DESCRIPCIÓN BREVE

El pensament d'un món creat, tal com el creiem els
cristians, no podia deixar neutral la qüestió
metafísica de l'origen de l'ésser. L'esforç de Tomàs
en fonamentar l'ésser des de Déu va aconseguir
aportar una sèrie molt abundant de novetats en
front del pensament grec. La primera d'aquestes
novetats va ser la distinció entre substància i
existència, doncs si fins ara els grecs donaven per
suposada l'existència de la substància, ara tot es
capgira ja que la substància és, sobretot, creada
amb una existència que no es pot donar mai per
suposada. Aquest no suposar mai l'existència és el
significat del que volem dir quan anomenem
"existencial" a la metafísica tomista
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The beginning of Being. Thinking of a created
world, just as we christians do, could not leave
neutral the metaphysical question about the origins
of being. The efforts of Thomas in understanding
God as the foundation of being contributed to bring
a number of innovations regarding the Greek
thought. First of these innovations was the
distinction between substance and existence, since
if Greeks assumed the existence of substance so far,
now everything reverses since substance is, above
all, created with an existence wich can never be
assumed. The meaning of the term “existential” in
thomistic metaphysics is, precisely, this act of never
assuming the existence.
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L’ACTUALITAT DE L’ÉSSER I L’ÉSSER DEL PENSAR
Dr. Martínez Porcell

1. L'actualitat d'ésser: l'original aportació de St. Tomàs.

El pensament d'un món creat, tal com el creiem els cristians, no podia
deixar neutral la qüestió metafísica de l'origen de l'ésser. L'esforç de Tomàs en
fonamentar l'ésser des de Déu va aconseguir aportar una sèrie molt abundant de
novetats en front del pensament grec. La primera d'aquestes novetats va ser la
distinció entre substància i existència, doncs si fins ara els grecs donaven per
suposada l'existència de la substància, ara tot es capgira ja que la substància és,
sobretot, creada amb una existència que no es pot donar mai per suposada1.
Aquest no suposar mai l'existència és el significat del que volem dir quan
anomenem "existencial" a la metafísica tomista 2.
Un altre aspecte de superació del pensament grec va ser la dissociació de
les nocions de forma i acte, doncs fins ara allò que explicava la realitat era
l'eidos3, la forma, en la seva doble vessant de racionalitat i de realitat. Tot
semblava quedar fonamentat quan s'entenia la forma, però ara Tomàs ens parla
d'un acte, -l'acte d'ésser- que, tot i ser del tot actual, no és una forma. Des de la
distinció tomista d'essència i acte d'ésser, diversos pensadors han pogut llegir el
desenvolupament de l'ontologia occidental 4.
Tot i que Tomàs segueix la dialèctica platònica de la participació i la
relació aristotèlica d'acte i potència, és gràcies a la fe en un Déu Creador, que
concep l'ésser com a actualitat.

1

.- "Los mismos trabajos de Gilson, Fabro, Geiger, Raeymaeker, Forest etc., etc. han
descubierto acentos y perspectivas en el tratamiento de la cuestión del ser en Tomás de
Aquino que suponen un radical cambio de rumbo en la concepción tomista que se venía
transmitiendo en los manuales al uso; cada vez se pone más de manifiesto la originalidad de
la metafísica del ser de Santo Tomás (nombre preferible a la equívoca, aunque
bienintencionada) denominación de tomismo existencial" Cfra: González, A.L., Ser y
participación, Pamplona, EUNSA (1979) p. 88.
2
.- Martínez Porcell, J., Ésser i persona, Barcelona, PPU (1995) pp. 97-108.
3
.- Met r 5, 1010 a, 25.
4
.- Balthasar, H. U., Herrlichkeit, Einsiedeln, Johannes Verlag, (1961). (trad): Gloria, 5v,
p.595. Madrid, Encuentro, (1988); Przywara, E., Analogía entis, Einsiedeln, Johannes Verlag,
(1962). Hi ha versió francesa de Philibert Secretan a Théologiques, Paris, Presses
Universitaires de France, (1990).
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Aquesta actualitat entra amb composició real amb l'essència, i així la
distinció tomista esdevé la clau de volta per explicar la creacionalitat d'allò real.
Un problema que ràpidament es plantejarà, i que és el que tractarem en aquesta
lliçó és la dificultat de comprendre conceptualment un acte que no és ni una
essència ni una forma. Si el nostre enteniment està preparat per pensar
essencialitats, com pensarà la realitat que justament està feta d'actes que no són
formals? E. Gilson va respondre a aquesta objecció efectuant una distinció
subtil entre conceptus i conceptio 5, de manera que, tot i que no podem posseir
un concepte clar de l'existència, ja que aleshores estaríem pensant una essència,
-i l'ésser no és una essència-, podem posseir una concepció del què significa
existir.
Przywara 6 és un dels autors que fan una lectura de la metafísica
occidental des de la distinció tomista. En la seva obra Analogia entis, presenta
aquesta distinció, no solament com un principi estructurador de la realitat, sinó
també com un principi hermenèutic i històric que ens permet el judici de les
diverses posicions sobre l'origen de l'ésser.
La conseqüència d'aclarir l'ésser des de l'acte7 implica reformular les
relacions entre acte d'ésser i acte de pensar. En aquest sentit, Przywara efectua
una distinció molt útil entre meta- òntica, que s'ocuparia de l'acte d'ésser i metanoètica, que s'ocuparia de l'acte d'entendre8. Haver omès l'aclariment sobre què
vol dir acte ha portat l'idealisme a justificar la infinitud de l'acte de pensament, i
al realisme a confondre el pensament amb la manifestació de la cosa mateixa.
La relació entre pensar i ésser es clarifica sobretot en la tesi sobre la
intencionalitat de l'acte de coneixement, en el sentit que la intencionalitat vol dir
la direcció que l'acte intel·lectual té envers l'objecte9, o millor dit, l'obertura de
l'acte a l'objecte. En la recerca de l'inici del pensar hi ha, però, una paradoxa:
l'enteniment sembla oferir-nos una direcció lineal i progressiva dels seus actes
intel·lectuals (abstracció, judici, fonamentació), però, en realitat, es tracta d'un
5

.- Gilson, E., "Being andsome Philosophers", Trad.El, Pamplona, EUNSA ser i los
filósofos, (1979) p. 329.
6
.- Przywara, E., op. cit., Prefaci a la primera edició p. 20-22.
7
.- Sobre l'efectuació de l'acte en Aristòtil, Cfra: Met A, 3, 10; Met r, 8, 1012 b, 22-31.
Sobre els principis del pensar en S. Tomàs, Cfra: De Ver, 1, 12; 9, 5; 10, 1; 10, 13; 12, 3; S.
Th I, 58, 3; 85, 6.
8
.- En Aristòtil les categories de l'ésser ho són també de la veritat. Cfra: Met A, 1, 993a, 30
s; Eth Nic I, 4, 1096a, 23ss; MetM, 3, 1078a, 36ss; Poet 7, 1450b, 36ss. I S. Tomàs dedueix
de l'ésser els transcendentals òntics. Cfra: De Ver, 1, 1; 21, 1; 10, 9, ad3.
9
- Polo, L., Curso de Teoría del Conocimiento, 4v, Pamplona, EUNSA (1988).
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moviment de regressió, d'un retorn a un estat anterior, és a dir, que l'esdevenir
creacional se'ns ofereix noèticament en un moviment intel·lectual que explicita
en operacions intel·lectuals noves allò implícit en operacions intel·lectuals
anteriors10
Així doncs, la novetat metafísica que va suposar per a Tomàs la fe en la
creació va implicar, en l'ordre epistemològic, un marc eidètic nou capaç de
concebre l'ésser com a acte11.
No obstant això, la vigoria amb la qual Tomàs prescindeix d'Aristòtil en
les qüestions metafísiques possiblement no és tan intensa en les qüestions
noètiques. És cert que insinua solucions, com per exemple, la de concebre
l'enteniment com un hàbit, però després no les desenvolupa. C. Fabro va ser
conscient d'aquesta limitació i va proposar una abstracció intensiva o
integrativa. Donat que el coneixement de l'ésser ut actus no podia néixer en el
terreny del pensament formal, aquesta abstracció integrativa funcionaria com un
mètode dialèctic de comparació.
Aquesta comparació es dóna entre la raó abstracta d'ésser, que és comuna,
unívoca i neutral per a tots els ens, i l'acte d'ésser real que en cada ens concret
pren colors i tonalitats diferents. El fruit d'aquesta comparació dóna com a
resultat un judici proporcional d'existència que en cada cas és diferent. Mentre
que l'ésser confós i neutral és només l'inici del pensar metafísic, aquest judici
proporcional o raó proporcionada d'ésser és el terme final de la inducció
metafísica i expressa allò més propi de l'ésser, que és justament el fet de ser
acte.
Per articular aquesta abstracció intensiva Fabro usa una interpretació de
10

.-"Ahora bien, la iluminación acontece porque existe la retracción: puede llamarse
también, aunque el término sea bárbaro: retroferencia, no referencia, sino ferencia-retro, o el
paso atrás, si bien no en el sentido de Heidegger (el paso atrás heideggeriano es de índole
interrogativa). El comienzo es un paso atrás, una operación conmensurada con un objeto, que
en el intelecto agente es un inteligible en acto (...) La retracción es, pues, la coactualidad de la
operación con el intelecto agente; por ello la retracción es necesaria: la operación no puede
hurtarse ni escaparse: su existir, su carácter de acto, es co-existencial" Cfra: Polo, L., Curso
de Teoría del conocimiento II, Pamplona, EUNSA (1989) p. 307.
11
.- Peça aïllada d'aquesta nova noètica fou la tesi de l'abstracció formal i total, la
diferència entre concepte i judici i la il·luminació d'operacions intel·lectives. (1979) p. 329.
n

.-Przywara, E., op. cit. Prefaci a la primera edició p. 20-22.

n

.- Sobre l'efectuació de l'acte en Aristòtil, Cfra: Met A, 3, 10; Met r, 8, 1012 b, 22-31.
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la cogitativa, en tant que facultat capaç d'efectuar comparacions a l'interior del
procés d'abstracció. Per una banda això és aclarir suficientment l'actualitat de
l'acte intel·ligible, però per altra banda afirmar que l'actus essendi és com una
mena d'abstracció de les intencions de la cogitativa és deixar l’intel·lecte sense
formalitats i això no sembla suficient per aclarir el coneixement de l'existència.

El problema és que l'abstracció deixa fora del seu procés l'acte d'ésser, ja
que aquest acte d'ésser és com un "residu" que mai no pot abstraure's del tot,
perquè no pot ser entès en el seu contingut si no és en referència constant a allò
concret dins el qual es realitza. Ens proposem, doncs, pensar aquest "residu" des
de la novetat de la distinció tomista i des de la noètica que el pugui expressar, i
aclarir així el tema de la creació com a origen absolut.
Per tant, aquella pregunta que ens fèiem de com pensar la realitat si
justament està feta d'actes no formals, significa que, si no expliquem l'inici de
l'acte d'entendre, la metafísica quedarà incompleta perquè no podrà explicar-se
l'acte d'ésser, ja que l'ésser de les coses es comença a negar quan es passa per alt
l'activitat cognitiva amb la qual el coneixem.
Històricament, la filosofia va començar de la mateixa manera que ho fa la
intel·ligència: per l'abstracció. En la "fisis" presocràtica, trobem ja la intima i
estricta solidaritat entre el significat verbal i el significat nominal de
l'abstracció, que va expressar-se en el judici ontos on propi del brollar del
fonament. Com dir "ens" si no diem "és" i com dir "és" si no diem "ens"?
Precisament perquè el coneixement del fonament es va circumscriure
exclusivament a la primera operació intel·lectual, que és l'abstracció, penso que
per això la primordialitat es va substantivitzar en la "fisis", i el fet d'haver-se
quedat en l'abstracció va portar al tancament prematur del pensament.
Així doncs, podem preguntar: què queda per pensar quan hem pensat
l'ens? Doncs queda per pensar el pensament de l'ens, és a dir, l'operació amb la
qual havíem pensat l'ens. La intel·ligència que gràcies a l'hàbit és capaç
d'efectuar més d'una operació, pot seguir pensant, però ja no ho fa
abstractivament.
De fet, una operació intel·lectual només la podem conèixer per
il·luminació, ja que no la podem tractar com si fos un objecte. L'abstracció,
doncs, històricament i individual és només el començament del pensar;
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l'actualitat de l'objecte és allò que queda per pensar, i l'hàbit intel·lectual és la
capacitat de seguir pensant 12.
Abans dèiem que la intencionalitat manifesta un moviment de regressió
justament perquè el conèixer operacions, més que aclarir objectes, el que fa és
una mena de pas enrere tot il·luminant operacions anteriors. En aquest sentit, la
conversió de la teoria clàssica no és tant el coneixement de l'acte dels
intel·ligibles com l'operació dels intel·ligibles en acte. En l'esforç per conèixer
l'actualitat d'ésser, l'inici del pensar és un acte il·luminant, una retracció, una
mena de pas enrere, una co-actualitat de l'operació amb l'enteniment. Caldrà,
doncs, insistir en les operacions intel·lectuals posteriors a l'abstracció per tal
d'arribar a la darrera fonamentació d'allò creat des de l'Origen.13

2. La unitat en tensió
L'abstracte és insuficient per conèixer el fonament i ho és per dues raons:
perquè no esgota la capacitat intel·lectual de seguir pensant, i perquè no esgota
el que es pot conèixer de la realitat. Però la intel·ligència pot aprofundir en
l'abstracte amb un moviment d'explicitació de l’implícit que dóna lloc a tres
operacions intel·lectuals diferents: el concepte, el judici i la raó. En lloc de
seguir pensant, el què ha fet el racionalisme és pensar oblidant-se de la distinció
interna dels ens, i generalitzar i igualar els continguts del pensament. Per tant, si
volem recuperar la unitat tensionada que hi ha dins el primer abstracte i que és
capa9 de portar-nos fins a la darrera fonamentació d'allò creat caldrà insistir en
la diferència ontològica interior de l'ens que històricament ha estat explicitada
en la tesi d'analogia.

