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1:	fets											
2.Universals	

3:contrari	a	l’idealisme	
	

a)realisme,	fets,	empirisme,	versus	
idealisme	

b)	1.	Que	creu	que	les	coses	són	reals,	
Tesis	realista.	

2.	Que	no	creu	en	res,	escèptic,	excepte	
allò	que	té	al	davant	





A	l’idealisme	se	li	
oposa	l’empirisme,	no	

la	raó.	



§  “conciliar	la	fe	con	el	saber,	edificar	
la	filosofia	cristiana,	elevar	las	
grandes	verdades	de	la	religión,	por	
medio	de	la	especulación	metafísica,	
a	la	clara	forma	del	concepto	
filosófico,	incluso	la	actitud	crítica	de	
Kant	(...)	tiene	expresamente	por	
último	designio	limitar	el	saber	para	
abrir	plaza	a	la	fe”	(...)	“la	metafísica	
de	la	Edad	Moderna	en	sus	grandes	
rasgos	crece	en	el	mismo	suelo	y	se	
alimenta	de	las	mismas	fuentes	que	
la	de	la	Edad	Media	(...)	Es	
incomparablemente	más	rigoroso	el	
corte	entre	la	evolución	filosófica	de	
los	antiguos	y	todo	cuanto	en	la	Era	
Cristiana	(...)	que	entre	la	filosofia	
medieval	y	los	modernos	(...)	El	
Renacimiento	(...)	no	es	lo	decisivo	
en	el	tránsito	de	la	filosofia	de	la	
Edad	Media	a	la	Edad	Moderna”.	
Heimsoeth,	Heinz,	Los	seis	grandes	
temas	de	la	metafísica	occidental,	
Alianza	Ed.,	Madrid,	1990.	p.19	

§  		



§  Com	que	raonar	les	Escriptures	no	
és	una	cosa	raonable,	aviat	va	
començar	a	sortir	un	coneixement	
racional	autònom,	especialment	a	
través	de	la	lògica	i	la	dialèctica,	
que	formaven	part	de	la	disputatio.	
Simplement,	es	van	fer	trampa:	si	
les	veritats	de	la	fe	no	concordaven	
amb	les	de	la	raó,		les	de	la	fe	no	
trontollaven	mai,	i	llavors	podia	
podien	passar	dues	coses:		o	bé	
s’acceptaven	les	dues,	de	manera	
independent	(nominalistes)	o	bé	es	
declarava	heretgia	la	veritat	de	la	
raó	(realistes)	.		

§  Per	exemple,	que	si	tot	és	
individual,	la	Trinitat	son	tres	i	no	
un,	amb	cos	i	tot	cadascun.			



	

La	pax	eclessial,	en	un	món	d’ordre	immutable.	
	

“philosophia	ancilla	tehologiae”,	Sant	Damià	
	
	
	
	

Pedro	Damiani	(Rávena,	1007-	Faenza,1072),	cardenal	benedictí,	bisbe	
d’Ostia	 enemic	 mortal	 dels	 dialèctics.	 Té	 una	 visió	 negativa	 del	 cos		
humà:	una	massa	de	podrit,	pols	y	cendra.	La	única	cosa	important	és	
la	salvació,	i	la	manera	més	eficaç	de	aconseguir-la	és	fer-se	monjo.	La	
filosofia	no	serveix	per	la	salvació,	si	no,	Déu	hagués	enviat	filòsofs	en	
contes	 de	 pescadors.	 La	 filosofia	 ve	 del	 diable,	 	 que	 vol	 confondre	
l’home	 omplint-lo	 d’altivesa	 i	 produint	 la	 il·lusió	 del	 coneixement	
racional,	però	 ja	tot	està	dit	en	 les	escriptures.	Déu	pot	 fer,	 fins	 i	 tot,	
que	 el	 que	 ha	 passat	 no	 hagi	 passat,	 quelcom	 incomprensible	 per	 la	
raó.		



§  un	edifici	teològic,	
probablement	monstruós,	
vist	des	d’ara,	però	que	
en	el	seu	moment	ho	
englobava	tot,	de	tal	
manera,	que	no	era	
pensable	res	fora	d’ell.	
Perquè	no	hi	havia	res	
fora	d’ell.	

§  Però	es	movia.	I	sota	la	
teologia,	molts	feien	el	
que	volien.	No	eren	mons	
coincidents.	Els	cas	de	
Pere	Abelard,	abat	en	un	
convent	de	Bretanya.	



§  L'escolàstica	tindrà	la	seva	gran	
època	entre	el	segle	XI	i	el	XIII,		fase	
de	baixada	el	XIV,	i	de	final	el	XV.	
Anomenem	escolàstica	l’especulació	
filosòfica-teològica	que	es	va	dur	a	
terme	a	les	escoles	de	les	catedrals	i	
dels	convents,	i	més	tard	de	les	
universitats,	en	aquest	període.	El	
terme	“escola”	deriva	del	grec	σχολη,	
que	significa	oci.	Eren,	per	tant,	els	
individus	lliures,	els	no	esclaus,	els	
que	podien	dedicar-se	a	l’oci	y,	per	
tant,	podien	invertir	el	seu	temps	en	
el	cultiu	de	l’intel·lecte.	L’scholasticus	
era	en	temps	de	Carlemany,	
l’encarregat	de	dirigir	les	escoles	
monàstiques	i	exercir-hi	el	seu	
magisteri.		El	pla	d’estudis	consistia	
en	el	trívium	(gramàtica,	dialèctica	i	
retòrica,	amb	l’annexa	de	l’ètica	
seguint	el	costum	dels	antics)	i	el	
quadrívium	(aritmètica,	geometria,	
música	i	astrologia,	més	tard	
astronomia).	I	l’estudi	profund	de	les	
sagrades	escriptures	



§  La	lectura	consistia	en	què	el	
mestre	llegia	textos	de	les	
auctoritas	(textos	sagrats,	pares	de	
l’Església,	papers	dels	concilis,	
Plató,	més	tard	Aristòtil,	
comentaristes	diversos	i	llibres	de	
sentències,	molt	de	moda	a	
l’època)	La	disputa	o	discussió	la	
realitzaven	el	mestre	i	els	alumnes	
sobre	una	tesis	o	qüestió.	Les	
quaestiones	se	celebraven	cada	
catorze	dies,	per	tant	de	manera	
habitual,	i	de	manera	
extraordinària,	per	Nadal	i	per	
Pasqua,	i	havia	les	quodlibetos	o	
quodlibetalia,	que	eren	de	tema	
lliure,	de	pregunta	lliure,	per	dir-ho	
així.	

