
ESPERAWA I TRADICIó

En l'aparició de la traducció castellana de «Les Esperances
de l'Eglise» de H. RAMIÉRE, S. I.

Un problema <le «sistemática» filosófica

En la versió del «Catecisme romá» que estudiávem quan
jo era noi, es conservava l'esquema agustiniá de les «potén-
cies de l'ánima». «Les poténcies de l'ánima —déiem— són
tres: memória, enteniment i voluntat.»

És curiosa aquesta sobrevivéncia, perqué estava en des-
acord amb els textos de filosofia escolástica vigents alesho-
res; els quals ha vien deixat en oblit aquesta divisió. La qües-
tió de «sistemática» filosófica que aixó planteja dista forla
d'ésser purament «formal»; esperem que el lector que ens
segueixi ho veurá també.

L'esquema agustiniá de l'estructura de la «mens» —ni-
vell espiritual de l'ánima— es constitueix en el cor d'una
meditació que l'entronca amb el mateix Misteri Trinitari,
amb el Secret de la Vida Íntima de Déu. La «mens» o es-
perit humá és entés, fonamentalment, com «imago Trinita-
tis»; les realitats inferiors —les «coses» o l'home mateix
en el seu nivell corporal i sensible— són només un «vesti-
gium Trinitatis».

Succeí, peró, que la irrupció de l'aristotelisme en la filo-
sofia d'Occident superposá un nou esquema a l'anterior;
un esquema que, almenys en apariéncia, constará de dos
membres, no de tres, com l'agustiniá. El nou esquema re-
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foNa «enteniment» i «voluntat», mentre deixa, en canvi,
la memória al nivell de la sensibilitat; no s'atén ja, a la
complexa activitat «memorativa» que es desenrotlla al nivell
de la «mens», de la vida própiament espiritual.

«Dos» o «tres»?

La filosofia ha treballat contínuamente amb esquemes
duals. En trobaríem ja en la filosofia grega; en el pensament
contemporani, podreu veure'n exemples en el próleg que
JoAN ESTELRICH va escriure pel llibre de BERDIAEF La des-
tination de l'homme.

La filosofia escolástica hi recorre en totes les seves bran-
ques; així, en teoria del coneixement, el d'«objecte-subjec-
te»; en ética, el de «bé-mal», «valor-contra-valor»; en on-
tología, «esséncia-existéncia», «substáncia-accident»; en teo-
dicea, «immanéncia-transcendéncia»; en psicologia, el mateix
que ens ocupa d'«enteniment-voluntat». I tants d'altres.

El lector que tingui algun coneixement de filosofia ens
entendrá si diem que l'esquema dual está justificat quan es
recolza en la dualitat fonamental que contraposa «acte» a
«potencia». Noten, en relació amb aixó, com sempre que
s'elaboren esquemes duals per a la comprensió d'una realitat
donada, es tendeix a reduir-la a una estructura acto-poten-
cial, atribuint a un dels seus extrems el valor d'«acte», és
a dir, de perfecció, de plenitud difusiva, i a l'altre el valor
de «poténcia», és a dir, de límit, de «buit» que té horror
d'ell mateix. Es comprén que l'esquema «enteniment-volun-
tat» hagi fet sorgir la qüestió de la prioritat d'una d'aques-
tes funcions o facultats sobre l'altra, i que hagi contraposat,
en conseqüéncia, «inteHectualisme» a «voluntarisme». (No-
tem, peró, que l'esquema dual és inadequat en aquest cas;
el problema que origina és un pseudo-problema, que, com
a tal, no té solució.)
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L'estructura «actc-poténcia» fonamenta i expressa un
ordre jerárquic, de prioritats absolutes. Dóna raó de ]'«Es-
cala deis éssers», segons una diversitat de plans o nivells.
El seu ús, en teodicea, ens condueix al Déu «U». Peró no
pot ésser válidament aplicada, en canvi, per conceptualitzar
l'estructura interna de l'«cns» en cadascun deis seus «mo-
des» o graus; no serviria, en Teologia, per tractar del Déu
Tri. Des d'aquest segon angle, la unitat de l'«ens» exigeix
que el seu dinamisme intern reflecteixi sobre ell mateix,
mentre que la dualitat originaria, ben al contrari, tensions
dialéctiques, situacions d'«inquietud» que comprometien
aquella unitat. Un ordre «rectilini» de prioritats absolutes
cedeix el lloc, ara, a un ordre «circular» de prioritats rela-
tives. Peró un ordre «circular» és triádic, no dual. ¿No
caldrá, segons aixó, si es vol donar una descripció correcta
de la vida interior de la ment, revalorar-ne aquella tercera
funció, la «memória», que ha estat tant de temps deixada
en oblit?