12

.-"L'immanenza dell'inizio alla coscienza dell'essere (...) Infatti il pensiero, in quanto è
l'apparire dell'essere alla coscienza, si pone sempre come presenza di essere e si fonda nella
verità dell'essere, si deve dire che la filosofia in quanto è "pensiero riflesso" e quindi
"riflessione sull'essere" è la stessa presenza dell'essere nella sua "reduplicazione", è la
"seconda volta" dell'essere che "si possiede" ormai come verità di essere". Cfra: Fabro, C.,
Dall'essere all'esistente, Brescia, Editrice Morcelliana (1957) p. 19.
13
.- "(...) Sed quia Aristoteles non posuit formas rerum naturalium subsistere sine materia;
formae autem in materia existentes non sunt intelligibiles actu: sequebatur quod naturae seu
formae rerum sensibilium, quas intelligimus, non essent intelligibiles actu. Nihil autem
reducitur de potentia in actum, nisi per aliquod ens actu: sicut sensus fit in actu per sensibilie
in actu. Oportebat igitur ponere aliquam virtutem ex parte intellectus, quae faceret
intelligibilia in actu, per abstractionem specierum a condictionibus materialibus. Et haec est
necessitas ponendi intellectum agentem". Cfra: S. Th, I, q. 79, a. 3.
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Haurem de dedicar un temps al nominalisme per la importància cabdal
que ha tingut en el naixement del racionalisme modern, però abans caldrà
recordar que aquesta diferència interior dels ens ha estat la fita més clara de la
història de la metafísica creacional.
Plató va ser el primer en recordar-nos que no hi podia haver coneixement
sense participació del paradigma en la representació,14 de manera que la
intel·ligència en la seva ascensió cap a la idea més alta de totes, ha de salvar
tota una sèrie de mediacions.
Plató proposa la recerca de l'absolut en un espai intermedi entre allò diví i
el món, com si fos un pont entre dues ribes, que, malgrat això, romanen
separades. Ara bé, per poder arribar a la contemplació de l'Origen calia trencar
aquella prohibició de Parmènides segons la qual l'enteniment no podia ocuparse de les coses plurals i diferents, i això és justament el que va fer Plató: ocuparse de la diferència entre ésser i no-ésser, entre la identitat i la diversitat 15,
aconseguint així articular la mobilitat intima de l'ésser, i la certesa que l'ésser
està travessat pel no-res; és a dir, va fer ontologia des de l'analogia16.
L'analogia de Plató, però, era només de similitud, i tot i que servirà de
fonament a la proporció en la qual Tomàs posarà la relació entre Creador i
creació, per ella mateixa no desemboca en el misteri de Déu, sinó en l'entremig
de Déu i la creació, i és per això que tot ritme i harmonia, simfonia i simetria de
Plató són encara immanents al món 17.
També Aristòtil parla de l'ordre diví del cel, del numero com a mesura
d'allò extens, del sentit com a mesura de la raó i de l'orientació a la fi en els
actes lliures 18. També aquestes relacions tenen un punt mig d'equilibri, però ja
no és el de la mediació, sinó el de la proporció 19. Malgrat això, totes elles

14

. - Parmenides, 132.

15

. - Parmenides, 132; Sof256ss.

16

. - Sof257.

17

. - Timeo 87c; Rep IV 430.

18

.- Eth. Nic V, 6, 1131a, 31; V, 7, 1131b, 13; 7, 1132a, 30; IX, 1,1163b, 32s.

19

. - Eth. Nic, V, 7, 1131b, 11; Met 0, 6, 1048 b, 6s.

Dr. Joan Martínez Porcell

EL COMENÇAMENT DE L’ÉSSER I L’ÉSSER DEL PENSAR

encara estan marcades per la dificultat noètica de pensar l'actualitat: 20 és
impossible arribar al coneixement de l'infinit, ja que l'infinit és una totalitat
tancada en ella mateixa, un pensament circular que es pensa ell mateix 21.
Aristòtil troba la unitat fonamental en la ipseïtat pròpia del pensament formal,
de tal forma que l'analogia existeix només entre alteritats interiors i immanents
als éssers, i fonamentalment en la relació entre potència i acte22. És com si la
creació fos de baix en endavant, com un punt mig entre la possibilitat i la
realització 23.
Calia doncs que la tensió acumulada en el caràcter neutre de la correlació
entre acte i potència, "fes explosió a l'altre costat" -en expressió feliç de
Przywara 24- en l'analogia divina- creacional manifestant així el moviment sobirà
del Déu Creador.
En Agustí trobem dos centres de referència per aquesta explosió: la imago
trinitatis25 i la nit. De la dissimilitud que la criatura té respecte de la Trinitat en
fa Agustí el lloc mateix on l'esperit es comprèn com incomprensible, i en la nit
de la creació es torna clar el misteri de Déu que fa de la creació el lloc de la seva
manifestació26. En les dues imatges, l'ànima es mou apartant-se de les coses
sensibles per una nostàlgia d'interioritat cercant la concentració de l'esperit 27. Si
Agustí troba Déu en l'ànima és perquè la memòria sui no és sui sinó Dei 28, i en
aquest sentit, per primera vegada l'analogia no és de baix en endavant sinó de
20

.- Sobre el principi de contradicció, cfra: MetK, 5, 1061b, 36s; 1062a, 20s; Met r, 3,

1005b, 19-24.
21

.- Phys VII, 3, 246a, 14ss; Eth. Nic IX, 9, 1170a, 32; Met A 9, 1074 b, 34s.

22

.- Met A, 6, 1016 b, 31-33; Met 0, 8, 1050 b, 8s; Met 0, 9, 1051 a, 12; Met 0, 6, 1048 b,

6s.
23

.- Met K, 9, 1066 a, 18 5.

24

.- Przywara, E., op. cit., p. 121.

25

.- De Trin. VIII, 5, 8.

26

.- Serm. 219; In Ps 41, 13.

27

.- De ordine 2, 33. Hi ha versió castellana a Obras de S. Agustín, 22 vol. Madrid, BAC,

(1946).
28

.- De vera relig. 39, 72; De Trin. X, 3, 5-8; De Trin, XIV, 12, 15.
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dalt a baix 29.
Sens dubte que l’augustinisme podria clarificar i aportar molt a la tradició
més tomasiana, sobretot pel que fa a la memòria com a origen de l’intel·lecte, a
la intel·ligència com a il·luminació d'operacions 30 o al suprem acte intel·lectiu
com a contemplació amorosa 31.

Tomàs pren el camí de l'analogia aristotèlica de proporció; relació
proporcionada32 de la criatura al món però relació desproporcionada de Déu a la
criatura. Ser davant Déu creador no és estar davant la saviesa d'un principi 33,
sinó d'un Déu excessiu, de forma que l'ontologia de Tomàs només es clarifica
en el contacte amb la teologia. 34 És cert que Tomàs escull l'univers aristotèlic
per ser més real 35, però l'univers tomista no és immanent ni positiu sinó una unitotalitat relacional transcendent precisament en virtut de la relació que la
multiplicitat té envers la unitat divina, i és que la criatura té relació a l'interior
del món, però també està relligada al Déu Creador.
D’Agustí a Tomàs es recondueix un esquema de desproporció que
s'expressa en les analogies de la imatge o de la relació. És cert que el Déu de
Tomàs no és un últim principi, sinó el Déu de la caritat i de la visió 36, però, no
obstant això, els primers principis són la naturalesa formal ultima del pensar37, i
29

.- Solil I, 1, 4.
.- Solil. 1, 15; De mag 38-46; Ep 13 ad Nebrid; Gen. ad litt 12, 59; De pecc. mer 1, 38;
Civ. Dei 10, 2; De Trin 12, 15, 24; Retr 1, 8, 2. Cfra.: Canals,F., El lumen intellectus agens
en la ontología del conocimiento de Santo Tomás. Convivium (1956). Ramírez Pares,
Valoración del entendimiento agente en la gnoseol 31.-Met A, 6, 1016 b, 31-33; Met 0, 8,
1050 b, 8s; Met 0, 9, 1051 a, 12; Met 0, 6, 1048 b, 6s. Met K, 9, 1066 a, 18 s.
30

31

.- Przywara, E., op. cit., p. 121.

32

. - S. Th. I, 13, 5; De Ver 23, 7, ad9.

33

. - De Ver. 11, 3, ad10; 8, 7; 9, 1, ad4.

34

. - S. Th, I-II, 5, 5, ad2; C.G., I, 4; In Boeth. De Trin, 5, 4.

35

. - De spir creat. 10, ad13.

36

. - De Ver. 27, 5, ad5; 28, 1; 8, 3, ad12.
.- Per a la reductio in principia, cfra: De Ver.1,1;14, 1; sobre el principi de contradicció, cfra: De
Ver. 14, 1; S. Th. I, 79, 8 i 12; S. Th. II-II, 1, 7; In Boeth.De Trin 6, 4.Sobre el primers principis com a
necessitat naturalde l'enteniment, cfra: S. Th. I, 82, 1 i 2; com a instrument de l'enteniment agent, cfra:
37
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per això, en el moviment de baix a dalt en el qual consisteix l'essència de
l'abstracció, Déu apareix com el més enllà per excel·lència38.
Agustí va invertir el primat aristotèlic de l'analogia intracreacional al fer
que l'univers sagrat es manifestés en l'univers natural. El cercle tancat de l'ésser
en relació immanent es trenca en el més enllà on fa explosió, i l'hàbit amb el
qual coneixem això, és un hàbit transgressor i súper excedent 39. En les
aproximacions que fem de Déu, no l’hauríem de pensar com l'Ésser més enllà
del qual res més gran no pot pensar-se, sinó com l'Ésser que és més enllà de tot
allò que pot pensar-se.
Allò original de St. Tomàs és que el ritme ascendent i descendent és un
equilibri entre l'omnipotència divina i la potència creacional 40; un ritme
equilibrat d'unitat en tensió. Tensió que està ònticament a l'intern de la distinció
real41 i noèticament a l'intern de l'entendre en acte. Les dues afirmacions es
posaran en perill, poc temps després de la síntesi tomista, per part del
nominalisme, el qual afirma d'una banda la suposició d'existència en l'ens i, per
l'altra, prefereix la generalització a seguir pensant. Les dues vessants: l'oblit de
la diferència metafísica interna i la generalització mental de l'actualitat de
l'objecte indiquen una pèrdua de tensió important que acompanya bona part del
pensament modern.

