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Pròleg	

Caldria	pensar,	si	ens	proposem	una	mirada	ample,	amplíssima,	que,	durant	l’espai	de	
temps	 que	 va	 des	 dels	 grecs	 als	 moderns,	 la	 recerca	 del	 coneixement	 ha	 anat	
expandint-se		fent	cercles	d’onda	que	s’han	creuat	amb	altres	cercles	en	expansió,	de	
manera	que,	a	risc	de	simplificar	massa,	però	en	l’encert	de	cercar	tensions	directives,	
es	podria	 llançar	un	arc	que	va	de	Parmènides	 fins	 a	Hume,	 i	 que	després	 continua,	
com	veurem,	i	un	altre	que	va	de	Plató	fins	a	Descartes	i	Leibniz	-	on	podem	deixar	en	
suspens,	com	si	fos	un	purgatori	metafísic,	a	Spinoza,	que	es	va	moure	en	un	terreny	
de	 translació	 entre	 el	 teisme,	 cada	 cop	 més	 dèbil,	 i	 la	 metafísica,	 com	 aquí	
l’anomenem,	pròpiament	dita-,	i	que	continua	cap	a	Fichte,	Schelling,	Hegel	i	Kant1.	

És	 el	 cas	 que	 en	 moltes	 historiografies	 del	 filosofar	 (convertides	 en	 Història	 de	 la	
Filosofia),	 s’anomenen	metafísics,	o	que	 fan	metafísica,	precisament	 tots	aquells	que	
inclouen	 a	 Déu	 en	 el	 seu	 pensar,	 siguin	 teistes	 o	 deistes,	 i	 en	 canvi	 tenen	 altres	
categories	aquells	que	se’n	desvien		i	pensen	fora	d’una	ontologia	basada	en	el	primer	
motor	aristotèlic	o	en	l’origen	Creador.	

																																																													
1Heimsoeth,	Heinz,	Los	seis	grandes	temas	de	la	metafísica	occidental,	Alianza	Ed.,	Madrid,	1990.	p.19.	
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Aquí	voldríem	posar	les	coses	al	seu	lloc,	a	parer	nostre.	Parmènides,	i	essencialment	
ell,	i	els	pocs	que	segueixen	la	seva	estela,	és	a	dir,	que	no	practiquen	la	imaginació	ni	
el	verbalisme,	són	els	que	realment	fan	metafísica,	 la	que	es	pot	fer,	modestament,	 i	
per	tant	són	els	metafísics,	en	aquest	cas,	de	capçalera.	La	resta,	és	a	dir,	des	que	Plató	
es	va	posar	a	inventar	fins	als	moderns	ja	tractats	i	esmentats	(veure	apunt	anterior,	nº	
12),	tots	ells	creadors	de	grans	i	pesades	retòriques	pseudo-metafísiques,	són	els	falsos	
metafísics,	dit	de	manera	planera	i	breu.			

Aquesta	inversió	de	criteri	es	deu	a	la	senzilla	raó	que	no	es	pot	anomenar	metafísica	
allò	que	ni	sap		ni	resol,	allò	que	es	pot	reinventar,	i	dir,	i	desdir,	i	refer,	i	reinterpretar,	
i	segregar,	etc,	cosa	que	des	de	l’inventor	Plató	i	el	classificador	Aristòtil,	no	s’ha	parat	
de	fer	fins	el	moderns	(i	després	encara	durarà,	i	no	pas	a	la	menuda),	i	en	canvi	només	
es	pot	anomenar	metafísica,	o	treball	de	metafísic	-car	la	metafísica,	com	sabem,	no	és	
assolible	per	cap	banda-,	aquella	feina	feta	per	pensadors	que	no	han	afegit	ni	han	tret	
res	al	Real,	i,	de	fet,	sovint	i	en	el	millor	dels	casos,	hi	han	tret	tot	el	que	nosaltres,	de	
manera	natural	humana,	per	pura	 incompetència	 i	error	dels	nostres	 sentits,	hi	hem	
afegit	durant	 segles	 i	 segles.	 Si	un	pensador	és	 capaç	d’assenyalar,	 en	el	 camp	de	 la	
comprensió	humana	del	Real,	una	sola	cosa	 irrebatible,	aquest	és	metafísic.	La	resta,	
en	general,	és	doxa,	opinió.		

Evidentment,	 aquests	 primers	 són	 molt	 pocs	 i	 han	 dit,	 en	 metafísica,	 molt	 poques	
coses,	 i	 gairebé	 podríem	 assenyalar	 que	 entre	 els	 grecs,	 no	molt	 es	 va	 afegir	 a	 allò	
principal	que	diu	el	poema	de	Parmènides	(el	que	és,	és,	i	el	que	no	és,	no	és).	Just	el	
que	van	poder	dir	els	escèptics	i	els	cínics,	a	saber,	que	tota	opinió	té	la	seva	contrària,		
que	no	hi	ha	Déu,	que	plural	i	múltiple	són	el	mateix,	que	el	cos	i	l’ànima	són	el	mateix	
i	són	mortals,	que	les	paraules	són	noms,	que	la	mort	és	material,	que	tot	són	àtoms,	
com	 va	 dir	 Demòcrit,	 i	 que,	 com	 va	 dir	 Pirró	 un	 moment	 després	 de	 tornar	 de	 la	
campanya,	 fatal,	 d’Alexandre:	 res	 és	 cert,	 i	 encara,	 res	 serà	mai	 cert,	 i	 encara	més,	 i	
això	tampoc	és	cert.	

Però	 aquestes	 coses,	 metafísica	 plana,	 diríem,	 a	 ras	 de	 terra,	 no	 es	 van	 escoltar,	 i	
l’Església	històrica,	des	de	Sant	Pau,	va	bastir	un	 formós	edifici	d’habitacions	buides,	
per	on	a	poc	a	poc	es	van	anar	enfilant	un	gruix	amplíssim	de	textos	i	comentaris,	que	
es	 van	 inflar	 i	 deformar	 definitivament	 a	 partir	 de	 Sant	 Agustí	 (S.III	 e.a.)2,	 primer,	 i	

																																																													
2	 Agustí	 d’Hipona,	 escriu	 Les	 confessions	 i	 La	 ciutat	 de	 Déu,(s.III),	 textos	 fonamentals	 del	 cristisme,	
totalment	d’arrel	platònica.	Boeci	(475/480-524),	en	un	text	on	ell	parla	en	prosa	i	la	Filosofia,	li	contesta	
en	vers,	escriu	La	consolació	de	la	Filosofia	(any	524),	text	on	consagra	Sòcrates,	Plató	i	Aristòtil	com	a	
vertaders	filòsofs.	Boeci	fou	més	pagà	que	cristià,	i	se	li	atribuïren	textos	apòcrifs	a	l’Edat	Mitjana.	Fou	
executat	 per	 Teodoric	 (+527),	 temorós	 d’una	 conjura	 de	 Palau,	 essent	 Boeci	 ministre	 seu.	 Aquests	
textos,	 i	 pocs	més,	 foren	 els	 que	 arribaren	 fins	 a	 l’escolàstica.	No	 fou	 fins	 el	 segle	 XII	 que	 entrà	més	
Aristòtil,	 a	 través	 dels	 àrabs,	 i	 més	 tard,	 nous	 textos	 de	 Plató.	 A	 l’Edat	 Mitjana,	 de	 Plató	 només	 es	
coneixia	 directament	 el	 Timeu,	 i	 encara	 un	 fragment.	 Boeci	 declara	 com	 a	 falses	 totes	 les	 escoles	
hel·lenístiques,	 estoics,	 epicuris,	 etc.	 No	 fou	 obsessiu,	 ni	 morbós	 ni	 fanàtic,	 però	 declarà	 que	 la	
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Boeci	(s.VI	e.a.),	més	tard,	els	quals,	recollint	la	tradició	testamentària	jueva	i	els	escrits	
cristians,	però	fonamentant-los	amb	l’auctoritas	dels	grecs	i	algun	romà,	van	bastir	una	
construcció	 tant	 enorme,	 tant	 totalitarista,	 que	 va	 arribar	 un	moment	 en	 què	 tot	 el	
coneixement	que	hi	havia,	al	voltant	del	segle	IX,	eren,	paradoxalment,	només	uns	deu	
llibres3,	tots	ells	versions	refetes	d’altres	comentaristes	sobre	parts	dels	textos	més	o	
menys	originals	de	Plató	i	Aristòtil,	que	només	servien	per	reforçar,	utilitzant	l’original	
sempre	de	manera	desviada,	una	ortodòxia	 fonamentalista	que	tenia	com	a	base	els	
textos	de	 la	Revelació,	 els	 quals	 eren	 contínuament	 revisats	 i	 reinterpretats,	 sempre	
amb	el	perill	de	l’heretgia	a	sobre,	continuadament	tractada	en	tota	mena	de	concilis	i	
declaracions	papals,	moment	en	què	el	coneixement	només	consistia	en	la	paraula	de	
Déu,	i	tota	la	resta,	aquell	pensar	en	què	els	antics	havien	pensat,	i	molt,	estava	ocult,	i	
era	oblidat,	soterrat,	cremat	i	ignominiat,	per	dir-ho	així.	

Estem	al	segle	IX,	entre	les	restes	de	l’imperi	occidental.	Els	francs	tenen	un	simulacre	
de	 Sacre	 Imperi	 Romà.	 Gots,	 hongaresos,	 llombards	 i	 normands	 arriben	 en	 ones	
successives,	l’Imperi	d’Occident	es	divideix	en	molts	reialmes	bàrbars,	i	“s’instaurà		una	
anarquia	 universal	 amb	 un	 clima	 de	 violència	 perpètua,	 en	 gran	 i	 petita	 escala”4	
Mentrestant,	 a	 la	 Xina	 brilla	 la	 dinastia	 Tang,	 i	 l’Islam	 corre	 des	 de	 la	 Índia	 a	 la	
península	 ibèrica.	Però	encara	podem	anar	a	pitjor.	Bertrand	Russell	assenyala	que	a	
l’any	 mil	 es	 va	 assolir	 el	 nivell	 més	 baix	 en	 què	 ha	 caigut	 la	 nostra	 civilització	
occidental.5	Durant	tot	el	segle	X	no	hi	ha	cap	autor	per	ressenyar.	I	encara	sort	que	els	
normands	es	van	cristianitzar	ràpid	i	van	treure	els	àrabs	de	Sicília,	van	protegir	Itàlia,	
van	 tornar	 d’Anglaterra	 a	 Europa,	 d’on	 l’havien	 tret	 els	 danesos,	 i	 van	 contribuir	 al	
renaixement	de	França.	

Doncs	bé,	aquí	s’inicia,	des	de	les	illes	humides	del	nord,	un	retorn	a	metafísica	que	no	
deixarà	de	fluir,	siguin	irlandesos	o	anglesos,	per	anar	escatint	i	aclarint	què	és	això	del	
pensar.	Aquest	apunt	tracta	sobre	com,	des	de	Johannes	Scotus	(IX)	fins	a	David	Hume	
(XVII),	l’edifici	de	la	falsa	metafísica	pateix	una	greu	aluminosi,	que	si	el	segle	XVII,	on	
ens	 aturem	 en	 aquest	 apunt,	 no	 l’ha	 ensorrat,	 sí	 que	 l’ha	 deixat	 completament	
despullat.		Per	que	l’ensorrament	no	està	a	tardar.	

																																																																																																																																																																																			
imperfecció	és	una	mancança.	A	 l’Edat	Mitjana	cregueren	que	 fou	un	màrtir	de	 la	persecució	arriana;	
aquesta	idea	sorgí	300	anys	després	de	la	seva	mort.	(cit.	A	Russell,	Historia	social	de	la	filosofia,	II,	p.	84)		
3	A	part	de	les	Escriptures,	l’obra	de	Ciceró,	Sèneca,	Agustí	d’Hipona,	Boeci,	pel	qual	coneixien	una	mica	
a	Plató	i	una	mica	més	a	Aristòtil,	Porfiri	(l’Isàgoge),	el	Dhistica	Cantonis,	 llibre	de	lectura	a	les	escoles	
medievals,	 l’Ars	Grammatica,	de	Donat,	gramàtica	en	dos	graus,	 l’ars	maior	 i	 l’ars	minor,	el	Timeu,	de	
Plató,	i	encara	només	un	fragment;	les	Institutiones,	de	Priscià,	i	el	pseudo-Dionís,	de	Dionís	l’Aeropagita.	
I	dels	poetes,	tot	Virgili,	tot	Ovidi,	tot	Horaci,	les	Sàtires	de	Persi	i	Juvenal,	i	també	Lucà	i	Estaci.	(Nicolau	
d’Olwer,	Pere	Abelard,	Obrador	Edendum,	Sta	Coloma	de	Queralt,	2015,	pàg.32	i	33.	
4	Russell,	Bertrand,	Historia	social	de	la	filosofia.	II.	La	filosofia	catòlica,	ED.	62,	BCN,	1996	(1961),	p.116	i	
117.	
5	Íbid,	117.	
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Als	segles	VI,	VII	i	VII	e.a.,	molts	homes	de	lletres,	perseguits	pels	gots	i	els	vàndals	i	per	
Alaric,	es	refugiaren	a	Irlanda,	i	allí,	a	l’extrem	d’Europa,	durant	segles	s’estudià	llatí	 i	
grec.	El	mateix	 Johannes	Scotus	 (800-877?)	 traduí	el	pseudo-Dionís	 (textos	de	Dionís	
l’Aeropagita,	seguidor	de	Pau	a	Atenes),	un	llibre	pres	com	a	ortodox	i	que	no	ho	és,	i	a	
París	 s’admiraren,	 quan	 hi	 anà	 Scotus	 a	 servir	 a	 Carles	 el	 Calb,	 de	 que	 un	 irlandès	
hagués	pogut	traduir	tant	del	grec.	París	fou,	precisament,	gairebé	el	centre	principal	
de	la	futura	escolàstica,	i	fou	precisament	l’ajuda	dels	insulars,	bàsicament	irlandesos,	
la	 que	 ho	 permeté,	 doncs	més	 tard	 anaren	molts	 altre	 cop	 de	 retorn	 cap	 a	 França,	
fugint	dels	Víkings.	

Com	 i	de	quina	manera	els	homes	de	 les	 terres	britàniques	van	assolir	 foradar	 i	més	
tard	 demolir	 tota	 la	 teologia	 i	 tot	 el	 racionalisme	 i	 tot	 l’idealisme	 de	 la	 resta	 del	
continent,	 és	 la	 idea	 d’aquest	 apunt,	 si	 és	 que	 per	 l’època,	 per	 la	 manera	 i	 per	 la	
quantitat,	fos	possible	d’assolir	tal	coneixement,	pel	fet	que	des	del	segle	XI	s’aixecà	un	
edifici	 encara	més	 alt,	 de	 pretensions	 babèliques,	 que	 s’anomenà	 Escolàstica,	 i	 que	
tapà	 l’horitzó	durant	quatre	segles,	 i	encara	només	oficialment	fins	aquí,	el	segle	XV,	
perquè	 en	 el	 fons	 els	 seus	 instruments	 teològics,	 dialèctics	 i	 racionalistes	 van	 seguir	
impregnant,	 com	 hem	 pogut	 veure	 en	 l’anterior	 apunt,	 tot	 l’edifici	 de	 la	 filosofia	
moderna	fins	el	segle	XVII	i	XVIII.	

Volem	 dir	 que	 el	 volum	 historiogràfic,	 documental,	 textual	 i	 d’autors	 sobrepassa	 el	
temps	i	la	capacitat	d’aquest	flâneur	a	la	finestra,	de	manera	que	mirarem	de	limitar-
nos	 a	 les	notícies	principals,	 tot	 intentant	 aclarir	 els	 aspectes	 epistemològics	mínims	
necessaris	 per	 entendre	 com	 va	 poder	 ser	 tanta	 teologia,	 i	 com	 va	 poder	 ser	 que	
alguna	cosa	l’esquerdés.	

	

Qüestió	primera:	realisme	i	idealisme	

El	Realisme,	segons	Ferrater	Mora6	és	allò	que:	1.	S’atén	als	fets;	2.	Posició	davant	dels	
universals,	 que	 pretén	 que	 són	 reals	 i	 existeixen;	 3.	 Posició	 de	 la	 teoria	 del	
coneixement	o	metafísica	que	s’oposa,	no	al	nominalisme,	sinó	a	l’idealisme.	

I	després	afegeix	que	hi	ha	un	realisme	ingenu,	que	creu	que	el	coneixement	és	còpia	
de	la	realitat,	i	un	altre	d’empíric,	crític	i	científic,	que	diu	que	s’ha	de	comprovar.	

I	 també	 afegeix	 el	 realisme	 gnoseològic,	 aquell	 que	 creu	que	 el	 coneixement	 és	 allò	
que	el	subjecte	i	la	consciència	hi	posen,	i	finalment	el	realisme	metafísic,	que	creu	que	
les	 coses	 existeixen	 fora	 i	 independentment	 de	 la	 consciència	 o	 el	 subjecte	 (que	 en	
aquest	curs	anomenem	Tesis	Realista,	veure	apunt	presocràtics).	

	
																																																													
6	Ferrater	Mora,	Diccionario	de	Filosofía,	Alianza	Editorial,	Bolsillo,	vol.	II,	pàg.	663.	
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Si	tot	això	ho	garbellem,	podem	treure	alguna	conclusió:	

a)	el	realisme	s’atén	als	fets,	és	empirista,	i	s’oposa	per	naturalesa	a	l’idealisme.	

b)	d’aquest	realisme	n’hi	ha	de	dues	menes:			

						1.	L’ingenu,	que	creu	que	 les	coses	són	reals,	úniques,	necessàries,	que	no	poden	
ser	d’altre	manera,	amb	origen	i	fi,	i	fins	i	tot,	portat	a	l’extrem,	creu	que	tot	el	que	és	
pensable	té	cos	físic.	Tot	existeix	a	fora	de	l’individu.	

							2.	 L’empíric,	 que	 no	 creu	 en	 res,	 excepte	 en	 allò	 que	 té	 al	 davant,	 la	 qual	 cosa	
comprova,	 critica	 i	 analitza,	 molt	 sovint	 deixant-ho	 en	 estat	 relatiu	 o,	 en	 els	 casos	
extrems,	com	a	inexistent.	La	realitat	és	ara	i	aquí	i	demà	pot	ser	diferent.	Tota	realitat	
depèn	del	subjecte	o	consciència,	i	no	pas	de	l’exterior:	és	real	allò	que	veig,	i	si	no	ho	
veig,	no	és,	o	millor	dit,	no	és	real	per	mi,	 i	si	no	és	per	mi,	no	és,	car	que	sigui	pels	
altres	no	m’afecta	a	mi,	que	no	hi	sóc	o	no	ho	rebo.	

El	 realisme	 1	 és	 el	 genèric,	 el	 comú	 i	 universal,	 car	 si	 no	 fos	 així,	 la	 humanitat	 ja	
s’hauria	extingit.	Però	el	realisme	2	és	el	que	molts	filòsofs	 i	pensadors,	 i	ara	ja	bona	
part	de	la	ciència,	han	“vist”	que	era,	car	han	“vist”,	que	era	i	no	era,	tal	com	ja	el	Tao	
va	ensenyar	a	partir	del	segle	Vè	a.e.a.,	i	la	física	quàntica	s’encarrega	de	revelar	a	ulls	
occidentals.	

	A	 la	 contra,	 la	 Humanitat	 sencera	 ha	 desenvolupat	 l’Idealisme,	 o	 construcció	 de	
realitat	paral·lela	en	forma	de	mite,	teologia,	religió,	llegenda,	misteri,	màgia,	etc,	que	
ha	 donat	 molts	 de	 fruits	 i	 molt	 de	 suc,	 però	 que,	 en	 general,	 ha	 servit	 més	 per	
entabanar	 i	 gestionar	millor	 el	 poder	polític	 i	 terrenal	 que	no	pas	per	 solucionar	 res	
pràctic.	Ara	bé,	si	l’Idealisme	va	triomfar	durant	segles	i	segles,	i	encara	ho	fa,	és	també	
per	 l’instint,	quasi	podríem	dir,	dels	humans,	de	creure	en	allò	que	no	han	vist	 (i	 en	
canvi	rebutjar	allò	que	tenen	al	davant).	La	raó	potser	sigui	el	fet	que	el	Real	no	satisfà	
les	 expectatives	 dels	 individus	 i	 indivídues,	 i	 llavors	 cal	 afegir,	 adornar,	 recrear	 la	
simple	realitat.	

