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 TEXTOS DE FILOSOFIA MEDIEVAL 

1. La idea platònica de participació 
Hi ha coses que participen plenament del bé; n’hi ha d’altres que en freturen 

més o menys; unes altres, la participació de les quals és molt imprecisa; i unes 

altres, encara, en les quals el bé només hi és a la manera d’un eco molt tènue. 

[...] Resumint, tots els éssers són, en la freturen del bé, no són bons ni tan sols 

són. 

DIONÍS AREOPAGITA, Dels noms divins, IV, 20. 

 

2. L’omnipotència divina 

El que es deriva dels arguments dels dialèctics difícilment es podria aplicar sols 

als misteris de la potència divina. Si arriba el cas que hom empra la ciència 

humana per a l’examen de la paraula sagrada, aquesta ciència no ha 

d’arrossegar per ella mateixa el magisteri amb presumpció sinó, com una 

serventa, secundar la seva ama amb la submissió de qui serveix, per por de no 

desencaminar-la tot avançant-la. 

PERE DAMIÀ, Carta-tractat sobre la omnipotència divina 
 

3. Els dialèctics: actitud oberta envers la raó 
[...] És del nostre grat reunir les diverses sentències dels sants pares 



que, per la contradicció que semblen tenir, puguin presentar algun 
problema que exciti els joves lectors a la millor pràctica per tractar de 
descobrir la veritat i els torni, amb aquest exercici, més perspicaços. 
Perquè certament aquesta és, segons definició, la primera clau per a la 
saviesa, el constant i freqüent dubte i pregunta, [...] ja que en dubtar 
comencem a investigar i en investigar trobem la veritat. 
PERE ABELARD, Sic et non (pròleg) 

 

4. L'argument ontològic (a priori) 
En veritat, creiem que ets allò que més gran res no pot ser pensat. És 
qüestió de saber si tal naturalesa existeix, ja que el forassenyat ha dit en 
el seu cor: no hi ha Déu. Però, quan hem sentit dir que hi ha quelcom 
per damunt del qual no és possible de pensar una cosa més gran, 
aquest mateix forassenyat comprèn el que dic i allò que entén rau en el 
seu enteniment, àdhuc encara que no cregui que allò existeix. Perquè 
una cosa és que quelcom sigui en l’enteniment i altra que es comprengui 
que existeix. Car, quan el pintor rumia prèviament el quadre que va a 
realitzar, el té, en veritat, en el seu enteniment, però encara no pot 
entendre com existent allò que encara no ha fet. Ans el contrari, una 
vegada és pintat, no solament és en l’enteniment, sinó que entén també 
que existeix el que ha fet. El forassenyat ha de comprendre que hi ha en 
l’enteniment quelcom per damunt del qual no és pas possible de pensar 
en res de més gran, ja que, quan sent això, ho entén, i tot el que s'entén 
és en l'enteniment. I, en efecte, allò del que res més gran no pot ser 
pensat, no pot existir solament en l’enteniment. Perquè, si existeix, 
encara que fos solament en l’enteniment, es pot pensar que existeix 
també en la realitat, la qual cosa és més gran. Consegüentment, si allò 
del que més gran res no es pot pensar fos solament en l'enteniment, es 
podria pensar quelcom de més gran que allò que és de tal forma que no 
es pot pensar res de més gran. Per tant, existeix, sense cap mena de 
dubte, en l’enteniment i en la realitat, quelcom de tan gran que més no 
es pot pensar. 

            ANSELM DE CANTERBURY, Proslogion, 2. 
 

5. Dues fonts de coneixement 
Ha estat necessari per a la salvació de la humanitat que hi hagués una 
ciència basada en la revelació, a més de les ciències filosòfiques, 
basades en la investigació de la raó humana. De fet, el destí de l’home és 
Déu, com un objectiu que no pot arribar a comprendre la seva raó. I 
convé que l’home conegui prèviament aquesta finalitat amb la qual ha de 
posar en relació els seus actes i les seves intencions. Per consegüent, ha 
estat necessari per a la salvació de l’home que Déu li fes conèixer 
mitjançant la revelació allò que no està a l'abast de la raó humana. 
D'altra banda, respecte a allò que la raó pot conèixer de Déu, ha estat 
necessari que també l’home hagi estat instruït per la revelació; al contrari, 
un coneixement racional de Déu sols hauria estat a l'abast d'un petit 
nombre d'homes i hauria costat molt de temps i s'hagués barrejat amb 
molts errors. I, tanmateix, del coneixement d'aquesta veritat depèn la 
salvació dels homes, ja que està en Déu. Per consegüent, per assegurar i 



facilitar la salvació del gènere humà, ha estat necessari que l’home s'hagi 
instruït en les coses de Déu per mitjà d'una revelació divina. 
TOMÀS D’AQUINO, Summa teològica, I, 1,1 
 