3. L'oblit de l'ésser en el nominalisme
Ockam, quan afirma que el real és el singular i que només existeix
l'individu, posa en entredit la definició clàssica del concepte com l'unum in
multis et de multis". Aquesta definició impedia a la vegada considerar que allò
real fos només allò singular i que l'universal fos només lògic, perquè cadascú
dels molts en els quals l'universal és real, no és només singular, sinó que té en
distribució la universalitat que els és comú. Afirmar, com fa Ockam, que allò
particular és un cas d'allò universal no té cap sentit, ja que la raó unificant no
deixa d'estar sencera en cadascun dels quals hi és comú, o dit d'altra forma,
De Ver, 9, 1, ad2; 10, 13; 11, 3. Els primers principis són evidents, cfra: De Ver. 1, 12 i coneguts in
ratione entis, cfra: De Ver. 5, 2, ad7.
38
.- S. Th, I, 4, 3, ad2.
39
.- De Ver. 10, 6, ad2; S. Th. I, 85, 5, ad2.
40
.- De Ver. 4, 1.
41
.- S. Th. I, 88, 2, ad4; 3, 4.
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l'universal és real en els molts precisament en tant que universal i aquest és el
seu estricte valor real. La idea general nominalista perd tensió, perquè fa
homogenis els abstractes; i no pot referir-se a les seves diferències reals, perquè
les perd, igualant-les com a casos.
La contrapartida metafísica d'aquesta reducció noètica no es fa esperar: ja
que la consistència de la fisis grega no era compatible amb la interpretació
voluntarista de la creació, es renuncia a l'ontologia grega i es deixa sense
consistència la creació. D'acord amb aquesta pèrdua de solidesa de l'ens, a partir
d'ara la contingència significarà inconsistència. Per altra banda, la solidesa
ontològica que l'ens perd passa al camp noètic de tal forma que en tota intuïció
d'allò real es dóna indegudament per suposada l’existència 42. Ara bé, la
interpretació productiva del pensament del racionalisme modern comença
precisament quan el pensament suposa l’existència real d'allò pensat.
L'error és pensar que a l'objecte mental li cal l’existència, quan en té prou
amb ser pensat per un pensament que pensa; a qui li cal l’existència és a l'ens
per poder ser. I al contrari, l'acte de pensar és capaç de conferir la suposició a
l'objecte mental, però no de conferir l’existència a l'ens.
En el nominalisme, l'ésser singular és un pur positum, un punt nocontradictori sense cap connexió lògica dins d'una realitat aïllada sense
relacions reals. Al transvasar l'actualitat a l'ordre de la idea, la contingència es
torna arbitrària i s'obre un abisme entre allò factualment real i la idea actual en
la qual s'ha perdut el racionalisme 43.
Gilson anomena essencialistes als filòsofs que defensen l’existència com
a pura posició del que ja és en tant que essència. Segons ells, la creatura és
42

.- Aixo va comportar una nova interpretació de la suppositio medieval. "En la Edad Media
se entiende por suposición el hecho de que la referencia significativa no es indefinida. Es
decir, al designar mediante un término, aquello que se designa no se prolonga
indefinidamente de tal manera que nunca se acabe la referencia del término, sino que hay
algo así como una última instancia a la que la referencia apunta y en la que se detiene" Cfra:
Polo, L., op.cit II, p. 139.
43
.- "El nominalismo no niega lo mental, sino que determina las condiciones del ser real
de tal manera que no se pueda admitir el valor real de las ideas. Si las ideas son universales o
generales no son el conocimiento del ser real, porque éste es estrictamente singular. El
singular es distinto de todo lo demás y de ninguna manera es intencional. El ser singular sólo
puede ser conocido de modo intuitivo (...) Existe intuición del singular y por otra parte, hay
ideas". Cfra: Polo, L., Curso de Teoría del conocimiento III, Pamplona, EUNSA (1988) p.
105.
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abans idea en l'enteniment diví que creada, i per tant, primer seria la possibilitat,
i la creació només afegiria la posició existencial ad extra d'allò possible. Aquest
conceptualisme constructiu -com molt bé explica G. Siewerth 44- proporciona
els fonaments de la metafísica moderna des de Descartes, Spinoza i Leibniz fins
a Kant i Hegel i més enllà d'ell.45
L'augment del nostre coneixement de la realitat a partir dels abstractes és
sistemàticament oblidat pels idealistes moderns, que deixen de conèixer millor
la realitat perquè accepten del nominalisme que insistir en el coneixement de la
realitat no té sentit o bé que la realitat no permet un millor coneixement. Aquest
divorci entre idees i realitat fa que l'idealisme segueixi allò pensat, l'ésser
objectiu, i deixi allò real fora de la investigació.
L'equilibri de la unitat en tensió, és a dir, el pensament de l'actualitat, tant
de l'ésser com del pensar, en aquella proporció interna que expressava l'analogia
metafísica i que es donava a conèixer en el moviment noètic d'explicitar allò
contingut en la primera abstracció, es va trencar i només van quedar dos camins:
o la formalització de l'ésser en un concepte racional universal, -la línia que des
d'Anselm ha generalitzat el concepte en lloc de fonamentar-lo-, o el camí
hermenèutic d'Eckhart de l'efectuació de l'acte, i amb això la recuperació de la
tensió perduda.

4. Anselm o Eckart
És evident que prenem aquests autors d'una forma paradigmàtica, en el
sentit que cada un d'ells significa una opció diferent en l'equilibri d'ésser i
pensar. Si afirmem, com fa Anselm, que el motiu que fa que allò màxim
pensable no estigui en l'enteniment, és que sigui precisament un màxim
pensable, i aleshores queda automàticament prohibit pensar com a més
intel·ligible l'ésser que el pensar. L'ésser real del màxim pensable, 4S en tant que
afegit al màxim pensable, queda reduït a ser un pur factum, o dit d'altra manera,
l'ésser només es subordina al pensar en termes de depressió d'ésser.
Per altra banda, Eckhart -radicalitzant Agustí- segueix un camí diferent al
44

.- Siewerth, G., Das Schicksal der Metaphysik von Thomas zu Heidegger, Einsiedeln,
Johannes
Verlag, (1959).
45
.- Balthasar, H. U., op. cit., 5v, pp. 26-34.

Dr. Joan Martínez Porcell

EL COMENÇAMENT DE L’ÉSSER I L’ÉSSER DEL PENSAR

d'Anselm que, d'alguna manera, arriba a Luter, Cusa, Spinoza, Bohme, Kant,
Fichte, Schelling i Hegel. 46 Amb el desig de recuperar la tensió perduda efectua
clares al·lusions a l'actualitat,47 i fa una observació que repetirà Kant, i que és la
base de la filosofia transcendental. L'observació, que es dóna en un context
trinitari, és la següent: el Fill és la distinció, és a dir, no és que el Fill sigui el
Fill i per altra banda, el Fill sigui diferent del Pare, sinó que el Fill és en tant que
diferent; Ell és la distinció, el Logos o Ratio. A partir d'ara, la ratio, esdevé la
capacitat d'establir distincions, superant-les, ja que la raó no sucumbeix a la
negació sinó que la supera integrant-la.
Cusa va ser el primer en desenvolupar el principi espiritual-filosòfic
d'Eckhart al proposar una analogia entre l'espontaneïtat creadora de Déu i la
força creadora imitativa de l'home, 48 però insisteix en el caràcter analògic de tot
coneixement metafísic, de manera que el pensament de Déu només pot ser
aproximatiu, imprecís, conjectural i simbòlic, és a dir, reflectant. Si és veritat
que Cusa no creua la frontera de l'analogia fins a l'idealisme d'identitat, tot està
preparat per donar aquest pas, i l'analogia queda malmesa, perquè no hi ha cap
causa positiva que defensi l'alteritat 49.
El suggeriment d'Eckhart tenia molta envergadura, ja que retorna a la
perspectiva del pensar com a acte, més enllà de l'existència fàctica o de
l'adscripció de l'ésser a una quidditat, i al plantejar la indicació d'un acte, fa
notar que el pensar en acte està més enllà de la quiddidat i de la seva negació.

5. La identitat en la modernitat
Anselm i Eckhart són les referències medievals de Descartes, que en el
46

.- Per a Balthasar, Eckhart és el pare de la modernitat. Cfra: Balthasar, H. U., op. cit., 5v.
p. 35.
47
.- Comentant l’intel·lecte d'Aristòtil, diu que a la matèria primera li convé "l'acte
absolutament primer, és a dir, l'ésser o la forma", de la mateixa manera que "allò visible és
per a la vista i la vista per a allò visible i els dos s'identifiquen en l'acte de veure". Cfra: Lib
parab Gen 1 n 32, L I 501; In Job 1 n 1 77, L III 146.
48
.-Sobre la presència de Déu en tot, cfra: De possest. Sobre la simplicitat de Déu, cfra:
Idiota de sapientia 1, 77v; sobre la coincidència dels oposats, cfra: De principio, vol.II, fol
10v. Hi ha versió castellana de De Dios escondido, Madrid (1965) i La docta ignorancia,
Barcelona (1985).
49
.- "Nicolás de Cusa no pensó hegelianamente; baste subrayar que el Absoluto no es
asumido por el hombre, sino que es el insondable fundamento del hombre (...) De ese modo
lo que se está sosteniendo es que no hay más ser que el del infinito, dado infinitamente o
finitamente, eterna o temporalmente, o que el ser es Dios" Cfra: González, A.L., Nicolás de
Cusa: La visión de Dios, Pamplona, EUNSA (1994) p. 55.
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centre metafísic del "jo penso" posa la identitat més enllà de tota analogia. La
unitat sintètica-originària de la percepció de Kant, el Jo de Fichte, el punt
indiferenciat de Schelling i l'esdevenir de l'Esperit de Hegel són moments d'un
procés d’auto glorificació de l'esperit que des de Leibniz a Hegel "no té parada
possible"50.
El punt de partença monistic de tot sistema d'identitat aprofundeix en
l'oblit de l'ésser, ja que l'ésser de la lògica és, com qualsevol mediació, un pur
concepte. Pel nostre argument, ens interessa més l'altra alternativa d'EckhartCusa, és a dir, l'element d'actualitat que hi ha en l'ésser i en la ratio que no pas
la pèrdua de l'analogia que es dóna en les filosofies modernes de l'esperit.

En el factum nominalista, donat que l'espai intracreacional no és ocupat
per l'analogia sinó per la identitat, es fa impossible donar una explicació de la
relació entre Déu i allò creat. Per altra banda, succeeix el mateix si el
començament del pensar és, en lloc d'un màxim com el d'Anselm, un mínim
absolut d'objecte com el de Hegel, ja que el problema segueix essent que manca
la consideració del fet de pensar com a activitat i s'homologa la diferencia
ontològica interna.
Afirmem, doncs, que pensar és acte formador d'allò pensat; no arriba tard,
no s'afegeix sinó que assisteix a allò pensat, i la qüestió del coneixement de
l'ésser només pot venir de la consideració de les operacions intel·lectuals com a
actes.
Que formem entenent i entenguem formant, vol dir que és impossible que
es doni quelcom pensat al marge d'una operació de pensar i una operació de
pensar al marge de quelcom pensat. És incorrecte, com fa Hegel, afirmar que el
començament del pensament és la indeterminació, perquè la indeterminació
només es pot obtenir amb un acte que negui el pensament d'una determinació. 51

50
.51

Balthasar, H. U., op. cit., 5v. p. 420.
.- "La differenza metafisica fondamentale sul problema di essere fra Hegel e S. Tommaso
è nella concezione della creazione in quanto per Hegel l'elevarsi al punto di vista speculativo
comporta il riportarsi in Dio al "momento che precede la creazione". Invece per S. Tommaso
è soltanto con la creazione, come produzione libera e totale dell'essere da parte di Dio, che
prende rilievo teoretico la distinzione di essenza e di esse e si pone il problema dell'essere
come realtà, distinto da quello dell'essenza come possibilità (...) Così sul fundamento della
creazione dal nulla S. Tommaso può effettivamente prospettare in nulla (reale) come
differenza metafisica assoluta fra la creatura e il Creatore, fra l'essenza e l'esse; mentre per

Dr. Joan Martínez Porcell

EL COMENÇAMENT DE L’ÉSSER I L’ÉSSER DEL PENSAR

La manera com allò general tracta les determinacions és la seva igualació.
La generalització, per altra banda, pot anar fins a l'infinit, ja que no hi ha cap
idea general que sigui el màxim; però no és admissible que la idea general sigui
el primer que es pensa, ni tampoc que sigui el fonament.
Ara bé, si el pensament no es paralitza ni tan sols davant del màxim
suprem i igualador, què ens queda per pensar?: doncs les diferencies són les que
queden per pensar. L'abstracció és anterior a la generalització, però aquesta no
ha esgotat la fecunditat d'aquella, i això vol dir que l'acte intel·lectual encara pot
ser més fecund, pot revelar-nos més intensament la realitat, encara que no sigui
més extens.
El que ens cal és augmentar la referència real de l'abstracte, retornant
l'abstracte i les seves determinacions a la realitat. A l’intel·lecte, com a hàbit, li
correspon l'augment de la capacitat de pensar, és a dir, l'aprofundiment últim
d’allò real que és el pensament de la fonamentalitat.