§  		



§  En	les	discussions,	en	principi	no	hi	havia	d’haver	
subjectivitat,	car	es	pretenia	servir	a	la	veritat	
objectiva.	Es	tractava	de	fer	un	pur	esforç	de	lògica,	
però	depenen	de	paraules	i	fórmules	fetes.	Això	els	
va	fer	dir	coses	poc	històriques	i	poc	crítiques,	però	
al	mateix	temps	van	teixir	un	fascinant	teixit	d’idees	
en	capes	successives,	la	qual	cosa,	pensem,	els	va	
exigir	un	enorme	desplegament	d’energia	mental,	
donat	que	les	condicions	possibles	de	diferència	
eren	mínimes,	i	amb	un	material	gairebé	
oximorònic:	aplicar	a	la	fe	la	raó,	i	fer	que	la	raó	
demostri	la	fe.	Ara	no	ho	resistiríem.		

§  				Encaixats	entre	l’auctoritas	i	la	ratio,	els	
pensadors	medievals	es	veien	abocats	a	la	repetició	
i	a	la	submissió,	però	alguns	feren	treballar	el	seu	
cervells	d’una	manera	molt	fina,	i	per	tant	van	
saber	trobar,	entre	tanta	disputatio,	les	escletxes	
del	sistema.		



Una	llavor	innocent	per	a	un	problema	
metafísic	de	primer	ordre:		si	tot	el	que	
anomenem	existeix	,	amb	cos	físic,	o	bé	

són	veus,	noms	o	signes.	
	

La	polèmica	neix	d’un	comentari	de		Porfiri	
(s.III)	a	les	Categories	d'Aristòtil,	que	Boeci	

(s.VI)	entén	malament	degut	a	la	
influència	platònica	de	que	les	coses,	

totes,	preexisteixen	en	idea	ante	rem,	i	
que	el	contingut	no	és	post	rem,	i	si	no	i	

com	a	molt,	aristotèlicament,	per	la	
substància,	in	rem.	

	



§  Per	Sant	Agustí		les	coses	són	
in	re,	i	també	per	Sant	Tomàs,	
mil	anys	més	tard.	Però	en	
general,	son	ante	rem,	i	per	
molt	pocs,	son	post	rem.	I	es	
posaren	a	discutir.	

§  ¿Existeixen	físicament	els	
universals,	o		si	no,	és	el	so	el	
seu	pes	físic	(Sant	Anselm)?	
Pot	ser	que	una	cosa	major	
sigui	menor	que	una	menor?		
No	seran	veus	febles,	o	purs	
noms,	o	purs	signes	en	la	
ment?	

§  Doncs	així	passaven	les	tardes,	
i	no	sempre	en	calma.		



§  És	a	dir,	si	la	base	del	teu	
raonament	són	les	idees	de	
Plató	o	les	veritats	de	la	Fe,	
com	per	exemple	que	Déu	ho	
ha	fet	tot	i	com	que	ho	ha	fet	
tot	Déu,	tot	ha	de	ser	
perfecte,	perquè	Déu	és	
perfecte,	llavors	quan	algú	
intenti	dir-te	que	Girona	està	
a	Girona,	tu,	que	estàs	al	mig	
del	mar	o	del	Sàhara,	no	
entendràs	res.	

§  Com	que	s’havien	oblidat	
dels	antics,	dels	cínics	i	els	
escèptics,	els	van	haver	de	
recuperar	sense	saber-ho.	I	
cap	poble	millor	que	el	
britànic	per	corrompre	
alguna	cosa.	



Corrent	de	fons	de	l’escolàstica,	iniciada	tímidament	
el	segle	IX,	que	posa	en	dubte	les	veritats	de	la	fe	que	

tenen	a	veure	amb	el	llenguatge,	de	manera	que,	
davant	el	dubte,	cal	preferir	la	raó.	

	
Dit	altrament:	tots	aquells	monjos	que	dubtaren		de	

l’arbitrària	relació	teològica	de	les	coses,	i	que	
miraren	més	cap	a	la	natura	i	cap	a	la	lògica,	fins	que	
trobaren	la	manera,	sense	mai	dubtar	de	la	fe,	de	dir	

coses	que	no	li	convenien	gens	a	l’Església.	
El	nominalisme	és	la	base	del	pensament	empirista	
modern	i	de	la	ciència	moderna.	Per	això	Guillem	
d’Ockham,	del	segle	XIV,	fou	el	teòleg	preferit		de	

Luter.			



§  Déu	és	incognoscible	pels	
homes	car	no	és	un	“què”.	

§  Tot	el	que	es	veu	és	Déu;	Ell	
crea	del	no	res,	que	és	ell	
mateix;	

§  	no	té	nom,	no	té	predicat.	
§  Els	universals	són	anteriors	
als	particulars.	

§  Panteista,	defensor	d’una	
trinitat	de	tres,	per	tant,	el	
1255	Honori	III	feu	cremar	
tots	els	seus	textos.	



§  	Berenguer	de	Tours	(1000-1088),			
seguidor	de	Scotus.	

