima i pública alhora, es troba 
prompta i s’ofereix en comú a tots els que són capaços 
de veure les veritats invariables.»

 3> Remarqueu els punts de coincidència i de divergència 
que es poden trobar entre les idees islàmiques i les 
d’arrel cristiana.

 4> Descriviu les dues línies fonamentals que van sorgir en 
la filosofia àrab.

 5> Comenteu el següent text de Sant Agustí i indiqueu les 
idees que s’hi defensen.

«Però com que es tracta de la naturalesa de la ment, 
deixem de banda tots aquells coneixements que ens 
vénen de l’exterior pel conducte dels sentits del cos, 
i estudiem amb més diligència el problema plante-
jat: que totes les ments es coneixen a si mateixes 
amb certesa absoluta. Els homes han dubtat de si la 
facultat de viure, recordar, entendre, voler, pensar, 
saber i jutjar provenia de l’aire, del foc, del cervell, 
de la sang, dels àtoms, o si, al marge d’aquests qua-
tre elements, provenia d’un cinquè cos de naturale-
sa ignorada, o era dependència temperamental de 
la nostra carn, i hi ha hagut qui va defensar aquesta 
o aquella opinió. Ara bé, qui dubta que viu, recor-
da, entén, vol, pensa, coneix i dubta?; atès que dub-
ta, viu; si dubta, recorda el seu dubte; si dubta, en-
tén que dubta; si dubta, vol estar en la certesa; si 
dubta, pensa; si dubta, sap que no sap; si dubta, 
jutja que no convé assentir temeràriament. I encara 
que dubti de totes les altres coses, d’aquestes mai no 

ha de dubtar; perquè, si no existissin, seria impos-
sible el dubte.»

De la Trinitat, X, 10, 14 
Sant Agustí

 6> A partir del text següent procureu donar resposta a 
aquests interrogants:
1) Quin significat té «Bé sense parts»? 
2) Què vol dir Agustí quan parla de tenir «impresa en 

nosaltres la idea de bé»? 
3) Amb quins pensadors es pot relacionar Agustí a par-

tir del que exposa en el text?
«Bé és això i allò; prescindeix, però, dels determinatius 
això i allò, i contempla el Bé pur, si pots; llavors veuràs 
Déu, Bé sense parts, Bé de tot bé. I en tots aquests béns 
que enumeraré i altres mil que es poden veure o imagi-
nar, no podem dir, si jutgem segons la veritat, que un 
sigui més gran que l’altre si no tenim impresa en nosal-
tres la idea de bé, segons la qual declarem una cosa o la 
preferim a d’altres.» 

De Trinitate, VIII, 3, 4 
Sant Agustí

 7> Analitzeu el següent text d’Agustí d’Hipona i indiqueu 
quin problema s’hi planteja i quina és la resposta de 
l’autor:

«Qui és tan cec que vacil·li a atribuir al poder i dispo-
sició divina l’ordre racional dels moviments dels cos-
sos, tan fora de l’abast i possibilitat de la voluntat hu-
mana? Tret que s’atribueixi a la causalitat la 
meravellosa i subtil estructura dels membres dels més 
minúsculs animals, o com si allò que no s’atribueix a 
l’atzar pogués explicar-se d’altra manera que mitjan-
çant la raó, o com si per atendre les foteses de la vana 
opinió humana goséssim sostreure de la direcció de la 
majestat inefable de Déu l’ordre meravellós que s’aplau-
deix i admira en tot l’Univers, sense tenir l’home en 
això ni art ni part».

Sobre l’ordre 
Sant Agustí

 8> Què és l’augustinisme polític? Expliqueu quan comença 
aquest corrent d’idees polítiques i quan i per què 
comencen a fracassar els plantejaments que defensa. 

FILOSOFIA I TIC

Cerqueu a Internet informació i prepareu un petit dossier sobre:

j Aristòtil en l’edat mitjana
j La polèmica dels universals
j La controvèrsia entre la fe i la raó
j La influència àrab en el pensament d’Occident
j Les universitats medievals
j L’augustinisme polític i la doctrina de les dues espases
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 9> Cerqueu els paral·lelismes i relacions que al llarg de 
l’edat mitjana hi ha entre les qüestions relatives a la 
fe i la raó, l’epistemologia, les demostracions de 
l’existència de Déu, el conflicte sobre el poder i el 
debat dels universals, ajudant-vos amb una taula. 
Subratlleu la coherència dels plantejaments en els 
distints àmbits.

10> Quin problema intenta solucionar Tomàs d’Aquino en 
aquest text i com ho fa?

«Tampoc repugna a la Bondat divina permetre el mal 
en les coses sotmeses al seu govern. En primer lloc, 
perquè no convé a la Providència destruir la natura-
lesa de les coses que governa, sinó conservar-les. És 
així que la perfecció de tot exigeix que hi hagi certes 
coses inaccessibles al mal, i d’altres que puguin patir 
els defectes del mal, segons la seva naturalesa; si el 
mal estigués totalment exclòs de les coses, no estari-
en governades per la Providència Divina, segons la 
seva naturalesa; perquè el defecte que d’això resulta-
ria seria més gran que els defectes particulars que 
s’eliminessin. En segon lloc, perquè el bé d’una cosa 
no pot verificar-se sense el mal d’altra, com la genera-
ció d’una cosa no es verifica sense la corrupció d’una 
altra, la nutrició d’un lleó sense la mort d’un altre 
animal, i la paciència del just sense la persecució de 
l’injust...»