Altres aspectes de la qüestió

Una concepció «dual» de l'estructura de la ment perd
la seva connexió amb la Teologia trinitaria. La «ment» no
és ja la «imago Trinitatis» de la concepció agustiniana.
I perd, igualment, tota connexió amb una Teologia de les
virtuts teologals. No mostra ja, en el subjecte natural de la
Grácia, cap possible obertura, cap negativa prefiguració de
l'organisme sobrenatural compost de «Fe», «Esperanca» i
«Caritat». En realitat, la doctrina resultant s'ha constituit,
ara, dintre deis límits d'una especulació purament racional.
En aquest nou clima, han de perdre, lógicament, llur antiga
importáncia, per una banda les qüestions que déiem sobre
el segell que la Trinitat mateixa ha imprés en la creatura
(perspectiva de la «imago» i el «vestigium»), peró també
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la qüestió correlativa de les «apropiacions» en la qual,
no obstant, s'actualitza aquella «certa intelligéncia deis mis-
teris que pot obtenir la raó humana, iHustrada per la fe,
quan s'aplica a aquesta tasca amb constancia, pietat i so-
brietat», que ens parla la Constitució «De Fide» del Con-
cili Vaticá I.

Peró, fins considerant el problema des del pla d'una
filosofia que prescindeix de tota subalternació a la Teologia
revelada, la teoria «dual» de l'estructura de la ment no está
lliure de dificultats. S'ha desenrotllat, certament, en unitat
amb la doctrina ontológica deis atributs «transcendentals»
de l'«ens», dels atributs de l'«ens» com a tal; i així, es diu
que «verum» i «bonum» es prediquen de tot «ens» en
tant que polaritzen a mode d'objecte, una doble referéncia
intencional de la ment, per via, respectivament, d'«enteni-
ment» i de «voluntat».

Peró, per altra banda, es perd tota connexió orgánica
amb la doctrina de les «causes»; i s'impossibilita, segons el
nostre criteri, una fonamentació suficient de la doctrina de
l'«analogia de rens"», per la qual l'ontologia s'obre i es
prolonga cap a una Teologia natural.

La noció de «memória»

Les dificultats de sistematització que acabem de citar
inviten a reflexionar sobre la complexa funció mental que
SANT AGUSTÍ denominá «memória».

Succeeix, ens sembla, que ja en el seu nivell sensible
(1'únic que consideren els manuals escolástics, en tractar
de la «memória») se sol caracteritzar incorrectament la
seva funció; que seria: a) una referéncia al passat com a
passat, referéncia que b) s'actualitzaria per la fixació, con-
servació i reviviscéncia d'escenes o «imatges». La primera
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d'aquestes dues connotacions és incompleta; la segona és
incorrecta.

Comencem per la segona. L'activitat memorativa es dis-
tingeix de la de la «imaginació» perqué aquesta scgona rea-
litza associacions, síntesis, unitats «formals». La imaginació
és, al nivell sensible, una funció «representativa». La me-
mória, en canvi, només indirectament es refereix a imatges,
en la mesura que la seva activitat es desplega sinérgicament
amb la de la imaginació. De per ella, la memória reté «vi-
véncies», l'impacte que els «fets» han produit en el subjecte.
El seu acte es perfecciona, no pas en la referéncia intencio-
nal a una «forma», sinó en l'estabilització d'un «sentiment»;
sentiment que no ha d'entendre's, ací, com un estat «afec-
tiu» (amor, odi, joia o tristesa) sinó estrictament com un
«sentir la preséncia» de les coses, per la immutació que,
en virtut d'aquesta preséncia mateixa, producixen en el
subjecte.