§  La	raó	és	superior	a	l’autoritat.	
§  No	hi	ha	universals.	
§  Només	els	particulars	son	objecte	de	
coneixement.	

§  El	cos	i	la	sang	de	crist,	a	la	missa,	són	
símbols.	L’Església	convertí	en	dogma	el	1215	
que	eren	sang	i	cos	de	Crist,	reals.	

§  El	1079	les	seves	tesis	foren	condemnades.	

Del	900	al	100,	segle	
X,	el	segle	del	

silenci.	



§ És	un	nominalisme	parcial,	en	què	
“simplement	reduïa	a	paraules	
tant	els	universals	com	les	parts	
d’un	tot”	Nicolau	d’Olwer,	Pere	Abelard,	Obrador	
Erèndum,	St.	Coloma	de	Queral,	2015	pàg	51	

§ Mentrestant,	els	realistes	
declaraven:	“l’individu	esdevé	un	
simple	accident”.	

A	Roches,	va	tenir	
d’alumne,	

	a	Pere	Abelard.	
No	en	tenim	textos.	Per	

referències	sabem	que	va	
dir:	

Els	universals	no	són	res,	
no	són	cosa,	sinó	flatus	
vocis,	(voces:	mots,	i	els	
universals	no	eren	in	re	

sino	in	vocis	



§  La	biografia	d’Abelard.		
§  La	relació	intensa	amb	Heloïsa,	i	
d’Heloïsa	amb	ell:	“No	vull	ser	la	
teva	esposa,	vull	ser	la	teva	
amant.”	



§  Sic	et	non	(1122),	inaugura	un	nou	
mètode:	la	contraposició	
d’autoritats	prèvia	a	la	reflexió	
pròpia.	

§  Es	fa	mestre	en	teologia	basant-se	
només	en	la	seva	autoritat	
intel·lectual,	la	seva	dialèctica	i	el	
seu	coneixement	de	la	literatura	

§  Abelard		es	posa	al	davant	de	la	
idea	de	finals	de	l’XI,	que	Aristòtil	i	
Porfiri	no	havien	parlat	les	coses,	
sinó	la	manera	de	parlar-ne.	

§  Van	ser	acusat	d’atenesos,	de	
sofistes	i	d’heretges.	

§  Abelard	defensa	que	només	hi	ha	
individu,	i	que	gèneres	i	espècies	
no	són	“cosa”;	l’universals	són	
opinions	(imagines	confusae).	

§  No	és	la	natura	qui	ens	parla,	sinó	
nosaltres	a	ella,	subjectivament.	



§  Xoc	total	amb	la	tradició.		
§  Ell	parla	com	un	lògic,	tot	i	
que	no	racionalitza	la	fe.	

§  Torpede	a	la	línia	de	
flotació	de	l’argument	
ontològic	de	Sant	Anselm,	
que	es	basa	en	la	res	dels	
noms.	

§  Abelard	li	diu	que	els	nom	
només	són	elements	
mentals.	

§  Els	universals	són	noms	de	
semblances.		

§  La	resta	només	ho	sap	déu	



Escoles	a	Universitats	
Nou	coneixement	d’Aristòtil,	traduït	a	

partir	de	1150	
Primeres	observacions	científiques.	
Roger	Bacon		(1210-1295),	Oxford,	
engarjolat	durant	14	anys,	i	mort.	

Aparició	de	Tomàs	d’Aquino	
(1225-1274)	amb	el	qual	la	doctrina	de	

l’Església	es	planta.	
Paradoxa	de	l’obra	d’Aquino:	impulsa	

Aristòtil,	que	en	realitat	és	un	empirista.	
Ell	cristianitza,	en	dura	lluita,	Aristòtil,	i	
en	el	grec	molts	troben	un	nou	camí.	



Els	experiments	aviat	varen	desautoritzar	Aristòtil.		
	

Des	de	París	,	Robert	Grosseteste	(1175	-	1253)	i	el	seu	
deixeble	Roger	Bacon	(1214-1294),	tots	dos	experimentalistes,	

Duns	Scoto	(1270-1308),	Guillem	d’Ockham	
(1290/1300?-1349/1350?),	San	Bonaventura	(1221-1274)	i	

Mateu	d’Aquasparts	(1235-1302)	
	

Nicolàs	de	Antrecourt,	mort	el	1350,	nega	el	principi	de	
contradicció,	el	principi	de	causalitat,	el	concepte	de	

substància	i	es	declara	atomista.	Pere	d’Ailly,	mort	el	1420,	fa	
una	extensa	crítica	de	l’aristotelisme.	Els	nominalistes	no	

nomé	eren	a	París,	també	a	Praga,	Erfurt,		Viena	i	Heidelberg.	
Amb	ells	s’accentua	la	“doble	veritat”,	l’inici	de	separació	

entre	fe	i	ciència.	
	

Nicolàs	de	Oresme,	no	ho	creia,	però	defensava	com	a	
possible	la	possibilitat	d’una	terra	en	rotació,	apart	de	

diversos	interrogants	en	òptica	i	en	la	caiguda	dels	cossos.	La	
via	de	Copèrnic	i	Galileu	s’estava	esbossant.	

Nicole	d'Oresme	(1323	-	1382)	pertanyent	a	l’escolástica	tardana	del	segle	XIV,	i	també	economista,	matemátic,	
i	físic.	