Doncs	 bé,	 el	moment	 en	 què	 comença	 la	 nostra	 història,	 el	 segle	 IX,	 la	 societat	 era	
idealista	 en	 l’estat	màxim,	 és	 a	 dir,	 Teologal	 i	 Absolutista.	No	 hi	 havia	 filosofia,	 sinó	
Autoritat,	no	hi	havia	raó,	sinó	Revelació.		

	

Qüestió	segona:	racionalisme	i	empirisme	

No	és	del	tot	veritat	que	aquesta	època	de	teologia	absoluta,	amb	la	qual	s’identifica	la	
Edat	 Mitjana,	 s’acabi	 en	 l’anomenat	 Renaixement,	 i	 que	 llavors	 l’Imperi	 Occidental	
entri	 en	 una	 fase	 d’antropocentrisme	 i	 de	 racionalitat,	 fins	 que	 el	 racionalisme	
s’imposa	en	la	famosa	màxima	descartiana,	“cogito,	ergo	sum”.	
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Encara	 faltaran	 anys,	 i	 etapes,	 perquè	 la	 raó	 triomfi	 (Il·lustració	 i	 s.XIX)	 i	 encara	 en	
faltaran	més	perquè	la	raó	s’adoni	de	la	ingenuïtat	i	fracàs	del	seu	triomf	(s.XX	i	XXI).	
Podem	 dir	 que	 l’autèntica	 fractura	 de	 l’edifici	 teològic	 cristià	 no	 serà	 la	 raó,	 sinó	 el	
nominalisme,	primer,	i	l’empirisme	anglès	segon.	Del	fons	dels	segles	IX,	XI	i	XII	i	enllà,	
sorgeixen	veus	que	faran	de	cunyes	al	sistema,	negant	l’absolut	realisme	en	què	vivien	
els	 medievals.	 Primer,	 cercant	 que	 la	 fe	 sigui	 fonamentada	 per	 la	 raó,	 i	 no	 per	 la	
revelació;	després,	negant	l’existència	física	dels	universals,	els	gèneres	i	les	espècies,	i	
considerant	 que	 eren	 paraules	 en	 la	 nostra	 ment;	 més	 tard,	 assegurant	 que	 tota	
realitat	és	individual,	i	després,	ja	en	els	segles	XVI	i	XVII,	afirmant	que	tota	realitat	ve	
de	la	percepció,	que	el	coneixement	depèn	dels	sentits,	que	és	subjectiu.	I	finalment,	
negant	 la	 llei	de	 la	 causalitat,	per	 la	qual	 cosa	 la	 realitat	queda	 indemostrada,	 sense	
origen	ni	 fi	 (Hume),	 i	 encara	més,	 de	manera	no	 volguda,	 el	 propi	 empirisme	queda	
suïcidat	per	les	seves	pròpies	tesis,	car	no	pot	comprovar	res	de	res.		

I	és	evident	que	en	tot	aquest	camí,	l’abandó	de	la	teologia	i	de	la	divinitat,	o	Déu,	és	
un	fet.	En	canvi,	els	pretesos	sistemes	racionalistes	dels	moderns	del	XVI	 i	XVII	 i	XVIII	
volien	 “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”7.	

El	que	és	decisiu	és	la	corrent	que	neix	de	dins	de	l’escolàstica	mateixa,	que	cau	en	la	
seva	 pròpia	 trampa	 quan	 neix	 amb	 la	 pretensió	 de	 raonar	 la	 fe.	 Doncs	 bé,	 quan	 a	
través	 d’arguments	 i	 sil·logismes	 comença	 a	 aparèixer	 un	 coneixement	 racional	
autònom,	 la	 teologia	 comença	 a	 esquerdar-se	 amb	 la	 “doctrina	 de	 la	 doble	 veritat”,	
una	de	fe,	i	una	de	filosòfica,	que	es	poden	contradir.	És	l’inici	de	la	separació	de	fe	i	
ciència,	quan	per	un	cantó	la	fe	afirma	que	la	paraula	home,	com	a	espècie	 i	gènere,	
existeix	 físicament,	 i	 per	 l‘altre	 el	 propi	 escolàstic	 afirma	 que	 només	 és	 un	 signe	
mental.	 Aquesta	 escissió,	mal	 tolerada	 i	 pitjor	 portada	 per	 l‘escolàstica,	 s’anirà	 fent	
més	i	més	grossa,	especialment	amb	el	treball	de	Guillem	d’Ockham,	i	tot	i	encara	que	
mai	ningú	d’aquests	negarà	la	fe,	la	feina	ja	està	feta	perquè	un	John	Locke	i	després	
un	 David	 Hume,	 passant	 pel	 bisbe	 Berkeley,	 facin	 proposicions	 de	 caràcter	 empíric	
irrebatibles,	que	és	allò,	com	hem	dit,	que	ha	de	fer	i	només	pot	fer	un	metafísic.	Són	
aquests	el	qui	pensen	sense	teologia,	i	d’ells	sorgiran	més	tard	nihilistes	i	positivistes,	
la	ciència	pura,	i	la	metafísica	real.	
																																																													
7	Heimsoeth,	Heinz,	Los	seis	grandes	temas	de	la	metafísica	occidental,	Alianza	Ed.,	Madrid,	1990.	p.19.	
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Qüestió	tercera:	l’Escolàstica	

Si	 prenem	 el	 476	 com	 el	 final	 de	 l’antiguitat,	 amb	 la	 caiguda	 de	 l’imperi	 romà	
d’Occident,	i	fixem	la	data	del	1453,	la	caiguda	de	Constantinoble,	o	el	1517,	l’inici	de	
la	reforma	protestant,	com	el	període	de	deu	segles	anomenat	Edat	Mitjana,	hem	de	
determinar	també	una	continuïtat	en	el	coneixement	amb	dues	parts,	aquella	que	ve	
informada	 pels	 anomenats	 pares	 de	 l’Església,	 la	 patrística,	 i	 aquella	 que,	 introduint	
l’element	 de	 la	 raó	 dins	 la	 fe,	 es	 converteix	 en	 un	 dels	 jocs	 més	 fascinants	 i	
inextricables	de	tota	la	història	de	la	retòrica	humana:	l’escolàstica.	En	els	dos	casos,	i	
ja	 des	 de	 Sant	 Agustí8,	 l’Església	 no	 vol	 només	 recolzar-se	 en	 les	 Escriptures,	 sinó	
també	en	la	“ratio”	humana,	fet	que	també	es	trobarà	en	la	filosofia	aràbiga	i	jueva9.	
Diuen	 alguns	 que	 la	 època	 es	 va	 instal·lar	 en	 una	 unitat	 de	 fe	 i	 realitat	 envejables:	
ningú	es	preguntava	quina	llei	i	quin	ordre	hi	havia,	perquè	estava	clar.	El	saber	només	
girava	al	voltant	de	 les	 formes	d’aquesta	 llei	 i	ordre.	Malgrat	que	el	món	és	dinàmic,	
com	sabem,	es	donava	per	fet	que	era	estàtic,	immutable,	i	si	hi	havia	algun	canvi	era	
degut	 a	 la	 voluntat	 de	 Déu,	 perquè	 tot,	 sempre,	 i	 al	 final	 de	 qualsevol	 diferència	 o	
disputa,	tot	era	voluntat	de	Déu,	cosa	amb	la	qual	es	cloïa	per	sempre	el	tema.	

Doncs	bé,	aquesta	realitat	envejable,	dominada	per	una	sola	visió	del	món,	fou,	de	fet,	
un	orgue	de	grills,	i	comportà	guerres	innumerables,	i	quasi	acabà	amb	tot	el	llegat	de	
l’antiguitat,	 i	 deixà	 moltíssima	 població	 en	 estat	 lamentable.	 I	 no	 és	 veritat	 que	 es	
volgués	 emprar	 la	 raó,	 el	 pensar,	 com	 a	 complement	 i	 llum	 de	 la	 fe,	 segons	 Agustí	
d’Hipona,	“en	atenció	als	no	creients”	(nota	7),	sinó	que	la	filosofia	era	deutora	de	la	
Teologia,	 i	 havia	 de	 servir-la	 completament:	 “philosophia	 ancilla	 tehologiae”10,	 la	
filosofia	serva	de	la	teologia,	segons	San	Damià,	un	dels	més	furiosos	antidialèctics	de	
l’Església11.	 Parlar	 de	 filosofia,	 sobretot	 durant	 la	 patrística,	 és	 gairebé	 impossible.	
Després	tampoc,	excepte	els	esqueixos	que	aniran	brotant	a	partir	del	segle	IX	del	que	
serà	després	el	nominalisme,	base	de	l’empirisme	posterior.	

Ara	 bé,	 molts	 dels	 conceptes	 moderns	 estaven	 ja	 plantejats	 a	 l’Edat	 Mitjana12:	
substància,	 realitat,	 universals,	 singulars,	 individu,	 finalitat,	 causa,	 món	 sensible,	
fenomen,	enteniment,	 raó,	 esperit,	 ànima,	món,	Déu,	 etc.	Vol	dir	que	va	passar	una	
cosa	curiosa:	el	cristisme	va	ser	una	fusió	de	judaisme	(Pere)	i	vida	romana	(Pau),	més	
																																																													
8	De	Civitas	Dei,	XIX,	1.	
9	Hirschberger,	Johannes,	Historia	de	la	Filosofia,	Herder,	Barna.,	1997	(1954),	pàg.271.	
10	Íbid,	pàg.272	
11	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	i	cendra.	L’única	cosa	important	
és	 la	 salvació,	 i	 la	 manera	 més	 eficaç	 d’aconseguir-la	 és	 fer-se	 monjo.	 La	 filosofia	 no	 serveix	 per	 la	
salvació,	 sinó,	 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.	 Seguint	 a	 Filó	 d’Alexandria,	 torna	 a	 proclamar	 que	 la	 filosofia	 ha	 de	 ser	 servidora	 de	 la	
teologia.		(Filosofia	Medieval,.Intr.	a	la	Escolástica,	Eduardo	Teillet,	INS	Victorio	Macho,	Palència).	
12	“L’Edat	Mitjana	fou	original	i	creadora	sense	saber-ho”,	a	Russell,	Bertrand,	ob.	cit.	,	pàg	150.	
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influències	 sectàries	orientals,	més	un	gruix	 important	de	platonisme	 i	 aristotelisme,	
en	els	quals	 ja	 s’hi	 trobaven	plantejats	molts	dels	problemes	 filosòfics	bàsics.	De	 tot	
plegat,	 l’Església	 en	 va	 anar	 fent	 un	 edifici	 teològic,	 com	 ja	 hem	 dit,	 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’ella.	Perquè	no	hi	havia	 res	 fora	d’ella.	 Les	heretgies	
eren	desviacions	de	la	norma,	o	camins	que	al	poder	terrenal	del	Papa	no	li	convenien.	
En	 canvi,	 si	 pel	 que	 fos,	 convenia	 una	 interpretació	 diferent,	 era	 immediatament	
acceptada,	com	els	“poveri”	de	Sant	Francesc,	que	haurien	d’haver	estat	cremats	a	la	
primera,	i	generosament	van	ser	ajudats	pel	papat	car	convenia	dissimular	la	vida	que	
portava	 la	 cúria,	 això,	 si,	mentre	Francesc	d’Assis	 fou	viu;	un	 cop	mort,	 els	mateixos	
fraticelli	van	començar	a	invertir	la	doctrina.	

Però	a	dins	d’aquest	tot,	la	filosofia	hi	vivia	com	peixos	petits	en	un	aquari	gran,	i	per	
tant,	 si	 bé	 l’ordre	 general	 era	 definit,	 en	 el	 particular	 hi	 havia	 moltes	 diferències	 i	
encara	més	 irreverències.	El	 convent	de	 la	Bretanya	on	Pere	Abelard	 (1079-1141)	va	
ser	enviat	com	a	abat	després	d’un	dels	seus	problemes	amb	la	ortodòxia,	els	monjos,	
rudes	 i	 vividors,	 el	 van	 amenaçar	 de	mort	 diverses	 vegades,	 i	 mai	 van	 acceptar	 les	
normes	 d’Abelard,	 ni	 d’ordre	 intern	 ni	 d’ordre	 espiritual,	 i	 ell	 va	 marxar	 d’allí	
considerant-los	 completament	 incorregibles.	 És	 a	 dir	 que	 la	 realitat	 i	 la	 teologia	 no	
tenien	 perquè	 anar	 completament	 de	 la	 mà,	 i	 el	 món	 medieval	 sota	 l’aparença	
d’immobilitat,	es	movia,	i	més	del	què	sembla.	També	ara	pensem	que	tot	canvia	cada	
dia,	i	quan	hi	hagi	la	perspectiva,	potser	ens	adonarem	que	estàvem	fent	tot	el	dia	el	
mateix.		

L’època	 de	 la	 patrística	 s’acaba	 aproximadament	 al	 segle	 IX13,	 quan	 començà	 de	
manera	incipient	l’escolàstica,	la	qual	tindrà	la	seva	gran	època	entre	el	segle	XI	i	el	XIII,		
fase	de	baixada	el	XIV,	i	de	final	del	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.14	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	 i,	 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	

																																																													
13	 Es	 considera	 que	 primer	 hi	 ha	 els	 apologistes,	 al	 segle	 II,	 i	 després	 la	 patrística,	 que	 inclou	 els	
principals	 pares	 de	 l’Església	 (San	Ambrosi	 (339-397),	 San	Agustí	 (354-430),	 San	Gregori	Magne	 (540-
604),	San	Gregori	Naciancè	(330-390),	San	Joan	Crisòstom	(354-407),	fins	al	segle	IV,	i	que	l’Escolàstica	
començà	com	a	molt	d’hora,	el	segle	IX.	Entenem	que	la	patrística	es	pot	fer	extensiva	a	tot	el	període	
fins	al	segle	IX,	donat	que	en	tot	aquest	temps	tot	el	que	diu	l’Església	ve	dels	pares	de	l’Església,	car	des	
de	 Sant	 Gregori	 Magne	 (540-604)	 fins	 a	 Sant	 Anselm,	 al	 segle	 XI,	 no	 apareix	 cap	 obra	 plenament	
assumida	per	l’Església.	L’obra	de	Boeci	(524,	Consolació	de	la	filosofia)	no	és	cristiana,	sinó	senequista	i	
platònica,	pròpiament	dit,	encara	que	l’Església	se	l’apropia.	
14	Íbid,	pàg.	328.	
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el	 quadrívium	 (aritmètica,	 geometria,	 música	 i	 astrologia,	 i	 més	 tard	 astronomia).	 I	
l’estudi	 profund	 de	 les	 sagrades	 escriptures.	 La	 base	 era	 la	 gramàtica,	 per	 saber	
exactament	de	què	estaven	parlant.	Començava	amb	una	anàlisi	gramatical,	avançant	
des	 del	 significat	 literal	 fins	 a	 la	 captació	 del	 sentit,	 i	 acabant	 amb	 una	 exegesi	 que	
revelava	 el	 contingut	 del	 text	 (sententia).	 De	 la	 lectio	 passaven	 a	 la	questió,	 la	 qual	
provocava	la	disputatio.	

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)	i	en	feia	comentaris,	els	quals,	
més	 tard	 escrivien	 en	 textos,	 el	 quals	 servien	 després	 per	 escriure	 les	 summes,	 que	
eren	recopilacions	extenses.	També	hi	havia	els	opuscles,	que	eren	comentaris	escrits	
breus.	El	comentaris	eren	regits	per	la	ratio,	la	dialèctica	i	la	lògica,	fins	al	punt	que	la	
lògica	i	la	dialèctica	arriben	a	ser	disciplines	gairebé	autònomes.	

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.	

El	 mestre	 necessàriament	 havia	 de	 ser	 membre	 de	 l’Església,	 havia	 d’entrar	 com	 a	
clergue,	i	fer-se	la	tonsura.	Des	d’aquell	dia	no	es	podien	mullerar.	Aparegueren	llavors	
les	figures	dels	estudiants	nòmades	i	dels	clergues	errants	(clericus	vagans).	La	vida	de	
tots	plegats	no	era	 fàcil,	 tot	 i	 que,	 paradoxalment,	 formaren	 la	part	més	 lliure	de	 la	
societat.	Per	altre	banda,	estaven	sotmesos	a	tota	mena	d’enveges	i	denúncies,	i	bona	
part	 dels	 escolàstics	 que	 adoptaren	 la	 posició	 nominalista,	 van	 tenir	 tard	 o	 d’hora	
problemes	greus.		

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	 depenent	 de	
paraules	i	fórmules	fetes.	Això	els	va	fer	dir	coses	poc	històriques	i	poc	crítiques,	però	
al	mateix	temps	van	teixir,	segons	Hirschberger15,	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.	És	
precisament	 el	 fil	 que	hem	de	perseguir	 per	 adonar-nos	 com	pot	 ser	 que	hagi	 estat	
necessari	 que	 algú	 del	 segle	 IX	 es	 pronunciés	 d’una	 determinada	 manera,	 molt	
																																																													
15	Íbid,	pàg	330.	
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lleument,	 perquè,	 com	 una	 bola	 que	 rodola	 imperceptiblement	 per	 una	 superfície	
aparentment	plana,	acabi	provocant	un	conjunt	de	reversions	cognitives	que	permetin	
que	ara,	 tu	 i	 jo,	 lector,	 podem	pensar	 el	 que	pensem	 i	 no	allò	que	et	 feien	pensar	 i	
pensava	 tothom	al	 segle	 IX.	 I	 l’escletxa	 va	 començar	per	un	problema	 insospitat,	 els	
universals.	Perquè	es	van	adonar	que	Plató	i	Aristòtil	no	deien	el	mateix.	

	

Qüestió	quarta:	la	disputa	dels	universals	

Cal	 imaginar	 aquelles	 escoles,	 fredes,	 tots	 vestits	 amb	 robes	 bastes,	 havent	 menjat	
frugalment,	potser	al	voltant	d’una	estufa	o	un	foc,	polemitzant	de	manera	abrandada,	
dins	 d’un	 clima	de	 gravetat	 i	 una	 certa	 por,	 car	 cada	paraula	 dita	 podria	 ser	 titllada	
d’anatema	 i	 l’inici	 d’una	 heretgia	 que	 podia	 acabar	 realment	 en	 desgràcia	 pel	
polemista.	Ockham	va	ser	cridat	a	Avinyó	i	s’hi	va	haver	d’estar	diversos	anys,	esperant	
el	 veredicte,	 i	 finalment	 va	 haver	 de	 fugir	 i	 viure	 sota	 la	 protecció	 del	 príncep	 de	
Baviera,	a	Munich,	lloc	on	finalment	va	morir.	Abelard,	després	de	molts	averanys,	va	
haver	de	ser	acollit	pels	monjos	de	Cluny,	que	el	protegiren,	i	on	pogué	morir	en	pau.	

Doncs	bé,	en	aquelles	escoles	no	es	podien	discutir	les	Escriptures,	però	tota	la	resta	si,	
de	manera	 dialèctica	 i	 lògica.	 Una	 de	 les	 coses	 que	 es	 podien	 discutir,	 en	 aparença	
innocent,	 eren	 els	 universals.	 La	 cosa	 comença	 arrel	 d’un	 comentari	 de	 Porfiri	 (232-
304)	en	el	seu	Isagoge	(introducció)	a	les	Categories	d’Aristòtil,	un	dels	pocs	llibres	que	
es	 tenien	 llavors	 del	macedoni,	 traduït	 per	 Boeci,	 llibre	molt	 comentat,	 quan	 Porfiri	
deixa	 anar:	 “No	 abordaré	 ara	 aquí	 les	 següents	 qüestions	 sobre	 el	 gèneres	 i	 les	
espècies:	 si	 subsisteixen	 per	 si	mateixos	 o	 només	 es	 troben	 en	 l’enteniment;	 si	 són	
substàncies	corpòries	o	incorpòries;	si	es	troben	separades	de	les	coses	sensibles	o	es	
troben	en	elles”16.	El	fet	és	que	Porfiri	ja	veia	que	considerats	en	abstracte	són	mots,	
però	Boeci	no	ho	veu,	car	ell	creu	que	existeixen,	els	“universalia”,	 les	coses	dites	en	
general,	(tá	kazolón):	el	gènere,	l’espècie,	la	diferència,	el	propi	i	l’accident.	I	d’aquí	ve	
la	polèmica17.		