Compendi de Teologia, CXLII 
Tomàs d’Aquino

11> Raoneu el perquè de les diferents opinions a propòsit 
de la demostració de l’existència de Déu.

12> Comenteu aquest text, subratllant la tesi que s’hi posa 
de manifest i els arguments que la sostenen, i indiqueu 
a qui es pot atribuir, tot raonant la resposta.

«És innegable, i consta pel testimoni dels sentits, 
que en el món hi ha coses que es mouen. Doncs bé, 
tot allò que es mou és mogut per una altra cosa, ja 
que res es mou més que en tant que està en potèn-
cia respecte a allò pel qual es mou. En canvi, moure 
requereix estar en acte, ja que moure no és altra 
cosa que fer passar quelcom de la potència a l’acte, i 
això no pot fer-ho més que allò que està en acte, de 
la manera com allò calent en acte, per exemple, el 
foc fa que un tronc, que està calent en potència, 
passi a estar calent en acte. Ara bé, no és possible 
que una mateixa cosa estigui, alhora, en acte i en 
potència respecte al mateix, sinó respecte a coses 
diverses: el que, per exemple, és calent en acte, no 
pot ser calent en potència, sinó que és fred en po-
tència. És, doncs, impossible que una cosa sigui per 
ella mateixa i de la mateixa manera motor i mòbil, 
com també ho és que es mogui a si mateixa. Per 
consegüent, tot allò que es mou és mogut per una 
altra cosa. Però, si allò que mou una altra cosa és, 
alhora, mogut, és necessari que ho mogui un tercer, 
i a aquest un altre. Però no es pot seguir indefinida-
ment, perquè així no hi hauria un primer motor i, 

en conseqüència, no hi hauria cap motor, ja que els 
motors intermedis no mouen més que en virtut del 
moviment que reben del primer, de la mateixa ma-
nera que un bastó res mou si no l’impulsa la mà. 
Per consegüent, és necessari arribar a un primer 
motor que no sigui mogut per ningú, i aquest és el 
que tots entenen per Déu.»

13> Comenteu el següent text de Guillem d’Ockham i asse-
nyaleu les principals idees que s’hi presenten.

«Aquest és el camí pel qual s’assoleix l’universal 
abstracte a partir dels singulars, gràcies a l’ajuda 
dels sentits... Perquè quan els sentits observen di-
versos cops dos esdeveniments singulars dels quals 
un és la causa de l’altre, o està relacionat amb ell 
d’alguna manera, i no veuen la connexió entre ells, 
com, per exemple, quan algú observa freqüentment 
que menjar escamonea va acompanyat de la segre-
gació de bilis roja, llavors, de l’observació constant 
d’aquestes dues coses observables comença a for-
mar una tercera cosa inobservable, a saber, el que 
l’escamonea és la causa que treu la bilis roja. I 
d’aquesta recepció repetida un cop i un altre, i con-
servada en la memòria, i del coneixement sensible 
de què està feta la percepció, comença a funcionar 
la capacitat de raonar. La raó en marxa comença, 
per tant, a admirar-se i a considerar si les coses són 
realment com indica la memòria sensible, i aques-
tes dues coses porten la raó a experimentar, a saber, 
que ha d’administrar-se escamonea després que 
s’han aïllat i exclòs totes les altres causes que pur-
guen la bilis roja. Quan ha administrat molts cops 
escamonea amb l’exclusió certa de totes les altres 
coses que treuen la bilis roja, llavors es forma en la 
raó aquest universal, a saber, que tota escamonea 
treu per la seva naturalesa la bilis roja, i aquest és el 
mode com es passa de la sensació a un principi ex-
perimentador universal.»

Comentari als Analítics posteriors, I,14 
Guillem d’Ockham

 14> Expliqueu a què associa Guillem d’Ockham els univer-
sals en aquest text i quina repercussió té la seva tesi a 
propòsit d’aquestes entitats.

«S’ha de concedir simplement que cap universal és 
una substància sinó que qualsevol universal és una 
intenció de l’ànima que, segons una opinió proba-
ble, no es distingeix de l’acte d’entendre. Així com 
diuen que la intenció per mitjà de la qual entenc els 
homes és un signe natural significant l’home, i de 
tal manera natural com el gemec és signe de malal-
tia o dolor; i és un signe tal que pugui estar posat, en 
lloc dels homes, en les proposicions mentals, com la 
veu pot estar posada en lloc de les coses en les pro-
posicions vocals.»

Summa de tota lògica 
Guillem d’Ockham

15> Comenteu el problema dels universals, especificant les 
respostes històriques que es van proposar.