6. Pugna de començament: Primum cognitum, primum ontologicum
La raó fonamental fa referència a l'origen de l'ésser en el mateix sentit en
que significa una insistència en el començament. En la línia d'Anselm, Hegel,
Fichte ja res queda per pensar, en canvi, retornant la tensió a l'acte, el que queda
per pensar és l'ésser en tant que fonament, és a dir, en el seu aspecte
fonamentador de l'essència. Caldrà anar en compte, però, perquè la temptació
nominalista que hem resumit en la tesi de la suposició mental d'existència, -en
ontologia- i de la reducció del pensament a generalització, -en noètica-, poden
insinuar-se de nou al tractar del fonament.
Heidegger té raó quan inclou el temps en l'acte incoatiu del pensament, si
bé no podem oblidar que aquest no és l'únic tipus de començament. En aquest
sentit, el fonament és molt més incoatiu que l'abstracció, perquè la realitat
comença en la realitat i no en el pensament. Una cosa és el començament
cognitiu i l'altra el fonament, o l'ésser com a començament. 52

Hegel fra l'essere e il nulla c'è uno scambio di appartenenza essenziale". Cfra: Fabro, C.,
Dall'essere all'esistente, Brescia, Editrice Morcelliana (1957) p. 43.
52
.- "Si comprende allora come per Heidegger il Sein sia radicalmente finito. Per S.
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La immutabilitat de l'ésser en Parmènides és, doncs, incompatible amb la
pluralitat d'operacions intel·lectuals que hem anat esbrinant: l'abstracció, el
judici, la negació, la raó. Sense aquesta operativitat infinita de l'acte de pensar,
s'impossibilita la raó i apareix la identitat i l'estancament. Però el veritable
començament és el de l'acte d'ésser, ja que l'acte d'ésser creat en tant que no
suposat, és començament en tant que acte, i absolutament primer respecte a
qualsevol anterioritat.
Així trobem dos sentits diferents del començament. El fonament és més
primari que l'abstracció, excepte quan aquest és pensat, ja que llavors el primer
és l'abstracte. Però allò que efectua posteriorment la intel·ligència és només
l'objectivació racional del fonament i no dóna existència al fonament, a no ser
que la suposi indegudament.
El fonament és l'últim explícit, però no comencem coneixent
objectualment el fonament, ja que no és el mateix la prioritat real i la noètica.
Cal dubtar de la suficiència de l'objectivitat pel que fa a la fonamentalitat, doncs
no exercitem el fonament quan l'objectivem. Allò implícit sempre queda
amagat, el que s'esgota és l'explicitació. Diguem-ho clarament: el fonament és
un implícit que mai no s'explicita del tot; ni la negació ni la raó ni cap operació
intel·lectual aconsegueixen res més que quedar habitualment oberts al pensar.
L'hàbit dels primers principis i l'origen de la saviesa, coneixen
explícitament el fonament en tant que fundant, però no allò que roman dins el
fonament, perquè senzillament allò no és objectivable. Així es perfilen els dos
sentits de l'anterioritat: no és el mateix el primum cognitum que el primum
ontologicum. L'exercici del fonament és exercici fonamental i l'exercici de la
intel·ligència és operatiu, no fonamental.
La raó fonamental és una insistència en el començar; al començament
abstracte no li falta determinació, sinó començament, ja que és començament
objectiu, però no l'ésser com a començament. Així, la lluita entre el primum
Tommaso l'essente è radicalmente finito, ma l'esse comme l'atto emergente (ovvero l'esse per
essentiam) è assolutamente infinito e soltanto rispetto all'esse puro si comprende la finitezza
della creatura come partecipante l'esse. Il Sein di Heidegger si muove nella scia del Sein
selbst di Hegel, il Sein selbst di Hegel richiama l'esse ipsum (esse per essentiam) di S.
Tommaso: tre trappe di un processo spirituale decisivo per l'Occidente (...) il compito del
tomismo del futuro sembra debba essere quello di penetrare l'esigenza di quella proclamata
immanenza traendola dentro il problema essenziale del pensiero, ch'è la fondazione del finito
nell'Infinito: chiarendo così i propi principi della "metafisica dell'atto"... Cfra: Fabro, C.,
Dall'essere all'esistente, Brescia, Editrice Morcelliana (1957) p. 424.
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cognitum i el primum ontologicum descobreix un aspecte molt avantatjós: el
guany de començament; un pensar que no apunti a la fonamentalitat, a la
radicalitat, s’anul·la ell mateix.
La consideració del començament respecte al fonament és de gran
importància, perquè el tema de la creació és el tema d'allò no suposat; i només
abandonant la suposició, aconseguirem pensar l'ésser en la seva divisió de creat
i increat. Tots els sistemes històrics cerquen el mateix: trobar un original punt
de partida màximament originari: els elements de la natura, les idees de Plató, la
noesi d'Aristòtil, el cogito de Descartes, el transcendental de Kant, la dialèctica
de Hegel i la subjectivitat de Husserl, però el millor començament és aquell en
el què s'efectua allò més elemental i formal pel moviment del pensar.

7. Siewerth versus Heidegger
H. U. Balthasar va qualificar a Gustav Siewerth com "astre brillant i un
dels pensadors més universals del nostre temps" 53. Igual que van fer també
Maréchal, Rahner, Lotz, Welte, Müller, Siewerth significa l'intent més fecund
per desgranar la metafísica de Tomàs en la direcció de Hegel, tenint en compte
l’exigència heideggeriana de pensar rigorosament la diferencia de l'ésser 5S.
Amb un domini peculiar i dens de l'idioma alemany, Siewerth influencia l'espai
del problema on es mouen Przywara, Puntel, Lotz i m'atreveixo a suggerir
també l'ésser en mediació del propi Balthasar 54.
Siewerth pensa que el De Deo Uno de Tomàs queda presoner dels
aspectes d'unitat i simplicitat d'un Déu més propi dels filòsofs que no pas del
Déu trinitari de la Revelació. Es tracta, doncs de copsar la diferència a l'interior
de l'ésser Diví, ja que si l'alteritat i la diversitat del real participen de Déu, és
perquè en Déu mateix existeix la diferència.

53

.- Balthasar, H.U., Abschied von Gustav Siewerth, a Hochland, 56 (1963-64), p. 182.
Cfra: Cabada Castro, M., Sein und Gott bei Gustav Siewerth, Düsseldorf, Patmos Verlag,
(1971).
54
.- L'ésser com a forma "buida i nullitària",la primera "semblança divina", la "mediació", el
"miracle" i el "misteri" de l'ésser, "concreat", el "desvetllar del fonament" com a veritat
radical i sobretot, la distinció entre "Esse subsistens" i "actus essendi non subsistens" són de
clara influencia s de Siewerth. cfra: Balthasar, H. U., op. cit., v.1, p. 137; v.4, pp. 359-361;
v.5, pp. 410 i 563. cfra.: Pérez Haro, E., El misterio del ser, Santandreu, Barcelona (1994)
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Siewerth interpreta la diferència real absoluta ,-la Urdifferenz-, entre la
subsistència de les Persones Divines i l'acte d'ésser Diví comú a elles com
l'arquetipus de la distintio realis, en el sentit de que és a partir d'aquesta
diferència original en Déu que podem fonamentar la diferència de l'ésser creat i
finit. 55
Així doncs tornen a aparèixer les dues temàtiques que al llarg del nostre
discurs han anat aflorant: la distinció real i la generalització mental, amb la
diferència que ara la negació racional és un moment de l’auto penetració del
propi pensament diví. L'exemplaritat d'allò creat és conseqüència de que la
relació d’essència i acte d'ésser participat és fruit d'aquesta reflexió de la
diferència real divina. L'actualitat de l'ésser subsisteix tant en Déu com en les
coses i té una identitat tant en l'ésser diví com en el creat, però es tracta d'una
identitat d'imitació o identitat exemplar. 56
La resolució interna de les diferències creades en la diferència immanent
de Déu és la clau del sistema de Siewerth amb la qual efectua el pas de l'infinit
al finit gràcies a la identitat exemplar mediatitzada per l''actus essendi idealó2.
Aquesta identitat exemplar és el punt mig entre la identitat absoluta que
suprimiria les diferències i la diferència absoluta de l'Absolutament altre.
Aquesta mediació és una empremta arquetípica efectuada sobre una essencial
unitat de fundació de Déu i la criatura en el lloc intern de la unitat exemplar.
L''actus essendi és l'ésser pròpiament emanat a imitació de Déu, ja que
l'ésser-acte és similitud en tant que manifestació en el finit de la unitat
diferencial infinita, i així la identitat exemplar de l'ésser és un concepte
englobant en mediació que uneix l'ésser-acte finit a l'ésser-acte infinit, ja que
aquesta idealitat es torna potència en el real a través de les realitzacions
substancials, i no en elles.
Però hem dit també anteriorment que a la metafísica de l'acte d'ésser li
correspon una meta noètica de l'acte d'entendre, per això val la pena aprofundir
en la negativitat racional, que Siewerth posa en pràctica per desvetllar
55

.- És assumpte discutit si les relacions subsistents constitueixen una única subsistència o
tres subsistències relatives. Krempel, Billot, Galtier i Billuart mantenen opinions
diferenciades. Cfra: Martínez Porcell, J., Ésser i persona, Barcelona, PPU, (1995) p. 213 i
Metafísica de la persona, Barcelona, PPU, (1992) nota 231 p. 153.
56
.- "...als eine vermittelnde Mitte zwischen Gott und den seienden Dingen" Cfra: Das Sein
als Gleichnis Gottes, Heidelberg, F.H. Kerle Verlag, (1958) p. 44.
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l'actualitat d'ésser. L'abstracció capta l'ésser com una forma buida, formalitzada,
de contingut igualitari i unívoc, però també pot funcionar com una il·luminació
de la relació entre el fonament i el fundat, en un aclariment gradual de l'ésser
dels ens. Aquesta estructura indicadora de fonament que posseeix tota
abstracció, posa de manifest l'actualitat que hi havia des del començament; una
actualitat, màximament simple, que l'abstracció no aconsegueix anivellar, i que
inclou tota diferencia existent. L'acte, anomenat aquí no-subsistent, perquè no
està limitat a cap ésser concret, és transcendent, ja que escapa de qualsevol
concepte formal que intenti expressar-lo.
Aquesta generalitat de l'ésser és -com hem vist- actualitat universal i no
ratio 57, ja que intentar un concepte objectiu-formal d'aquest ésser, seria fer
l'abstracció de l'abstracció. En aquest sentit, Siewerth s'afegeix a la llarga llista
de denunciadors de l'oblit en què el racionalisme ha mantingut l'ésser. En el
judici s'atura el procés de separació començat en l'abstracció i es desvela el
fonament actual més profund de l'ésser transcendent que supera qualsevol mode
de captació intel·lectual. Aquest ésser no és Déu, però tampoc s'ha d'entendre
que es tracti de l'ésser comú, doncs convertirem la metafísica en racionalitat, i
l'ésser en una essència.
Quan aprofundim l'ésser en un nou judici, unint la subsistència a
l’existència, i identificant aquest ésser no-modal i infinitament simple amb Déu
com ésser subsistent, el que estem afirmant és que Déu està en el límit de la
representatibilitat d'allò real, i que la referència d'allò real a Déu no es
comprensible, sinó misteriosa 58.
L'actualitat, simplicitat, universalitat i subsistència de l'ésser no pot
aclarir-se en cap síntesi racional, perquè aquest abisme de l'ésser és la presència
de Déu, i el seu reconeixement intuïtiu no és fruit de cap modalitat de
pensament, sinó de l'Ésser mateix que es deixa reconèixer com a quelcom
definitiu. El misteri de l'ésser esdevé doncs un centre que uneix l'infinit amb el
finit, l'ésser i el no-res, la raó i la subsistència.
No és la primera vegada que en totes aquestes controvèrsies es posa de
manifest l'antic antagonisme entre tomisme i escotisme. La intuïció de la
transcendència de l'ésser pot ser comuna a Tomàs i Heidegger, però l'interpreten
57.- Cfra:

Siewerth, G., Das Sein als Gleichnis Gottes, Heidelberg, F.H. Kerle Verlag, (1958), p.33.
Siewerth, G., Die Abstraktion und das Sein nach der Lehre des Thomas von Aquin, Der Vollzug der
Transzendenz, p. 77; Siewerth, G., Das Sein..., p. 35.
58.-
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de manera diferent, ja que Heiddeger pensa la diferència tomista no com a signe
de creacionalitat sinó encaminant-la novament cap a la identitat.
Que en el rerefons de l’actus essendi no-subsistent no es trobi Aristòtil,
sinó Plotí, i que fossin les intuïcions de Plotí i Dionis les que van culminar en
l’actus essendi tomista, seria una tesi plenament coherent amb l'itinerari tomasià
que proposen alguns autors. Segons aquest itinerari, Tomàs començaria en el
pensament agustinià per anar fins a les categories aristotèliques de proporció i
d'ordre, i retornaria després finalment al platonisme que trasllueixen els
comentaris al Pseudo-Dionís.59
Aconseguir una anivellació que diferencií ontològicament l'ésser dels ens,
i teològicament l'ésser de Déu, posa en perill l'assimilació de Déu amb l'Ésser 60,
i corre el risc de no diferenciar prou clarament l'ésser creat de l'increat.
La unitat anterior i original de l'U Diví és unitat fonamental, però cal
advertir que la diversitat que brolla d'Ell no ho fa per generació natural sinó per
causació d'acte. En aquest sentit, el comentari de Siewerth 61 a l'article tomista
sobre si Déu actua en tota operació natural62 entén l'acció divina com un pas en
el sentit de fluïdesa d'ésser. I és cert que l'ésser és immanent a l'acció de l'Agent
Transcendent en l'ens finit però només en el sentit de ser punt d'incidència de la
seva efusió creadora63. L'acte d'ésser radical i originari és, doncs, la moció de
Déu, constitutiva de l'ens finit i raó de la criatura.