Consistia	 la	 cosa	 en	 esbrinar	 ontològicament	 si	 els	 genèrics	 i	 les	 espècies	 com	 flor	 i	
home,	 eren	 coses	 físiques,	 tangibles,	 o	 només	 ho	 era	 aquesta	 flor,	 aquesta	 altre...,	
aquest	 home,	 aquest	 altre...	 Això	 ja	 venia	 de	 la	 polèmica	 dels	 antics	 entre	 l’Ú	 i	 allò	
Múltiple,	o	singular	i	plural.	Sabem	que	Parmènides	va	dictaminar	que	eren	la	mateixa	
cosa,	car	tota	cosa	és	ú	en	ella	mateixa,	i	el	plural	és	també	un	tot,	per	tant	no	hi	ha	res	
a	distingir,	 sobretot	perquè	Parmènides	parlava	del	món	 físic,	 i	no	pas	del	metafísic,	
que	per	ell,	com	sabem,	no	era.	Però	arribà	Plató,	i	dictaminà	que	hi	havia	un	model,	la	
Idea,	anterior	i	perfecte,	de	totes	i	cadascuna	de	les	coses,	ante	rem,	com	digueren	els	
																																																													
16	“mox	de	generibus	et	speciebus	illud	quidem	sive	subsistent	sive	in	nudis	intellectibus	posita	sint”.	
17	Segons	Nicolau	d’Olwer	a	Pere	Abelard,	un	humanista	del	segle	XII,	Obrador	Edendum,	Sta.	Coloma	de	
Queralt,	2015,	pàg	40.	Veure	també	pàg.	38,	nota	89.	
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escolàstics,	 per	 la	 qual	 cosa	 els	 noms	 de	 les	 idees	 i	 el	 contingut	 no	 eren	 post	 rem,	
posteriors	 a	 la	 cosa,	 sinó	 previs.	 I	 si	 no	 in	 re,	 en	 la	 cosa,	 tal	 com	 digué	 Aristòtil	 en	
relació	 a	 la	 substància.	 És	 a	 dir,	 que	 el	 mon	 físic	 on	 viuen	 els	 humans	 és	 una	 cosa	
posterior	i	imperfecte	d’un	món	previ	superior	i	perfecte,	de	manera	que	l’universal	és	
previ	 i	 existeix	 de	 facto,	 perquè	 sinó	 no	 hi	 hauria	model	 ni	 forma	 posterior,	 o	 sigui	
nosaltres	i	el	nostre	món.	Però	Aristòtil	ho	posa	en	la	cosa,	in	re,	i	a	partir	d’aquí	s’inicia	
la	polèmica.	 Per	 San	Agustí	 son	 in	 re,	 en	 la	 cosa	en	particular,	 però	 resideixen	en	 la	
ment	de	Déu	com	arquetips.	Aquesta	també	és	la	posició	de	Sant	Tomàs.	Per	Guillem	
de	 Champeaux	 (1070-1120),famós	 mestre	 a	 París	 abans	 de	 la	 fundació	 de	 les	
universitats,		son	ante	rem.	Contra	ell	lluità	Pere	Abelard.	

Evidentment,	aquest	era	un	argument	dels	escolàstics	basat	en	una	fal·làcia	(la	major	
part)	 o	 pressuposició	 prèvia	 errònia,	 provocada	 per	 la	 fe	 o	 la	 lògica	 metafísica	
impossible,	en	aquest	cas	la	de	Plató.	Si	un	pressuposa	que	Girona	està	a	Albacete,	tot	
el	 mapa	 que	 facis	 després,	 apart	 de	 que	 pots	 acabar	 al	 bell	 mig	 del	 Sàhara,	 estarà	
equivocat.	Si	un	pressuposa	que	la	idea	d’home	és	prèvia	i	física,	tota	discussió	sobre	el	
llenguatge	estarà	equivocada.	

Des	dels	temps	de	la		patrística,	era	dictaminat	que	els	universals,	o	noms	dels	gèneres	
i	 les	 espècies,	 eren	 previs	 al	 singulars,	 i	 que	 si	 els	 singulars	 tenien	 cos	 físic,	 els	
universals	també,	perquè	no	podia	ser	que	el	major	fos	menys	que	el	menor,		i	que	si	
Déu	havia	donat	cos	físic	a	les	coses,	totes	les	coses	imaginables	tenien	cos	físic.		

És	clar,	un	plantejament	així,	per	més	fe	que	tinguis,	i	la	majoria	en	tenien	i	molta,	no	
es	pot	sostenir	per	una	ment	intel·ligent	i	observadora.	Per	això	fou	que	ja	al	segle	IX	
algú	digué	el	contrari.	I	aquesta	no	és	una	qüestió	menor.	Ja	els	sofistes	van	dinamitar	
el	 llenguatge,	quan	el	van	rebaixar	a	 la	categoria	de	relatiu,	d’eina,	 traient-lo	del	 lloc	
privilegiat	 que	 els	 mites,	 les	 religions	 i	 els	 sacerdots	 el	 tenien.	 Però	 els	 sofistes,	
inventors	de	tot	l’aparell	de	la	retòrica,	que	demostra	clarament	com	el	llenguatge	és	
una	eina	mental	 i	serveix	per	dir	el	que	vulguis,	qualsevol	cosa,	 i	que	no	pertany	a	 la	
realitat	 física,	 perquè	 no	 neix	 d’ella	 (cap	 arbre	 sap	 que	 es	 diu	 arbre	 ni	 es	 diu	 arbre	
realment,	sinó	que	l’anomenem	els	humans	així),	van	ser,	com	gairebé	tot	menys	Plató	
i	 Aristòtil,	 oblidats.	 Van	 ser	 oblidats	 els	 cínics	 i	 els	 escèptics,	 o	 acusats	 d’impietat	
absoluta.	En	el	món	teològic,	 la	paraula	no	pot	ser	relativa,	sinó	absoluta,	perquè	en	
ella	rau	la	Veritat	Absoluta.		

Així	és	que	aquells	medievals	pensaven	que	hi	havia,	físicament,	una	flor	genèrica	i	un	
home	genèric	en	algun	lloc,	probablement	al	Cel	(platònic).	I	que	si	només	eren	veus,	
també	tenien	pes	físic	(Sant	Anselm).	I	es	posaren	a	discutir.	
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Qüestió	cinquena:	el	nominalisme	

Johannes	Scotus,	l’Eriúgena	o	Erigena18	(810?-877?)	

Irlandès	neoplatònic,	pelagià19,	panteista	i	culturalment	grec.	Visqué	sota	el	mecenatge	
de	Carles	 el	 Calb,	 que	el	 cridà	 a	 París	 el	 834	per	 dur	 l’escola	 de	 la	 cort.	 Situà	 la	 raó	
damunt	la	fe,	i	no	acceptà	l’autoritat	eclesiàstica.	En	un	discurs	sobre	el	lliure	arbitri	o	
la	 predestinació,	 ell	 s’inclinà	 pel	 lliure	 arbitri,	 fent-ho	 amb	 raonaments	 purament	
filosòfics,	 ja	que	sostenia	que	la	filosofia	tenia	tanta	o	més	autoritat	que	la	revelació.	
Creu	que	si	pot	haver-hi	un	conflicte	“cal	preferir	la	raó”.	El	852	i	el	855,	dos	concilis	en	
condemnaren	l’obra.	El	rei	morí	el	877,	i	des	de	llavors	no	se	sabé	res	més	de	Scotus.	

Sosté	que	 la	dialèctica	cal	 fer-la	observant	 la	natura,	car	ella	és	 tot	el	que	és	perquè	
reuneix	el	que	és	i	el	que	no	és.	Déu	és	incognoscible	pels	homes,	pels	àngels	i	per	ell	
mateix,	car	no	és	un	“què”.	Tot	el	que	és	ell	es	veu	a	través	de	les	coses	i	d’allò	creat,	
que	 també	 és	 ell.	 Déu	 no	 té	 nom,	 no	 pot	 tenir	 predicat,	 crea	 del	 no	 res,	 que	 és	 el	
mateix	Déu.	Va	sostenir,	això	sí,	que	els	universals	són	anteriors	als	particulars.		

Com	 que	 va	 ser	 un	 panteista,	 i	 la	 seva	 idea	 de	 la	 creació	 del	 no	 res	 no	 podia	 ser	
acceptada,	 i	 la	 seva	 idea	 de	 la	 Trinitat	 (vella	 discussió	 sobre	 si	 eren	 tres	 persones	
realment	 o	 una,	 i	 si	 eren	 iguals	 o	 no,	 i	 en	 quin	 ordre...),	 semblant	 a	 la	 de	 Plotí,	 no	
mantenia	la	igualtat	de	les	persones,	el	1255	el	Papa	Honori	III	ordenà	cremar	tots	els	
exemplars	 de	 Scotus,	 la	 qual	 cosa	 devia	 portar	 feina,	 perquè	 apart	 de	 la	 traducció	 i	
comentari	del	pseudo-Dionís,	va	escriure	no	menys	de	vuit	llibres,	entre	els	quals	Sobre	
la	divisió	de	 la	natura,	 en	cinc	 llibres,	presentats	 com	un	diàleg	mestre-alumne.	Una	
llegenda	li	atribueix	haver	patit	martiri	a	Anglaterra,	on	havia	fugit.	

Aquesta	 figura,	però,	 restà	pràcticament	aïllada	 com	a	primer	 contestatari,	 tot	 i	 que	
pel	que	fa	als	universals	encara	no	ho	discuteix.		

	

Heiric	d’Auxerre	(841-876)	

Monjo	benedictí,	mestre	de	 l’escola	de	 l’Abadia	de	Saint	Germain	d’Auxerre20	resulta	
també	un	precedent	una	mica	més	clar,	quan	afirma	que	els	universals	no	son	“res”	
(cosa),	 sinó	“nuda	 intellecta”,	coses	purament	pensades,	 i	que	el	que	existeix	no	pot	
ser	més	que	individual.	

	
																																																													
18	Scotus	i	Erigena,	volen	dir	“irlandès”,	per	tant	és	una	redundància,	segons	B.Russell,	ob.	cit.	pàg.117.	
19	De	Pelagi,	un	ciutadà	que	va	viure	a	Roma,	i	no	se’n	té	gairebé	biografia,		que	va	negar	l’existència	del	
pecat	original,	i	va	declarar	que	la	gràcia	no	tenia	cap	paper	en	la	salvació,	sinó	només	el	bon	obrar.	El	
417	l’Església	ho	va	declarar	una	heretgia.	
20	Reportat	per	J	Hirschberger	,	ob.	cit.	,	pàg	339.	
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Després	d’ell	no	tenim		notícia	de	cap	autor	que	trenqui	el	camí	de	la	teologia,	sobretot	
perquè	el	 segle	X	no	hi	ha	autors	 remarcable	en	 res,	 i	hem	d’esperar	al	 segle	XI	per	
trobar-nos	 amb	 un	 petit	 renéixer	 del	 tema,	 i	 sobretot,	 l’aparició	 més	 formal	 de	
l’escolàstica	com	a	disciplina	troncal	del	coneixement	medieval.	

	

Berenguer	de	Tours		(1000-1088)	

Fou	 seguidor	 de	 Scotus,	 car	 creia	 que	 la	 raó	 era	 superior	 a	 l’autoritat.	 Va	 negar	 els	
universals,	 i	 va	defensar	que	només	els	particulars	eren	objecte	de	 coneixement.	Va	
tindre	 una	 important	 polèmica	 sobre	 la	 transsubstanciació	 del	 cos	 i	 la	 sang	 de	 Crist	
durant	l’eucaristia.	Afirmava	que	eren	només	símbols,	mentre	que	l’Església	deia	que	
eren	 realment	el	 cos	 i	 la	 sang	de	 Jesucrist,	 cosa	que	va	convertir	en	dogma	el	1215.				
Les	seves	tesis,	evidentment,	van	ser	condemnades	el	1079.	

	

Roscelin	de	Compiègne	(1050-1122)	

Es	 tenen	 poques	 notícies	 a	 part	 de	 que	 va	 néixer	 a	 Compiègne,	 França,	 i	 que	 es	 va	
haver	d’exiliar	a	Londres	el	1092	per	una	teoria	sobre	la	trinitat	(on	afirmava	que	son	
tres	i	no	un,	i	que	cadascun	té	la	mateixa	potència	i	voluntat),	i	que	també	allí	el	feren	
fora	perquè	va	protestar	per	les	tonsures	dels	fills	dels	clergues	i	va	criticar	la	doctrina	
d’Anselm	de	Canterbury,	de	manera	que	tot	passant	primer	per	Roma	i	Tours,	el	1098	
el	trobem	a	Loches,	on	va	tenir	com	alumne	durant	cinc	anys	a	Pere	Abelard,	i	encara	
que	pensaven	molt	igual,	no	van	acabar	bé.	Finalment	Roscelin	va	esdevenir	canonge	a	
Besançon,	i	l’última	data	coneguda	és	del	1121,	on	encara	discutia	el	tema	de	la	trinitat	
contra	Abelard.	

Malgrat	que	és	molt	confús	saber	exactament	què	va	dir,	perquè	d’ell	només	resta	una	
carta	 a	 Abelard,	 per	 apropiació	 de	 textos	 que	 no	 eren	 seus	 i	 sembla	 que	 ho	 són	 i	
referències	d’altres,	sembla	que	va	arribar	a	dir	que	els	universals	no	són	res,	és	a	dir,	
no	 son	cosa,	 sinó	només	“flatus	vocis”	 (“voces”,	mots).	Els	universals	no	eren	 in	 res,	
sinó	in	voce.	L'universal	es	redueix	a	l'emissió	d'un	so,	en	conformitat	amb	la	definició	
de	 Boeci:	Nihil	 enim	 aliud	 est	 prolatio	 (vocis)	 quam	 aeris	 plectro	 linguae	 percussio.	
L'universal	de	Roscelin	actualment	es	correspon	amb	l'universale	 in	voce,	en	oposició	
amb	l'universale	in	re	i	l'universale	in	intellectu.	Roscelin	diria21	que	“tots	el	noms	de	les	
coses	 que	no	 són	 substàncies	 individuals,	 no	 són,	 en	 efecte,	 res	més	que	noms.	 Per	
tant,	com	que	els	noms	abstractes	no	designen	realitats	distintes	i	representables,	no	
poden	ésser	més	que	productes	o	elements	del	llenguatge,	mots,	sons,	“flatus	vocis”.	

																																																													
21	 Reportat	 per	 Nicolau	 d’Olwer,	 a	Abelard,	 Pere,	 un	 humanista	 del	 segle	 XII,	 Obrador	 Erendum,	 Sta.	
Coloma	de	Queralt,	2015,	pàg.	51.	
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El	nominalisme	de	Roscelin,	pel	que	sabem,	segons	Nicolau	d’Olwer22,	no	formava	pas	
un	sistema:	“simplement	reduïa	a	paraules	tant		els	universals	com	les	parts	d’un	tot”.	
La	 sententia	 vocum,	 de	 Roscelin,	 desapareixerà	 en	 poc	 temps,	 substituïda	 per	 la	
sententia	 nominum,	 o	 nominalisme,	 de	 Pere	 Abelard.	 Mentrestant,	 els	 furibunds	
realistes,	declaraven	que	“l’individu	esdevé	un	simple	accident”23.	

L’afirmació	de	que	tot	és	individual,	el	va	portar	al	“triteisme”,	ja	que	no	era	possible	
que	 tres	 fossin	 un,	 sinó	 que,	 per	 Roscelin,	 eren	 tres.	 Aquesta,	 per	 tant,	 era	 una	
polèmica	derivada	de	la	primera.		

	

Pere	Abelard	(1079-1142)	

Pierre	Abélard,		Petrus	Abelardus	(Ar	Palez,	Bretanya,	1079	-	Abadia	de	Cluny,	Châlons	
sur	 Saone,	Borgonya,	1142)	era	bretó.	 Fou	 un	 personatge	 fonamental	 de	l'edat	
mitjana,	i	se	l'ha	arribat	a	considerar	un	dels	precursors	de	la	Reforma	protestant,	pel	
seu	comentari	a	l'obra	de	sant	Pau.	La	seva	història	d'amor	amb	Heloïsa	ha	esdevingut	
llegendària.	 Pere	 Abelard	 pertanyia	 a	 una	 família	 benestant,	 i	 estudià	 dialèctica	 i	
retòrica	 amb		Guillem	 de	 Champeaux	 i	 teologia	 amb	Anselm	 de	 Laon.	 També	 fou	
professor	 seu	 el	nominalista	Roscelin	 de	 Compiègne.	 De	 molt	 jove,	 fundà	 diverses	
escoles	 i	 adquirí	 una	 gran	 fama	 com	 a	 teòleg	 i	 filòsof.	 Instal·lat	 a	París,	 mentre	
ensenyava	a	la	catedral	de	Nôtre	Dame,	s'enamorà	d'Heloïsa	i	fugí	amb	ella;	però	fou	
castrat	 per	 ordre	 de	 l'oncle	 de	 la	 seva	 amant,	 Fulbert,	 canonge	 de	 la	 seu	 de	 París.	
Aleshores,	 es	 va	 fer	 religiós	 i	 continuà	 ensenyant	filosofia	i	teologia,	 de	monestir	 en	
monestir,	 fins	a	 la	seva	mort.	D'aquesta	època	daten	 les	cèlebres	cartes	d'amor	amb	
Heloïsa,	que	han	tingut	fortuna	literària	i	han	estat	molt	traduïdes.	

Amb	Sic	 et	 non	(1122),	 inaugurà	 un	 mètode	 característic	 de	 l'escolàstica:	 la	
contraposició	d'autoritats	prèvia	a	la	reflexió	pròpia.	Tendia	a	veure	en	el	cristianisme	
una	 veritat	 que	enclou	 totes	 les	 altres.	 Fou	molt	 combatut	per	Bernat	de	Claravall,	 i	
algunes	de	 les	 seves	 tesis	 foren	condemnades	en	els	 concilis	de	Soissons	 (1121)	 i	de	
Sens	(1140).	

Aparegué	 al	 final	 del	 segle	 XI	 “una	nova	manera	d’ensenyar	 la	 lògica	 que	defensava	
una	interpretació	dels	universals	 in	voce,	dient	que	Aristòtil	 i	Porfiri	no	havien	tractat	
les	coses,	sinó	la	manera	de	parlar-ne,	talment	que	la	nova	lògica	semblava	una	mena	
de	gramàtica.”24	Aquests	foren	titllats	de	sofistes	 i	d’heretges	dialèctics,	car	cercaven	
novetats	com	els	atenesos,	en	comptes	d’exposar	rectament	la	doctrina	de	Boeci	i	els	
antics,	és	a	dir,	que	tota	abstracció	copsava	un	objecte	realment.	Però	aquests	herètics	

																																																													
22	Ob.	cit.,	pàg	55.	
23	Ob.	cit.,	pàg	58.	
24	Ob.	cit.	pàg		46.	
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van	 començar	 a	 dir	 que	 no	 admetien	 altre	 realitat	 que	 la	 individual.	 Abelard	 fou	 el	
capdavanter.	

Abelard	 es	 converteix	 en	 mestre	 en	 teologia	 només	 basant-se	 en	 la	 seva	 autoritat	
intel·lectual,	la	seva	dialèctica	i	capacitat	literària,	la	qual	cosa	és	una	completa	novetat	
per	a	l’època.	Ell	treballa	en	l’aplicació	de	l’exercici	lògic,	teològicament	neutre.	Sosté	
que	 l’única	realitat	realment	existent	és	 l’individu,	 i	que	els	gèneres	 i	 les	espècies	no	
son	 “res	 d’existent”,	 o	 sigui,	 no	 són	 cosa:	 “El	 nom,	 la	 paraula	 (vox,	 nomen,	 sermo),	
quan	és	universal,	no	ho	és	com	a	so	proferit,	 sinó	com	a	signe	 (signum).	 La	cosa	és	
individual,	 el	 signe	 pot	 ser	 individual	 o	 universal	 (...).	 Per	 tant,	 Abelard	 surt	 del	
problema	de	la	res		per	entrar	en	el	de	la	significatio.	La	paraula	és	significativa,	no	pas	
perquè	posseeixi	un	sentit,	tal	com	la	substància	suporta	un	accident,	sinó	perquè	qui	
la	profereix,	en	emetre	el	so,	entén	què	és	allò	de	què	parla”.	