	
	



§  Els	medievals,	per	tant,	van	
utilitzar	els	antics,	que	
creien	insuperables,	per	
conceptualitzar	la	proposta	
cristiana,	però	mai	ho	van	
aconseguir.	Mentre	sabien	
poc	dels	antics,	van	anar	fet,	
però	amb	l’entrada	de	nous	
textos,	se’ls	va	fer	molt	
difícil	conciliar	la	Teologia	
amb	les	tradicions	antigues:	
“Los	siglos	XII	y	XIII	y	por	
consiguiente	toda	la	
filosofia	moderna,	han	sido	
posibles	merced	a	todo	ese	
trabajo	preparatorio	que	ha	
llevado	a	cabo	la	llamada	
“decadència	de	la	
escolástica”	.	Per	això	el	
Renaixement	ataca	Aristòtil,	
car	era	el	gran	filòsof	dels	
tomistes.	Heimsoeth,	Heinz,	Los	
seis	grandes	temas	de	la	metafísica	
occidental.,	pàg.21.		



	“Déu	tot	ho	coneix	intuïtivament,	tant	allò	que	és	
com	allò	que		

																													no	és,	perquè	Déu	coneix	amb	
evidència	que	les	criatures	no	són,		

																													quan	no	són,	i	que	són,	quan	són.”	
																																																																																													

Corol·laris,	4	

Dibujo	etiquetado	frater	Occham	
iste	(Este	es	el	hermano	
Occham),	de	un	manuscrito	de	
la	Summa	Logicae,	1341.	



§  Ex-cursus	1:	el	problema	del	
panteisme		dins	l’escolàstica	i	el	
Renaixement:	si	Déu	és	la	natura,	
estem	morts.	

§  Ex-cursus	2:	El	problema	del	
racionalisme	aplicat	a	la	vella	
escolàstica:	Descartes	i	Leibniz:		si	
la	Raó	ve	de	Déu,	no	sabrem	mai	
res.	



§  “Un		profundo	escepticismo	
con	respecto	a	la	suficiencia	
de	todo	el	saber	temporal	es	
rasgo	fundamental	en	la	
personalidad	de	Guillermo	de	
Occam	(...)	Aquí	fue	roto	por	
primera	vez	el	esquema	
antiguo-escolástico,	el	
sistema	de	las	formes	
sustanciales.	Negóse	la	
pretensión	de	los	conceptos	
fijos	a	ser	considerado	como	
realidad,	a	la	vez	que	se	
concedía	el	valor	de	signo	
inmediato	a	la	experiència	
sensible...”	Heimsoeth,	ob.	cit.	
pàg.	77	



§  “Estaba	reservado	a	la	Edad	
Moderna	el	intento	de	disolver	el	
ser	entero	del	mundo	en	
fenómenos	de	los	sujetos	(...)	en	
sentido	subjetivo,	contrariamente	
a	la	forma	objectiva	platónica.	El	
nominalismo	de	fines	de	la	Edad	
Media	fue	quien	enseñó	por	
primera	vez	a	distingir	con	todo	
rigor	entre	las	cosas	de	la	
naturaleza	exterior	y	el	fenómeno	
de	la	conciencia	,	“como	“ser	
intencional”,	entre	el	mundo	en	sí,	
y	el	mundo	como	representación”.		

						Heimsoeth,	ob.	cit.	pàg.	77	



§  “En	el	ser	(in	re)	no	hi	ha	res	més	
que	individu”.	La	natura	només	
produeix	individus,	i	per	tant,	com	
més	ens	allunyem	de	l’individu,	
més	lluny	estarem	de	la	veritat.	
L‘universal	només	és	una	manera	
de	designar	les	coses	

§  	“omnis	res	positiva	extra	animam	
eo	ipso	est	singularis”	



§  Ni	Leibnitz,	ni	el	nou	jo	conscient	
de	Descartes	van	per	on	realment	
va	el	camí,	inconscient,	d’Ockham:	
cap	a	la	desrealització	de	la	
realitat.	Els	grans	sistemes	dels	
moderns	són	buits	com	la	mateixa	
escolàstica.	I	això	ho	sabem	gràcies	
a	l’empirisme	posterior	als	
nominalistes	de	l‘escola	de	París	
del	segle	XIV.	



§  Diu	Hirschberger:		“Frente	a	él,	
podria	pasar	Escoto	por	conservador	
y	antiguo.	En	el	escepticismo	de	
muchos	nominalistes	(...)	se	
radicalizan	muchos	de	los	principios	
entendidos		aún	con	mucha	cautela	
por	Ockham.	Y	entonces	se	advierte	
a	dónde	llevan.	En	Ockham	vuelve	el	
espíritu	de	Abelardo.	La	evolución	
que	siguió	Abelardo	se	verificó	más	
bien	con	signo	regresivo.	Ahora	es	
cuando	se	seguirá	su	linea,	aunque	
solo	alcanzará	aquella	duda		
escéptica	todo	su	valor	y	
trascendencia	cuando	los	ingleses	de	
la	edad	moderna	la	apliquen	al	
origen	y	los	límites	del	
conocimiento”	

		

§ Fixem-nos	en	aquesta	
frase	d’Ockham:	“Allò	
individual	és	allò	primer	
conegut	y	allò	únic	
pròpiament	
conegut.”	(Quodlibet,	I,	q.	13).	

Hirschberger,	Johannes,	ob.	cit,	pàg	445/446.	



§  la	famosa	màxima	“Les	entitats	no	
han	de	ser	multiplicades	sense	
necessitat”,	coneguda	com	“la	
navalla	d’Ockham”,	sembla	que	no	
es	troba	en	cap	dels	seus	textos.	El	
que	ell	digué	fou:	“És	inútil	fer	amb	
més	allò	que	pot	ser	fet	amb	
menys”,	principi	molt	fructífer,	
assenyala	Bertrand	Russell,	en	
l’anàlisi	lògic.	Josep	Batalla	ho	
confirma,	i	fa	citació	de	dues	
frases,	per	altra	banda,	diu,	usuals	
entre	els	escolàstics,	que	se	li	
podrien	assemblar:	“cal	no	
pressuposar	cap	pluralitat	sense	
necessitat”,	i	“debades	fem	amb	
moltes	coses	allò	que	podem	fer	
amb	poques”.	