59

.- Kovach, Fr., Die Aesthetik des Thomas von Aquin, (1961), p. 43, nota 25.
.- Martinez Porceli, J., Consecuencias de la metafisica heideggeriana en la cuestión
actual sobre Dios, Miscel-lània en homenatge al Prof. Dr. Eusebi Colomer, Barcelona,
Revista Catalana de Teologia (1995).
61
. - Siewerth, G., Das Sein..., pàg.54.
62
.-"Et ideo potest dici quod Deus in qualibet re operatur in quantum eius virtute quaelibet
res indiget ad agendum: non autem potest propie dici quod caelum semper agat in corpore
elementari, licet eius virtute corpus elementare agat. Sic ergo Deus est causa actionis
cuiuslibet in quantum dat virtutem agendi, et in quantum conservat eam, et in quantum
applicat actioni, et in quantum eius virtute omnis alia virtus agit. Et cum coniunxerimus his,
quod Deus sit sua virtus, et quod sit intra rem quamlibet non sicut per essentiae, sed sicut
tenens rem in esse, sequetur quod ipse in quolibet operante immediate operetur, non exclusa
operatione voluntatis et naturae" Cfra: De Pot., q.3 a.7.
63
.- "...Deus est in omnibus rebus (...) sicut agens adest ei in quod agit (...) Cum autem Deus
sit ipsum esse per suam essentiam, oportet quod esse creatum sit propius effectus eius; sicut
ignire est propius effectus ignis. Hunc autem effectum causat Deus in rebus, non solum
quando primo esse incipiunt, sed quandum in esse conservantur (...) Deus sit in omnibus
rebus, et intime" Cfra: S. Th., I, 8.
60
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8. La intel·ligència en l'antropologia transcendental.
A partir de la dificultat en comprendre conceptualment l'acte d'ésser, que
no és ni una essència ni una forma, hem intentat clarificar les relacions entre el
pensar i l'ésser des de l'anàlisi de la intencionalitat de l'acte de coneixement. La
direcció lineal que semblava oferir-nos en un primer moment l'activitat
cognoscitiva se’ns ha tornat una regressió de l'esdevenir creacional a l'origen de
l'ésser, descobrint la intel·ligència com un hàbit que pensa des de l'ens.
El pensament de l'actualitat implica un equilibri en tensió a l'interior de
l'ens defensat històricament per la metafísica de l'analogia i per la noètica del
pensar com a acte i trencat per la suposició d'existència del nominalisme. En
l'aclariment del començament, a la metafísica de l'acte d'ésser li correspon una
meta noètica de l'acte d'entendre i això no només implica la unitat fonamental i
anterior de l'U Diví com a raó de la criatura sinó també un aclariment
estructural de la intel·ligència.
No és estrany, doncs, que de la metafísica de l'acte n'esdevingui una
antropologia transcendental que insisteixi en l'esse hominis com a lloc
privilegiat de manifestació de l'ésser. Insistir -com fa C. Fabro o X. Zubiri 64- en
l'estructura formal de l'acte intel·lectiu és descobrir el coneixement no sols pel
que té d'impressió sensible sinó sobretot pel que té d’intel·lecció de la realitat.
Des de Descartes es considera el sentir i la intel·lecció com a modes
d'adonar-se de les coses, és a dir, com a modes de la consciència, però ja hem
vist que el que veritablement tenim no és l'adonar-se de la consciència, sinó una
multitud d'actes conscients de tipus molt divers que coincideixen precisament
en adonar-se d'allò que és present en la consciència. Aquest segon caràcter
d'estar present descobreix el caràcter real i no només intencional de l'acte
intel·lectiu 65, en el sentit que fer present implica formalment quelcom diferent
64

.- Zubiri, Xavier, Sobre la esencia, Madrid, Alianza Editorial, (1962); Cinco lecciones de
filosofia, Madrid, Alianza Editorial, (1963); Inteligencia sentiente, Madrid, Alianza
Editorial, (1980); Inteligencia y Logos, Madrid, Alianza Editorial, (1982); Inteligencia y
Razón, Madrid, Alianza Editorial, (1983); El Hombre y Dios, Madrid,
Alianza Editorial, (1984); Dimensión histórica del ser humano, Madrid, Realitas, (1974);
Concepto descriptivo del tiempo, Madrid, Realitas, (1976); Respectividad de lo real, Madrid,
Realitas, (1979).
65
.-"En la intelección me "está" presente algo de lo que yo "estoy" dándome cuenta. La
unidad indivisa de estos dos modos consiste, pues, en el "estar". El "estar" en qué consiste
físicamente el acto intelectivo es un "estar" en que yo estoy "con" la cosa y "en" la cosa (no
"de" la cosa) y en que la cosa está "quedando" en la intelección. La intelección... es un físico
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al contingut eidètic propi de l'acte intel·lectiu. L'estar, el fer present i el quedar
manifesten en l'acte intel·lectiu el mode de ser de l'altre com a diferent del que
sent o pensa. La formalitat de la intel·ligència com a hàbit consisteix justament
en aquesta alteritat que es fa present en el contingut que queda en l'acte de
coneixement. En l'aprehensió de realitat, allò propi de l'acte intel·lectiu és la
realitat com a formalitat 66, és a dir, la cosa mateixa que per ser real és present
com a real.
En el procés de coneixement es dóna, doncs, una hiper-formalització de
les dades del real que determina el pas del sentit a la intel·ligència i que no
solament presenta la realitat com autònoma, sinó que ens la fa present d'una
forma distanciada67. La impressió en tant que impressió és un acte del sentit,
però en tant que realitat és un acte de la intel·ligència 68. La intel·ligència, doncs,
està modalment estructurada, i a part del contingut qualitatiu propi de cada acte
de coneixement, la intel·ligència està constituïda per la unitat de presentació
d'allò real, és a dir, per la unitat d'impressió de realitat, i aquesta impressió de
realitat és inespecífica perquè transcendeix tots els continguts. En aquest sentit
podem afirmar que l'activitat que manifesta el caràcter formal i esquematitzador
de l’intel·lecte és una concessió a l'actualitat del pensament més apriorística que
la kantiana, tot i que d'un altre ordre, perquè aquí allò transcendental que
constitueix la formalitat de la intel·lecció és la realitat en impressió 69.

"estar". Cfra: Zubiri, X., Inteligencia sentiente, p. 23.
66
.- "La nota es "en propio" lo que es. Este "de suyo" es realidad formalmente; es
formalidad de realidad, o si se quiere, la realidad como formalidad" Cfra: Zubiri, X., op. cit.,
p. 64.
67
.- Segons Fabro, en el procés comparatiu entre la formalitat abstracta i l'acte d'ésser
propi de la cogitativa, l'ànima arriba a tocar l'acte d'ésser amb dues facultats diferents: el sentit
i l'enteniment. L'enteniment descobreix que, mentre que la formalitat en abstracte és uniforme
i idèntica, en el seu contingut, considerada segons l'acte d'ésser real, és variada i rica en
tonalitats i colors. En aquest sentit, la noció d'ésser és inadequada per informar l'enteniment
una vegada per sempre, i ha d'ésser explicitada vegada rere vegada, cada cop més. Cfra:
Fabro, C., Percepción y Pensamiento, Pamplona, EUNSA, (1978): "la teoria aristotèlica de la
cogitativa" (p. 205); "las funciones de la cogitativa" (p. 219); "Psicología moderna y
cogitativa" (p. 231).
68
.- "Inteligir y sentir no se oponen, los que se oponen son el puro sentir y el inteligir. El
puro sentir y el inteligir son tan sólo dos modos de aprehensión sensible... La impresión de
realidad es formalmente sentir e inteligir. En la impresión de realidad no son sino dos
momentos suyos... Es el sentir el que siente la realidad y es el inteligir el que intelige lo real
impresivamente" Cfra: Zubiri, X., op. cit., p. 80.
69
.- "trascendentalidad es en primer lugar algo propio de lo que constituye el término formal
de intelección. Y éste no es "ser" sino "realidad" (...) En segundo lugar, esta intelección es
sentiente. Por tanto, lo real es trascendental, por razón de su realidad como formalidad propia:
realidad es formalidad (...) Y este trascendental ha de conceptuarse (...) desde la formalidad
de una cosa a la formalidad de realidad de toda otra cosa. Trascendentalidad, entonces, no es
comunidad sino comunicación" Cfra: Zubiri, X., op. Cit. p. 117-118.
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L'actualitat, com a caràcter propi de l'estar d'allò real vol dir estar present
des de si mateix, però l'actualitat ho és de la realitat mateixa, per això l'acte
intel·ligent és actualitat de la realitat; en tota intel·lecció tenim una realitat que
és actual, i que en la seva actualitat és present en nosaltres, però l'únic que fa la
intel·lecció és fer-ho actual en la seva pròpia formalitat de realitat i res més. El
real queda en la intel·lecció, però la seva realitat reposa en ella mateixa i
pressuposa la realitat com a primer intel·ligible.

9. La intel·ligència evolutiva de Piaget.
Que la realitat és el primer intel·ligible és el mateix que dir que la realitat
és el veritable transcendental que constitueix la formalitat de la intel·lecció. Ara
bé, aquesta activitat i formalitat es manifesta sobretot en el caràcter
esquematitzador de l’intel·lecte. No és d'estranyar, doncs, que dediquem un
espai a estudiar l'aspecte genètic i evolutiu de la intel·ligència en Piaget, que és
un dels epistemolègs més acreditats dels nostres dies 70.
L'objectiu dels estudis de Piaget és precisament el desenvolupament de
les estructures intel·lectuals, i en aquest sentit, tot i que és conegut sobre tot en
la seva vessant psicològica, pot aportar-nos un magnífic complement pel que fa
a l'epistemologia genètica.
Piaget s'interessa per la relació existent entre el cognoscible i allò
conegut, donant atenció particular als mecanismes propis del creixement dels
coneixements. En l'evolució cognoscitiva individual, considera que per
comprendre el coneixement humà adult, cal comprendre abans les formes
evolutives antecedents; i aquesta llei evolutiva val també de les formes
col·lectives71. L’estratègia que usa Piaget serà la d'aplicar els conceptes de la
70

.- Piaget, J., La causalidad física en el niño, Madrid (1934); El criterio moral en el
niño, Barcelona (1971); El juicio y el razonamiento en el niño, Madrid s.a.; El lenguaje y el
pensamiento en el niño, Madrid s.a.; La representación del mundo en el niño, Madrid (1973);
Psicología de la inteligencia, 2a ed., Buenos Aires (1960); La génèse du nombre chez
l’enfant, Neuchâtel (1941); La représentation de l’espace chez l’enfant, Paris (1948); Les
notions de mouvement et de vitesse chez l’enfant, Paris (1946); Le developpement de la notion
de temps chez l’enfant, Paris (1946); La formation du symbole chez l’enfant, Neuchâtel
(1945); Psicología, lógica y comunicación, Buenos Aires (1959); Les mécanismes perceptifs,
Paris (1961); Introduction à l’épistemologie génétique, 3 vol., Paris (194950).
71
.- En l'evolució ontogenètica i històrica del concepte força, per exemple, es dóna un
progressiu despullament d'adherències egocèntriques arrelades en l’experiència personal de
l'esforç corporal, per assolir una concepció objectiva que sigui independent del jo.

Dr. Joan Martínez Porcell

EL COMENÇAMENT DE L’ÉSSER I L’ÉSSER DEL PENSAR

seva teoria evolutiva al procés històric, entès aquest com una evolució
desenvolupada a través d'una quantitat notable de ments adultes, analitzable,
almenys en part, en els mateixos termes que l'evolució dintre d'una sola ment;
així és com Piaget coincideix amb altres autors en afirmar que l'ontogènesi
recapitula la història.
Per Piaget, tota evolució, històrica o ontogenètica, parteix d'un estat
d'egocentrisme i fenomenisme relatius, ja que inicialment el subjecte només
coneix allò que és immediatament evident i obvi en les coses, és a dir, unes
poques característiques superficials; incapaç d'estimar les contribucions de la
seva pròpia activitat cognitiva, no pot convertir les seves pròpies cognicions en
un objecte d'investigació crítica. Poc a poc, al desenvolupar-se genèticament, el
subjecte penetra de manera cada vegada més profunda i ampla en l'objecte de la
seva cognició, i l'egocentrisme és reemplaçat per la reflexió en la qual la
persona reestructura aspectes del pensament construït anteriorment, re analitza
de manera crítica els seus supòsits inicials i sotmet les seves cognicions
anteriors a una indagadora presa de consciència72.
Piaget entén per continguts ideatius les dades brutes no interpretades de la
conducta i per estructures les propietats organitzatives de la intel·ligència, 73
que fonamentalment són l'organització i l'adaptació. És sorprenent el
paral·lelisme d'aquests estudis sobre l'evolució constructivista de la ment amb
l'anàlisi estructural del coneixement de Fabro 74 o l'aprehensió de realitat de
Zubiri.
Pel que fa a l'organització cognoscitiva, Piaget assenyala que la cognició
72

.- Al llarg de la història, l'egocentrisme i fenomenisme propis del realisme ingenu dels
grecs han estat conceptes reelaborats en profunditat.
73
.- Piaget assenyala també les funcions, que són les característiques amples de l'activitat
intel·ligent que s'apliquen a totes les edats i que virtualment defineixen la mateixa essència de
la conducta; les etapes que són successions invariables amb determinades propietats; les
estructures de conjunt que són les propietats estructurals que defineixen una etapa particular i
que han de formar un tot integrat; i els esquemes que són estructures cognoscitives referents a
una classe semblant de seqüències d'acció.
74
.- Segons C. Fabro, la diferencia més clara de Tomàs d'Aquino en relació amb Aristòtil és,
-metafísicament-, l'ús transcendental de la noció de participació d'arrel neoplatònica, ja que la
distinció real d'essència-acte d'ésser, no diferenciats en l'abstracció aristotèlica, pren relleu en
la mesura en que el binomi participat-participant guanya prioritat metodològica sobre el
d'acte-potència. Noèticament, l'aportació tomista més original és l'abstracció intensiva,
anomenada així per oposició a l'abstracció total i extensiva d'Aristòtil, doncs, en referència a
la raó eminent (d'ésser) a què arriba, tots els diferents modes d'ésser es presenten a la ment en
la seva objectivitat plena i definitiva.
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és quelcom organitzat, en el sentit que tot acte intel·ligent suposa algun tipus
d'estructura intel·lectual totalitzada, és a dir, concebuda com un sistema de
relacions entre elements.
I pel que fa a l'adaptació, cal dir que un acte intel·ligent adaptat és aquell
en el qual l'assimilació i l'acomodació es troben en equilibri. En aquestes
propietats de l'acte intel·lectual, és palesa la similitud amb el nivell biològic,
doncs, si l'acte d’intel·ligència implica l'assimilació de part de la realitat externa
a algun tipus de sistema de significat existent en l'organització cognoscitiva dels
objectes, l'acomodació intel·lectual vol dir l'adaptació als diversos requeriments
que el món dels objectes imposa al subjecte.
L'equilibri entre assimilació i acomodació implica un constant procés de
renovació interna, ja que els canvis dins l'estructura assimilativa orienten noves
acomodacions i les noves temptatives d'acomodació estimulen reorganitzacions
estructurals 75.