6. Dos tipus de veritat 
En el que confessem de Déu hi ha un doble mode de veritat. Hi ha 
algunes veritats sobre Déu que excedeixen totes les capacitats de la raó 
humana, per exemple, [...]. Altres, per contra, són accessibles a la raó 
natural com, per exemple [...]; els filòsofs van provar aquestes veritats 
sobre Déu d’una manera demostrativa portats per la llum natural de la 
raó. 
TOMÀS D’AQUINO, Summa contra gentils, I, 3  

 

7. La substància és l’ésser pròpiament dit 
L’ésser es diu, de manera absoluta i primordial, de les substàncies, i de 
manera secundària i com relativa, dels accidents. Per això l’essència 
està, pròpiament i vertadera, en les substàncies; en els accidents, en 
canvi, hi està en certa manera i relativament. Ara bé, de les substàncies, 
algunes són simples i algunes, compostes. [...] Però com que les 
essències d’aquelles substàncies ens queden més ocultes, per això s’ha 
de començar per les essències de les substàncies compostes, a fi que, a 
partir de les coses més fàcils, l’estudi esdevingui més adequat. 
TOMÀS D’AQUINO, De l’ésser i de l’essència, II 

 
 

8. L’empirisme de Tomàs d’Aquino 

L'enteniment humà no pot arribar per la sola força natural a captar la 
substancia divina, ja que el coneixement del nostre enteniment  segons el 
mode de la vida present comença pels sentits. 
TOMÀS D’AQUINO, Summa contra  gentils, I, 3 

9. La via de les causes eficients (argument a posteriori) 
La segona via parteix de la noció de causa eficient. En efecte, trobem en 
les coses sensibles que hi ha un ordre de causes eficients, però no s’hi 
troba res que sigui causa eficient d’ell mateix perquè això no és possible, 
car seria abans d’ell mateix, la qual cosa és impossible. Ara bé, tampoc 
no és possible procedir en les causes eficients fins a l’infinit perquè, en 
totes les causes eficients ordenades, la primera és causa de la del mig, i 
la del mig és causa de l’última, siguin diverses o només una, ja que, 
suprimida la causa, se suprimeix l’efecte; per tant, si no existís una 
primera en la sèrie de causes eficients, tampoc no existiria l’última ni la 
del mig. Però si hom procedeix fins a l’infinit en la sèrie de causes 
eficients, no existiria ni la primera causa eficient ni tampoc l’efecte últim, 
com tampoc no existiria la causa eficient mitjana. Consegüentment, és 
necessari posar alguna causa eficient primera, la qual tots anomenem 
Déu.  
TOMÀS D’AQUINO, Summa teològica, art. 3, 1 q. 2 a. 3 

10. L’universal com a nom 

Cap universal [...] no és res que existeixi, de cap manera, fora de 



l’ànima, sinó que tot allò que és universal predicable de moltes coses per 
la seva naturalesa, està en la ment, o bé subjectivament o bé 
objectivament, i que cap universal no pertany a l’essència de cap 
substància. 
GUILLEM D'OCKHAM,.Comentari al llibre I de les Sentències, dist. II, q. VIII. 

 

11.  L'universal com a “suppositum” 
Hi ha, per tant, una regla general: que un terme d’una proposició –
almenys quan es pren de manera significativa– només suposa per 
alguna cosa de la qual veritablement es prediqui. 
GUILLEM D’OCCAM, Summa totius logicae, I, 63. 

 

