DESCRIPCIÓN BREVE

Si be es cert que el seu acostament el Déu
d’Aristòtil és el Transcendent d’un grec fet a través
de la raó, no son menys certes les vibracions
religioses que des d’un primer moment descobrim
en l’anima d’Aristòtil. La contemplació dels
fenòmens celestes, la introspecció en la pròpia
intimitat i en la veu de la consciència, l’admiració
estètica vers la bellesa i l’ordre, la descoberta sabia
d’un Déu intel·ligent en el qual el pensament es
vida han estat fites d’aquella anima naturalment
cristiana que sovint oblidem quan tractem del “Déu
dels filòsofs”.
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Aristotle’s living and intelligent God. While it is
true that his approach to Aristotle’s God is a
Transcendent of a Greek done through reason, it is
also true that certain religious vibrations can be
discovered from the beginning in Aristotle’s soul.
The contemplation of celestial phenomena, the
introspection into the own intimacy and the voice
of conscience, the aesthetic admiration towards
beauty and order, the discovery of an intelligent
God in wich thought is life have been targets of
that naturally Christian soul that we often forget
when we the discuss about the "God of the
philosophers."
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En els nostres dies es molt freqüent invocar una espècie de neutralitat
ideològica que qualifica de fanàtiques les preses de posició respecte de la
qüestió de Déu. Sovint aquesta posició victoriana prové del pensament
implícit de que l’home pot tenir un accés natural i exhaustiu a aquest mon
sense cap condicionament històric o cultural, o encara el que es pitjor,
qualificar de “condicionat” tota posició que no sigui la neutralitat.
Aquest plantejament amaga dues afirmacions mai explicitades: la
primera, que la llibertat intel·lectual de la persona no està mai contaminada
per la historia, el llenguatge i la cultura. Però això no deu ser així dons que la
suposada llibertat absoluta troba en la experiència diària el contrapès de la
facticitat i de la contingència. En segon lloc, hi ha en aquesta pretesa
“neutralitat” agnòstica una altra posició implícita, la que nega a la persona la
possibilitat de efectuar judicis de veritat. Tota afirmació, per parcial o
provisional que sigui, es tinguda com un atreviment indegut, més inspirada en
la incultura o el fanatisme, que en una de les possibilitats més dignes de la
nostra naturalesa humana.
Per aquest motiu he volgut en aquest article recollir algunes engrunes
del que va significar la recerca de Déu en un dels pensadors més clàssics de la
filosofia occidental. Potser el retorn a aquella “anima naturalment cristiana”
dels filòsofs grecs efectuarà sobre el nostre ànim aquella catarsis que
necessitem per redescobrir la nostra capacitat natural de descobrir Déu, sense
que en aquest esforç minvi gens la aparent neutralitat de qui menysté les
capacitats naturals de l’enteniment humà.
S’escriu molt sobre el Déu d’Aristòtil, especialment depreciat com el
concepte d’un Déu llunyà i abstracte. Cal, però, situar-nos en la recerca que de
molt jove inicià Aristòtil per descobrir en ell un cor veritablement religiós. En
primer lloc cal tenir en compte el tractament metodològic de les obres
d’Aristòtil dons que ell es sobre tot un investigador inquiet que segueix un
mètode aporematic, es a dir, deixant-se guiar no pas per un ordre sistemàtic
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prèviament decidit sinó per les dificultats que unes afirmacions provisionals
fan sorgir constantment, de forma que les solucions d’unes qüestions son a la
vegada nous horitzons de noves i inquietants descobertes.
En la temporada de joventut, (384-348) podem dir que tenim un
Aristòtil “més platònic que Plató”. Per Aristòtil, l’anima es una forma, mentre
que per Plató, l’anima es sempre l’anima d’un cos, encara que hi estigui
tancada en ell; per Aristòtil, la contemplació es l’únic fi de l’home, mentre
que per Plató, el fi de la contemplació es la política. Així veiem que, en aquest
període, la teoria de les Idees és menystinguda per Aristòtil que mica en mica
substitueix les Idees separades per la Idea d’un Déu Ordenador del món.