En	el	fons	sembla	que	Abelard	patia	d’un	cert	escepticisme	metafísic25	i	presenta	una	
bateria	d’afirmacions	que	suposen	un	xoc	amb	la	tradició,	la	qual	afirmava	que	la	idea	
general	és	exacta	i	el	fonament	de	tot,	per	Plató	i	Sant	Agustí,	i	també	per	Aristòtil	i	per	
Boeci,	de	manera	que	els	medievals	posen	l’universal	en	les	coses	mateixes,	car	Plató	
havia	admès	universals	amb	existència	anterior	a	les	coses.	Sant	Tomàs	creu	que	llegim	
en	la	realitat,	a	la	nostra	manera,	el	text	objectiu.	En	canvi,	Abelard	parla	com	un	lògic,	
tot	i	que	no	pas	com	ho	faran	al	segle	XIV,	ni	més	tard	els	subjectivistes	moderns.	Ell	no	
racionalitza	 la	 fe.	Però	afirma	que	el	que	és	 real	 és	 individual,	 que	 la	 ciència	és	dels	
singulars,	 que	 els	 universals	 són	 opinions	 (imagines	 confusae),	 que	 en	 qualsevol	 cas	
aquest	saber	només	el	té	Déu,	i	l’home	depèn	del	fora,	tot	i	que	no	és	la	naturalesa	la	
que	 ens	 parla,	 sinó	 que	 som	 nosaltres	 qui	 parlem	 a	 la	 naturalesa,	 i	 ho	 fem	
subjectivament,	cadascú	a	la	seva	manera.	

Feia	 poc	 que	 Anselm	 de	 Canterbury	 (1033-119)	 havia	 llençat	 el	 seu	 argument	
ontològic,	 basat	 completament	 en	 la	 identitat	 de	 la	 paraula	 amb	 la	 cosa,	 ja	 que	
sostenia	que	si	una	cosa	la	podem	pensar	és	que	existeix,	i	si	podem	pensar	a	Déu,	és	
que	 existeix,	 i	 que	 si	 no	 podem	 pensar	 res	més	 gran	 que	 Déu,	 és	 que	 el	 més	 gran	
existent	és	Déu	(id	quod	maius	non	cogitari	non	potest).	I	Anselm	creia	que	l’essència	
de	déu	pertanyia	a	l’existir,	i	de	totes	maneres	és	el	primer	que	vol	demostrar	amb	la	
raó	allò	en	què	creu	per	 la	 fe.	Però	és	clar,	ho	 té	difícil,	 car	per	ell	 (i	per	Boeci	 i	per	
Agustí)	en	Déu	coincideixen	essència,	existència,	pensar	 i	ser,	 i	en	canvi,	per	Abelard,	
sense	discutir	mai	 la	doctrina	de	la	fe,	els	noms	només	són	signes,	res	real,	elements	
mentals,	i	aquesta	simple	afirmació,	avui	totalment	comuna	i	demostrada,	és	la	cunya	
que	ha	de	partir	el	tronc	escolàstic	i	teològic.	Si	tot	és	individual,	Plató	i	Déu	han	mort,	
podríem	 dir.	 En	 canvi,	 Descartes	 feu	 servir	 l’argument,	 i	 Leibniz	 cregué	 que	 podia	
servir,	 car	 la	 idea	 de	 fons	 és	 que	 “allò	 que	 pot	 ésser	 i	 ha	 d’ésser,	 és”	 (principi	 de	
Bradley).	Hi	ha	quelcom	en	què	puguem	pensar	 i	que	pel	sol	 fet	de	poder-ho	pensar	
																																																													
25	J.Hirschberger,	ob.	cit.	pàg.	340.	
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resulta	demostrat	que	existeix	fora	del	nostre	pensament?	Si	la	resposta	és	si,	és	que	
hi	ha	un	pont	entre	pensament	i	coses.	Si	la	resposta	és	no,	és	que	no	hi	ha	cap	pont	
entre	pensament	i		coses.		

Els	 escolàstics,	 en	 general,	 creien	que	 si	 i,	 tal	 com	diu	 Sant	Anselm,	 “crec	per	 tal	 de	
poder	comprendre”,	de	manera	que	la	raó	està	subordinada	a	la	fe,	i	els	noms	són	les	
coses,	i	Déu	ha	fet	totes	les	coses,	i	els	noms	i	tot.	El	nominalisme	atacà	tot	això:	no	hi	
ha	pont.	

Ex-cursus:		I	encara	més:	és	que	en	un	humà	no	coincideixen	essència	(si	això	existeix),	
existència,	pensar	i	ser?	No	ho	diu	Parmènides,	això,	que	el	ser	i	el	pensar	són	una	sola	
cosa?	De	vegades	cal	adonar-se	que	estem	dient	el	mateix,	però	que	només	el	salt	al	
més	 enllà	 va	 tòrcer	 l’evidència.	 Abelard	 no	 va	 anar	 tan	 lluny,	 però	 ho	 va	 iniciar	
clarament.	

Què	era	allò	universal,	ho	va	solucionar	referint-se	a	 les	semblances,	 i	que	tot	plegat	
només	ho	sap	Déu,	però	que	els	universals	estan	in	intellecto	solo	et	nudo	et	puro,	cosa	
de	la	ment,	no	pas	real,	i	que	tot	és	singular	i	individual	en	el	real.	Pel	seu	moment,	va	
anar	molt	lluny.	Guillem	de	Champeux	(1070-1121),	el	seu	enemic,	va	haver	d’admetre	
que	efectivament	tota	cosa	singular	és	quelcom	propi.	Segons	Bertrand	Russell26	”les	
anàlisis	modernes	del	 problema	dels	universals	no	han	anat	 gaire	més	enllà”,	 car	 ell	
veu	que	el	punt	de	semblança	entre	dues	coses	no	és	una	altra	cosa,	 i	que	aquest	és	
l’error	del	realisme.	

Molt	 interesant	 també	 és	 l’obra	 ètica	 d’Abelard,	 on	 distingeix	 entre	 ètica	 pagana	 i	
moral	 teològica.	 També	 fou	 músic,	 i	 tingué	 una	 biografia	 amorosa	 i	 mística	 amb	
Heloïsa	(1101-1164)	de	gran	calat,	però	aquests	són	aspectes	que	en	la	nostra	recerca	
són	clarament	laterals.	

	

Segles	XII	i	XIII	

Passem	de	 les	 escoles	 a	 les	universitats,	 a	 un	augment	de	 l’activitat	 científica	de	 les	
ordres	religioses,	a	l’augment	del	coneixement	d’Aristòtil,	el	qual	arriba	a	través	de	les	
traduccions	d’àrabs	i	jueus,	tenint	en	conte	que	des	del	1150	es	comença	a	traduir	del	
grec,	directament,	tota	l’obra	d’Aristòtil,	 i	fins	ben	entrat	el	segle	XIII.	Aristòtil	primer	
fou	 mig	 prohibit	 (1231,	 1245,	 1269),	 però	 ja	 el	 1336	 era	 exigit	 per	 poder	 entrar	 a	
estudiar	arts27.	

S’inicia,	 per	 tant,	 una	 pugna	 entre	 l’ortodòxia	 escolàstica	 i	 unes	 certes	 necessitats	
científiques,	d’observació	del	real.	En	això	els	anglesos	foren	també	capdavanters.	Cal	
																																																													
26	Ob.	cit,	pàg	159.	
27	J.	Hirschberger,	ob.	cit.,	pàg.	354-356.	
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destacar	Roger	Bacon	 (1214-1292),	de	 l’escola	d’Oxford,	 el	qual	opinà	que	 la	 ciència	
hauria	 de	 posar-se	 a	 servir	 la	 vida	 pràctica,	 i	 no	 pas	 aristotèlicament,	 sinó	 amb	
l’experimentació.	 Bacon	 no	 va	 respectar	 l’auctoritas,	 va	 atacar	 els	 prejudicis	 i	 la	
ocultació	de	la	pròpia	ignorància,	tema	molt	debatut	ja	que	l’escolàstica	va	tindre	com	
a	problema	el	molt	parlar	per	no	dir	res.	Es	va	dedicar	a	imaginar	artefactes	mecànics	
per	 anar	 pels	 rius	 i	 els	mars,	 de	manera	 que	 l’empirisme	 va	 treure	 el	 cap	 en	 forma	
d’aparells	mecànics.		Fou	un	crític	sistemàtic	dels	autors	contemporanis,	i	creia	que	la	
ignorància	tenia	quatre	plagues:	a)	una	autoritat	pervertida	i	incapaç;	b)	el	costum;	c)	
la	multitud	 ignorant;	 d)	 la	 falsa	 saviesa28.	 Creu	 que	 és	 erroni	 basar	 la	 saviesa	 en	 els	
antics.	Les	escriptures	són	perfectes,	però	res	ens	impedeix	cercar	coneixement	a	fora.	
Qualifica	 d’infantil	 la	 doctrina	 dels	 universals	 de	 Plató,	 i	 alhora	 creia	 en	 la	 màgia	 i	
l’astrologia,	 prohibides.	 Ara	 bé,	 fou	 agustinià:	 “Déu	 és	 l’intel·lecte,	 el	 que	 en	 tot	
coneixement	nostre	actua	en	la	nostra	ànima”.	Al	final,	fou	engarjolat	durant	catorze	
anys,	i	morí	poc	després.	

Ve	una	època	aristotèlica,	en	què	el	tema	dels	universals,	però,	no	variarà	en	el	sentit	
realista,	no	pas	nominalista.	Albert	Magne	(1200-1280),	alemany	de	Baviera,	culmina	
l’entrada	 d’Aristòtil	 a	 l’Edat	Mitjana,	 però	 pel	 que	 fa	 als	 universals	 és	 platònic:	 allò	
individual	 és	 una	 concreció	 de	 l’essència	 específica,	 un	 universal	 in	 re.	 El	 mateix	
pensarà	 Sant	 Tomàs	 d’Aquino	 (1225-1274),	 fill	 del	 comte	 d’Aquino,	 napolità.	 De	
caràcter	 racionalista,	 i	 no	 pas	 gaire,	 o	 gens,	 místic,	 feu	 triomfar	 Aristòtil,	 ja	 que	 el	
motor	immòbil	del	macedoni	és	Déu,	el	motor	no	mogut,	la	causa	primera	-que	nega,	
per	 tant,	 la	 successió	 regressiva	 infinita,	 el	 gran	 problema	 dels	 causalistes,	 que	 els	
porta	inexorablement	a	una	causa	primera-,	font	última	de	tota	necessitat,	font	de	la	
perfecció	que	veiem	al	món,	ésser	en	el	qual	essència	i	existència	són	idèntiques,	ésser	
que	es	comprèn	a	si	mateix,	que	és	la	veritat,	causa	de	les	coses	singulars.	La	felicitat	
resideix	 en	 la	 contemplació	 de	 Déu,	 i	 tenint	 en	 compte	 que	 l’ànima	 és	 immortal,	 a	
l’altra	 vida	podrem	veure	 i	 sentir	 a	Déu.	Tot	plegat	en	dues	obres,	 la	Summa	contra	
gentiles	 i	 la	Summa	theologiae,	on	res	de	la	revelació	és	contrari	a	 la	raó,	per	 la	qual	
cosa	 totes	 les	 coses	 de	 la	 raó	 que	 es	 dedica	 a	 explorar	 en	 els	 llibres	 I,	 II	 i	 III	 de	 la	
Summa	 Theologiae,	 acaben	 sent	 paper	 mullat,	 veritable	 escolàstica	 del	 no	 dir	 res,	
perquè	el	partit	 ja	està	arreglat	d’entrada	al	volum	quatre,	on	explica	 les	coses	de	 la	
fe29.	Segons	Bertrand	Russell,	en	realitat	és	un	sistematitzador.	No	sembla	que	tingui	
un	veritable	esperit	filosòfic,	car	no	té	el	propòsit	d’argumentar	sense	tenir	en	compte	
on	du,	amb	afany	d’investigar.	Cerca	la	raó	on	pot	trobar-la	de	manera	discutible,	si	no	
empra	 la	Revelació,	 i	 sempre	a	 favor	de	 la	doctrina.	Sembla,	 realment,	un	discurs	de	
defensa.	 Russell	 afirma:	 Sant	 Tomàs,	 contra	 la	 seva	 intenció,	 prepara	 el	 retorn	 del	
somni	 platònic	 a	 l’observació	 científica”30.	 El	 fet	 és	 que	 tot	 el	 treball	 de	 Tomàs	

																																																													
28	Russell,	Bertrand,	ob.	cit.	pàg.	189	
29	Russell,	Bertrand,	ob.	cit.,	pàg.	185.	
30	Russell,	Bertrand,	ob.	cit.	pàg	204.	
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D’Aquino	per	 fer	entrar	Aristòtil	dins	 la	 fe,	en	contra,	això	si,	d’Averroes,	el	principal	
aristotèlic	àrab31,	 i	d’un	 racionalisme	naturalista	que	s’estava	 imposant,	 i	pel	 fet	que	
l’Església	ja	tenia	clares	algunes	qüestions	d’Aristòtil	que	quedaven	fora	de	la	fe,	com	
l’intel·lecte	 comú	 a	 tota	 la	 humanitat,	 l’eternitat	 de	 la	 matèria,	 l’existència	
d’intermediaris	entre	Déu	i	 l’home,	etc,	doncs	tot	 i	Aquino,	hi	va	haver	un	moviment	
contra	 Aristòtil	 que	 portà,	 fins	 i	 tot,	 ja	 mort	 Tomàs	 d’Aquino,	 a	 fer	 una	 llista	 de	
proposicions	 condemnades	 incloses	 algunes	 de	 les	 que	 ell	 havia	 ensenyat.	 Però	 el	
divorci	entre	fe	i	ciència,	la	doble	veritat,	no	podia	seguir	indefinidament,	i	finalment	la	
cristianització	d’Aristòtil	es	va	acceptar,	 i	 sense	el	 treball	del	napolità	això	no	hagués	
succeït,	al	menys	en	aquell	moment.	I	Aristòtil	no	és	Plató.	A	partir	del	final	del	segle	
XIII,	molts	van	poder		trobar	en	ell	el	fonament	científic	i	material		que	la	fe	els	negava.	
És	a	dir,	que	per	una	part	Aristòtil	fou	legitimat	per	St.	Tomàs,	i	això	obria	la	teologia,	
però	per	 l’altra	 l’Església	posà	 l’obra	d’Aquino	com	a	topall,	volent	dir,	 fins	aquí	hem	
arribat.	I	per	això	l’elevà	per	sobre	de	les	altres32.	

Però	aviat	els	experiments	van	començar	a	desautoritzar	a	Aristòtil.	A	favor	hi	hauran	
els	escolàstics	 franciscans,	de	 l’ordre	que	fundà	Francesc	d’Assis	 (1181-1226),	el	qual	
Inocenci	II,	papa,	el	protegí	més	per	qüestió	d’imatge	que	no	pas	per	ortodòxia.	Aquí	
sorgeix	la	nòmina,	a	l’escola	de	París,	dels	franciscans:	Robert	Grosseteste	(1175-1253)	
i	 el	 seu	 deixeble	 Roger	 Bacon	 (1214-1292),	 tots	 dos	 experimentalistes,	 Duns	 Scoto	
(1270-1308),	 Guillem	 d’Ockham	 (1290/1300?-1349/1350?),	 San	 Bonaventura	 (1221-
1274)	 i	 Mateu	 d’Aquasparts	 (1235-1302).	 Els	 dos	 últims	 foren	 ortodoxes,	 tots	 dos	
agustinians,	 però	 mentre	 el	 primer	 fou	 platònic,	 el	 segon	 fou	 aristotèlic.	 De	 Roger	
Bacon	ja	n’hem	parlat.		

El	 treball	 de	 desautorització	 d’Aristòtil	 va	 provocar	 visions	 i	 hipòtesis	 alternatives.	
Nicolàs	d’Oresme	no	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.	

Duns	Scoto,	Doctor	Subtilis,	no	sabem	si	escocès	o	fill	de	l’Úlster,	morí	jove,	als	42	anys,	
però	escrigué	molt.	Fou,	en	certa	manera,	 contrari	a	Tomàs	d’Aquino,	però	no	molt.	
Agustinià,	 fou	més	platònic	que	no	aristotèlic.	Seguint	a	Avicenna,	creu	que	 l’objecte	
de	la	metafísica	no	és	Déu,	sinó	el	ser	com	a	tal33.	Pensa	que	per	la	pura	comprensió	no	
podem	saber	res,	tot	i	que	es	preocupa	per	l’evidència,	allò	que	pot	ser	conegut	sense	
proves.	Els	dogmes	de	fe,	diu,	no	es	poden	comprendre	amb	la	raó.	El	món	natural	es	
coneix	per	allò	sensible,	i	només	permet	judicis	de	fet.	La	resta	és	fe,	revelació	divina.	

																																																													
31	 Averrois	 (Ibn	 Rushd),	 1126-1198,	 Còrdova,	 metge	 del	 califa,	 reverencià	 Aristòtil,	 i	 cregué	 que	
l’existència	de	Déu	pot	ser	demostrada	per	la	raó,	que	l’ànima	no	és	immortal	però	que	l’intel·lecte,	el	
nous,	 si.	 Fou	 traduït	al	 segle	XIII,	 i	 fou	molt	 important	pels	 cristians.	De	 totes	maneres	 fou	acusat	per	
creure	que	la	veritat	pot	ser	atesa	per	la	raó,	i	li	cremaren	tots	els	llibres	de	lògica	i	metafísica.	
32	Tarnas,	Richard,	La	pasión	de	la	mente	occidental,	Atalanta,	Vilaür,	Girona,	2012(1991),	ppp.248-250.	
33	Hirschberger,	J.	ob.	cit.	,	pàg.428.	
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És	un	realista	moderat,	però	s’enfronta	al	valor	dels	universals,	li	preocupa	el	principi	
d’individuació,	allò	que	fa	que	una	cosa	no	sigui	idèntica	a	l’altra	(és	a	dir,	el	problema	
que	 arriba	 fins	 avui,	 fins	 a	 la	 física	 de	 les	 partícules):	 el	 coneixement	 del	 singular,	
afirma,	és	allò	més	perfecte.	Els	universals	neixen	de	 la	naturalesa	comú,	 i	 serveixen	
per	operar	científicament.	Però	Duns	els	allunya	del	determinisme	i	de	les	emanacions	
necessàries	de	la	Primera	Causa,	doncs	cada	cosa	té	la	seva	pròpia	“estitat”	(haeccitas,	
de	 haec,	 “això”34),	 la	 qual	 cosa	 estimulava	 l’observació	 i	 experimentació	 amb	 els	
individuals,	veure	com	anava	la	impredictible	creació	de	Déu.		Duns	Scoto,	com	podem	
veure,	fou	una	mica	irresolut,	i	el	que	fa	és	accentuar	el	valor	de	la	subjectivitat,	i	posa	
en	valor	la	relació	entre	sentit	i	intel·lecte.	No	s’atreveix	a	més.		

Duns	 Scoto	 resulta	 ser	 un	 pas,	 no	 en	 la	 direcció	 de	 Bacon,	 resoludament	
experimentalista,	sinó	en	 la	direcció	escolàstica,	aquella	que	 la	raó	vol	fonamentar	 la	
fe,	 i	 es	 troba	 desmuntant-la.	 El	 primer	 i	 gran	mecànic	 de	 la	 bastida	 escolàstica,	 que	
tampoc	la	negarà,	serà	Guillem	d’Ockham.		

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	 fent,	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”35	 Per	 això	 el	
Renaixement	ataca	Aristòtil,	car	era	el	gran	filòsof	dels	tomistes.	Heimsoeth	afirma:	“El	
platonismo	 del	 Renacimiento	 tiene	 sobretodo	 este	 sentido.	 Pico	 de	 la	 Mirandola	 y	
Marsilio	 Ficino	 no	 caen	 en	 modo	 alguno	 fuera	 de	 las	 líneas	 en	 que	 evoluciona	 la	
metafísica	 cristiana”36	 Descartes	 i	 Leibniz,	 en	 canvi,	 miraran	 de	 desfer-se	 més	 de	
l’Antiguitat	 que	 no	 pas	 dels	 seus	 antecedents	 medievals.	 El	 platonisme	 del	
Renaixement	només	resulta	ser	un	altre	gir	dins	del	mateix	tema.	I	els	filòsofs	moderns	
seguiran	fent	metafísica	cristiana.	Alguns,	però,	van	iniciar	una	sendera	que	els	en	va	
allunyar	molt.	