12.  Algunes idees del segle XIV 

–Una resposta aguda, Adso. Efectivament, he formulat aquesta 
proposició, que a un mateix gruix ha de correspondre una mateixa 
potència de visió. L’he formulada perquè altres vegades he tingut 
intuïcions individuals de la mateixa mena. És ben cert, i és una cosa que 
coneix el qui experimenta amb les propietats curatives de les herbes, que 
tots els individus herbacis de la mateixa natura exerceixen efectes de la 
mateixa natura en pacients amb disposicions iguals, i per això 
l’experimentador formula la proposició que tota herba d’una mena 
determinada és bona per al qui té febre, o que qualsevol lent d’un tipus 
determinat augmenta en la mateixa proporció la visió de l’ull. La ciència 
de què parlava Bacon gira, indubtablement, entorn d’aquestes 
proposicions. Fixa-t’hi, parlo de proposicions sobre les coses, no pas de 
coses. La ciència s’ocupa de les proposicions i els seus termes, i els 
termes indiquen coses singulars. Ho comprens, Adso? Jo haig de creure 
que la meva proposició funciona perquè m’ho ha dit l’experiència, però 
per creure-ho hauré de suposar que hi ha lleis universals i, tanmateix, no 
en puc parlar, perquè el mateix concepte de l’existència de lleis 
universals, i d’un ordre donat de les coses, implicaria que Déu en fos 
presoner, i Déu és una cosa tan absolutament lliure que, si volgués, amb 
un sol acte de la seva voluntat, el món seria d’una altra manera. 
–Per tant, si ho he entès bé, feu, i sabeu per què feu, però no sabeu pas 
per què sabeu que sabeu el que feu. 
Haig de dir amb orgull que Guillem em va mirar fascinat: 
–Potser és així. De tota manera, això et farà entendre per què em sento 
tan insegur de la meva veritat, encara que hi cregui. 
–Sou més místic que Ubertino! –vaig dir amb murrieria. 
–Potser sí. Però, com veus, treballo amb coses de la natura. I, fins i tot 
en la recerca que estem duent a terme, no vull pas saber qui és bo o qui 
és dolent, sinó qui va ser a l’scriptorium ahir a la nit, qui va prendre les 
ulleres, qui va deixar sobre la neu les empremtes d’un cos que 
n’arrossega un altre, on és Berengario. Aquests són fets; després 
provaré de lligar-los entre ells, si és possible, perquè fa de mal dir quina 
causa va lligada amb quin efecte; n’hi hauria prou amb la intervenció 
d’un àngel per canviar-ho tot; per això no hi ha raó d’astorar-se si hom 
no pot demostrar que una cosa és la causa d’una altra. Encara que 
calgui provar-ho sempre, com ho estic fent ara.»  
UMBERTO ECO, El nom de la rosa  



 

TEXTOS COMPLEMENTARIS 

LA DISTINCIÓ TOMISTA ENTRE ESSÈNCIA I EXISTÈNCIA 

Hom pot comprendre qualsevol essència o quiditat sense saber-ne res, de la 
seva existència real. Jo puc entendre, doncs, què és l’home o l’au fènix i 
ignorar si tenen existència en la naturalesa. Resulta, per tant, evident que 
l’existència és quelcom distint de l’essència o quiditat, llevat d’alguna cosa la 
quiditat de la qual sigui el seu propi existir; i, tanmateix, aquesta cosa no pot ser 
d’altra manera que una i primera, car és impossible que quelcom es multipliqui 
si no és per l’addició d’alguna diferència, tal com es multiplica la naturalesa del 
gènere en l’espècie, o perquè la forma és rebuda en distintes matèries, tal com 
es multiplica l’espècie en els diversos individus […]. I si hom suposa alguna 
cosa que sigui tan sols existir, de tal manera que el seu mateix existir sigui 
subsistent, aquest existir no rebria l’addició d’una matèria perquè llavors no 
seria un ésser subsistent sinó material. De tot això se’n dedueix que una cosa 
tal que consisteixi en el seu propi existir no pot ser sinó una, i, per això mateix, 
cal que en qualsevol cosa, excepte en aquesta, l’existència sigui distinta de la 
seva quiditat, naturalesa o forma. Per tot això, cal que en les intel·ligències 
[àngels] hi hagi existència a més de la forma: tanmateix, s’ha dit de la 
intel·ligència que és forma i existència. 
Per altra banda, tot allò que escau a alguna cosa o bé és causat pels principis 
de la seva naturalesa, com la capacitat de riure en l’home, o bé li advé per 
principi extrínsec, com la llum a l’aire per la influència del Sol. I no pot ocórrer 
que l’existència sigui causada per la pròpia forma o quiditat de la cosa, vull dir, 
com si ella fos la seva causa eficient, perquè llavors la cosa seria causa de si 
mateixa i es donaria l’existència a si mateixa, i això és impossible. Cal, doncs, 
que qualsevol cosa l’existència de la qual sigui distinta de la seva naturalesa 
tingui l’existència per un altre. I, com que tot allò que existeix per un altre es 
redueix a allò que existeix per si mateix en tant que n’és la causa primera, cal, 
per consegüent, que hi hagi alguna cosa que sigui la causa de l’existir de totes 
les coses, ja que ella mateixa és sols existència, tal com s’ha dit. Queda clar, 
doncs, que la intel·ligència és forma i existència, i que rep la seva existència 
d’un ésser primer el qual és tan sols existència i aquesta és la seva causa 
primera, que és Déu. 
TOMÀS D’AQUINO,  De l’ésser i de l’essència, . V 

Fe i raó 
Les veritats de fe no poden ser contràries als principis innats de la raó. 
Ara bé, encara que la veritat ja mencionada de la fe cristiana superi la capacitat 
de la raó, amb tot, aquelles coses que la raó té de manera innata no poden pas 
ser contràries a aquesta veritat. Perquè és sabut que les coses que estan de 
manera innata en la raó són absolutament vertaderes, en tant que no és ni 
possible de pensar que siguin falses. I allò que es posseeix per la fe, puix que 
ha estat confirmat per Déu d'una manera tan evident, tampoc no és lícit de 
creure que sigui fals. Per tant, com que només allò que és fals és contrari a allò 
que és vertader -tal com es desprèn clarament de l’examen de les pròpies 
definicions-, és impossible que la veritat de la fe, de què ja hem parlat, sigui 
contrària a aquells principis que la raó coneix de manera natural. 