El desenvolupament intel·lectual passa d'un estadi inicial de profund
egocentrisme, en el qual l'assimilació i l'acomodació estan indiferenciades fins
un estadi final d'objectivitat i equilibri en el qual les dues funcions són, per una
banda, relativament separades i diferents i, per altra, coordinades i
complementàries. Aquest egocentrisme marca un estat cognoscitiu en el qual
l'objecte cognoscent veu el món només des d'un punt de vista -el propi-, però
sense conèixer l’existència de perspectives diferents i sense tenir consciència
que ell és presoner del seu propi coneixement.
Durant el desenvolupament biològic i psíquic dels dos primers anys de
vida es forma una organització d'esquemes més elaborada i complexa, que
coincideix amb un procés centrífug d'objectivació gradual de la realitat externa i
un procés centrípet d’autoconsciència pel qual el jo comença a ser vist com un
objecte entre objectes. Segons Piaget, després de la infantesa, s'inicia la
cognició en les regions internes del jo i el món.
A la persona Piaget li atribueix un paper molt actiu en la formació del seu
propi món cognoscitiu, ja que les invariants biològiques donades són només
l'organització i l'adaptació, de tal forma que el subjecte és una entitat sempre
75

.- A través d'aquest equilibri s'assegura un raport entre subjecte i objecte que és a la
vegada realista (acomodació) i significatiu (assimilació).
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organitzada que acomoda els seus esquemes a la realitat externa a mesura que
assimila la realitat als propis esquemes. Aquest equilibri d'assimilació i
acomodació és l'únic element apriorístic que Piaget considera76.
L’essència del desenvolupament cognoscitiu ve format per les contínues
operacions de les invariants funcionals al llarg de la infància, gràcies a les quals
sorgeixen les estructures cognoscitives. El comportament cognoscitiu és, doncs,
una qüestió d'accions realitzades pel subjecte sobre la realitat, tot i que aquestes
accions es fan cada cop més internes i encobertes. Hem assenyalat ja la
concessió apriorística que les estructures suposen en l'enteniment actiu.
En els dos primers anys de vida els reflexes del nen es van convertint en
una rica i complexa trama d'esquemes que organitzen els intercanvis concrets
entre el subjecte i l'objecte. Durant aquest període es dóna el pas d'una profunda
indiferenciació jo-món a una relativa diferenciació del jo i l'objecte, que dóna
lloc a la construcció d'allò real fins que als 18 mesos es dóna una autèntica
revolució copernicana que té com a característica fonamental la
descentralització general, i les grans categories de l'acció, entre les quals es
troben l'objecte, l'espai-temps, o la causalitat i que són fruit del coneixement
entès com assimilació activa i operant. Piaget coincideix amb els autors
estudiats anteriorment en dir-nos que aquestes nocions no són abstretes
simplement de les percepcions per l'abstracció i la generalització, sinó que
parteixen de les accions exercides sobre els objectes 77.
Dels dos anys fins els onze es dóna una centralització subjectiva; des de
la limitació al concret i l'egocentrisme heretat del primer període, el nen fa un
procés d'adaptació a la realitat, que culmina en les estructures operacionals
concretes. Sobretot a partir de les estructures d'agrupament, el món de les
representacions comença a assumir la seva primera estabilitat, coherència i
ordre real. Una de les primeres expressions d'aquest equilibri és la conservació
de determinades propietats de l'objecte davant el canvi fenomènic.
Dels onze als quinze anys és el període de les operacions formals. Així
com al principi hi havia un equilibri de les accions externes, sensorials i

76

.- Piaget no vol caure en un empirisme extrem, dons el considera com la influència més
perillosa de la psicologia contemporània.
77
.- Al final d'aquesta etapa es dóna la funció semiòtica o simbòlica, la imitació diferida, el
joc simbòlic i l'evocació verbal d'esdeveniments no actuals.
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motores, ara l'equilibri és d'operacions internes, simbòlic-representacionals 78. El
desenvolupament mental del nen, com hem vist, és una successió de tres grans
construccions, cada una de les quals perllonga la precedent, la reconstrueix en
un nou pla i la sobrepassa.
El mecanisme d'aquest desenvolupament de la intel·ligència l'explica
Piaget per la influència de quatre factors generals: el fisiològic, l'experiencial, el
social i el d'equilibri. En el desenvolupament del nen no hi ha un pla
preestablert sinó una construcció progressiva en la que cada innovació només es
fa possible en funció de la precedent. Certament queda molt a dir respecte del
mecanisme intern de tot constructivisme, però cal afirmar que es tracta d'un
procés d'equilibri, en el sentit d'una autoregulació, és a dir, d'una sèrie de
compensacions actives del subjecte en resposta a les pertorbacions exteriors i
d'una regulació alhora retroactiva i anticipadora.
L'equilibrament per auto regulació constitueix, doncs, el procés formador
de les estructures, la constitució de les quals pot ser seguida per la psicologia
del nen no en abstracte sinó en la dialèctica viva i viscuda dels subjectes que
s'enfronten, cada generació amb problemes renovats, per arribar a solucions que
poden ser millors que les de les generacions precedents.
El coneixement, doncs, s'estructura en el joc constant de reconstruir el
donat en l'acte intel·lectiu, i en el bell mig de l'actualitat del pensar hi trobem
l'operació realitzada pel subjecte sobre la realitat. És un fet que hi ha,
noèticament, una mediació per part de l'operació en l'aclariment del pensar, ja
que la intel·ligibilitat de l'ens és la seva actualitat, com també hi ha una
mediació metafísica de l'operació al tractar de l'origen de l'ens. J. Bofill, ha estat
un metafísic que, en tota la seva obra filosòfica, ha sabut considerar l'ens i el seu
origen sense considerar-lo fora de la seva operació i actualitat79.

78

.- El pensament representacional s'ha convertit en hipotètic-deductiu, orientat cap a la
possibilitat com a terme super-ordenat i cap a la realitat com a terme subordinat.
79
.- Obra filosòfica. Jaume Bofill.
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10.L'energètica de l'acte en J. Bofill

L'operació és la mediació que, metafísicament, esdevé la identitat mateixa
de l'ens en tant que ens i, noèticament, constitueix el mode interior pel qual es
pot aclarir el pensar. La unitat de la comunicació ontològica que està inclosa en
l'acte creador no pot ser aïllada com un moment absolut, ni en la unitat d'un
concepte, ni en el mirall de l'exemplaritat, perquè diu raó de resultat 86, i perquè
es tracta d'una unitat de moviment tensional en la qual s'unifiquen les tres grans
vies d'expansió ontològica que són: l'eficiència, la formalitat i la finalitat. El que
cal remarcar és que la distinció essència-acte d'ésser no és estàtica, sinó que és
en l'obrar que l'ésser essencialitza el subjecte80.
Considerar l'ens en un moment anterior a l'operació és considerar-lo en
un estadi de potencialitat que no existeix, ja que la intel·ligibilitat de l'ens és la
seva actualitat. Així doncs, l'ésser és obrar; la seva estabilitat és energètica i
l'acte és raó de moviment, tot i que es tracta d'un moviment transcendental, un
moviment que afecta l'ens en raó del seu ésser i que es refereix a l'U
transcendent com a últim fonament.
Aquest acte, en la seva actualitat, és constitutivament original, encara que
no autosuficient ni absolut. 81 La seva presencialitat no és presencialitat de fet,
sinó operant i el seu persistir és una auto posició activa, i les tres línies causals
d'eficiència, exemplaritat i finalitat que tenen en l'ésser el seu unitari origen són
les línies bàsiques de la comunicació ontològica i transcendental de l'ésser.
L'ésser, en aquest sentit, no pot adscriure's amb prioritat en cap de les línies
causals esmentades, i quan això no es té en compte sorgeixen els processos
pendulars de primar l'existència, com fa Gilson o Maritain, en contra de
l'essencialisme, o de privilegiar l'exemplaritat en contra de l'eficiència, com fa
Siewerth.
L'aparició
de
dualitats
(objecte-subjecte,
essència-existència,
immanència- transcendència, intel·lectualisme -voluntarisme) representa la
ruptura d'aquesta unitat original que només es pot mantenir gràcies al principi
de la reciprocitat de les causes. A tota causa li pertany no sols l'efecte originat
80
.81

Gaietà, In de Anima III, 5.
.- Cfra: De Pot, 2, 1.
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sinó les causes correlatives que modalitzen intrínsecament llur respectiu
desplegament causal. En lloc d'una continència eminencial de l'Origen en una
sola causalitat, l'efusió de l'acte representa la comunicació ontològica 82 en la
seva identitat original, en tant que dinamisme de l'ésser en l'obrar i la
immanència del fi en el començament. És a dir, estem davant d'un dinamisme
induït, o de la resposta a una vocació.
Cal dir que, recollint l'ontologia agustiniana de la mens, aquesta
fonamentació transcendental del quadre causal aristotèlic és factible fer-la
sobretot en el cas de l'ànima. 83 En aquest sentit, l'antropologia transcendental
que esdevé de la unitat ontològica li darà un context primordialment
interpersonal 84, ja que, sota aquesta unitat d'acte i d'ésser, inclús el caràcter
social i evolutiu que pertany al "món" interpersonal humà exigeix la mediació

Un bon enriquiment a càrrec de Jaume Bofill va ser, en aquest sentit, la
recuperació de la memòria agustiniana85, no ja com a referència d'allò passat,
sinó com a funció existencial de connectar les essències i valors objectius amb
la realitat existent en la que radiquen 86. Aquesta dimensió energètica de
tenacitat, força, i poder confereix una necessitat intrínseca a l'existir de l'ens i
corregeix en part les interpretacions del tomisme que Rousselot deixa en mans
de l’intel·lectualisme. La intel·ligència està inserida en un dinamisme més
profund que neix de les darreres arrels òntiques de l'home i que només
s'acompleix definitivament en un acte de contemplació amorosa de Déu 87.
Totes aquestes conseqüències antropològiques no serien possibles sense
la insistència en la unitat òntica no de la forma sinó de l'acte. En el coneixement
82

.- S. Th., I, 103, 1; I, 44, 4; I, 47, 103. Cfra: Hayen, A., La communication de l’être,
Desclée de Brouwer, 1959, p. 98.
83
.- El modus serà la dimensió de l'ens en termes d'eficiència que el posen com a existent;
species, la que el constitueix en terme de relacions formals d'exemplaritat i l'ordo, de
relacions tensionals de finalitat. S. Th. I, 93; De Ver. 10, 7.
84
.-C. G. III, 112; De Ver. 2, 2; C. G. IV, 21; S. Th. I, 57, 4 ; S. Th., I, 19, 2; Coll i
d'Alemany, Josep Ma, Filosofia de la relación interpersonal, Barcelona, PPU (1990) i
Synthesis fidei, La teologia i la filosofia a la recerca de llur unitat, Barcelona, Facultat de
Teologia (1988).
85
.- A.A.V.V., Homenatge a Jaume Bofill, Barcelona, Ed. La seu Vella (1986), p.235-245.
86
.- També S. Tomàs parla d'una duplex cognitio de l'enteniment: una "representativa" o
"enunciativa" i una altra amb modalitat de consciència en l'àmbit situacional d’experiència.
Cfra: De Mente, 8; Bofill, J., Ontologia y Libertad,
III Semana de Filosofia, Madrid (1957); Idem., Para una metafisica del sentimiento, Obra
Filosófica, Barcelona, Ariel (1967).
87
.- Bofill, J., Contemplación y caridad, Revista de Filosofia. C.S.I.C año IX, Madrid,
1950, n.33. p. 279-290.
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de l'efectuació d'acte cal advertir un perill, que sembla inadvertit en els filòsofs
que, com Siewerth, privilegien l'exemplaritat, i 88 és que la identitat exemplar
comporta unes confusions noètiques que posen en perill allò millor de la
proporció, que és la seva intrínseca tensió i inclina l'analogia cap a la identitat.
Pot semblar que en l'analogia, la realitat s'abstrau de la mateixa manera que ho
fa el nom unívoc, però no és així. Amb el nom anàleg no es significa només una
realitat, sinó una realitat amb una proporció; i per tant, l'abstracció de l'anàleg
consisteix en el coneixement d'una sola realitat en quant que és proporcional, i
no en el coneixement aïllat d'ella 89.
La unitat proporcional no és unitat absoluta, sinó moltes realitats
semblants segons proporcions, de les quals no pot abstraure's una realitat en si,
ja que la semblança només és proporcional i el fonament és només u
proporcionalment. L'error és sospitar que podem arribar a un "proporcionat en
comú", de manera que l'anàleg fos confós o neutral. Però no és així, perquè
l'abstracció de l'anàleg no és qualsevol abstracció, sinó una de ben particular, i
no perquè expressi una raó comuna, sinó perquè unificant raons
proporcionalment diverses ens permet considerar-les com idèntiques, com si no
hi hagués diversitat. L'anàleg unifica mitjançant la identitat proporcional i
confon en certa manera la diversitat de les raons significades.
11.L'actualitat d'efectuació d'allò creat.