§  	Russell,	Bertrand,	ob.	cit,	p.	198	
§  Ockham,	Guillem,	Antologia	filosòfica,	ob.	cit,	pàg.	
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Mentre	Descartes,	i	Leibniz	feien	metafísica	
verbalista,	Locke	fa	metafísica	de	l’experiència.	Per	
uns	és	la	introducció	al	tema,	pels	altres	és	el	tema.	

I	com	que	l’experiència	no	té	límit,	tot	resulta	
inconclús.	El	món	segueix,	no	hi	ha	lloc	per	veritats,	

valors	i	idees	eternes.	Estem	en	la	nova	
relativització,	on	el	sentit	va	per	sobre	l’entendre,	
allò	útil	per	sobre	de	l’ideal,	l’individu	per	sobre	de	

l’universal,	el	temps	per	sobre	l’etern,	el	voler	sobre	
el	deure,	la	part	sobre	el	tot,	el	poder	sobre	el	dret.	

Hirschberger,	J,	ob.	citada,	volum	II,	pàg	103	

	Això,	senyors,	és	Anglaterra.	Això,	senyors,	és	
l’empirisme.	Aquests,	son,	senyors,	Hobbes,	Locke	i	

Hume.	
	



§  Juntament	amb	Locke	i	Rousseau	(El	
contracte	social),	és	dels	primers	a	
reflexionar	sobre	l’origen	de	la	
societat	i	el	seu	funcionament.	
Leviatan	(1651),	tractat	de	filosofia	
política	

§  nega	la	res	cogitans,	ja	que	per	ell	tot	
és	res	extensa.	La	filosofia	és	l’estudi	
de	les	propietats	dels	cossos,	és	un	
materialista	clar,	ja	que	sense	cossos	
no	hi	ha	filosofia.	

§  Atomista	
§  Nominalista	
§  L’home	és	cos,	i	entre	l’humà	i	
l’animal	només	hi	ha	una	diferència	
de	grau.	Ni	l’home	ni	l’animal	son	
lliure:	són	presoners	dels	seus	
sentits.	

§  	Enfront	la	societat	primitiva	,	tots	
ella	“cupiditas	naturalis”,	s’ha	creat	
per	contracte	social,	l’Estat.	I	l’Estat	
ha	de	ser	absolut.	



	“nihil	est	in	intellectu	quod	prius	non	fuerit	in	
sensu”	

“Derivar	
experiències	
de	les	
observacions	
és	el	que	els	
anglesos	
d’aquesta	
època	
anomenen	
filosofia”	Locke,	
John,	Assaig	sobre	el	govern	
civil	i	Carta	sobre	la	tolerància,	
Ed.Laia,	Barcelona,	1983,	a	
cura	de	Josep	Ramoneda,	pàg	
12.	



§  “Centrar,	fixar,	restringir,	demarcar	
el	camp	objecte	del	nostre	treball	
de	recerca	de	la	veritats:	aquest	és	
el	sentit	de	l’Assaig	sobre	
l’enteniment	humà	(1690).	La	
importància	d’aquest	gest	
demarcador	lockià	rau	a	retornar	al	
fet	la	dignitat	perduda	en	l’univers	
de	la	causalitat	absoluta	i	de	les	
veritats	primeres	de	la	metafísica	
anterior	(...)	el	refús	de	la	vanitat,	
de	les	veritats	excessives,	de	la	
suficiència	afirmativa,	de	tot	allò	
que	pretén	ser	definitiu,	en	dos	
mots,	de	l’absolutament	banal,	
vocacionalment	transcendent,	en	
benefici	d’aquest	territori	concret,	
poc	èpic,	potser,	en	què	la	raó	
entre	en	contacte	directe	amb	el	
nostre	entorn”	

§  Ramoneda,.	J.	ob.	cit.,pàg.	13	



§  Locke	no	vol	trencar	res.	El	
seu	Déu,	que	no	nega,	és	un	
“gran	rellotger”	

§  Però	l’ambient	ha	canviat:	
Newton	Boyle,	Gassendi	
(empirisme	atomista),	i	la	
Real	Society	per	la	
Investigació	del	Coneixement	
de	la	Natura	(1660)	

§  Ara	bé.:	res	d’idees	innates,	
res	de	a	priori,	res	de	
determinisme.		

§ WHITE	PAPER,		o	sigui,	tabula	
rasa:	així	és	la	nostra	ment	

§  I	tot	son	SENSACIONS		
§  I	TOT	SÓN	SIGNES	A	LA	MENT	
§  I	TOT		ÉS	EXPÈRIÈNCIA	



§  	Afirma	que	la	nostra	ment,	en	
els	seus	pensaments	i	
raonaments	“no	té	altre	
objecte	immediat	que	les	
seves	pròpies	idees”	(IV,	1.1.)	i	
que	“el	coneixement,	doncs,	
em	sembla	a	mi	no	ser	altre	
cosa	que	la	percepció	de	la	
connexió	i	conveniència	o	
desacord	i	repugnància	
d’algunes	de	les	nostres	idees.	
Només	en	això	
consisteix...”	(IV,	1.2.)	Aquesta	
“connexió”	de	les	idees	pot	ser	
per	identitat,	per	relació,	per	
coexistència	o	per	necessària	
connexió,	i	també	d’existència	
real,	és	a	dir,	que	les	idees	
corresponen	al	real,	car	sinó,	
tot	això,	diu,	seria	“un	somni	
d’un	cervell	trastornat”	(IV,	
4.2.).	