	

																																																													
34	Tarnas,	Richard,	ob.	cit,	pàg	261.	
35	Heimsoeth,	Heinz,	ob.	cit,	pàg.21.		
36	Íbid,	pàg,	21	



EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA												 	 	 	 						J.	Jubert	Gruart/	JMa	Uyà	

	

	
	

651	

Guillem	d’Ockham	(1290/1300?-1349/1350?)37	

																																								“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,	438	

	

Frare	 franciscà,	 defensor	 de	 la	 pobresa	 i,	 per	 tant,	 antipapista	 (fastuositat).	 Nega	 la	
infal·libilitat	del	papa.	Defensa	el	dret	del	rei	a	imposar	impostos	a	l’Església.	No	admet	
interferències	 de	 l’Església	 en	 la	 llibertat	 individual	 de	 pensar	 i	 actuar.	 Defensa,	 en	
definitiva,	una	separació	absoluta	entre	l’Estat	i	l’Església.	

Mentre	Duns	Scoto	nomena	 l’experiència	com	a	causa	del	coneixement,	però	que	és	
l’enteniment	 l’única	 causa	 eficient	 (intellectus	 agens)	 perquè	 l’experiència	 no	 és	 res	
més	que	una	mera	causa	material,	Ockham,	l’escolàstic	preferit	per	Luter,	farà	el	pas,	
autèntic	salt,	cap	a	la	idea	que	l’experiència	sensible	es	constitueix	ara	com	a	autèntica	
causa.		Que	no	hi	ha,	com	diuen	Scoto	i	Sant	Tomàs,	natura	communis,	amb	Déu.	

Però	 abans	 cal	 constatar	 com	 la	 visió	 absoluta	 de	 l’escolàstica	 més	 realista,	 tant	
aquella	 dialèctica,	 que	 identifica	 Déu	 i	 matèria	 (Nicolàs	 de	 Cusa)	 com	 aquella	 més	
mística,	 que	 identifica	 	 Déu	 i	 ser	 (Mestre	 Eckhart),	 entra	 en	 un	 anatema,	 que	 és	 el	
panteisme;	però	una	cosa	porta	a	 l’altra.	La	matèria	és	corrupta,	és	un	dèficit,	és	un	
problema,	però	alhora	és	Déu	mateix,	car	si	no	ho	fos,	no	hi	hauria	connexió,	 i	sense	
connexió,	com	s’explica	la	doctrina,	la	fe,	la	revelació?	Per	tant,	hi	ha	d’haver	connexió,	
i	 creació.	 I	 el	 Renaixement,	 instal·lat	 en	 un	 nou	 platonisme,	 torna	 a	 trobar-se	 el	
problema,	quan	Giordano	Bruno	afirma	que	la	matèria	és	una	força	divina39,	i	tothom	
concep	cada	cop	més	la	Natura	com	pures	forces	físiques,	en	una	imatge	cada	cop	més	
causal.	Què	pot	dir,	en	aquesta	direcció,	la	fe,	si	tanmateix	tot	és	Déu?	Eckhart	diu	que	
allò	que	crea	Déu	“és	en	si	mateix”,	“Déu	és	un	riu	que	sorgeix	de	sí	mateix”.	L’Ú	de	
Plotí	reapareix	en	el	místic	alemany:	“En	Déu	no	hi	ha	no”.	Déu	no	és	allò	contrari	al	
món,	sinó	l’unitat	de	contraris	del	món.	I	arriba	quasi	al	panteisme:	“Jo	sóc	la	causa	de	
que	Déu	existeixi”,	declaració	que	es	pot	llegir	a	la	moderna,	psicològicament,	i	no	vol	
dir	en	absolut	el	que	Eckhart	volia	dir.	Però	no,	per	ells	el	Món	 i	Déu	són	el	mateix.	
Llavors,	si	tot	és	déu,	també	ho	és	la	violència?	Etc.		

Amb	Nicolàs	de	Cusa	i	el	Mestre	Eckhart	s’obre	una	línia	panteista	i	espiritualista	de	la	
filosofia	 alemanya:	 Fichte,	 Schelling,	 Hegel...	 Però	 no	 seran	 els	 alemanys,	 ni	 els	
francesos,	 qui	 dictaran	 el	 tempo	 real	 del	 coneixement	metafísic.	 Ja	 es	 veu	 que	 una	
filosofia	 lligada	a	 la	teologia	no	pot	acabar	bé,	perquè	són	maneres	antinòmiques.	El	

																																																													
37	Normalment	es	creu	que	escocès,	però	hi	ha	qui	afirma	que	va	néixer	al	sud	de	Londres.	Uns	diuen	de	
Surrey,	altres	de	Yorkshire	(Hirschberger,	J.	ob.	cit,	pàg	444,	i	Russell,	Bertrand,	ob.	cit.,	pàg.	197).	
38	Ockham,	Guillem,	Antología	filosòfica,	Ed.	62,	Barcelona	2003,	pàg.	126.	
39	Íbid,	pàg	52.	
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llarguíssim	 esforç	 dels	 crististes,	 primer,	 i	 els	 cristians,	 després,	 per	 conceptualitzar	
raonadament	l’Escriptura	i	el	Dogma,	no	tenia,	vist	d’ara,	cap	sentit.	I	tots	aquells	que	
continuaran	amb	l’esforç	fins	gairebé	el	segle	XIX	ensopegaran,	com	ensopega	Kant	en	
allò	que	vol	fer,	malgrat	que	per	fer-ho,	troba	nous	camins	necessaris,	que	no	eren	els	
que	ell	volia.	

“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.	 (...)	 Ya	 en	
realidad,	 en	 el	 círculo	 de	 los	 discípulos	 de	 Guillermo	 de	 Occam	 es	 donde	 se	 han	
establecido	 las	 bases	 de	 lo	 que	 desde	 Galileo	 y	 Descartes	 define	 esencialmente	 la	
imagen	de	la	naturaleza	en	la	Edad	Moderna”40	

Ockham	arriba	a	dir	que	el	regressus	infinitum	no	és	inconcebible41.	Divideix	l’ànima	en	
pensant	 i	 sensitiva,	 i	aquesta	unida	al	cos.	No	arriba	a	 formular	 la	consciència	com	a	
característica	 de	 la	 unitat	 psíquica,	 però	 si	 abans	 les	 coses	 quedaven	 impreses	 en	
l’ànima,	 ara	 només	 són	 signes,	 un	 mer	 valor	 simbòlic.	 D’aquí	 a	 separar	 totalment	
l’interior	de	l’exterior	hi	ha	un	pas.	L’espiritualisme	nominalista	de	Berkeley	el	farà.	Diu	
Heimsoeth:	“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”.		

El	món	estàtic,	substancial,	d’Aristòtil,	cau.	El	que	ve	a	partir	d’ara,	serà	tot	moviment.	
La	matèria	és	obra	de	Déu,	però	està	en	moviment,	 i	 tot	moviment	pot	tenir	una	 llei	
mecànica.	Ens	tornem	a	veure	abocats	al	panteisme,	car	la	naturalesa	és	Déu.	Per	sant	
Agustí	la	naturalesa	estava	acabada.	Per	Kant,	tot	sempre	serà	nou,	res	està	acabat.		

Duns	 Scoto	 encara	 creia	 que	 els	 universals	 existien,	 que	 són	ante	 rem,	 abans	 de	 les	
coses.	 Però	 en	 canvi	 diu	 que	 la	 natura	 culmina	 en	 l’individu,	 i	 la	 diferència	 de	 cada	
individu	ve	de	dalt,	de	manera	que	formes	universals	i	individuals	estan	parelles,	i	són	
obra	de	Déu.	I	cada	ànima	és	una	substància.	

I	aquí	es	on	ve	la	renovació	del	nominalisme,	quan	diuen:	“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.	El	canvi	que	va	fer	Aristòtil	passant	la	segona	substància	
																																																													
40	Íbid,	pàg.	41.	
41	Íbid,	pàg.	77.	
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(universal)	 a	 ocupar	 el	 lloc	 davant	 la	 primera	 substància	 (allò	 individual),	 va	 fer	 que	
durant	segles	 la	matèria	fos	menys	que	 l’abstracció,	 i	a	això	hi	convidà	el	platonisme	
imperant.	Guillem	d’Ockham	fa	triomfar	el	vertader	individualisme:				

																									“omnis	res	positiva	extra	animam	eo	ipso	est	singularis”42	

Ara	 bé,	 Duns	 Scoto	 ja	 formula	 el	 primer	 problema	 d’aquesta	 visió:	 qui	 nega	 allò	
universal,	 i	 només	 deixa	 allò	 individual,	 està	 condemnat	 a	 l’escepticisme.	 No	 es	 pot	
prescindir	mai	d’allò	universal	com	a	factor	ontològic	essencial,	fins	i	tot	en	l’estructura	
d’allò	individual.	Ell	seguirà	abrogant	per	allò	individual	en	tant	que	obra	de	Déu.	Però	
l’avís	als	occamistes	és	sever,	gairebé	una	maledicció.	Hume	la	complirà.	

Estem	 en	 una	 cruïlla	 formidable.	 Duns	 Scoto	 té	 raó.	 Però	 la	 partida	 la	 guanyarà	
l’individualisme	en	contra	dels	universals.	Leibnitz	veurà	en	els	nominalistes	el	punt	de	
partida	de	totes	les	reformes	de	la	filosofia	moderna.	Ara	bé,	veient	en	què	va	acabar	
la	 seva	 mònada	 on	 hi	 ha	 tot	 l’univers,	 potser	 més	 valia	 que	 haguessin	 guanyat	 els	
universals,	perquè	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.	

Segons	Ockham,	 tenim	una	mirada	 sensitiva	 i	 intuïtiva	 cap	 al	món	extern,	 i	 per	 dins	
tenim	 una	 intuïció	 espiritual	 i	 reflexiva.	 Els	 universals	 i	 els	 judicis	 els	 fem	 per	
abstracció,	i	no	existeixen	ni	ante	rem	ni		in	re,	car	és	cosa	de	la	ment,	no	una	realitat	
ontològica	sensible.	Es	troba	a	l’ànima.	El	què?	Un	“signe”	(signum),	una	ficció,	amb	el	
que	anomenem	la	cosa	significada.43	Només	Déu	veu	la	“intrínseca	natura”.	Nosaltres	
només	tenim	noms.	No	tenim	l’intellectus	agents	de	Scoto,	o	el	noos	aristotèlic.	

Només	tenim	noms.	D’on	ve	això,	en	Ockham?	En	aquell	moment,	teologia	i	gramàtica	
anaven	 plegades,	 i	 la	 lògica	 exigia	 argumentar	 els	 textos	 sagrats.	 Però	 la	 gramàtica	
només	exigia	parlar	dels	mots,	del	seu	funcionament	a	dins	del	llenguatge	(Instituttio,	
de	Priscià,	 i	 l’Ars	grammatica,	de	Donat,	eren	els	manuals).	Ara	bé,	hi	havia	qui	creia	
que	 les	estructures	 lingüístiques	 revelaven	 les	estructures	ontològiques	de	 la	 realitat	
(modi	 significandi),	 que	 era	 la	 lògica	 modista,	 i	 hi	 havia	 per	 a	 qui	 els	 mots	 no	
reflecteixen	 la	 realitat,	 només	 lingüísticament,	 lògica	 terminista.	 Ockham	 separa	 la	
lògica	de	la	gramàtica,	que	és	subsidiària.	Diferencia	entre	mots	lèxics	(categoremàtics)	
i	 mots	 gramaticals	 (sincategoremàtics),	 i	 entre	 els	 primers,	 els	 absoluts,	 denotatius,	
blanc,	 i	 els	 connotatius,	 allò	 blanc,	 però	 els	 noms	 absoluts	 no	 tenen	 realitat,	
ontològicament	no	existeixen44.	

																																																													
42	Íbid,	pàg.	184.	
43	Per	Ferdinand	de	Saussure,	Curs	de	Lingüística	General,	1915,	i	la	teoria	moderna	del	signe	lingüístic.	
44	Ockham,	Guillem,	Antologia	filosòfica,	edició	de	Josep	Batalla,	Ed.	62,	Barcelona	2003,	pàg	15	a	22.	
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Diu	Hirschberger:	 	“Frente	a	él,	podría	pasar	Escoto	por	conservador	y	antiguo.	En	el	
escepticismo	 de	 muchos	 nominalistas	 (...)	 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	línea,	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”45.	

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

	Aquí	entra	Hume,	però	també	Macedonio	Fernández.	No	és	 la	 intenció	de	 l’escocès,	
però	hi	porta	directament.	Nega	també	les	idees	universals	de	Déu,	perquè	Déu	només	
crea	allò	individual,	 i	nega	també	la	“natura	communis”	que	Scoto	atorgava	a	Déu	i	a	
l’individual.	Perquè	Ockham	és	conseqüent	fins	al	final.	Fa	una	gran	defensa	de	Déu,	en	
tots	el	sentits,	i	fins	i	tot	fica	la	pota	quan	afirma	que	Déu	fa	el	què	vol,	i	per	tant	podia	
haver	 fet	 que	 el	 seu	 fill	 fos	 un	 ase.	 Però	 això,	 la	 lliure	 voluntat	 de	 Déu,	 també	 ho	
defensava	Duns	Scoto.	I	és	segur	que	hi	creia,	tant	com	que	les	coses	eren	com	eren:	
individuals.	Ell	només	volia	separar	el	racionalisme	enganxat	a	la	fe,	de	la	fe,	car	per	ell	
la	fe	és	una	revelació	positiva	 i	punt.	Els	ockhamistes,	però,	conscients	del	seu	canvi,		
s’anomenaren	 ells	 mateixos	 els	 moderns,	 en	 oposició	 als	 antics.	 Estudiaren	 molt	 la	
física.		

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	només	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.	

“L’univers	no	és	produït	 (contra	Scoto)	sinó	que	resulta	de	 l’operació	abstractiva	que	
no	és	una	altra	cosa	que	una	ficció”	(I	Sentencies,	d,	2,	8E).	

Ockham	 no	 obre	 escletxes,	 obre	 finestres.	 Segons	 Ernest	 E.	 Moody46,	 Ockham	 no	
destruí	 l’escolasticisme,	 per	 ser	 precursor	 de	 Descartes	 i	 Kant,	 sinó	 que	 fou	 un	
restaurador	 de	 l’aristotelisme,	 però	 sense	 Agustí	 i	 sense	 els	 àrabs.	 Ell	 no	 crea	 una	
transició	cap	a	 les	doctrines	modernes,	es	 limita	a	 interpretar	Aristòtil.	 I	és	probable	
que	 mirat	 històricament,	 en	 puritat	 amb	 la	 seva	 època,	 Ockham	 només	 volgués	
restaurar	Aristòtil,	 però	 és	 que	 fer	 això	dos	mil	 anys	més	 tard,	 va	 provocar	 allò	 que	
potser	 el	 franciscà	 no	 volia	 o	 ni	 imaginava.	 Si	 l’univers,	 com	 diu	més	 amunt,	 no	 és	
produït,	creat,	sinó	que	resulta	una	operació	abstracta	en	la	nostre	ment,	i	no	és	sinó	
una	ficció,	per	més	que	creguis	en	la	realitat	externa	de	les	coses,	ja	estàs	dient	que	el	
																																																													
45	Hirschberger,	Johannes,	ob.	cit,	pàg	445/446.	
46	A	Russell,	Bertrand,	ob.	cit.	,pàg	197.	
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coneixement	està	a	la	ment,	i	que	no	és	comprovable,	que	és	només	un	signe,	buit,	del	
Real.	

Diu	Moody	que	era	nominalista	en	 lògica,	no	pas	en	metafísica.	Ockham	creia	que	hi	
havia	hagut	un	error	a	 l’interpretar	Aristòtil	 a	 través	del	 tractat	de	Porfiri-	 assumpte	
que	 ja	hem	esmentat-	 sobre	Les	Categories	d’Aristòtil,	 ja	que	es	van	barrejar	 lògica	 i	
teoria	del	coneixement	amb	metafísica	i	teologia,	i,	diu	Ockham,	cal	separar-ho.	Porfiri	
planteja	si	els	gèneres	i	les	espècies	son	substàncies,	si	són	corpòries	o	incorpòries,	i	si	
són	 corpòries,	 si	 es	 troben	 en	 les	 coses	 sensibles	 o	 bé	 estan	 separades.	 Només	 ho	
planteja	en	relació	a	les	categories	d’Aristòtil,	els	termes	de	1a	intenció	(singulars),	i	els	
termes	de	2a	intenció	(universals).	Ockham	parla	de	la	lògica	com	a	ciència	dels	termes	
de	1a	intenció,	i	la	ciència	com	a	treball	amb	els	termes	de	1a	intenció.	Ara	bé,	Ockham	
reconeix	 que	 hi	 ha	 termes	 que	 son	 de	 1a	 i	 de	 2a	 intenció,	 que	 són	 els	 termes	
metafísics:	 ésser,	 cosa,	 quelcom,	 u,	 veritable	 i	 bo.	 Però	 la	 comprensió	 ha	 de	 ser	 de	
coses,	no	de	 formes	posades	a	 la	ment,	 i	 un	universal	 és	només	un	 signe	de	moltes	
coses	 posades	 a	 la	ment.	 Això	 també	 ho	 defensava	 Sant	 Tomàs,	 igual	 que	Ockham,	
però	un	universale	ante	rem	es	justifica	només	per	poder	explicar	la	creació	del	món,	
quan	Déu	fa	les	coses	d’un	patró,	però	no	pas	per	sempre	ni	in	re,	ja	que	això	només	és	
teologia,	 no	 pas	 ciència,	 i	 en	 canvi	 Scoto	 ho	 va	 reintroduir,	 d’acord	 amb	 Averrois,	
Avicenna	 i	 els	 agustinians.	 I	Ockham	es	 nega,	 car	 en	 el	 coneixement	 humà	no	 hi	 ha	
universals.47	

Però	 és	 que	 a	 l’Església,	 substituir	 Plató	 per	 Aristòtil	 li	 va	 sortir	 car:	 Plató	 era	 una	
persona	religiosa,	i	Aristòtil	era	empirista.	

També	és	planteja	si	la	percepció	és	la	font	del	coneixement,	i	fins	a	quin	punt	ho	és.	
Plató	rebutja	al	Teetet	 la	definició	del	coneixement	com	a	percepció,	 i	Ockham	no	hi	
hagués	 estat	 d’acord,	 si	 l’hagués	 pogut	 llegir.	 Troba	 que	 és	 difícil	 de	 demostrar	 que	
l’ànima	 sensitiva	 i	 l’ànima	 intel·lectiva	 siguin	 coses	 diferents,	 malgrat	 que	 cerca	
arguments	 per	 demostrar	 que	 ho	 són,	 com	 que	 podem	 rebutjar	 quelcom	 que	
rebutgem	amb	el	coneixement.	

Al	separar	 lògica	 i	coneixement	de	metafísica	 i	 teologia,	obre	 la	porta	a	 la	ciència.	La	
seva	 actitud	donà	 confiança	 als	 estudiosos	 dels	 problemes	particulars.	Després	 d’ell,	
desapareixen	els	grans	escolàstics,	i	no	serà	fins	a	la	última	fase	del	Renaixement	que	
tornaran	a	haver-hi	pensadors	de	talla.	Alguns	 ja	els	hem	vist	en	 l’anterior	apunt.	Els	
altres	no	són	Ockham,	però	com	si	l’haguessin	conegut.	

Per	cert,	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	

																																																													
47	Russell,	ob.	cit,	pàg.	199.	
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molt	 fructífer,	 assenyala	 Bertrand	 Russell,	 en	 l’anàlisi	 lògica48.	 Josep	 Batalla49	 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”.	

Ockham	inaugura	el	pensament	modern.	Això	sí,	sense	qüestionar	l’existència	de	Déu.	
Però	a	Déu	només	el	podem	conèixer	per	“revelació”,	mai	per	la	raó	(antitomista,	per	
tant).	El	tall,	el	canvi	(pensar	per	un	mateix)	és	extraordinari.		