Durant aquest període escriu “l’Eudem” en el que tracta la immortalitat
de l’anima entesa sobre tot com una forma. Aristòtil abandona el tractament
dels mites per usar les analogies tan del seu estil. En el “Protrèptic” planteja
l’ideal de la veritable filosofia que no és altra que la de la contemplació. De
fet, Aristòtil no es tan aristotèlic com es pensa. Quan comença les seves obres
lògiques de l’Organon, especialment en les “Categories” manifesta que de
totes les maneres com es diu l’ésser, la més important és la substància, que es
converteix en l’ésser individual i concret, però, de seguida que es pregunta
que fa que la substància sigui allò que és, respon que la forma, l’essència, i
així torna a Plató.

Així neix l’aristotelisme. Desprès de l’Eudem i el Prolèptic que no
reconeix les teories del mestre, Aristòtil es separa del mètode dialèctic, de la
concepció de l’ésser intel·ligible i dels ideals del totalitarisme polític. Allò
Diví ho tracta Aristòtil en la seva obra “Peri filosofias”, del qual podem
resseguir unes afirmacions veritablement encantadores.
El “Peri filosofías” és una mena de filosofia de la historia del pensament
humà que intenta provocar un assentiment intel·lectual a la veritable filosofia.
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El valor intel·ligible del món sensible substitueix el món intel·ligible platònic.
Aquesta obra significa la transició entre el realisme platònic i la Metafísica
d’Aristòtil. En el llibre III d’aquesta obra dona Aristòtil les proves de
l’existència de Déu que varen tenir una gran influència en el cristianisme
posterior a traves dels estoics i manifesten l’anima religiosa d’Aristòtil.
Ens diu el filòsof que el coneixement de Déu “arriba als homes a través
de dos fonts: els fenòmens que es donen en l’anima i els que es produeixen en
les altures” “Igualment la bellesa i l’ordre en el moviment dels astres son
proves de l’existència de Déu”.
Però Aristòtil també pateix la seva crisi de fe. Al renunciar a les Idees
arriba a una certa fase materialista, que trenca la seva concepció d’ésser. En el
període dels viatges (348-335), entre la sortida d’Atenes a la mort del mestre i
el seu retorn, Aristòtil funda l’Acadèmia, es casa i es dedica a la política a
Aso. A casa de Teofrast d’Efes es dedica a les investigacions biològiques
sense deixar mai però l’especulació pura. Aristòtil s’adona que necessita una
ciència suprema: la metafísica. En aquest període es nomenat preceptor
d’Alexandre i editor d’Homer. Es llavors que escriu el llibre VIII de la Física
on aprofundeix la prova de Déu per el moviment estellar.
El pas de la potencia a l’acte suposa l’acció d’un motor en acte, el
Primer Motor. Ha d’haver-hi un primer motor que ha de ser etern, únic, i finit.
Però Aristòtil ha d’aclarir l’objecte, unitat i principis de la ciència primera que
“busca”: la ciència del ser en tant que ser. La “Metafísica” s’esdevé per a ell
l’estudi de la filosofia primera o ciència de l’universal suprem, que és l’ésser.
L’objecte que “busquem” es el principi al qual tot està referit. No es una
realitat principal sinó la intel·ligibilitat d’una llei fonamental.
Per Aristòtil la saviesa cerca els primers principis. La física cerca els
principis mudables i materials; les matemàtiques cerquen els principis
immutables però materials i la filosofia primera cerca els principis immutables
i immaterials. La ciència d’allò diví es la ciència de l’ésser en tant que ésser.
L’estudi de la noció primera d’ésser pertany a la ciència de la substància real i
primera. Aristòtil s’enfronta a una de dues possibilitats: si cap substància es
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immaterial, la Física serà la ciència primera, però si existeix serà la ciència
d’aquesta substància la que estudiarà l’ésser en tant que principi.

Al seu retorn a Atenes (335-322) Aristòtil forma el seu equip de treball,
tot investigant i ensenyant. Escriu el “Tractat de l’anima” on fonamenta
l’hilemorfisme de cos i anima. “L’ètica a Nicòmac” i els tres tractats més
importants de la “Metafísica”: el tractat de la substància, el de la potencia i el
de l’Acte Pur, que és Deu. Es en aquests escrits on el parlar de Déu es torna
més metafísic i inefable.