La unitat proporcional o raó proporcionada d'ésser, que és el terme final
de la inducció metafísica, no és, doncs, unitat absoluta, i expressa la unitat
òntica no de la forma sinó de l'acte. I és que en l'efectuació d'allò creat, quan
Tomàs explica l'origen de l'ésser per creatio ex nihilo, l'actualitat no solament
supera la dialèctica platònica de la participació i la relació acte-potencial
d'Aristòtil, sinó que torna la distinció essència-acte d'ésser una composició
dinàmica i desigual 90. Dinàmica perquè és en l'obrar que l'ésser essencialitza al
88
.89

Siewerth, G., Der Thomismus alsIndentitäts-system. (1939).
.- La confusió ve de que la realitat anàloga abstrau i no abstrau dels seus analogats.
Abstrau en tant que una realitat semblant a una altra proporcionalment s'abstrau d'igual forma
que si es considerés absolutament. I no abstrau en quant a que la realitat així entesa s'inclou
ella mateixa necessàriament i no pot considerar-se sense ella. En canvi, la realitat unívoca és
considerada per la intel·ligència prescindint de les realitats a les quals és comuna.
90
.- "Con razón dice, pues, Sto. Tomás que el ser es la perfección de las perfecciones, pues,
él es la actu-al-idad de todas las perfecciones. El carácter de actualidad del ser fundamenta,
por consiguiente, el carácter de perfección del ser. La actu-al-idad es, por tanto, la verdadera
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subjecte, i desigual perquè la composició és polar, està inclinada cap aquell
costat únic que es el veritable Origen d'allò real i en el qual "farà explosió".
Potser per això, l'analogia amb la qual intentem explicar aquesta desigual
proporció se’ns en va una mica cap a la diversitat i la transcendència.
Comprendre aquesta actualitat no formal de l'ésser vol dir no solament
aclarir l'ésser des de l'acte, sinó també aclarir l'acte d'entendre com a acte, és a
dir, fonamentar la intel·ligència com a hàbit actiu d'operacions 91. De fet,
l'anàlisi de la intencionalitat ens ha revelat l'acte d'ésser com aquell residu que
no pot abstraure's mai del tot i envers el qual l'enteniment retorna constantment
explicitant noèticament en noves operacions allò que ònticament ha estat sempre
al començament92.
La tesi de l'abstracció formal i total, o la il·luminació d'operacions
intel·lectuals era part de l'esforç que Tomàs feia per considerar un marc eidètic
nou capaç de concebre l'ésser com a acte. Prou sabia que la metafísica quedaria
incomplerta si passava per alt l'activitat cognitiva amb la qual coneixem l'ésser
de les coses. L'abstracció és només el començament del pensar, però quedar-se
en ella és substantivitzar la primordialitat del fonament i, per altra banda,
abocar-se al fracàs, doncs l'abstracte no expressa tot el que es pot conèixer d'allò
real ni tampoc esgota la capacitat intel·lectual de seguir pensant. Pensar
l'actualitat no és solament dinamitzar la composició essència-acte d'ésser sinó
concebre-la com unitat tensionada que està implícita en el primer abstracte i, per
tant, permetre al pensament seguir pensant en lloc d'igualar les diferencies que
va trobant.
Pensar la diferència no pot solucionar-se pensant només un entremig de
Déu i la creatura com feia Plató, o un punt mig entre la possibilitat i la
realització com feia Aristòtil, com si la creació fos de baix en endavant. Tomàs
subratlla el moviment sobirà del Déu creador, perquè sap que la tensió
dimensión de profundidad de la perfección.". Cfra: Bech, H., El ser como acto, Pamplona,
EUNSA (1968) p. 69.
91
.- De la metafísica de l'acte n'esdevé una antropologia transcendental que insisteix en
l'esse hominis com a lloc privilegiat de manifestació de l'ésser. L'estructura de l'acte
intel·lectiu que fa Fabro o l'intel.lecció de realitat de Zubiri són dues presentacions del
caràcter formal i esquematitzador de l’intel·lecte i ressalten l'actualitat com la vessant més
clara de l'enteniment.
92
.- L'epistemologia genètica de Piaget confirma el moviment intel·lectiu d'explicitació
d'allò implícit. En la construcció d'allò real, el nen (i també la història) aconsegueix les grans
categories de l'acció (objectes, espai-temps, causalitat) com a fruit del coneixement entès com
assimilació activa i operant.
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acumulada en la diferència interior dels ens no és neutral sinó indicativa de la
primordial manifestació de Déu. I aquesta tensió està ònticament a l'interior de
la distinció real i noèticament a l'interior de l'entendre en acte; les dues vessants
oblidades del nominalisme i en les quals la recuperació de l'actualitat implica la
recuperació del ritme equilibrat de la unitat en tensió93.
El nominalisme va significar el començament de l'oblit de l'actualitat en
aquesta doble vessant; per una banda, insistir en que el particular és un cas de
l'universal és suposar que allò comú, per ser comú, deixa d'estar tot sencer en
cadascun dels particulars dels quals es comú, és a dir, és de fet negar el valor
real de l'universal; i per altra banda, el nominalisme al donar mentalment per
suposada l'existència en tota intuïció del real, deixa sense consistència ni
solidesa l'ens que de contingent passa a ser arbitrari. Al travessar l'actualitat a
l'ordre nomes lògic, el nominalisme perd la vigoria del pensament real que
s'ocupa de les coses i confon l'actualitat d'allò real amb la seva arbitraria
facticitat com si la diversitat d'allò real quedés perfectament fonamentada
només perquè el pensament igualés la seva diferència interna.
El divorci entre idea i realitat no solament és l'explicació del racionalisme
posterior sinó que, al perdre's l'actualitat tant de l'ésser com del pensar,
l'aclariment últim del fonament es va quedar fora de les possibilitats del
pensament objectiu, és a dir, fora de tota investigació possible. Recuperar
l'element d'actualitat que hi ha en l'ésser i en la raó és, més enllà de l'existència
fàctica de l'adscripció de l'ésser a una quidditat, recuperar el camí hermenèutic
de l'efectuació de l'acte la tensió perduda.
Haurem de seguir pensant augmentant la referència real del primer
abstracte, és a dir, en lloc d'igualar les diferències, aprofundir-les fins arribar al
seu origen i fonament 94. En aquest sentit, el fonament és molt més incoatiu que
93

.- "La prima nozione di ens è certamente confusa (e non la "prima" soltanto), ma chissà se
arriveremo mai a chiarire in modo definitivo la "differenza" dell'esse! Tuttavia essa contiene
già una distinzione iniziale, confusa (...)
Il
processo constitutivo della riflessione metafisica è quindi quello della "reductio", grazie
al principio di contraddizione, di quelle determinazioni confuse alle determinacioni distinte
secundo l'esigenza della struttura dell'essere: questo non è compito di astrazione o di
"dimostrazione", ma di riflessione comprensiva ovvero di chiarificazione dell'essere dell'ente
nell'esse come atto originario" Cfra: Fabro, C., Partecipazione e causalità, Milano, Società
Editrice Internazionale, (1939) p. 229.
94
.- "El ser término entendido sólo puede tenerlo el objeto donde se tiene el entender
mismo, esto es dentro del entendimiento, no fuera: pues el entendimiento mismo no entiende
si no es trayendo las cosas a sí mismo y considerándolas dentro de sí mismo, no mirando
fuera de sí. Y Santo Tomás enseña que la cosa entendida no puede ser como algo hacia fuera,
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l'abstracció, i això no només implica el reconeixement de que la realitat cometa
en la realitat i no en el pensament, sinó també que pot haver-hi distints sentits
del començar. De fet, una cosa és el començament cognitiu i l'altra el fonament;
allò que efectua la intel·ligència és l'objectivació d'allò anterior i suposat i abans
s'esgota l'objectivitat que el fonament, el qual roman sempre com l'implícit mai
explicitat del tot.
La raó fonamental és, doncs, una insistència en el començar. En el
començament absolut de Déu, Siewerth posa la diferència real divina com a
arquetipus de la distinció real d'allò creat; per altra banda, aquesta primera i
fonamental diferència divina aniria més enllà d'una generalització mental a
l'estil nominalista, ja que és un moment de l’auto penetració del propi
pensament diví. Aquestes dues temàtiques conflueixen, doncs, en l'actualitat
que l'ésser posseeix tant en l'ésser subsistent de Déu com en l'ésser de les coses,
actualitat comuna que després es diferencia perquè es tracta d'una identitat
exemplar o d'imitació.
L'actualitat en Siewerth és transcendent en el sentit que escapa de
qualsevol concepte formal que el vulgui expressar. En això Siewerth és molt
explícit, però al mateix temps la unitat de fundació entre Déu i la creatura
s'efectua en el lloc comú i intern de la unitat exemplar, gràcies precisament a la
interpretació de la mediació de l'actus essendi com si es tractés d'un actus
essendi ideal; una mena de concepte englobant en mediació exemplar. És veritat
que aquesta actualitat de l'ésser -el de Déu i el de les coses-, és màximament
simple i inclou tota diferència, però al mateix temps, si volem precisar la
diferència entre el Déu Creador i l'U plotinià, haurem també d'insistir, -forçant
el llenguatge- en una "actualitat actual" i no només ideal, és a dir, haurem
d'insistir en què la diversitat que brolla de Déu no ho fa per generació natural
sinó per causació d'acte. L'ésser és immanent en un cert sentit a l'acció del Déu
Transcendent en l'ens finit, però precisament en el sentit de què l'ens finit és
punt d'incidència i terme total de la seva comunicació ontològica. L'origen de
l’ésser creat és la moció de Déu, constitutiva de l'ens finit i raó de la criatura.
El que s'esdevé en primar l'actualitat "actual" i no solament ideal en la
distinció essència- acte d’ésser, no és solament una distinció polar sinó una
distinció dinàmica que identifica l'obrar fonamental amb l'actualitat primera i,
sino como dentro del entendimiento" Cfra: Juan de Santo Tomás., Cursus theologicus, disp.
32, a.4, n.11. Cfra: Canals, F., Sobre la esencia del conocimiento, Barcelona, PPU (1987).
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per tant, dóna a la unitat de la comunicació ontològica un caràcter de resultat.
La creació és una unitat de moviment tensional en el qual s'unifiquen totes les
vies d'expansió ontològica, sigui l'eficiència, la formalitat o la finalitat. L'ésser
és obrar, la seva estabilitat és energètica i l'acte, que en si mateix és raó de
moviment, afecta l'ens en raó del seu ésser i el refereix a l'U com a origen i
darrer fonament. La presència de l'acte a l'interior de l'ens és una presència
operant, un dinamisme induït, o com dèiem fa uns moments, la resposta a una
vocació.

12.La metafísica creacional.