§  Al	llibre	I	de	l’Assaig	tira	
enrere	tot	l‘innatisme,	tots	els	
a	priori	,	totes	les	idees	
platòniques,	tota		
l‘escolàstica,	i	tot	Descartes.		
Ja	és	molt,	val	a	dir.	En	el	
llibre	segon	parla	de	la	
sensació	i	del	sentit	intern,	o	
activitat	de	la	ment.	En	el	
llibre	tercer	declara	que	allò	
que	els	“metafísics”	han	dit	
del	món	és	purament	verbal	
(verbalisme,	de	Macedonio	
Fernández),	es	proclama	
nominalista	extrem	(tot	el	
que	existeix	és	particular,	
també	els	universals),	i	refuta	
la	idea	de	l’essència,	tant	
estimada	pels	escolàstics	



§  Afegim	el	lluminós	comentari	
de	Bertran	Russell:			

		
		“Només	aquells	que	han	sofert	
tot	el	pes	de	l’Escolasticisme	
comprendran	plenament	la	gran	
quantitat	de	ganga	metafísica	
que	aquesta	teoria	s’emporta	riu	
avall”	
§  Russell,	Bertrand,	ob.	cit.,	pàgina	145.	
		
§  								En	definitiva:	pensament,	
consciència	i	percepció	són	
alhora.	

							
§  					“El	que	prové	de	manera	
única	d’aquesta	consciència	
(conscioussnes)	és	inseparable	
del	pensament	i	és	essencial:	
ja	que	és	impossible	a	algú	de	
percebre	sense	també	
percebre	que	percep.”	

§  Assaig	sobre	l’enteniment	humà,	II,	27,9.	



§  El	que	fa	Locke	és	treure’s	de	sobre	
l’imaginari,	pràcticament	tot	
l’imaginari	platònic-cristià,	i	
acostar-se	al	límit	del	pensar,	límit	
on	Parmènides	ja	va	arribar.	I	el	
límit	del	pensar	és	paradoxal,	no	
pas	racional:	mai	hi	haurà	una	
filosofia	creïble	i	coherent.	Aquell	
que	fa	filosofia	per	accedir	a	la	
veritat,	s’equivoca.	La	filosofia,	si	
serveix	per	alguna	cosa,	és	per	
accedir	a	la	ignorància,	com	bé	
saben	els	orientals.	Entre	els	
occidentals,	Locke,	per	fi	deixa	la	
metafísica	imaginària,	ingènua	i	
infantil,	i	es	passa	a	la	física	
descriptiva,	és	a	dir,	intenta	dir	el	
què	veu,	



	“	Tot	allò	que	és	immediatament	
percebut	és	una	idea,	i	¿pot	existir	

una	idea	fóra	de	la	ment?”	
																													The	dialogues	of	

Hylas	and	Philonous,	1713	



§  Berkeley	volia	atacar	el	
materialisme,	que	li	semblava	
inacceptable,	i	no	se	li	va	ocórrer	
res	més	que	dir	que	tota	
l’experiència	mental	no	és	res	més	
que		experiència,	idees	en	la	ment,	
i	que	el	món	exterior	és	un	supòsit	
sense	garanties,	per	no	dir	una	
cosa	que	si	no	la	veus,	no	hi	és,	car	
només	existeix	en	la	ment	de	Déu.	

§  Tarnas,	Richard,	ob.	cit.	pàg	422.	



I	amb	ell	arribà	
el	desastre.	



§  Hume	només	volia	substituir	la	
“metafísica”,	que	en	deien	llavors,	-és	a	
dir,	tot	el	que	no	és	metafísica-,	per	un	
raonament	rigorós.	

§  I	tant	que	ho	va	fer.	



§  Intenta	saber	si	l’enteniment	“té	
prou	capacitar	i	poder	per	esbrinar	
les	complexes	qüestions	que	la	
metafísica	li	planteja”		

				(Victòria	Camps,	Investig....Ed	62,	BCn,	1998,	pàg,.12)	

§  -Vol	saber	on	són	els	límits	de	la	
raó.	

§ Mentre	amb	el	llenguatge	i	la	
lògica	que	tenim	anàvem	dient	
coses	sobre	el	món	podia	fins	i	tot	
ser	divertit	

§  Però	resulta	que	si	fas	les	
preguntes	correctes	pot	ser	que	et	
trobis	les	respostes	correctes.	



§  Si	et	diuen	que	la	paraula	“Home”	
sorgeix	de	veure	molts	homes	
semblants,	i	que	només	està	a	la	
teva	ment,	ho	entens.	

§  Si	et	diuen	que	no	pots	assegurar	
empíricament	que	demà	sortirà	el	
sol,	et	desmunten	el	principi	de		
realitat	



§ Què	més	fa?			
§ Nega	el	principi	de	necessitat,	bàsic	
pels	teistes	i	realistes	ingenus.	

§  I	el	principi	de	causalitat,	bàsic	per	a	
tothom	.	

§ No	és	que	sigui	antitrascendentalista	i	
antidogmàtic:	és	que	ho	enfonsa	amb	
els	fets.	

§ Tot	és	només	una	possibilitat,	no	una	
evidència	

§ Tot	raonament	no	és	res,	sinó	una	
sensació.	

§ No	hi	ha	principis,	sinó	creences.	Tot	
és	psicologia.	



	“Mai	trobarem	la	connexió	dels	fets.”	(VII,	54)	



§  	“L’únic	mètode	d’assabentar-se	
fàcilment,	i	de	seguida,	sobre	
aquestes	abstruses	qüestions,	és	
d’indagar	d’una	manera	seriosa	en	
la	natura	de	l’enteniment	humà	i	
de	palesar	mitjançant	una	anàlisi	
exacte	dels	seus	poders	i	la	seva	
capacitat,	que	no	té	recursos	
adequats	per	a	temes	tant	
allunyats	i	complexos.	Cal	que	ens	
sotmetem	a	aquest	capolament,	a	
fi	de	viure	per	sempre	més	en	el	
benestar,	i	cal	que	cultivem	la	
vertadera	metafísica	amb	alguna	
cura,	a	fi	d’anihilar	la	falsa	i	
adulterada.”	(I,	17)	



§  -	“	...respecte	a	les	causes	d’aquestes	
causes	generals,	debades	mirarem	de	
descobrir-les:	mai	no	ens	satisfarà	
cap	explicació	sobre	elles.	Aquestes	
darreres	fonts	i	principis	estan	
absolutament	vedades	a	la	curiositat	
i	indagació	de	l’home.”	(IV,	26)	
(recordem	la	preocupació	dels	físics	
presocràtics,	per	troba	un	principi	o	
argè,	o	el	motor	immòbil	d’Aristòtil,	
o	la	Causa	Primera	invocada	per	
tothom...)	