En	 resum,	el	 seu	mètode	és	manifestament	nou	 i	 simple:	 imaginem	que	agafem	una	
navalla	i	anem	tallant	la	realitat	i	ens	quedem	amb	el	tros	més	simple,	clar	i	explicatiu.	
Ens	trobarem	amb	això:	

- Vet	aquí	un	tros	de	fe	(i	de	revelació).	Res	a	dir-hi.	Separem	aquest	tros	de	la	
resta	 (separació	 de	 fe	 i	 raó:	 la	 raó	 no	 pot	 descobrir	 Déu	 ni	 descriure’l).	 La	
revelació	 només	 s’obté	 si	 es	 te	 fe.	Déu	 és	 una	 qüestió	 subjectiva	 de	 la	ment	
humana.	

- Hi	 ha	 dues	 realitats,	 que	 són	 dues	 veritats:	 el	 món	 o	 univers	 (que	 és	
comprensible)	 i	Déu	(que	és	incomprensible).	Hi	ha	una	veritat	científica	i	una	
veritat	religiosa.	Hi	ha,	doncs,	filosofia/ciència	i	teologia;	no	les	barregem.			

- Vet	 aquí	 un	 tall	 d’experiència	 (“sensacions	 que	 tenim”).	Només	 això	 és	 real	 i	
s’hi	accedeix	per	la	cognició	(accés	cognitiu	a	la	“realitat	positiva”).	És	a	dir:	hi	
ha	el	que	hi	ha	i	s’ha	de	“veure”	el	que	hi	ha.	No	hi	ha	res	més	que	el	que	es	
percep	(i	la	fe,	però	això	és	un	tros	a	part	i	no	cal	parlar-ne).	És	a	dir:	no	hi	ha	
més	cera	que	la	que	crema.	

- Només	existeix	el	particular.	Hi	ha		individus	concrets	(id.	Scoto),	només	ells	són	
reals.		

- A	l’anar	tallant,	no	trobem	cap	tros	de	“conceptes”.	Els	conceptes	que	adquirim	
són	“meres	paraules”,	convencionals	i	arbitràries	que	se	les	emporta	el	vent.	Els	
“universals”	 (idees	o	 formes	 ideals)	no	existeixen	 fora	de	 la	ment	d’un	humà.	
Són	paraules-concepte,	no	coses	concretes,	són	noms	(ones	que	mouen	l’aire).	
Vet	aquí	un	mot-concepte	(nominalisme).	

- No	hi	ha	“a	prioris”,	provinents	de	Déu,	 inserits	en	 la	ment	dels	humans	 (per	
tant:	antiDescartes	i	antiKant	avant	la	lettre).		

- Els	 conceptes	 universal	 abstractes	 provenen	 de	 l’experiència	 dels	 individus	
(primer	 empirista,	 abans	 de	 Locke	 i	 Hume).	 El	 “món”	 el	 coneixem	 per	

																																																													
48	Russell,	Bertrand,	ob.	cit,	p.	198.	
49	Ockham,	Guillem,	Antologia	filosòfica,	ob.	cit,	pàg.	32.	
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experiència	directa.	

- No	han	de	multiplicar-se	els	ens	(universals)	més	del	necessari:	el	que	es	pugui	
pensar	 amb	menys,	 és	 inútil	 fer-ho	 amb	més”	 (Non	 sunt	multiplicanda	 entia	
praeter	neccessitatem).		

- En	qüestions	metafísiques	la	ignorància	és	la	llei	(és	a	dir:	“metafísica	no	és”)50.	
No	hi	ha	cap	possibilitat	de	passar	d’una	aprehensió	racional	dels	fets	d’aquest	
món	 a	 conclusions	 sobre	 Déu	 i	 sobre	 tota	mena	 de	 qüestions	 religioses.	 Per	
tant	mai	parla	de	Crist.	

Així	 doncs,	 davant	 dels	 “complicadors	 professionals”	 i	 els	 seus	 repetidors,	 els	
escolàstics,	s’anuncia	la	possible	vinguda	dels	simplificadors,	el	nominalistes.		

Però	encara	no	estem	a	l’època	del	llibre	imprès;	els	analfabets	catòlics	hauran	de	ser	
sobrepassats	 pel	 cercle	 de	 lectors	 protestants;	 mentre	 es	 continuarà	 defecant	
abundantíssimament,	i		els	pensaires	de	“cercle	de	Viena”	estan	encara	700	anys	lluny.	

Acabem	 Ockham	 amb	 una	 citació	 de	 la	 introducció	 de	 Josep	 Batalla	 a	 l’Antologia	
Filosòfica	dels	seus	textos	en	català:	

“El	món	no	és	comprensible	en	sí	mateix	perquè	 la	seva	estructura	no	comporta	cap	
necessitat.	Només	ho	és	en	la	mesura	que	per	la	fe	cristiana,	el	referim	a	l’ordre	que	
Déu	lliurement		li	ha	volgut	conferir.	La	teologia	d’Ockham	substitueix	la	ratio	essendi	
de	 la	realitat	per	 la	seva	ratio	creandi,	és	a	dir,	el	món	solament	és	 intel·ligible	en	 la	
mesura	 que	 el	 seu	 ordre	 ha	 pogut	 ésser	 creat	 per	 Déu.	 La	 causalitat	 –	 el	 principi	
d’intel·ligibilitat	 més	 important	 en	 l’ontologia	 aristotèlica-	 no	 desapareix,	 però	 és	
ressituada.	 No	 és	 expressió	 de	 cap	 ordre	 necessari:	 només	 permet	 descobrir	 l’ordre	
contingent	volgut	pel	creador.”51	

Sort	que	hi	ha	Déu	pel	mig,	perquè	si	no	Ockham	ens	hagués	deixat	sense	necessitat,	
sense	ordre	i	sense	causalitat.	Però	no	cal	preocupar-se.	Ja	vindrà	algú	a	fer-ho.	

Guillem	d’Ockham	 va	 descobrir	 que	 el	 Papa	 vivia	 fora	 de	 la	 fe52.	 El	 1323	 fou	 citat	 a	
Avinyó.	 S’hi	 estigué	quatre	anys,	 esperant.	 Finalment	 fugí	 a	Munich,	on	el	protegí	 el	
Duc	 de	 Baviera.	 És	 excomunicat.	 El	 1339,	 la	 facultat	 d’Arts	 de	 París	 condemna	 les	
doctrines	ockhamistes.	El	10	d’Abril	del	1347,	mor	a	Munic,	probablement	per	la	pesta	
negra.	

	

																																																													
50	J.Ma	Uyà.	
51	Ob	.cit,	pàg.30-31.	
52	Ob.	cit,	pàg	37.	



EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA												 	 	 	 						J.	Jubert	Gruart/	JMa	Uyà	

	

	
	

658	

De	Ockham	a	Locke	

Entre	 la	mort	de	Ockham,	1347,	 i	el	naixement	de	Locke,	el	1632,	van	passar	moltes	
coses,	entre	elles	tot	l’Humanisme	i	tot	el	Renaixement	(veure	apunts	sessions	11	i	12).		

Som	del	parer,	però,	que	pel	que	fa	a	la	metafísica,	o	sigui	allò	del	pensar,	es	degueren	
posar	les	condicions	socials	i	psicològiques	perquè	sorgís	l’empirisme,	i	encara	només	a	
algun	 lloc,	 com	a	Anglaterra,	 on	 la	psicologia	pròpia,	 i	 ens	ho	demostra	que	 tots	 els	
nominalistes	 eren	 de	 les	 illes	 britàniques,	 deu	 tenir	 alguna	 cosa	 a	 veure	 amb	 el	 fet	
pràctic	o	la	idea	pràctica	del	món.		

Queda	 clar	 que	 el	 Renaixement	 fou	 intensament	 platònic,	 però	 que	 alhora	 Aristòtil	
seguí	fent	forat	en	pro	del	naixement	de	la	Ciència.	En	qualsevol	cas	ni	els	humanistes	
ni	els	artistes	del	Renaixement	furgaren	gaire	en	la	metafísica,	i	menys	en	l’empirisme,	
sigui	un	Ficino,	un	Mirandola	o	un	Valla	(veure	apunt	sessió	11).	Arribats	a	Descartes,	ja	
hem	vist	per	on	va	anar	tot,	i	la	Raó	fou	altre	cop	una	excusa	teista.		

Fem,	per	tant,	el	salt	del	segle	XIV	al	XVII,	per	trobar-nos	que	altre	cop	els	anglosaxons	
troben	la	via	metafísica	que	els	altres,	siguin	renaixentistes,	barrocs	o	racionalistes,	no	
troben	ni	per	casualitat.	

	

Qüestió	sisena:	els	empiristes	

	
“Locke,	 el	 temperament	 del	 qual	 és	 totalment	 objectiu,	 accepta	 amb	 reluctància	 la	
doctrina	 subjectiva	 de	 que	 el	 coneixement	 ho	 és	 en	 l’acord	 o	 desacord	 de	 les	 idees	
(doctrina	 que	 li	 és	 tant	 repulsiva	 que	 se	 n’escapa	 amb	 una	 sèrie	 violenta	
d’incoherències).	 Berkeley	 aboleix	 la	 matèria	 i	 només	 se	 salva	 del	 subjectivisme	
complert	amb	un	recurs	a	Déu,	que	 la	majoria	dels	 filòsofs	posteriors	han	considerat	
il·legítim.	Amb	Hume,	la	filosofia	empírica	culmina	en	un	escepticisme	que	ningú	podia	
refutar	ni	acceptar.”53	

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	 sentir	 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.	Això,	

																																																													
53	Russell,	Bertrand,	Historia	social	de	la	filosofia,	III,	Ed.	62	,	BCN,	1996(1961),	pàg.12.	
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senyors,	és	Anglaterra.	Això,	 senyors,	és	 l’empirisme.	Aquests,	 són,	 senyors,	Hobbes,	
Locke	i	Hume.54	

	

Hobbes,	Thomas	(1589-1679)	

Amb	 el	 Leviatan	 (1651),	 tractat	 de	 filosofia	 política,	 va	 tenir	molta	 influència.	 A	mig	
camí	 entre	 els	 monàrquics	 i	 els	 parlamentaristes,	 i	 entre	 l’Església	 i	 la	 universitat	
d’Oxford,	 Hobbes	 fou	molt	modern	 en	 el	 seu	 empirisme.	 Cal	 recordar	 que	 a	Oxford	
encara	 en	 aquells	 anys	 s’ensenyava	 la	 filosofia	 escolàstica,	 en	 la	 qual	 tots	 van	 ser	
educats.	 Juntament	 amb	 Locke	 i	 Rousseau	 (El	 contracte	 social),	 és	 dels	 primers	 a	
reflexionar	sobre	l’origen	de	la	societat	i	el	seu	funcionament.	

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

Retorna	 al	 vell	 mecanicisme	 dels	 atomistes:	 tot	 topa	 en	 l’espai	 buit.	 I	 tot	 són	 purs	
fenòmens,	dels	quals	no	sabem	què	hi	ha	al	darrera.	Això	el	porta	al	nominalisme,	els	
conceptes	són	noms	de	les	representacions	de	la	sensació,	i	els	noms	són	arbitraris.		

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

La	 moral	 és	 producte	 de	 la	 utilitat	 i	 l’egoisme.	 La	 ciència	 és	 útil	 per	 a	 les	 nostres	
necessitats.	 La	 religió	 “no	 és	 filosofia,	 sinó	 llei	 d’estat”	 i	 “si	 s’assoleix	 la	 ciència,	
s’elimina	la	fe”	(De	homine,	cap.	14.4).	La	religió	només	és	una	qüestió	de	fe	(i	aquest	
només	es	pot	interpretar	com	Ockham,	que	són	coses	diferents	la	filosofia	i	la	fe,	o	que	
la	fe	no	és	res,	no	val	res.	Hobbes	segurament	creu	això	darrer.	

No	hi	ha	més	impulsos	que	els	naturals,	i	en	ells	s’esgota	tota	ètica	i	tot	dret.	Enfront	la	
societat	primitiva,	tota	ella	“cupiditas	naturalis”,	s’ha	creat	per	contracte	social,	l’Estat.	
I	l’Estat	ha	de	ser	absolut.	

Ell	 és	 l’autor	 de	 la	 frase	Homo	 homini	 lupus	 est,	 l’home	 és	 un	 llop	 per	 l’home,	 que	
pronuncià	 enmig	 de	 la	 guerra	 civil	 anglesa.	 De	 caràcter	 pessimista,	 considerà	 que	 la	
guerra	 era	 l’estat	 natural	 de	 l’home,	 i	 d’aquí	 la	 seva	defensa	d’un	 estat	 absolut	 que	
protegeixi	i	asseguri	la	pau.	

	

																																																													
54	Hirschberger,	J,	ob.	Cit.,	volum	II,	pàg	103.	
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John	Locke		(Bristol,	1632-1704)	

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

Fou	l’apòstol	de	la	revolució	de	1688,	totalment	reeixida,	per	la	qual	cosa	a	Anglaterra,	
segons	 Bertrand	 Russell,	 no	 ha	 calgut	 cap	 altre	 revolució.	 Josep	 Ramoneda	 aclareix:	
“Derivar	 experiències	 de	 les	 observacions	 és	 el	 que	 els	 anglesos	 d’aquesta	 època	
anomenen	 filosofia”55	 I	 afegeix:	 “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	 entra	 en	 contacte	 directe	 amb	 el	 nostre	
entorn”56.	És	a	dir,	mirar	el	què	passa	davant	del	nas,	oblidant-se	d’allò	que	no	veiem.		

Si	 bé	 Locke	 és	 el	 legitimador	 de	 la	 propietat	 privada	 sense	 límit,	 també	 ho	 és	 de	 la	
separació	clara	entre	Estat	 i	Església.	 I	sobretot	va	publicar	 l’Essay	concerning	human	
understanding,	 al	 qual	 respongué	 Leibniz	 el	 1704	 amb	 els	Nous	 assajos,	 Berkeley	 el	
1709	 amb	 el	 Treatise	 concerning	 human	 understanding,	 i	 Hume	 el	 1748	 amb	 An	
enquiry	 concerning	human	understanding,	 on	 aquest	 va	deixar	 la	 cosa	 aquesta	de	 la	
metafísica	 en	 una	 situació	 molt	 perillosa	 en	 relació	 a	 les	 expectatives,	 altíssimes,	
anteriors.	Kant	intentà	resoldre	el	problema	amb	la	Kritik	der	reinen	Vernunft		(1781),	i	
no	 el	 va	 resoldre,	 perquè	no	 es	 pot	 resoldre.	Nietzsche	 anomenà	Kant	 un	 escolàstic	
camuflat,	 i	apart	de	la	burla,	hi	ha	la	raó	de	ser	de	la	burla:	Kant	feia	servir	el	mateix	
mètode	que	els	escolàstics:	parlar	del	que	no	se	sap.	Locke	només	vol	parlar	del	que	es	
pot	parlar.	

Aquest	gir	de	l’argument	metafísic	és	decisiu,	i	ens	porta	directament	a	avui	mateix:	i	si	
en	contes	d’”imaginar”	i	fer-ho	a	partir	d’allò	més	gran	(Sant	Anselm)	fins	al	més	petit,	
ens	dediquem	a	 “experimentar”	 i	 a	descriure,	 i	 ho	 fem	d’allò	més	petit	 (la	 sensació)	
fins	allò	més	gran	(la	metafísica)?	I	si	a	més	a	més,	suposem	que	no	sabem	res?		

L’ambient	 de	 l’època	 havia	 canviat.	 Al	 costat	 de	 Descartes	 i	 Leibniz,	 hi	 havia	 també	
Newton,	Boyle,	Gassendi57	(empirisme	atomista)	i	l’acabada	de	fundar	Royal	Society58,	

																																																													
55	Locke,	John,	Assaig	sobre	el	govern	civil	i	Carta	sobre	la	tolerància,	Ed.	Laia,	Barcelona,	1983,	a	cura	de	
Josep	Ramoneda,	pàg	12.	
56	Ob.	cit.	pàg.	13.	
57	 Pierre	 Gassendi	 (1592-1655),	 conegut	 per	 haver	 tractat	 de	 reconciliar	 l'atomisme	 d'Epicur	 amb	 el	
pensament	 cristià.	 Fou	 amic	 de	 Thomas	 Hobbes,	 entusiasta	 de	 Galileu	 Galilei,	 Nicolau	 Copèrnic	 i	
Johannes	Kepler,	alhora	que	adversari	del	cartesianisme.	Locke	el	conegués	a	París	i	en	va	aprendre.	
58	 La	Royal	 Society	 of	 London	for	 the	 Improvement	 of	 Natural	 Knowledge,	 més	 coneguda	 simplement	
com	la	Royal	Society,	va	ser	fundada	el	1660.	
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de	la	qual	Locke	fou	soci.	Res	d’idees	innates,	res	de	a	priori,	res	de	determinisme.	Si	la	
idea	de	déu	no	és	innata,	cap	altra	ho	és.	Ara	toca	tabula	rasa	(white	paper):	la	ment	
està	en	blanc,	i	les	sensacions	l’omplen	de	dades,	d’idees,	de	conceptes,	els	quals,	a	la	
vegada,	nominalísticament	no	són	res	més	que	signes,	per	la	qual	cosa	no	podem	saber	
si	allò	que	tenim	en	ment	és	exactament	allò	que	hi	ha59.	Sabem	el	com	dels	fets,	no	
sabem	el	què.	Només	podem,	internament,	reflexionar.	I	aquí	el	vaticini	de	Duns	Scoto	
es	 comença	 a	 complir,	 i	 més	 d’un	 empirista	 i	 científic	 de	 l’època	 ja	 es	 van	 donar	
compte	 que	 si	 suprimeixes	 la	 realitat	 suprimeixes	 la	 veritat,	 i	 entres,	 efectivament	 i	
necessàriament,	en	una	actitud	epistemològicament	escèptica	i	relativista.	Exactament	
el	contrari	del	que	havíem	fet	fins	ara	durant	segles,	excepte	en	el	breu	període	grec.		

Locke,	però,	no	anirà	tant	lluny	com	Hume.	El	seu	Déu	creador	és	un	“gran	rellotger”,	i	
com	Descartes,	 creu	 que	 d’ell	 només	 veiem	els	 accidents	 i	 només	 en	 llegim	 les	 lleis	
naturals.	Nosaltres	estem	en	el	pensament	(jo),	a	fora	hi	ha		l’extensió	(el	Món),	i	més	
enllà	la	infinitud	(Déu).	

Locke	farà	una	extensa	classificació	sobre	les	idees	que	a	través	de	la	sensació	tenim	al	
cap,	suposo	que	endut	per	una	necessitat	classificadora	molt	típica	de	l’afany	científic,	
que	confon	classificar	amb	saber.	Deixem-ho	en	que	hi	ha	idees	simples	i	complexes,	la	
qual	 cosa	 sembla	 raonable,	 i	 que	 la	 combinació	 d’idees	 simples	 provoca	 idees	
complexes.	 Locke,	 de	 tot	 el	 que	 hi	 ha	 a	 la	 ment	 en	 diu	 idees.	 Diu	 que	 l’abstracció	
generalitza	i	crea	universals,	però	només	per	utilitat,	car	és	impossible	nomenar	totes	
les	variants,	la	qual	cosa	també	sembla	raonable,	sobretot	perquè	assegura	que	no	hi	
ha	entitats	metafísiques	a	darrera.	Ara	bé,	encara	fa	una	altra	classificació	amb	moltes	
subclasses	entre	Modes	(propietats	de	les	coses),	Substàncies	(de	les	quals,	diu,	no	en	
sabem	res),	i	Relacions	(entre	les	idees),	tot	i	que	acaba	dient	que	les	paraules	són	tan	
importants	 entre	 nosaltres	 i	 les	 coses,	 que	 sovint	 fan	 com	 una	 mena	 de	 boira,	 i	
imposen	certa	obscuritat	i	desordre.	

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.).	

Fixem-nos	 com	 Locke	 mateix	 endevina	 el	 perill	 que	 representa	 el	 seu	 empirisme	
epistemològic.	Ell	mateix	indica	que	no	és	la	seva	intenció	limitar	el	coneixement	a	una	
immanència	 de	 la	 consciència	 (IV,	 2,14).	No	 és	 pas	 un	 revolucionari,	 Locke,	 i	 encara	

																																																													
59	Tarnas,	Richard,	obra	cit.	pàg.	420.	
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que	passa	de	l’objecte	al	subjecte,	no	trenca	del	tot	amb	la	tradició,	ja	que	en	realitat	
és	molt	més	psicològic	que	no	pas	ontològic.	Eudemonista	utilitarista,	i	creador	de	les	
bases	 de	 l’individualisme	 polític	 en	 forma	 de	 liberalisme,	 per	 ell	 la	 religió,	 com	 per	
Ockham,	és	una	qüestió	de	fe.	