En el llibre XII Aristòtil havia deixat clar que la unitat d’ésser es
analògica (XII,3) que la substància es immutable (XII,6) i que es necessari un
principi tal que la seva substància sigui totalment acte. Per fi arribem a
l’anàlisi de XII, 7. En aquest text deixa establert que hi ha una realitat moguda
sense fi (amb un moviment circular com preveia en la Física): es tracta del
primer cel que es etern. En conseqüència deu haver-hi una realitat motora del
cel. Tenim dons un mogut i un motor. I ens cal el terme mig que serà un motor
no mogut, etern, substancial i totalment acte. L’ésser i no l’esdevenir realitza
el sentit de l’ésser, ja que es substància en estat perfecte, es substància
totalment acte.1
Més endavant, Aristòtil veu que els objectes de pensament i de desig
mouen i no son moguts. L’objecte de pensament està entre els predicats
positius, però d’aquesta sèrie, el primer es la substància. Per tant el primer
motor serà substància i causarà com a causa final. L’ésser del Primer Motor
serà necessari, actuarà com a Be suprem i donat que el seu pensament es
independent de tot pensament de cap cosa ulterior, pensa el seu propi
pensament.2 Certament l’evolució del pensament d’Aristòtil es torna aquí
1

“Hi ha, doncs, quelcom, mogut sempre amb un moviment incessant: el moviment circular.
Això es fa palès no només pel raonament, sinó pràcticament. En conseqüència, el primer cel
ha de ser etern. També existeix quelcom que el mou. I donat que allò que al mateix temps
és mogut i mou és un terme mig, ha d’haver-hi quelcom que mogui sense ser mogut: un
ésser etern, substància i acte pur.” (Metaf. XII,7)
2
“D’aquesta forma mouen allò desitjable i allò intel·ligent: mouen sense ser moguts. Allò
suprem desitjable i allò suprem intel·ligible són idèntics. L’objecte del desig, doncs, és el
bé aparent, i l’objecte primer de la voluntat és el bé real. Una cosa la desitgem perquè ens
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altament metafísic, però en cap moment perd l’admiració religiosa del període
de joventut.
En l’activitat del Primer Motor hi ha gaudi i vida. El seu pensament es
vida. Per altra banda, està fora del temps i sense canvi possible. Diu
literalment: “Aquest és el principi del qual en depenen el cel i la naturalesa. La
seva vida és la més perfecta, però nosaltres només la vivim un temps molt
breu. Aquesta vida la posseeix sempre (la qual cosa ens és impossible) perquè
el seu gaudi és el seu mateix acte.”3 I més endavant: “També li pertany la
vida, donat que l’acte de la intel·ligència és vida, i Déu és aquest mateix acte.
Aquest acte subsistent en si és la seva vida perfecta i eterna. La vida i la
durada continua i eterna pertanyen doncs, a Déu, això mateix és Déu. (Metaf.
XII,7)
Metaf. XII,8 es creu que es un afegitó posterior. De fet, Aristòtil a qui
preveu més d’un primer principi, ja que a ell, al contrari d’un cristià que ha
estat format en el monoteisme, no li és inconvenient la presencia de més d’un
principi diví. I finalment Metaf. XII,9 tracta de la vida intel·lectual de Déu. Si
el seu pensament no pensa mai res estaria com en un somni. 4 O bé deu pensar
sembla bona, més aviat ens sembla bona perquè la desitgem. El principi és el pensament.