§  -	“La	més	perfecta	filosofia	de	tipus	
natural	només	obre	una	petita	
escletxa	en	la	nostra	ignorància,	de	la	
mateixa	manera	que,	potser,	la	més	
perfecta	filosofis	de	tipus	moral	o	
metafísic	només	serveix	per	
descobrir-la	més	grossa.	Així,	tota	
filosofia		té	com	a	resultat	
l’observació	de	la	ceguesa	i	la	
debilitat	humanes,	i	ens	les	trobem	a	
cada	cantonada,	a	despit	dels	nostres	
esforços	per	a	defugir-ne	i	evitar-
les.”	(IV,	26)	



§  -	“Si	demano	perquè	hom	creu	
alguna	particular	qüestió	del	fet	
que	hom	relata,	hom	n’ha	de	
donar	alguna	raó,	i	aqueta	raó	serà	
algun	altre	fet,	connectat	amb	ell.	
Però,	com	no	podem	procedir	
d’aquesta	manera	ad	infinitum,	al	
final	hem	d’acabar	en	algun	fet	
present	en	la	nostra	memòria	o	els	
nostres	sentits	o	hem	d’acceptar	
que	la	nostra	creença	no	té	cap	
fonament.”	(V,	37)	

§  Aquest	és	l’argument	que	dona	
Charles	Renouvier,	també,	per	
combatre	la	falsa	il·lusió	de	la	
causalitat.		

§  Veure	Tractat	de	la	Ignorància,	inèdit,	de	JMa	
Uyà,	nota	1	



§  -	“Si	gràcies	a	la	consciència	
percebéssim	algun	poder	o	energia	
de	la	voluntat,	hauríem	de	conèixer	
aquest	poder”		

§  -	“Si	hom	sentís	el	poder	originari,	
hauria	de	conèixer-lo”	(VII,	52)	

§  -	“pretenem,	però,	saber	la	natura	de	
l’ànima	humana	i	la	natura	d’una	
idea,	o	la	capacitat	per	produir-ne	
l’altra	?	Vet	aquí	una	veritable	
creació:	el	produir	quelcom	del	no-
res	(...)	tal	poder	no	és	ni	sentit,	ni	
conegut,	ni	fins	i	tot	concebut	per	la	
ment:	Només	sentim	el	fet	(...)	
l’existència	d’una	idea	com	a	
conseqüència	d’un	manament	de	la	
voluntat;	la	manera,	però,	en	què	es	
realitza	aquesta	operació,	el	poder	
per	mitjà	del	qual	és	produïda,	està	
ben	fora	de	la	nostra	
comprensió.”	(VII,	53)	

§  -		Mai	trobarem	la	connexió	dels	fets.	
(VII,	54)	

§  -	Molts	filòsofs	diuen	que	“totes	les	
coses	són	plenes	de	déu”,	quan	no	
saben	què	dir.	(VII,	56)	



§  -	“Aquesta	teoria	de	l’energia	i	
l’activitat	universals	de	l’Ésser	
Suprem	és	massa	agosarada	per	a	
convèncer-ne	mai	a	un	home	prou	
assabentat	de	la	debilitat	de	la	raó	
humana	i	dels	estrets	límits	en	què	
hom	el	reclou	en	totes	les	seves	
operacions.”	(VII,	57)	

§  -“Que	n’és	de	curta	la	nostra	corda		
per	a	sondejar	abismes	tant	
immensos!”	(VII,	57)	

§  -	“Tot	el	que	hi	lluquem	és	la	
nostra	profunda	ignorància.”	(VII,	
57)	

§  -	“Tots	els	fets	semblen	
enterament	separats	i	deslligats.	
Un	fet	segueix	a	l’altre,	però	mai	
no	podem	observar-ne	cap	vincle.	
Semblen	conjuntats	però	no	
connectats”	(VII,	58)	



§  -	“	La	nostra	idea	de	necessitat	i	
causació	sorgeix	enterament	de	la	
uniformitat	observable	a	les	
operacions	de	la	natura”	(	VIII,	64)	

§  -“Que	algú	em	defineixi	una	causa	
sense	incloure-hi,	com	a	part	de	la	
definició,	una	connexió	necessària	
amb	el	seu	efecte	i	que	em	mostri	
diferenciadament	l’origen	de	la	
idea	expressada	per	la	definició,	de	
seguit	renunciaré	a	tota	
controvèrsia”	(VIII,74)	

§  -	“	Una	causa	és	allò	després	del	
qual	quelcom	existeix	
constantment	(...)	això	és	tot	el	
que	sabem	d’aquest	tema.	I	
aquesta	constància	constitueix	la	
veritable	essència	de	la	necessitat,	
i	no	en	tenim	cap	altre	idea.”	(VIII,
75,	nota)	