Si	Berkeley	dirà	que	ésser	és	percebre,	Locke	de	moment	raona	que	sense	un	cos	i	una	
ànima	 per	 percebre,	 res	 existeix.	 Ja	 estem	 en	 el	 camí	 per	 dir	 que	 allò	 que	 veu	 una	
consciència	 no	 existeix,	 o	 és	 un	 real	 inexplicat,	 però	 hi	 anem	 anant.	 De	 moment,	
suposant	que	 tot	 el	 de	 fora	és	 real,	 encara,	 únic,	 encara,	 necessari,	 encara,	 i	 causal,	
encara,	per	Locke	les	idees	neixen	dels	sentits,	provoquen	una	experiència,	simple	si	és	
de	 la	 sensació	 externa,	 complexa	 si	 és	 de	 la	 reflexió	 interna.	 El	 coneixement	 serà	 la	
conveniència	o	no	(vegis	aquí	el	naixent	utilitarisme)	que	tenim	de	les	nostres	idees,	el	
plaer	i	dolor	que	ens	provoquen,	el	saber-ne	les	relacions,	el	poder	jutjar-les.	Si	això	ho	
percebem	 ràpidament,	 tenim	 un	 coneixement	 intuïtiu,	 i	 en	 tenim	 la	 certesa.	 Si	 cal	
emprar	 les	 idees	 complexes,	 en	 tenim	 un	 coneixement	 demostratiu:	 comparem,	
demostrem,	deduïm,	mirem	si	la	idea	és	convenient	no.	

Per	 exemple:	 l’existència	 de	 Déu	 és	 demostrativa:	 si	 nosaltres	 existim,	 algun	 ésser	
existeix;	si	del	no	res	res	existeix,	allò	que	existeix	existeix	des	de	l’eternitat.	De	totes	
maneres,	 l’acceptació	 que	 Locke	 de	 Déu	 és	 tèbia,	 i	 s’hi	 sent	molt	 insegur60.	 Podem	
entendre	que	Locke	menysprea	la	vella	metafísica,	 i	considera	completament	inútil	 la	
idea	de	“substància”.	El	món	no	té	un	“arjé”	que	ho	crea	i	ho	mou	tot.	Hem	deixat	el	
fora,	ara	parlem	del	dins,	de	la	ment.	Aquí	és	on	hem	de	fundar	el	coneixement,	que	és	
nostre,	de	l’humà.	Tot	prové	de	l’experiència.		

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	Russell61:			

“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”.	

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.).	

																																																													
60	Russell,	Bertrand,	ob.	cit,	volum	III,	pàg.	143.	
61	Íbid,	pàgina	145.	
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Ben	vist.	Tornem	per	enèsima	vegada	a	Parmènides:	ser	i	pensar	són	una	sola	cosa.	Hi	
ha	qui,	però,	troba	que	una	afirmació	tant	radical,	nega	el	món	exterior,	ja	que	si	això	
és	així,	i	tot	passa	a	la	ment,	no	hi	ha	manera	de	saber	res	fora	d’ella,	la	qual	cosa	és	un	
empirisme	portat	a	l’extrem,	diuen,	per	exemple,	els	que	viuen	en	la	Tesi	Realista.	I	ho	
diuen	 perquè	 els	 fa	 por	 aquest	 límit	 tant	 brutal,	 que	 impediria	 per	 sempre	 fer	 una	
epistemologia	 general	 aclaridora,	 explicativa	 i	 satisfactòria.	 Estem	 condemnats,	 no	 a	
ser	 lliures,	com	va	dir	Sartre,	sinó	a	ser	presoners	de	 la	nostra	ment.	Però	el	que	diu	
Locke,	el	que	dirà,	sota	el	seu	teisme,	Berkeley,	i	sobretot	el	que	ens	proposarà	Hume,	
és	innegociable,	car	són	evidències	metafísiques:	com	veig	el	que	veig?	Per	la	ment	a	
través	de	la	sensació.	Dos	i	dos	són	quatre.	El	que	sento,	el	que	percebo	i	el	que	penso		
estan,	com	a	mínim,	en	línia,	si	no	són	el	mateix.	I	allà	fora?	Només	en	puc	dir	el	que	
tinc	a	la	ment.	

Quan	algú	vol	discutir	tot	plegat,	només	està	fent	una	rebequeria.	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,	sense	sobreafegir	gaire,	tot	i	que	amb	tanta	classificació		diríem	
que	 sobreafegeix	 més	 del	 compte.	 En	 realitat	 no	 fa	 filosofia,	 sinó	 metafísica	
descriptiva,	allò	que	li	sembla	que	es	pot	dir.	Però	en	qualsevol	cas,	ha	fet	neteja.	

	

El	Bisbe	Berkeley	(	1685-1753)		

(veure	apunt	sessió	12)	

				“	Tot	allò	que	és	immediatament	percebut	és	una	idea,		
i	¿pot	existir	una	idea	fóra	de	la	ment?”	

																													The	dialogues	of	Hylas	and	Philonous,	171362	
	

En	 aquesta	 línia,	 cal	 anotar	 aquí,	 com	 a	 colofó	 de	 l’apunt	 de	 la	 sessió	 anterior,	 que	
Berkeley	va	més	enllà	que	Locke,	ja	que	arriba	a	negar	l’existència	de	l’exterior,	de	la	
matèria,	la	qual	només	veu	Déu	quan	cap	humà	l’està	veient.	Si	Locke	redueix	tots	els	
continguts	mentals	 en	 base	 a	 una	 sensació,	 Berkeley	 redueix	 les	 dades	 sensorials	 a	
continguts	 mentals.	 De	 fet,	 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	

																																																													
62	Russell,	Bertran,	ob.	cit,	volum	III,	pàg	189.	
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garanties,	per	no	dir	una	cosa	que	si	no	la	veus,	no	hi	és,	car	només	existeix	en	la	ment	
de	Déu63.	

Així	 que	 el	 seu	 famós	esse	 est	 percipi,	 amaga	 un	 fons	 teològic	molt	miserable,	 però	
alhora,	l’encerta	també	miserablement,	perquè	dels	supòsits	de	Locke	i	dels	de	Hume,	
se	n’extreu	la	irrealitat	de	la	realitat.		

Berkeley,	 és	 clar,	 al	 atribuir-ho	 tot	 a	 Déu,	 fa	 que	 també	Déu	 ens	 posi	 les	 idees	 a	 la	
ment,	i	ens	hi	posi	l’objectivitat,	i	tot,	de	manera	que	el	Déu	de	Berkeley	va	també	molt	
enfeinat.	Per	Berkeley	no	hi	ha	cap	problema	en	l’empirisme,	perquè	facis	el	que	facis,	
tot	acabarà	essent	idees	mentals.	

O	sigui	que	Berkeley,	com	a	empirista,	va	més	enllà	de	Locke,	posant	en	dubte	que	la	
idea	 a	 la	ment	 i	 el	 Real	 coincideixin	 i	 es	 pugui	 comprovar,	 pel	 fet	 que	és	 impossible	
sortir	de	la	ment	per	comparar	la	idea	amb	l’objecte.	Però	és	clar,	va	tant	lluny,	perquè	
discuteix	 sense	 voler	 la	 Tesi	 Realista	 que,	 essent	 bisbe	 i	 creient,	 ha	 de	 solucionar	
d’alguna	manera,	 i	 fa	un	 salt	ontològic	 completament	mortal,	 tornant	a	posar	a	Déu	
del	lloc	on	l’acabava	de	treure,	però	afegint-li	una	feina	extra	que	és	anar	posant	a	la	
ment	de	tothom	tot	allò	que	hi	ha	a	fora,	però	que	en	realitat	no	hi	és	perquè	només	
es	troba	en	la	ment	de	Déu,	que,	home,	ben	mirat,	podria	Déu	evitar-se	el	pas	extern,	i	
inocular-nos	el	món	directament	al	mental,	però	és	clar,	com	que	no	és	així	en	el	Real	
que	veu	Berkeley,	doncs	alguna	cosa	ha	de	dir.	La	fe	mou	muntanyes,	i	també,	pel	que	
es	veu,	tot	el	Real	sencer.		

	

David	Hume	(Edimburg,	1711-1776)	

David	Hume	escriu	el	tercer	tractat	amb	el	mateix	títol:	“sobre	l’enteniment	humà”	(en	
la	primera	versió,	de	1939,	hi	posa	“la	natura	humana”).	Locke	va	fer	un	assaig,	essay,	
Berkeley	 un	 tractat,	 treatise,	 i	 Hume	 fa	 una	 investigació,	 enquiry.	 Però	 tots	 tres	 hi	
posen	el	concerning	human	understanding.	La	curiosa	coincidència	no	té	perquè	tenir	
cap	 explicació	 meritòria,	 però	 en	 podem	 treure	 algun	 suc:	 Locke	 assaja,	 prepara;	
Berkeley,	tracta,	com	a	bon	teòleg;	Hume	investiga.	En	qualsevol	cas	tots	ho	fan	sobre	
l’enteniment	humà.	On	és	Déu?	El	de	Berkeley,	posant	la	realitat	que	ell	s’ha	inventat,	
ves	 per	 on,	 a	 davant	 dels	 ulls	 de	 cadascú,	 i	 no	 té	 temps	 per	 res.	 De	 l’empirisme	
berkeleyià	en	surt	un	déu	ridícul:	un	Déu	que	té	feina.	Déu	no	pot	anar	a	dormir	amb	
empiristes,	que	són	nens,	i	terribles.	Nens	que	ho	tornen	a	començar	tot:	què	és	això?	I	
perquè?	I	com,	i	quan	i...	Per	Locke	déu	és	allí,	però	no	fa	gaire	res.	Per	Hume,	Déu	no	
hi	és.	
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Perquè	 mentre	 el	 Continent,	 com	 diuen	 ells,	 encara	 era	 escolàstic,	 a	 Anglaterra	
passaven	 coses	 terribles:	 la	 revolució	 industrial,	 el	 liberalisme	 polític,	 i	 l’empirisme	
metafísic.	No	ens	estranyi	que	 la	modernitat	present	sigui	anglosaxona.	Anaven	varis	
estadis	 per	 davant.	 Perquè	 van	 recuperar	 una	 mirada	 no	 sé	 si	 innocent,	 però	
pèrfidament	astuta.	Vostè	què	diu	que	sap	que	sap?	Jo	només	sé	el	que	veig,	i	encara	
d’això	 no	 n’estic	molt	 segur.	 Perquè,	 a	 veure,	 on	 és	 que	 sabem	 alguna	 cosa?	 En	 el	
magí.	 Doncs	 anem	 a	 investigar-lo,	 va	 dir	 Hume,	 el	 petit	 dels	 tres,	 i	 per	 tant	 el	més	
perillós,	de	 llarg.	Perquè	mentre	 Locke	deixava	anar	amablement	quatre	 veritats,	de	
fet	tot	es	podia	seguir	posant	en	boca	de	Déu,	i	ell	mateix	no	el	nega.	Ho	demostra	que	
Berkeley,	 essent	 més	 aparentment	 empirista	 que	 Locke,	 perquè	 nega	 fins	 i	 tot	 la	
realitat,	ho	torna	tot	a	la	teologia.	

Però	Hume	és	ateu.	Perquè	aquest	noi,	 apart	d’acceptar	 tots	els	principis	empiristes	
que	ja	s’han	anomenat,	s’endurà	per	davant	el	principi	de	necessitat,	bàsic	per	teistes	i	
realistes	 ingenus,	 i	encara	més	 terrible,	 s’endurà	per	davant	el	principi	de	causalitat,	
bàsic	per	a	tothom.	Després	d’ell,	la	realitat	és	un	ens	fantasma	vagant	no	se	sap	on	i	
sense	cap	llei	humana	ni	divina	per	entendre’l.	

I	 això	que	ell,	 contrari	 a	 l’escepticisme	 radical	 del	 vell	 Pirró,	 i	 convençut	 que	des	de	
l’experiència,	amb	un	cert	escepticisme	i	una	mica	d’empirisme,	es	podria	deixar	dita	
alguna	cosa	al	món,	només	volia	 substituir	 la	metafísica	per	un	 raonament	 rigorós.	 I	
tant	 rigorós:	 ens	deixà	a	 la	 intempèrie	metafísica.	 Perquè	 investiga	una	 cosa	que	no	
s’havia	 fet	mai:	si	 l’enteniment	“té	prou	capacitat	 i	poder	per	esbrinar	 les	complexes	
qüestions	que	la	metafísica	li	planteja”64,	i	també	vol	saber	on	són	els	límits	de	la	raó.	

Bé,	cal	dir	que	el	programa	avisa	ja	del	perill,	perquè	aquell	qui	es	pregunta		si	el	saber	
sap	o	pot	saber,	està	condemnat	a	trobar-se	en	la	ignorància.	Mentre	amb	la	mica	de	
llenguatge	 que	 tenim	 i	 la	mica	 de	 lògica,	 des	 de	 sempre,	 grecs	 i	 tot,	 anàvem	 dient	
coses	 “sobre”	 el	 món	 (i	 nosaltres	 a	 dins),	 això	 de	 la	metafísica	 podria	 ser	 fins	 i	 tot	
divertit	 (i	 si	 no	ho	era,	 era	pels	 fanàtics	que	 se	 la	 creien).	 Però	 si	 fem	 les	preguntes	
correctes,	 resulta	 que	 hi	 ha	 moltes	 probabilitats	 de	 trobar	 respostes	 correctes.	 I	 si	
preguntem	com	creus	que	sap	el	nostre	saber,	ens	podem	trobar	aquesta	resposta:		

“la	 relació	 causa-efecte	 no	 és	 un	 principi	 de	 la	 raó,	 ans	 el	 producte	 d’un	 hàbit	
empíric”65	

I	això	què	vol	dir?	Doncs	que	no	és	demostrable	per	la	raó	que	la	molt	utilitzada	per	tot	
i	per	tots	i	contínuament	relació	de	causa-efecte,	no	és	demostrable	empíricament,	o	
sigui,	 no	 està	 demostrat	 que	 demà	 sortirà	 el	 sol.	 És	 un	 hàbit,	 no	 una	 deducció	
metafísica.	Una	experiència,	no	una	lògica	irrefutable.	Amb	la	qual	cosa	arribem,	per	fi,	

																																																													
64	Hume,	David.	Investigació	sobre	l’enteniment	humà,	Introducció	de	Victòria	Camps.	Ed.	62.	BCN,	1998,		
pàg.	12.	
65	Íbid,	pàg.	14.	
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al	pensament	paradoxal:	“la	seguretat	que	ens	donen	els	fets	manifesta	la	inseguretat	
del	qualsevol	principi	que	aspiri	a	transcendir-los”.	

Antidogmàtic	 i	 antitrascendentalista?	 No,	 enfonsa	 el	 dogma	 i	 la	 transcendència	
mateixes.	 No	 és	 una	 actitud,	 no	 és	 una	 opinió,	 és	 l’evidència	 dels	 fets,	 o	 allò	 que	
l’enteniment	humà	pot	dir	dels	fets:	 les	possibilitats,	no	les	evidències,	que	no	hi	són	
mai.	

“Tot	raonament	possible	no	és	res,	sinó	una	espècie	de	sensació.	No	sols	en	poesia	i	en	
música	hem	de	seguir	el	nostre	gust	 i	sentiment,	sinó	també	en	filosofia”	(Treatise,	 I,	
VIII)	i		“Sigues	filòsof,	però	continua	essent	un	home”	(I,4).	

Perquè	 no	 hi	 ha	 principis,	 sinó	 creences.	 És	 a	 dir,	 psicologia.	 O	 sigui,	 de	 cap	 a	 la	
modernitat:	“Sempre	que	inferim	(...)	una	determinada	causa	intel·ligent	(...)	abracem		
un	principi	que	és	a	la	vegada	incert	i	inútil”	(XI,110).	

I	sort	que	va	ser	un	home	tranquil,	afectuós,	de	passions	moderades,	conegut	com	a	
“Sant	David”,	segur	de	si	mateix,	amb	sentit	de	l’humor,	segons	el	retrat	que	ell	mateix	
va	deixar,	i	un	home	que,	sobretot,	no	es	prengué	gaire	seriosament	el	fracàs	literari.	
Tot	 plegat	 ens	 fa	 pensar	 en	 una	 intel·ligència	 pràctica	 i	 metafísica	 alhora,	 fet	 molt	
excepcional	en	la	Història,	el	de	trobar	subjectes	amb	l’amplitud	interior	suficient	i	el	
coeficient	d’intel·ligència	necessari	per	poder	esdevenir	un	metafísic.	Hume	ho	és.	I	és	
nota	 en	 què	 és	metafísic	 perquè	 no	 imagina	 res	 i	 diu	 coses	 senzilles	 i	 irrebatibles.	 I	
heus	aquí,	extractat,	el	què	va	dir:	

	

An	Enquiry	Concerning	Human	Understanding	(1748),	de	David	Hume	

																																																												“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	 exacta	 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).	

Al	punt	setè	de	la	primera	secció	fa	aquesta	declaració.	Dinamita	pura.	La	ment	no	pot	
saber	 res	 de	 la	metafísica.	 Cal	 acceptar-ho,	 que	 així	 viurem	millor.	 I	 si	 hi	 ha	 alguna	
metafísica	que	es	pugui	fer,	no	és		de	cap	manera	la	que	s’ha	fet	fins	ara.		
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I	llavors	va	exposant66:	

-		el	pensament	més	viu	és	sempre	inferior	a	la	sensació	més	esmorteïda	(II,	11)	

-		la	imaginació	treballa	només	“amb	els	materials	que	subministren	els	nostres	sentis	
o	experiència”	(II,	13)	

-		No	hi	ha	idees	innates	(II,	17)	

-	 Les	 idees	abstractes,	moltes	no	 tenen	cap	 impressió,	o	bé	molt	 llunyana,	 i	per	 tant	
són	dèbils	i		obscures,	són	termes	filosòfics	sovint	sense	cap	significat	ni	idea	(II,	17)	

-	La	connexió	entre	idees	es	deu	a	“semblança,	contigüitat	en	temps	i	espai,	i	causa	o	
efecte”	(III,	19)	

-	Tot	són	o	bé	 idees	(operacions	matemàtiques,	per	exemple),	o	bé	qüestions	de	fet.	
Les	 qüestions	 de	 fet	 les	 raonem	 a	 partir	 de	 la	 causa-efecte,	 però	mai	 hi	 arribem	 a	
priori,	 sinó	per	 l’experiència:	“hom	no	descobreix	 les	causes	 i	 l’efecte	per	 la	 raó	sinó	
per	l’experiència”	(IV,	23)	

-	“Tot	efecte	és	un	fet	distint	de	la	seva	causa”	(IV,25)	

-	“...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	 trobar	 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	filosofia	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)	

-	 La	 Geometria	 i	 la	Matemàtica	 descobreixen	 lleis	 per	 l’experiència,	 i	 mai	 sabran	 la	
causa	última.	(IV,	27)	

-		“La	natura	conservarà	sempre	els	seus	drets	i,	al	capdavall,	prevaldrà	sobre	qualsevol	
raonament	abstracte,	sigui	el	que	sigui”	(V,	34)	

-	Elogi	de	l’escepticisme	moderat	(V,34)	

-	Inferim	la	causa-efecte	pel	costum	o	hàbit	(V,	36)	

																																																													
66	Oferim	aquí	un	extracte	de	tot	el	text,	de	manera	que	es	pot	seguir	el	raonament	i	obtenir	el	principals	
arguments.	El	text	és,	en	si	mateix,	clar,	senzill	i	decisiu.	Tots	els	subratllats	son	d’aquest	compilador,	no	
de	l’autor.	
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-	“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)67	

-	 “Tota	 creença	 és	 una	 qüestió	 de	 fet	 o	 en	 una	 existència	 real	 deriva	 simplement	
d’algun	objecte	present	a	la	memòria	o	als	sentits”	(V,	30)	

-	Una	ficció	és	una	imaginació;	una	creença	és	un	sentiment,	una	imatge	més	viva	que	
no	pas	la	que	pot	assistir	la	imaginació.	(V,	39	–	V,	40)	