D'aquí prové la constitutiva referéncia de la memória al
«tcmps», ella és el «temps originari». Reté les coses per llur
dimensió d'«existéncia»; la qual, al nivell anímic que ara
considerem, es presentará com a «durada». D'ací la típica
referéncia de la memória al «passat com a passat». Peró
cal tanmateix notar que és fonamental, en l'activitat de la
memória, no que co que ella reté «no sigui ja» present a
la percepció, sinó al revés: que «segueixi essent present» al
subjecte un fet que tal vegada no l'impressiona ja al nivell
sensorial i perceptiu. Aquest mode de «presencialitat» per
la memória és un mode intermedi entre la «momentaneitat»
de la percepció i un mode superior de preséncia, consistent
en la possessió «totum simul, et perfecte» del temps en un
sol acte interior; acte que si bé és veritat que en una dimen-
sió seva está en el temps i és mesurat per ell, en el que té,
no obstant, de característic transcendeix el temps i el do-
mina. «Present» en aquest nivell superior de memória no
ho és un fenomen, un «datum» empíric, sinó un «ens»
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—«id, cujus actus est esse». Quan la memória és conside-
rada, no al nivell sensible en el qual es contradistingcix de
la imaginació i de l'estimativa animal, sinó al nivell espiritual
que ocupen l'enteniment i la voluntat, esdevé com aquests
darrers una funció «ontológica».

La memória agustiniana ateny aquest nivell superior,
espiritual, en el qual la dimensió «discursiva» del temps,
tot lo que el «viure en el temps» entranya de «relaxació»,
se supera, com se supera la «fragmentació» del temps en
«moments» puntuals. És veritat que l'home no gaudeix de
manera pura d'aquesta total auto-preséncia, per la qual
fóra donada a la vegada una experiencia absoluta de l'ésser:
tota la persona humana está amarada de temporalitat. Peró
no per aixó l'aspecte superior que indiquem pot ésser ig-
norat. Per ell, el mode humá de viure en el temps és justa-
ment aquell que sol anomenar-se avui «historicitat»; terme
amb el qual designem un estar en el temps, no abandonant-
se a ell, sinó reassumint-lo, totalitzant-lo contínuament per
actes de tal condició, que el sentit total del meu viure está
compromés en cadascun d'ells. Un exemple d'acte d'aquesta
naturalesa és l'acte lliure.

Le «memória», fundó existencial

Tenim, ara, dades suficients per entendre per qué la
«memória» no figura en l'esquema «aristotélico-tomista» de
les «facultats» o «poténcies» de l'ánima. Aquest esquema té
presents els modes d'«intencionalitat» de la consciencia, la
seva referéncia i «obertura» a un «objecte» en el qual «ter-
minen» l'activitat de pensament o de volició. Anomenem,
si voleu, «esséncies» l'objecte de l'enteniment, i «valors» el
de la voluntat. Peró la «memória» no posseeix l'«ens» com
a «terme» objectiu, sinó com a «co-principi» subjectiu de
la seva activitat. L'actuació de la memória no fa sorgir un
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tercer tipus d'«objecte», divers deis del coneixement repre-
sentatiu i el de l'apetició. L'ordre objectual s'inaugura amb
la funció «representativa» (no amb la memória, que li és
anterior) i es perfecciona finalment per l'activitat afectiva.
La funció de la memória, en canvi, és la de connectar les
«esséncies» i els «valors» objectius amb la realitat «exis-
tent» en la qual radiquen. La memória —sembla ben obvi-
es existencial.

BERGSON havia fet seva aquesta vivencia fins a tal punt,
que concebia l'existir com una memória: «existir és recor-
dar». La memória seria, no sois el «temps originari», sinó
«l'existéncia originária». Per aixó la doctrina teológica de
les «apropiacions» que abans hem mencionat, referia al Pare
la Memória, com li referia l'Eternitat. És el mateix.