§  -	Explica	la	Tesis	Realista:	“Sempre	
creiem	en	un	univers	extern	que	no	
depèn	de	la	nostra	percepció,	sinó	
que	existiria,	baldament	nosaltres	i	
tota	criatura	sensible	estiguéssim	
absents	o	haguéssim	estat	
exterminats	(...)	“aquesta	opinió	
universal	i	originària	és	destruïda	ben	
aviat	per	la	filosofia	més	lleu,	la	qual	
ensenya	que	no	pot	estar	present	en	
la	ment	cap	altre	cosa	que	una	
imatge	o	percepció,	i	que	els	sentits	
només	són	els	canals	que	transmeten	
aquestes	imatges,	sense	ser	capaços	
de	produir	una	comunicació	
immediata	entre	la	ment	i	
l’objecte.”	(XII,	118)	“Aquest	és	un	
tema	en	què	els	escèptics	més	
profunds	i	més	filosòfics	triomfaran	
sempre,	quan	mirin	d’introduir	un	
dubte	universal”	(XII,	121)	



§  -	“Tota	la	nostra	evidència	en	favor	
de	qualsevol	qüestió	de	fet	(...)	
deriva	enterament	de	la	relació	
causa	a	efecte;	que	no	tenim	cap	
altra	idea	d’aquesta	relació	sinó	la	
de	dos	objectes	que	han	estat	
sovint	conjuminats;	que	no	tenim	
cap	argument	per	a	convèncer-nos	
que	els	objectes,	que	en	la	nostra	
experiència,	han	estat	sovint	
conjuminats,	es	conjuminaran	
igualment	en		altres	casos	i	de	la	
mateixa	manera,	i	que	només	el	
costum	o	cert	instint	de	la	nostra	
naturalesa	ens	duen	a	aquesta	
inferència”	(XII,	127)	



§  -	“Em	sembla	que	els	únics	
objectes	de	la	ciència	abstracta	són	
la	quantitat	i	el	nombre”	(XII,131)	

§  -	“Totes	les	altres	investigacions	
dels	homes	esguarden	només	
qüestions	de	fet	i	existència,	les	
quals	són	a	ulls	veient,	impossibles	
de	demostrar.	Tot	el	que	és	pot	no	
ésser	(...)	La	no	existència	d’un	
ésser,	sense	excepció,	és	una	idea	
tant	clara	i	distinta	com	la	seva	
existència.”	(XII,132)	

§  		
§  Anotem	aquí	el	subtil,	i	de	cop,	
retorn	al	pensament	fonamental	
de	Parmènides.	Perquè	les	coses,	a	
ulls	veients”,	són	impossibles	de	
demostrar.	Què	es	pot	dir,	doncs,	
de	l’existir	i	l’existència:	que	el	que	
és,	és,	i	el	que	no	és,	no	és.		



§  “Hom	pot	provar,	doncs,	només	
l’existència	d’un	ésser	per	
arguments	a	partir	de	la	seva	causa	
o	el	seu	efecte,	i	aquests	
arguments	es	basen	del	tot	en	
experiència.	Si	raonem	a	priori,	
qualsevol	cosa	pot	semblar	capaç	
de	produir-ne	qualsevol	altra	(...)	
Només	l’experiència	ens	ensenya	la	
natura	i	els	límits	de	la	causa	i	
l’efecte	i	ens	permet	inferir	
l’existència	d’un	objecte	arran	de	
la	d’un	altre.”	(XII,132)	



§ 	Perquè	allò	metafísic	no	
és	el	que	veiem,	sinó	allò	
que	ha	de	fonamentar,	
d’una	manera	o	altre,	
sense	imaginar-ho,	el	que	
veiem.	I	per	més	real	i	
causal	que	en	sembli	el	
món,	no	tenim	cap	
manera	de	dir	que	hagi	de	
ser	així	(tesis	escolàstica	
bàsica:	el	món	està	ben	
fet	perquè	Déu	l’ha	fet),	ni	
de	afirmar	que	sigui	
necessari	que	sigui:	doncs,	
perquè	hi	ha	alguna	cosa,	
i	no	no-res?	



§  Els	anglesos	sembla	ser	que	no	van	
seguir	a	Hume.	Els	alemanys	no	el	
van	assimilar,	i	van	tornar	a	un	
racionalisme	pre-Hume.		Els	
romàntics,	Schopenhauer,	
Nietzsche,	treballen	dins	un	ordre	
diferent,	el	vitalista.	Però	potser,	
ben	mirat,	no	són	metafísics	del	
tot.	Hume	si,	car	és	un	empirista	
que,	de	fet,	acaba	destruint	
l’empirisme,	perquè	a	través	d’ell	
trenca	els	ponts	amb	el	Real	i	amb	
l’Imaginari,	demostrant	que	
l’Imaginari	és	fals,	i	que	el	Real	és	
indicible,	ja	que	la	ment	extreu	de	
l’experiència	una	explicació	que	no	
deriva	de	l’experiència	sinó	de	la	
mateixa	ment.	Tarnas,	Richard,	ob.	
cit,	pàg,	424	



l’existència,	és	mística	
(veure	apunt	sessió	11)	i		

una	sorpresa	en	ella	
mateixa.	



§  	A	ningú	li	agrada	que	li	
desmuntin	l’espectacle.	I	
el	món	religiós	i	escolàstic	
medieval	fou	un	
espectacle	de	la	fe,	un	
enorme	,	torturant	i	
miserable	espectacle,	on	
el	dolor	i	la	por	
dominaven	arreu.	Trobar	
el	camí	cap	a	una	realitat	
lògica	i	senzilla	(i	això	fan	
els	empiristes,	al	cap	i	a	la	
fi,	no	complicar-se	gens	la	
vida),	no	és	atractiu.		



§ Atès	un	pensar	lògic	i	
causal,	aristotèlic,	
podríem	dir,	estem	en	via	
morta.	S’han	tallat	les	
connexions	necessàries,	i	
no	podem	pensar	abans	ni	
després	del	present.	
Estem	condemnats	al	
present,	i	a	no	entendre’l,	
car	pel	present	mateix	no	
podem	deduir	res.	
Probablement	tot	això	
sigui	veritat.		



§ I	prou,	per	avui.	
Gràcies.	