Les anteriors reflexions sobre l'origen de l’ésser s'han articulat al llarg del
temps en un tipus de pensar metafísic que ben bé podem anomenar metafísica
creacional. L'actualitat d’ésser com una unitat en tensió a l'interior de l'ens és la
dimensió que, oblidada pel nominalisme i la modernitat, està en la base d'una
correcta comprensió de les relacions de l'ésser i el pensar. No és estrany, doncs,
que ara, -inclús amb risc de repetir-nos-, fem nostres les afirmacions més clares
d'aquesta metafísica, afirmacions que no volen res més que insistir en l'actualitat
d’ésser com l'efectuació d'allò creat.
Per una banda, la metafísica creacional té una lògica que es basa en el
principi de contradicció, mentre que la lògica pura i la dialèctica intenten
convertir aquest principi en identitat, i per altra banda, l'analogia, tal com és
expressada en la distinció tomista és un principi creacional, punt inicial d'una
metafísica absoluta, que fa explosió en allò sobrenatural. Aquesta metafísica
veu l'ésser en la perspectiva de Déu com a Origen, i els primers principis del
pensar com els conformadors d'un hàbit de saviesa que ens remet a allò
sobrenatural.
Si l'analogia clàssica era un equilibri en la mesura, després de creure en la
creació, l'analogia finalitza en Déu, i 95 si la potencialitat creacional es llegia fins
ara només com a tensió ordenada a una realització, ara esdevé potència
obediencial que indica l'equilibri entre conveniència natural i destí

95

.- De Ver. 2, 3, ad4.
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sobrenatural 96. Tot ens creat ve totalment i immediata97 de Déu, no per dilatació
dels singulars, ni per actuació de potencialitats inferiors, ni perquè hi hagi un
lloc intern entre Déu i la criatura 98, sinó perquè Déu és l'origen únic de
qualsevol potencialitat. Déu és més enllà; i els límits no són propis de l'essència,
sinó posats lliurement per Déu, de forma que tota potencialitat es transforma en
disponibilitat. Precisament perquè la potencialitat reposa en Déu, no camina cap
al no-res 99, sinó que funda una positivitat persistent.
Des d'un punt de vista teològic, això vol dir que tot allò que és comú en
Déu i en la criatura no refereix Déu i la criatura a alguna cosa en comú, sinó que
tot porta a la primacia de Déu 100. Per a Tomàs sempre és decisiva l'analogia de
proporció segons proporcionalitat que deixa ben clara una estricta distinció, i
que no permet veure les relacions entre Déu i la criatura com una mena
d'equilibri flotant que estaria entre ells dos 101; allò creacional -òntic o noètic- és
sempre ordenat a Déu com a primer, sense possibilitat de cridar un tercer. Inclús
la participació trinitària no fa desaparèixer aquesta sempre més gran
dissemblança. Per això, la vida eterna s'acompleix en revelació, la visió és llum
en la llum i la nostàlgia de Déu acaba en servei. La communitas analogiae és la
relació del no-res al Creador creant ex nihilo102.
La mediació de la identitat exemplar entre finit i infinit que proposa
Siewerth és inviable si no hi ha unitat de pensament entre l'ésser i la Revelació.
La pregunta que farà a Heidegger serà precisament perquè l'obertura de l'ésser
ha de romandre indiferent a la Paraula de l'Ésser diví i tancar-se en el límits
immanents kantians, és a dir, perquè la veritat de l'ésser no pot ser teista.
Siewerth s'inscriu, doncs, en el corrent comú de Przywara i Balthasar en el
96

.- De Ver. 29, 3, ad3; De Ver. 8, 12, ad4; De Ver. 24, 15; De Ver. 27, 2; De Ver. 8, 1; C. G.
III, 50.
97

. - De Ver. 3, 8, ad2; Comp. Theol. c. 102; S. Th. I. 44, 2.

98

.- De Pot., 5, 3; De Pot, 7, 7.

99

.- De Pot., 5, 1, ad16.
.- No hi ha un món d'essencialitats, cara a cara amb Déu, cfra: De Ver. 3, 2, ad6; S. Th. I,
84, 5, sinó lEssència creadora de Déu, cfra: De Ver. 2, 4, ad2; De Pot., 3, 5, ad2.
101
- Kl. Kremer., Die Neuplatonische Seinsphilosophie und ihre Wirkung auf Thomas von
Aquin. Leiden (1971), citat per Cabada, M., Ser y Dios, entre filosofia y teología, en
Heidegger y Siewerth, Pensamiento, 185 (1991) p. 22. Kremer seria contrari a interpretar
l'actus essendi tomista en funcions mediadores d'acord a un suposat platonisme tomista que
identifiqués l'ésser amb l'U diví.
102
.- De Ver. 23, 7, ad9; S. Th. I, 4, 3, ad2; De Ver. 2, 11, ad5.
100
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sentit d'una teologia tomasiana d'allò sobrenatural que inspira un comú punt de
mira teològic i filosòfic103.
Tomàs pensa la diferència de l'ésser a partir de les exigències de la
Revelació i així la teologia no pot ser anti o a filosòfica. No es tracta tampoc,
amb Scot o Suárez, de posar Déu en el lloc de l'ésser i convertir l'ésser de l'ens
en un gènere ideal supra diví o en un concepte tret de l'abstracció del subjecte
pensant, sinó només de reconèixer que el coneixement originari de l'ésser de
l'ens no és un exercici que es debilita amb la Revelació, ans al contrari, a la
veritat de l'ésser pertany el pensament creient i el pensament pensant, sense
confusió ni antinòmia.
La metafísica creacional, que no pregunta solament per la relació
fonament-fundat, sinó pel Fonament en si mateix 104 té més densitat que una
simple filosofia, ja que105, si la distinció essència-existència en la criatura es
clarifica més enllà d'ella mateixa106, llavors la qüestió sobre Déu i la creatura
constituirà el darrer perfil formal de la metafísica, és a dir, l'intellectus fidei serà
la consumació interna de l'acte filosòfic 107.
És cert que, en filosofia, Déu és mesurat per la creatura, i en teologia al
revés; i no solament els actes sinó també els continguts es diferencien 108, ja que,
en filosofia, allò Diví és conegut només com a Fonament, no en si mateix sinó
negativament 109. Per tant, és cert que hi ha límits 110, però en aquests límits, la
mesura és punt comú i d'aquesta comunitat venen totes les possibles formes de
relació entre filosofia i teologia. Per a Tomàs, la teologia és l'autèntica
metafísica, la veritable saviesa, perquè tracta del Fonament més interior dels
objectes filosòfics.
103

.- "Después de la Encarnación del Logos no se puede hablar de separación entre la
Revelación y el pensamiento del ser" Cfra: Brito, E., Dieu et l’être d’après Thomas d’Aquin
et Hegel, Paris (1991). p. 21.
104
.- Cfra: Ratzinger, J., El Dios de la fe y el Dios de los filósofos, Madrid, (1962) pp. 28-31.
105
.- Martínez Porcell, J., Metafísica de la persona, Barcelona, PPU, (1992).
106
.- Per l'expressió tomista maxima dissimilitudo, cfra: De Ver., 1, 10, ad1; la seva
formulario al Laterà IV, cfra: Denz. 432, i al Vaticà I, cfra: Denz. 1782.
107

. - Müller, Max., Gustav Siewerth zum Gedächtnis, Freiburg (1989) p. 53.

108

.- Sobre el doble ordre de coneixement, en el Vaticà I, cfra: Denz 1750, 1785, 1799.

109

.- In Boeth. de Trin. 5, 4.
.- Segons les actes del concili, la creatio ex nihilo no pertany al concepte filosòfic de
Déu. cfra: Coll. Lac VII,

110
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Això no vol dir, com fa l'escotisme, que la teologia sigui part de les
possibilitats metafísiques, sinó tan sols que la metafísica indica el fonament a
partir i a l'interior d'allò fundat, en aquest sentit, el fonament és un concepte
límit positiu. Si la perfecció formal de la raó és la fe, i la perfecció formal de la
naturalesa és la gràcia 111, això només voldrà dir que una metafísica que faci
abstracció d'aquest acabament no serà falsa, però si provisional.
Avui, més que mai, el pensament teològic no pot separar-se de la qüestió
metafísica de la diferència; si intenta desenvolupar la Revelació, oblidant-la o
deixant-la de banda, perdrà el seu fonament i quedarà reduïda a una disciplina
positiva malparada en el conjunt de les ciències exactes i tècniques. El cristià és
l'autèntic guardià de l'admiració filosòfica sobre l'Origen i té el deure de dir si a
l'ésser, un si que essent primàriament teològic, inclou també l'afirmació
metafísica de l'ésser. Més enllà d'impossibles neutralitats, els cristians, com a
guardians d'una metafísica plenament humana en un temps d'oblit de l'ésser i de
Déu, tenen la responsabilitat de dur a terme aquesta metafísica universal, ja que,
com a homes, es defineixen per aquest acte metafísic. Pot ser una il·lusió fatal
pensar que tot el que poden fer com a metafísics és preguntar per l'ésser, ja que
com a cristians duen les respostes donades en la Revelació, perquè, així,
aquestes respostes al sobrevolar l'acte de pensament també el destruirien112.

Conclusions
A mode de conclusions podem dir que l'esforç de Tomàs al repensar la
creació el va dur a l'articulació metafísica de la distinció essència-acte d'ésser i a
una reformulació noètica de la teoria de l'abstracció aristotèlica, i que ambdues
dimensions venen aclarides en l'analogia de l'acte en tant que efectuació i
operació.
L'aclariment de l'entendre com a acte ens porta a fonamentar la
intel·ligència com hàbit actiu d'operacions de tal forma que l'anàlisi de la
intencionalitat del coneixement ens condueix a l'acte d'ésser com a aquell residu
111
.
112

- De Ver. 14, 10, ad9; S. Th. I, 1, 8, ad2; S. Th. II, 2, 2, ad1.
.- "Para que una filosofía merezca verdaderamente este título, es menester que lo
sobrenatural descienda, a título de elemento constitutivo, no en su textura, lo que sería
contradictorio, sino en la obra de su constitución. Llamo, pues, filosofía cristiana a toda
filosofía que, aun cuando haga la distinción formal de los dos órdenes, considere la revelación
cristiana como un auxiliar indispensable de la razón". Cfra: Gilson, E., El espíritu de la
filosofía medieval, Madrid, Rialp (1981) p. 41.
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ontològic que mai no pot abstraure's del tot perquè roman existencialment
present en allò real i concret.
La tesi de l'abstracció formal i total, i la il·luminació d'operacions
intel·lectuals eren part del nou marc eidètic, però és sobretot en la teoria de la
intel·ligència com a hàbit on s'explicita que l'articulació de l'abstracte es
produeix seguint un moviment d'explicitació de l’implícit tot revelant l'ésser
dels ens.
Pensar l'actualitat no era només dinamitzar la composició essència-acte
d'ésser sinó concebre-la com unitat tensionada. Aquesta tensió interior és
indicativa de la primordial manifestació de Déu, però el nominalisme, al
suposar l’existència i generalitzar l'ésser, va oblidar l'actualitat perdent aquesta
tensió interna.
La modernitat, al seguir el camí iniciat en el nominalisme, va perdre la
possibilitat d'una darrera i definitiva fonamentació de l'ésser. Així doncs, cal
recuperar l'element d'actualitat que hi ha en l'ésser i en la raó i encetar el camí
hermenèutic de l'efectuació d'acte.
La contrapartida Anselm-Eckhart és paradigmàtica en tant que manifesta
la tendència a l'anivellació de la diferència. En canvi, mantenir l'esperit en
tensió, equilibri i proporció, remet la tesi del fonament a un Déu excessiu. En
aquest sentit, el fonament és molt més incoatiu que l'abstracció, i això implica el
reconeixement de que la realitat comença en la realitat i no en el pensament.
Hi ha dos sentits del començar. Una cosa és el començament cognitiu i
l'altra el fonament; el primum cognitum no és el primum ontologicum. A
l'ens creat li manca origen i començament en ell mateix, i la raó fonamental és
una insistència en el començar.
Siewerth posa la diferència real divina com a arquetipus de la distinció
real d'allò creat. L'actualitat de l'ésser queda assegurada tant en l'Esser Diví com
en l'ésser de les coses i aquesta actualitat els és punt comú gràcies a la mediació
de la identitat exemplar. Però si volem distingir el Déu creador i sobirà de l'U de
Ploti haurem d'insistir en què la diversitat d'allò real no brolla de Déu per
generació natural sinó per causació d'acte.
L'origen de l'ésser creat és, doncs, la moció de Déu, constitutiva de l'ens
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finit i raó de la criatura. La distinció tomista és dinàmica, identificant l'obrar
fonamental amb l'actualitat primera, tot donant a la unitat de la comunicació
ontològica un caràcter de resultat.
La metafísica creacional intenta esbrinar l'Origen fonamental des de la
raó il·luminada per la fe, escapant tant del nominalisme com de la doble veritat,
i en aquest sentit es revela com la disciplina més alta de la filosofia cristiana. A
l'afirmar que pensar l'Origen és pensar Déu, dóna resposta al tema del
començament de l'ésser i a l'inici del pensar.
La metafísica creacional, que també es pregunta pel Fonament en si
mateix, té més densitat que una simple filosofia, ja que si la distinció essènciaacte d'ésser es clarifica més enllà d'ella mateixa, llavors la qüestió sobre Déu i la
criatura constitueix el darrer perfil formal de la metafísica, és a dir, l'intellectus
fidei serà la consumació interna de l'acte filosòfic.
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