La memória reté l'«existent» com una «preséncia esde-
vinguda conscient en la mesura que el subjecte és «immutat»
per ella. És un pur «experiri» que s'obre, certament, a una
activitat representativa, peró que no consisteix formalment
en una representació. És un «sentir-se» viure, i ésser com
diu ARISTÓTIL; i aixó en comunitat amb els altres i amb el
«món»; un «persistir» junts, fora d'abast de l'acció corro-
siva del temps.

«Immutar», «persistir», etc., són termes que podrien
substituir-se per altres. Peró sempre será inevitable la con-
notació, en aquest «existir» que la memória registra, d'un
nou element: una dimensió de «tenacitat», de «foro» o
«poder». L'existir no és mai una pura situació passiva.
Aquesta dimensió energética confereix una necessitat intrín-
seca a l'existir de l'«ens».

Cap ací apunta, de manera més o menys clara, la intuí-
ció filosófica d'un SANT TOMÁS, d'un LEIBNÍZ, d'un FICHTE
o d'un MARCEL quan ens parlen, respectivament, de «virtus
essendi», de «vis», d'«acció» o de «fidelitat creadora». El
desplegament d'aquesta dimensió ontológica dóna compte
que el viure de l'home sigui, no la d'un simple subjecte
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tcorétic (com hauria volgut una filosofia «racionalista») sinó
un viure «históric»; un viure en una «tradició».

«Memória» i «tradició»

La tradició és «memória» deis pobles, si en la memória
connotem aquesta dimensió energética que hem dit. És (si
és lícit parafrasejar una locució famosa d'ARIs rróm) un
«seguir essent co que s'era», com a predeterminació, afe-
giríem, de co que será. La tradició no és «lógica» o «racio-
nal»; no és un «argument», sinó una «foro». Es mama
amb la llet materna, es contagia en aquell primer somriure
que obrirá a l'infant del Pollion virgiliá la possibilitat d'una
futura convivencia amb els deus i deesses. S'inscriu —per
les faules, pels aforismos, pels «nursery ryms», per les fes-
tes i ritus— en el fons subconscient de l'individu i de la
collectivitat. Perpetua actituds, constitueix llinatges. Está
arrelada en la própia forrsa generativa; es lliga, amb un jura-
ment prestat amb la má sota la cuixa del pare, a la terra
i a la nissaga. Manté la fidelitat als amors i als odis; vincula
els homes a vida i mort per llur comunitat genealógica.
No tolera la raó racionalista, la filantropia edulcorant, ja
que una i altra la dissolen: viu d'una autoritat que lliga les
generacions; que possibilita tota la delicadesa d'amistat entre
el vell i l'infant, la dialéctica viril entre el pare i el fill que
fou rebut, en néixer, sobre els genolls, en reconeixement de
la seva «genuinitat». Per aixó la tradició, en tant és versió
al passat i profunditza en la história en quant troba allí el
fonament de la futurició. La tradició és esperano.

«Sum», «adsum», «possum»

En diversos passatges del seu llibre La espera y la es-
peranza i, en concret, en parlar de SANT AGUSTÍ, LAÍN
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ENTRALGO aproxima «memória» i «esperance». Ens inte-
ressa també a nosaltres, en la pobre mesura que permet,
aquesta nota, fer una confrontació d'aquestes dues dimen-
sions de l'existéncia humana. La «memória de futur» que
SANT AGUSTÍ parla es funda, en efecte, sobre una «proten-
sió», preconscient, que és l'«esperanÇa» mateixa, ontológi-
cament entesa. El meu present s'amplifica cap al «demá»;
sóc present («adsum») a situacions que no són encara, pre-
cisament perqué són «futures»: quelcom que «futurum est»,
que a la vegada «será» i «ha d'ésser». Aquesta necessitat
radica en el meu propi «sum»; per ell, tinc el futur en la
seva má, ja sigui que s'exerceixi com a decisió lliure, ja com
a pur determinisme de natura. Per aixó, com hem dit, no
és únicament «presencia» (adsum) sinó poder (possum).
«Sum», «adsum», «possum» és l'estructura ontológica del
jo en tant que pur principi, que subjectivitat pura.