-	 “Encara	 que	 al	món	 no	 hi	 hagi	 una	 cosa	 com	 l’Atzar,	 la	 nostra	 ignorància	 sobre	 la	
causa	real	d’algun	fet	té	la	mateixa	influència	damunt	l’enteniment	i	produeix	un	tipus	
igual	de	creença	o	opinió”	(VI,	46)	

-“Entre	les	idees	que	ofereix	la	metafísica,	cap	és	més	fosca	ni	més	dubtosa	que	les	de	
poder,	força,	energia	o	connexió	necessària.”	(VII,	48)	

-	 “Totes	 les	 nostres	 idees	 només	 són	 còpies	 de	 les	 nostres	 impressions,	 o,	 en	 altres	
mots,	que	ens	és	 impossible	de	“pensar”	quelcom	que	no	hàgim	sentit	 abans	o	pels	
nostres	sentits	interns	o	pels	externs”	(VII,49)	

-	 La	 idea	de	poder,	de	que	 tenim	poder,	o	de	connexió	necessària	de	 les	coses,	neix	
d’una	idea	de	reflexió,	interna,	i	“neix	de	reflexionar	sobre	les	operacions	de	la	nostra	
ment	 i	del	mandat	que	el	desig	exerceix	damunt	tant	dels	òrgans	del	cos	com	de	 les	
facultats	de	l’ànima”	(VII,	51)	

-	“Si	gràcies	a	la	consciència	percebéssim	algun	poder	o	energia	de	la	voluntat,	hauríem	
de	conèixer	aquest	poder”	68	

-	“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)	

																																																													
67	 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.	
68	Però	no,	car	si	sabéssim,	no	seríem,	Tractat	de	la	ignorància,	inèdit,	JMa	Uyà,	capítol	XX,	23.	
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-	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	idea	de	connexió	necessària	parteix	“d’un	nombre	de	casos	similars	que	presenten	
constantment	conjunció.”	(VII,	59)	

-	“Podem	considerar	la	relació	causa-efecte	des	de	tots	els	punts	de	vista,	però	de	més	
enllà	no	en	sabem	res.”	(VII,	60)	

-	 “A	 tots	 els	 raonaments	 abstractes	 hi	 ha	 un	 punt	 de	 vista	 que,	 si	 feliçment	 podem	
abastar-lo,	 ens	 acosta	 més	 a	 l’aclariment	 del	 tema,	 que	 no	 pas	 tota	 l’eloqüència	 i	
vèrbola	del	món.”	(VII,	61)	

-	“Si	els	homes	intenten	de	discutir	assumptes	que	són	ben	lluny	d’abast	de	la	capacitat	
humana,	 com	 els	 que	 concerneixen	 a	 l’origen	 dels	 món	 (...)	 poden	 durant	 molt	 de	
temps	anar	a	cegues	en	llurs	conteses	estèrils,	i	no	arribar	mai	a	cap	conclusió	precisa.”	
(VIII,	62)	

-	 “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)	

-	“	No	hi	ha	cap	mètode	de	raonament	més	comú	i	tanmateix,	més	blasmable,	que	(...)	
mirar	 de	 refutar	 alguna	 hipòtesi	 tot	 pretextant	 les	 seves	 perilloses	 conseqüències	
respecte	a	la	religió	i	a	la	moralitat.	Quan	una	opinió	desemboca	en	absurditats,	és	de	
totes	 totes	 falsa,	 però	 no	 és	 pas	 cert	 que	 una	 opinió	 és	 falsa	 perquè	 tingui	
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conseqüències	 perilloses.	 (...)	 No	 pot	 haver-hi	 res	 de	 més	 innocent	 que	 aquesta	
doctrina.”	(VIII,75)	

-	 Si	 tot	 fos	 causa,	 no	 hi	 hauria	 contingència,	 ni	 indiferència,	 ni	 llibertat,	 i	 Déu	 seria	
l’últim	culpable	de	tot,	car	és	autor	i	causa	última,	i	“no	pot	haver-hi	imperfeccions	en	
el	 nostre	 Creador.	 Preveié,	 disposà,	 planejà	 totes	 aquelles	 accions	 dels	 homes	 que	
titllem	de	criminals.	I	hem,	doncs,	de	concloure	o	que	no	són	criminals	o	que	la	Deïtat,	i	
no	pas	l’home,	n’és	responsable”	(	VIII,	78)	

-	 “Si	 les	 accions	 humanes	 criminals	 remeten	 causalment	 a	 Déu,	 llavors	 o	 no	 són	
criminals,	car	Déu	és	perfecte,	i	si	ho	són,	llavors	Déu	no	és	perfecte.”	(VIII,78)	

-	“Solament	és	el	costum	que	engatja	els	animals”	(IX,83)	

-		És	creença,	és	un	instint,	tant	en	els	animals	com	en	els	homes.	(IX,	85)	

-	“Cap	objecte	té	una	connexió	que	es	pugui	descobrir	en	un	altre.”	(X,	88)	

-	“La	religió	es	basa	en	la	fe,	no	en	la	raó.”	(X,	100)	

-	 “Sempre	 que	 hom	 conegui	 la	 causa	 només	 per	 l’efecte,	mai	 no	 hem	 d’adscriure-li	
altres	qualitats	que	les	precisament	necessàries	per	produir	l’efecte.”	(XI,	104)	

-	“Mai	no	tindrem	cap	motiu	per	a	inferir	de	la	divinitat	atributs	o	principis	d’acció,	sinó	
en	la	mesura	en	que	sapiguem	que	han	estat	realitzats	o	satisfets.”	(XI,	109)	

-	“Sempre	que	discutim	a	partir	del	curs	de	la	natura	i	inferim	una	determinada	causa	
intel·ligent	(...)	abracem	un	principi	que	és	alhora	incert	i	inútil.”	(XI,	110)	

-	Parlem	de	Deïtat	i	de	l’Autor	de	la	Natura,	del	qual	no	en	podem	inferir	cap	atribut	o	
qualitat,	car	és	“un	ésser	únic	a	l’univers,	no	inclòs	en	cap	espècie	o	gènere”	(XI,	113)	

-	“Tota	 la	 filosofia	del	món,	doncs,	 i	 tota	 la	 religió,	que	no	és	més	que	una	classe	de	
filosofia,	mai	seran	capaces	d’endur-nos	més	enllà	del	curs	habitual	de	l’experiència.”	
(XI,	113)	

-	Referint-se	a	Descartes:	 “No	existeix	 (...)	un	principi	originari	 amb	una	prerrogativa	
sobre	els	altres.”	(XII,	116)	

-	 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	
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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)	

-	“Hom	pot	ensenyar	en	tota	la	seva	extensió	més	gran	aquests	arguments,	si	mai	hom	
pot	esperar	que	en	resulti	algun	bé	o	benefici	durable	per	la	societat.”	(XII,127)	

-	Al	mateix	 temps	es	queixa	de	 les	 conseqüències	de	 l’escepticisme	excessiu,	que	ell	
rebutja,	però	que	alhora	se	li	apareix	en	les	seves	conclusions.		(XII,	128)	

-	Cal	“la	 limitació	de	 les	nostres	 investigacions	als	 temes	més	ben	adaptats	a	 la	poca	
capacitat	 de	 l’enteniment	 humà.	 La	 imaginació	 de	 l’home	és	 naturalment	 sublim,	 es	
complau	en	tot	allò	que	és	remot	i	extraordinari	(...)	per	tal	d’evitar	els	objectes	que	el	
costum	ha	convertit	en	massa	coneguts.”	(XII,	130)	

-	 “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)69	

-	“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)	

-	 “Si	 convençuts	 d’aquests	 principis	 donem	 un	 cop	 d’ull	 a	 les	 biblioteques,	 quins	
estralls	 hauríem	 de	 fer!	 Si	 agafem,	 per	 exemple,	 qualsevol	 volum	 de	 teologia	 o	 de	
metafísica	escolàstica,	preguntem-nos:	¿és	que	conté	algun	raonament	abstracte	sobre	
la	 quantitat	 i	 el	 nombre?	 No.	 ¿És	 que	 conté	 algun	 raonament	 experimental	 sobre	

																																																													
69	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.		
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qüestions	 de	 fet	 o	 d’existència?70	 No.	 Tireu-los	 doncs	 al	 foc,	 perquè	 no	 pot	 contenir	
sinó	sofisteria	i	il·lusió.	

																																																															FINIS	

Excepcional	final:	tireu-los	al	foc.	Com	els	teòlegs	escolàstics	van	fer	durant	anys	amb	
tots	els	qui	no	s’empassaven	degudament	 la	seva	menja	teològica.	La	 investigació	de	
David	Hume	barra	el	pas	definitivament	a	la	imaginació	metafísica,	i	inicia	la	seriositat	
en	 aquest	 terreny.	 Encara	 amb	 Locke	estàvem	compartint	 espai	 amb	els	 teistes,	 per	
més	 que	 ja	 Locke	 feia	 l’assaig	 de	 la	 negació	 del	 saber	 anterior.	 Trencar	 amb		
l’innatisme,	i	abocar-se	a	la	sensació	i	a	l’experiència	d’una	vegada	per	totes.		

Però	David	Hume	fa	un	salt	quàntic,	perquè	es	posa	en	un	lloc	encara	avui	dificilíssim		
que	gran	part	de	la	Ciència	no	vol	acceptar,	un	lloc	de	gran	precisió	metafísica,	des	del	
moment	que	s’atreveix	a	negar	no	 la	causalitat,	 sinó	 la	seva	demostració.	Per	hàbit	 i	
costum,	 igual	que	Ockham	amb	els	universals,	els	humans	creiem	en	 la	causa-efecte,	
però	 només	 per	 això.	 Ben	mirat,	 no	 sabem	 com:	 “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”.	“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.”	

Perquè	no	sabem,	tot	i	que	als	ulls	veients	sembla	evident:	tiro	una	pedra,	el	vidre	es	
trenca.	Perquè	per	 l’experiència	és	així,	 i	de	fet	és	així,	però	al	no	haver-hi	explicació	
més	enllà	del	fet,	i	veient	una	pedra,	no	pots	dir	què	farà	en	res,	i	veient	un	vidre	no	
pots	dir	què	 li	passarà,	en	res,	només	tirant	 la	pedra	sobre	el	vidre	veus	què	passa,	 i	
encara	no	saps,	però,	si	sempre	passarà.	

I	com	que	si	tot	tingués	causa-efecte,	hauríem	de	poder	fer	una	regressió	ad	infinitum,	
i	això	no	és	possible,	perquè	no	podem	treballar	amb	la	categoria	infinit,	i	com	que	si	
fem	una	regressió	causal	per	força	ens	haurem	d’aturar	en	algun	lloc	arbitrari,	o	acabar	
ideant	 la	 Causa	 primera,	 o	 el	Motor	 immòbil	 o	 a	 Déu,	 i	 això	 està	 fora	 de	 la	 realitat	
empírica	i	de	la	lògica,	i	pertany	només	a	l’imaginari,	i	si	la	fem	a	futur	segur	que	ens	
equivocarem	car	no	hi	ha	cosa	més	incerta	que	preveure	la	lògica	del	futur	en	relacions	
causals,	 perquè	 això	 és	 literalment	 el	 conte	 de	 la	 lletera,	 només	 podem	arribar	 a	 la	
conclusió	que	no	podem	fonamentar	la	causa-efecte,	ni	els	objectes,	ni	els	fenòmens,	
ni	l’existir	ni	l’existència,	car	per	via	empírica,	les	coses	no	tenen	fonament	metafísic.	

Perquè	 allò	 metafísic	 no	 és	 el	 que	 veiem,	 sinó	 allò	 que	 ha	 de	 fonamentar,	 d’una	
manera	o	altra,	sense	imaginar-ho,	el	que	veiem.	I	per	més	real	i	causal	que	ens	sembli	
el	món,	no	 tenim	cap	manera	de	dir	que	hagi	de	 ser	 així	 (tesis	 escolàstica	bàsica:	 el	

																																																													
70	En	cursiva	en	l’original.		
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món	està	ben	fet	perquè	Déu	l’ha	fet),	ni	d’afirmar	que	sigui	necessari	que	sigui:	doncs,	
per	què	hi	ha	alguna	cosa,	i	no	no-res?	

Hume	 no	 va	 tant	 lluny,	 i	 negà	 de	moment,	 i	 és	moltíssim,	 la	 causalitat.	 Però	 sí	 que	
insinua	que	l’enteniment	humà	no	podrà	mai,	amb	les	eines	que	té	-la	sensació,	la	raó	i	
la	lògica-,	superar	l’abisme	metafísic	de	l’existència:	-“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).	Per	Hume,	la	metafísica	no	és	res	més	que	una	forma	
exaltada	 de	 mitologia,	 sense	 cap	 rellevància	 pel	 món	 real71.	 Vivim	 un	 torrent	 de	
sensacions	no	objectivables	ni	relacionables,	i	tot	coneixement,	per	tant,	és	opinió.	

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	sí,	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	 ment72.	 Queda	 oberta	 la	 porta	 a	
l’irracional,	diu	Russell73.	

Reservem-nos,	 de	moment	 l’opinió,	 però	 potser	 podem	pensar	 que	 la	 Raó,	 la	Ratio,	
s’ha	 utilitzat	 en	 un	 sentit	 erroni,	 car	 ni	 pot	 demostrar	 Déu	 (escolàstics)	 ni	 pot	 fer	
racional	 i	 lògic	el	món	(moderns	i	 il·lustrats).	Potser	no	es	tracta,	 llavors,	de	caure	en	
l’irracional	(romàntics),	sinó	en	un	racional	molt	més	adult,	eina	del	pensar	davant	d’un	
existent	no	pensable.	I	això	ja	és	una	altra	cosa.	

	

	Qüestió	setena:	la	metafísica	oberta	

Hem	començat	amb	un	pobre	monjo	irlandès,	Joan	Scotus,	cap	allà	el	850	e.a.,	assegut	
a	 la	 cort	 franca	de	Carles	 el	 Calb,	 intentat	 demostrar	 que	 la	 raó	 i	 la	 filosofia	 no	 són	
menys	que	la	revelació	 i	 la	teologia.	Mort	el	Rei,	el	pobre	Scotus	desaparegué.	 I	hem	
acabat	en	el	saló	estudi	d’un	anglès	molt	educat,	que	amb	molta	educació	ens	ha	dit	
que	no	sabem	res.	

Des	 de	 Scotus	 fins	 a	Hume,	 el	 pensar	 ha	 fet	 una	 cursa	 de	 cargol.	 Amb	 ziga-zagues	 i	
retrocessos	difícils,	amb	creuaments	impossibles,	les	evidències	que	ara	tenim,	és	a	dir,	
aquesta	 nostra	 total	 ignorància	 metafísica,	 no	 s’ha	 pogut	 fer	 palesa	 sinó	 a	 base	 de	
molts	discursos,	molts	textos,	moltes	passions,	moltes	negacions,	molta	violència	fins	i	
tot,	per	tal	de	poder	assolir	un	mínimum	d’objectivitat.	Pensar	que	durant	segles	res	es	
																																																													
71	Tarnas,	Richard,	ob.	cit,	pàg.426.	
72	Tarnas,	Richard,	ob.	cit,	pàg,	424.	
73	Ob.	cit.	volum	III,	pàg	214.	
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va	 regir	 per	 cap	objectivitat,	 la	 quantitat	 i	 el	 nombre,	 que	diu	Hume,	 i	 en	 canvi	 una	
lleugera	discrepància	en	una	frase	podia	significar	la	foguera...	

Hem	 observat	 com	 la	metafísica	 era	 closa,	 tancada,	 enllaunada,	 presa,	 asfixiada	 pel	
fanatisme	 i	 la	 sense	 raó	més	profunda.	Alguns	homes	es	 van	atrevir,	 penosament,	 a	
desfer	els	nusos	psicològics	profunds	de	 la	societat	medieval	 i	 trencar	 l’encaix	 teista,	
l’estranya,	 per	 nosaltres,	 visió	 teista	 que	 recorre	 els	 humans	 tant	 sovint,	 la	 pulsió	
onírica	 del	més	 enllà,	 per	 poder	 anar	 sembrant	 una	 racionalitat	 bàsica	 dins	 la	ment	
dels	 individus,	 una	 racionalitat	 del	 tot	 avorrida	 i	 pedestre,	 que	 Ockham	 exemplifica	
netament	a	l’assenyalar	que	allò	que	es	pot	dir	amb	menys,	no	cal	dir-ho	amb	més.	

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.	Encara	després	
de	Hume	hi	haurà	qui	assajarà	de	fer	focs	artificials	metafísics.	En	parlarem.	

Però	 de	moment,	 l’obra	 de	Hume	 ha	 obert	 la	metafísica,	 l’ha	 posada	 en	 el	 camí	 de	
l’irrebatible,	 i	no	de	 l’imaginari.	Què	se’n	pugui	 fer	d’això	a	partir	de	Hume,	 i	cap	on	
han	anat	els	seus	camins,	és	el	que	mirarem	d’esbrinar	a	partir	d’ara.	

Hi	 ha	 qui,	 endut	 segurament	 per	 un	 realisme	 inconfés,	 diu	 que	 no	 es	 pot	 anar	més	
enllà	 de	 Hume,	 car	 Hume	 posa	 la	 metafísica	 en	 via	 morta,	 al	 portar	 fins	 a	 les	
conclusions	 lògiques	 les	 idees	de	Locke	 i	de	Berkeley,	 i	al	“donar	coherència	aquesta	
filosofia,	 la	 feu	 inacceptable”74.	Que	 representa	 la	 bancarrota	 de	 la	 racionalitat	 i	 del	
seny	del	segle	XVIII,	i	que	en	Física	Hume	té	tota	la	raó.	Ho	diu	Bertrand	Russell75.	I	diu	
que	“Cap	línia	racional	del	saber	no	pot	ésser	més	racional	que	una	altre	ja	que	totes	
es	basen	en	conviccions	 irracionals”76.	 I	 si	 res	es	 fonamenta	en	 la	 raó,	pensa	Russell,	
llavors	amb	els	romàntics	tot	s’haurà	de	formular	amb	el	cor.	Aquest	pensar	de	Russell	
és	 en	 part	 cert.	 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.		

Però	en	canvi	guanyem	precisió	i	capacitat	mística	alhora,	que	no	són	termes	oposats	
sinó	 relacionals,	 car	 el	 món,	 l’existència,	 és	 mística	 (veure	 apunt	 sessió	 11)	 i	 una	
sorpresa	en	ella	mateixa.	Si	a	partir	d’ara	ens	atenem	als	 fets,	no	a	 les	 idees,	potser	
que	ens	trobem	amb	camins	insospitats,	car	el	Real	és	obert,	i	no	pas	tancat.	Rilke	així	
ho	creu.	Machado	també.	No	pas	obert	en	la	lògica,	sinó	obert	perquè	és	un	immens	

																																																													
74	Russell,	Bertrand,	ob.	cit.	volum	III,	pàg	199.	
75	Íbid,	pàg,	209/210:	també	diu	que	a	favor	de	Hume	hi	ha	la	feina	que	té	la	Ciència	per	formular	les	lleis	
causals,	i	més	a	favor	de	Hume	si	les	lleis	són	quàntiques.	
76	Íbid,	pàg	213.	
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desconegut,	 l’innombrable,	 com	 deien	 els	 antics.	 Si	 hom	 resta	 capaç	 diàriament	 de	
viure	com	si	res,	però	atent,	precís,	davant	del	desconegut,	que	alhora	és	familiar,	hom	
resta	sempre	obert	a	la	transfinitació,	com	deia	García	Bacca,	el	filòsof	castellà	a	l’exili,	
del	propi	sentiment	del	Real.	Ara,	potser	haurem	de	deixar	de	filosofar	venuts	a	la	idea	
de	sistema	i	de	la	veritat,	i	ens	caldrà	filosofar	tal	com	ho	fa	el	poeta:	veient	coses.	El	
poeta,	com	Sartre,	veu	una	arrel,	i	alhora	que	sap	perfectament	què	és	una	arrel,	no	en	
sap	res	de	res:	¿per	què	arrel,	i	jo,	aquí,	i	no	una	altra	cosa,	o	no-res?.	La	metafísica	no	
és,	perquè	no	es	pot	assolir,	però	l’estar	metafísic	si	és,	perquè	es	pot	viure	en	obert.		

		