També: la ciència del mestre conté allò mateix que és introduït en l’ànima del 
deixeble per part del docent, llevat que ensenyi amb engany, cosa que no és 
lícit d'afirmar de Déu. Ara bé, el coneixement dels principis coneguts de manera 
natural ha estat posat en nosaltres per Déu, puix que el mateix Déu és l’autor 
de la nostra naturalesa. Per tant, la saviesa divina també conté aquests 
principis. Així, doncs, qualsevol cosa contrària a aquests principis es contrària a 
la saviesa divina. Per tant, això no pot venir de Déu. Així, aquelles coses que a 
partir de la revelació divina posseïm per la fe, no poden ser contràries al 
coneixement natural. 
Encara: el nostre intel·lecte queda lligat per les raons contràries, a fi que no 
pugui avançar cap al coneixement del que es vertader. Si, doncs, Déu ens 
infongués coneixements contraris, per culpa d'això el nostre intel·lecte es 
desviaria del coneixement de la veritat. Això no pot venir de Déu. 
A més: si roman la naturalesa, les coses que són naturals no poden ser 
canviades. Ara bé, les opinions contràries no poden trobar-se juntes en un 
mateix subjecte. Per tant, no hi ha cap opinió o creença que sigui infosa en 
l’home per Déu en contra del coneixement natural. 
[...] 
D'això, se'n diu de manera evident que qualsevol argument que es posi contra 
els ensenyaments de la fe, no pot procedir correctament dels primers principis 
innats coneguts per si mateixos. D'aquí que tampoc no tinguin força 
demostrativa, sinó que es tracta d'arguments probables o bé sofístics. I així 
queda lloc per a dissipar-los. 
TOMÀS D’AQUINO, Summa contra els Gentils 
 

Però, què és allò que existeix en l’ànima que es un signe d'aquesta naturalesa? 
Sobre aquest punt hi ha diverses opinions. Alguns diuen que [aquest signe] no 
és més que una ficció de l’ànima. Altres, que és una determinada qualitat que 
existeix subjectivament en l'ànima, diferent de l'acte d'entendre. Altres, que és 
l’acte d'entendre. A favor d'aquesta opinió hi ha aquesta raó: que en va es fa 
amb moltes coses el que es pot fer amb menys coses. Ara bé: tot el que 
s'intenta salvar posant alguna cosa diferent de l’acte d'entendre es pot salvar 
sense això, ja que el fet de suposar per una altra cosa i el fet de significar-la pot 
ser competència de l'acte d'entendre igual que de qualsevol altre signe. Per 
tant, no s'ha de posar a més de l'acte d'entendre alguna altra cosa. 

GUILLEM D'OCKHAM, Logica Maior, I 

 

L’universal com a “suppositio” (posat en lloc de) 

Segons Boeci hi ha tres classes d'expressió: l’escrita, l'oral i la concebuda, que 
només té existència en l’enteniment. Així, també es donen tres termes: escrit, 
oral i concebut. El terme escrit és una part d'una proposició descrita en alguna 
matèria corpòria, que es veu o es pot veure amb els ulls del cos. El terme oral 
és una part d'una proposició pronunciada per algú i que pot percebre l’oïda. El 
terme concebut es una intenció o «passió» de l'ànima que significa naturalment 
alguna cosa, i pot ser una part d'una proposició mental i, per tant, suposar. Per 
això, els conceptes i les proposicions que consten d'ells són les paraules 
mentals de les quals sant Agustí diu, en el llibre De Trinitate, que no són de cap 
llengua, que només existeixen en la ment i que no es poden exterioritzar, tot i 
que les paraules, com a signes que són subordinats a elles, es pronuncien 



externament. 
GUILLEM D'OCKHAM, Logica Maior, I 
 
Separació de raó i fe 
Si s'entén per ànima una forma intel·lectiva, immaterial, incorruptible, que tota 
ella està en tot el cos i tota ella en cada part del cos, no es pot saber amb 
evidència, ni per raonament ni per experiència, que hi ha en nosaltres 
aquesta forma ni que en nosaltres l’activitat intel·lectual pertanyi a aquesta 
substància, ni tampoc que una ànima així sigui la forma del cos. I tant se me'n 
dóna el que pensés Aristòtil sobre això, ja que sempre sembla dubitatiu en les 
seves expressions. No obstant això, mantenim aquestes tres afirmacions 
exclusivament per la fe. 
GUILLEM D'OCKHAM, Quodlibeta septem, /, qüestió 10, 

 
 