L'esperanca així entesa fonamenta el voler («vull»). La
voluntat elícita assumeix, en efecte, en el «vull» (per una
reflexió sobre el seu propi fonament, que li és constitutiva)
l'«ésser» mateix del subjecte entes com a poder (possum)
i actualitza aquest poder en actes. Acte per arte, co que será
perque ha d'ésser —cc) que «futurum est»— és successiva-
ment rescatat al temps i constituit «extra causas».

«Esperanea» i «tradició»

L'esperanca, entesa en el seu nucli originari, és un trans-
cendir (per virtut própia o prestada) la contingencia tem-
poral; és la tradició en tant que projectada al futur. Treu
mestratge del passat; peró no per un argument, que no po-
dría ésser altre que un argument —inconcloent 	  d'analo-
gia : sinó perqué el passat m'ha donat consciencia d'una
forra que sento encara operant i jove en mi (aquella «forÇe
tranquilla» que diu COSTA 1 LLOBERA en la seva oda a Ho-
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RAct) i em fa encarar-me amb serenitat a l'amenna de tota
futura contingencia. Aquest és el «magisteri» de la História,
«magistra vitae», aquest és el missatge de la vellor; ja que
la missió deis vells és confortar, en els joves, l'esperanÇa.

On la raó no conclou, l'esperanla espera. Més: l'espe-
ranÇa salta per damunt, no sois de la carencia de raons,
sinó de raons que eventualment se li oposin, acusant-la de
temeritat o de follia. L'esperanea espera contra tota espe-
ranga: és la resposta de la fidelitat a la fidelitat. Abraham;
Maria; la histórica «esperanla» que, al cap de dos mil anys,
ha fet retornar Israel a Palestina han desafiat tots un «quo-
modo fiet istud?» que no tenia resposta racional possible.

L'«esperanca» teologal

Quan l'«esperanla» —com la d'Abraham o de Maria-
és sobrenatural es funda en el poder, la promesa i la fidelitat
de Déu, perrnanentment Present vora els honres: Jo sóc amb
vosaltres fins a la consumació de la Meya obra. Per aixó en
la base de la nostra Litúrgia ens acollim a un Déu «omni-
potent» i «etern»: «Omnipotens sempiterns Deus.»

«Les esperances de l'Església»

L'estructura ontológica que hem pretés suggerir en
aquesta nota reapareix clarament manifesta en les «espe-
rances de l'Església» i, si voleu, en «les esperances de
Joan XXIII». Recordem l'argumentació en la inauguració
del Concili.

Una tradició de vint Concilis celebrats en les circums-
táncies més adverses a la llibertat de l'Església es continua
ara en el Concili present. Ells han servit per actualitzar cada
vegada, de manera solemne, la consciencia de la forra. que

244



I'Església troba en el «Brac de Déu que la sosté, com l'Es-
pós a l'Esposa». Confia en la Providéncia del Pare, que obre
camins imprevisibles. ¿No veiem com els esdevcniments i
les obres deis homes (i ben sovint sense que ells s'ho propo-
sin o ho esperin) reverteixen en bé de 1'Església? Qui hauria
pogut preveure que la malicia mateixa del laicisme i del
materialisme contemporanis donaria a l'Església una Iliber-
tat de moviments que la protecció civil fi havia, altres vega-
des, impedit? Avui ja no és concebible un «veto» com el
que, encara, en el Conclave que elegia Pius X, posá. Áus-
tria al cardenal Rampolla.

Per aixó l'Església marxa amb confianca cap al futur;
el «petit ramat» no tem. I la seva esperanca no és vaga
i concreta : el Papa afirma que «l'Església fará que l'home,
les famílies i els pobles dirigeixin efectivament llur esperit
a les coses celestials». És l'esperano. del Regne d'Aquell a
Qui el Pare ha sotmés tota creatura.
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