Ara bé, allò intel·ligible mou l’enteniment, i la sèrie [dels intel·ligibles] és intel·ligible de
per si. En aquesta sèrie la substància és primera, i en la substància allò simple és primer i en
acte. (...) Però el bé i allò desitjable de per si entren en la mateixa sèrie, i el primer
d’aquesta sèrie és sempre allò millor, o anàleg a allò millor.” (Metaf. XII,7)
3
“I perquè la vetlla, la sensació i el pensament són actes, són els nostres plaers més grans;
l’esperança i el record són gaudis, però només a causa dels anteriors. El pensament que és
per si [és el pensament de] allò que hi ha de millor per si, i el pensament suprem és el del bé
suprem. La intel·ligència es pensa a si mateixa comprenent allò intel·ligible, donat que és fa
intel·ligible tocant i pensant [el seu objecte], de tal forma que hi ha identitat entre la
intel·ligència i allò intel·ligible, ja que allò que pot rebre allò intel·ligible i l’essència és la
intel·ligència en acte. També l’acte, més que la facultat, és l’element diví que sembla
posseir la intel·ligència, i l’acte de contemplació és el gaudi perfecte i suprem. Per tant, si
Déu posseeix sempre la felicitat que nosaltres només tenim en certs moments, és admirable;
però si encara la té més gran, encara és més admirable. I així la té.” (Metaf. XII,7)
4
“La naturalesa de la intel·ligència [divina] fa sorgir alguns problemes. La intel·ligència
sembla la més divina de les coses que es mostren com a divines. Però, com ha de ser, per a
tenir aquest caràcter? Aquí sorgeixen algunes dificultats. O bé no pensa res, però, ¿llavors,
en què queda la seva dignitat? És com qui dorm. O bé pensa, però el seu pensament depèn
d’un altre principi, donat que la seva essència no és l’acte del pensament, sinó la potència,
no és la substància suprema, doncs la seva dignitat consisteix en pensar. A més, tant si la
seva essència és la intel·ligència [en potència], com el pensament [en acte], què pensa? En
efecte, o es pensa a si mateixa o pensa quelcom d’un altre: Si pensa una altra cosa, o és
sempre la mateixa, o són coses diverses. Hi ha o no hi ha una diferència si l’objecte del seu
pensament és el bé, o qualsevol cosa? O seria absurd que certes coses fossin objecte del seu
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altres coses, però això es absurd. De fet la intel·ligència divina es pensa ella
mateixa. “ja que ella és allò més excel·lent que hi ha, i el seu pensament és el
pensament del pensament”. (Metaf. XII,9)5
Aquets textos han ocupat temps i esforç a molts estudiants, professors i
amants de la filosofia. De fet, els oferim sintèticament aquí estrets i escollits
amb la intenció de desfer una mica el prejudici d’un excessiu intel·lectualisme
en el Déu d’Aristòtil. Si be es cert i evident que el seu acostament al
Transcendent es l’acostament d’un grec, a través de la raó, no son menys
certes les vibracions religioses que des d’un primer moment descobrim en
l’anima d’Aristòtil. La contemplació dels fenòmens celestes, la introspecció
en la pròpia intimitat i en la veu de la consciència, l’admiració estètica vers la
bellesa i l’ordre, la descoberta sabia d’un Déu intel·ligent en el qual el
pensament es vida han estat fites d’aquella anima naturalment cristiana que
sovint oblidem quan tractem del “Déu dels filòsofs”.

pensament? És evident, doncs, que pensa allò que hi ha de més diví i més digne i que no
canvia d’objecte, perquè seria un canvi cap a pitjor, i una cosa així ja seria un moviment.”
(Metaf. XII,9)
5
“[Tanmateix] la ciència, la sensació, l’opinió i el pensament discursiu sembla que tenen
sempre un objecte diferent d’ells mateixos, només accessòriament [s’ocupen] de si
mateixos. Per altra banda, si pensar i ser pensat són coses diferents, a quina de les dues es
referirà l’excel·lència del pensament? Donat que no és el mateix ser un acte del pensament i
allò pensat. Però en alguns casos, no es confonen la ciència i el seu objecte? En les ciències
pràctiques [l’objecte] és la substància sense matèria i la quidditas; en les ciències teòriques,
el concepte i el pensament constitueixen l’objecte. I donat que pels objectes immaterials no
hi ha diferència entre allò pensat i el pensament, el pensament [diví] i el seu objecte seran
idèntics, i el pensament i l’objecte del pensament seran el mateix.” (Metaf. XII,9)
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