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1. La unitat és anterior a la diversitat i en constitueix l'origen (1). La 
diversitat, pero, no brota de la unitat com a diversitat pura, ans sempre 
constituint un ordo, una compositio, una ('sin-tesi" (2). 

Hi  ha dues menes principals de diversitat: la multiplicitat simplement quan- 
titativa (multitudo), originada per reduplicació o per fragmentació del continu, 
la síntesi de la qual és el "nombre", i de la qual l'"u" n'és el principi a mode 
de "part"; la diversitat ontolbgica, que implica diferenciació específica, grada- 
ció qualitativa, la síntesi dc la qual és el "món" i de la qilal Y'u" n'Cs el prin- 
cipi a mode de "fonament". A aqucsta segona ens referim ací. 

2. En el vertex del Ser ha d'haver-hi un "U" absolut; transcendent, 
com a tal, a I'ordo que origina. 

1)  Un pincipi d'oudre totallnent immanent a ell, no pot ésser-ne fona- 
ment suficient: tard o d'hora serci endz~t per fluir mateix que intentava estabi- 
litzar. 

2 )  La diversitat brota d'aquest "U" transcendent per moduwz artis ( 3 ) ,  no 
per nzodunz naturae: altrament, no fóra transcendent. Aixb en pressuposa el 
caricter intelligent i lliure: notes que ja estaven implicades en la seva mateixa 
noció, tota vegada que un "U" absolut només pot realitzar-se per reflexió per- 
fecta. Estem doncs autoritzats (en un primer grau d'aproximació) per anome- 
nar-lo "Déu". Per la seva banda, en la mateixa mesura en que exigeix una 
fonamentació, l'ordre implica constitutivament referencia, no a un "u" indi- 
ferenciat, sinó, justament, a una intel.lig&ncia i un amor (4). 

3. Cadascunt dels elements d'aquest ordre, així cain aquest ordre ma- u 

teix pres en la seva totalitat (ordo universi, transcendentalment anterior a 
Ics seves parts o elements, en els quals, per altra banda, subsisteix) (5) pos- 
seeix, per influentiam essendi (6), aquel1 U n z t n z  t r a v l s c e n d e n s  en una unitat 

( 1 )  De potentia, q. 3, art. 16, sed contra, 3: propriutit est unitatis quod sit multitatdinis 
principium. 

i 
( 2 )  Cfr. Ia, q. 77, art. 4, c. 1 

(3) Cfr. vgr. De Polentia, q. 3, art. 16, and 5 m.; etc. 
(4) Ia, q. 93, art. 6, c. Cfr. C. G. 111, c. 65; etc. 1 
( 5 )  L'ordo universi, en simetria amb el suppositum és un dels pols per referencia al qual 

resol sant TOMAS inoltes de les seves tesis cosmolbgiques. Diii prioritat respecte a les seves parts 
scctindunl nnturm ordinem, podríem dir, usant un llenguatge que ja ens 6s conegut; és a dir: 
en la línia de la causa formal i final. Consultar, entre tants passatges, vgr. C. G., 11, c. 45, fi: 

l 
l 

singarla su~zt in  suis ~laturis bona; sinzul autem vnldc bona propter ordinent universi,. qui est ¡ 
irltinaa et nobilissirna perfectio in  rebus. Per la connexió de la bondat amb la unitat, vd. vgr. 
13, q. 103, art. 3, c. Encara, els tres articles de Ia, q. 47. 

i 
(6) Cfr. vgr. in ARIST. De sensu et sensato: Ml>dus fie~adi seu origo rcrum... per influen- 

tiam essendi. (Apud Andrk H A Y ~ N ,  La Conzmunication de l'gtre, 11, p. 283. Museum Lessianum, 
Desclée de Brouwer, 1959. El passatge queda reforcat i aclarit per aproximnuó a in Librzrna 
de Causis, 18: " ... secundz~~n quod esse attribalitur toti uraiversitati rerunt." 

1 
i 
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derivada (7), immanent a ell; unitat a la vegada originaria i finalitzadora, que 
l'ontologia ha conceptualitzat tradicionalment corn a "Acte" o Esse (8). 

1) En previsió d'un possible equívoc, avanbem-nos a dir que la unitat 
indulda d"'acte" o d'esse que parlem no implica necessariament, en cada cas, 
unitat de suppositum, de "substancia", encara que aquesta en sigui la moda- 
litat típica. 

2) Aixb establert, reparem que: 
a) LJ"acte d'esse", corn anirem veient, és la moció de Déu, constitutiva 

de I'ent finit, que diu així raó de creatura. Aquest esse pot anomenar-se, per 
respecte a I'ent que origina i que funda, el seu "esdevenir transcendental": 
un fkri que requereix, corn a tal, l'influx actual, indeficient, de I'agent trans- 
cendent: tota vegada que, en l'ent finit, esse non vertitur in naturam. És 
l'actualització de I'ent corn ;i tal, la seva tendencia constitutiva a la perfecció 
i plenitud del ser, per una creixent submissió a la rnoció divina en ell, i as- 
sumpció d'aquesta rnoció. 

b)  Per altra banda, en tant que aquest mateix acte d'esse és Z'acte de 
Z'agent (la seva plenitud i fecunditat) la immanencia d'aquest "acte" en I'efecte 
(actio est in passo) no és altra cosa que la immankncia de Z'agent en ell: en el 
nostre cas, aquella existentia Dei in rebus que diu sant TOMAS (9). Aquesta 
immankncia és, per part de I'agent, una comunicació i entrega, tendent a fer 
participar l'efecte (en comunió indivisa amb ell, tant corn sigui possible) de 
la seva propia plenitud de ser; tractant-se de Déu, un oferiment de "divinit- 
zació" a la creatura, la qual es realitzara en cada cas segons el "mode" que 
aquesta rnoció pugui ésser i sigui efectivament assumida. 

(7) Cfr. vgr. De potentia, q. 3, art. 16, ad 1 m.: Sici~t Deus esf unus, ita et unum pro- 
duxit. Non solarnz quia tcnunquodque in se est unum, sed etiam quia m n i a  quodammodo sunt 
z+num perfectum, q u z  quidem unitas diversitatem partium requirit. Cfr. Ibid. Corpus. Cfr. Ia, 
y. 61, art. 3, c.; 11 C. G. c. 45; Ia, q. 25, art. 6, ad 3 m. etc. 

Unitat derivada, immanent, fundada en I'esse en tant que mouó de 1'Esse transcendent. 
Cfr. De Potetitia, q. 3, art. 7, c. fi. L'esse immanent és 1"'acció" (actio est in passo) de I'agent 
transcendent en I'ent finit, el punt d'incidencia en aquest de I'efusió creadora. Ara bé: actio 
est in passo condueix a agens est in passo: així es pot parlar de existentia Dei ilz rebus (Ia, q. 8): 

(8) Per evitar la confiisió de l'ordre interior de l'esse i I'ordre exterior de I'esdevenir, O si 
es vol "de concebre l'existencia corn una forma i el real corn una cosa", notables tomistes actuals 

, sembla que disociin acte i esse, contra l'expressió, i al nostre entendre la intenció de sant To- 
MAS (vgr. STBENBERGEN O GILSON, a1 dir de HAYEN, 01). cit., 11, P. 141, que si entenc bé, 
scmbla adherir-se a aquest punt de vista). Per la seva banda, J. F. LONERGAN escriu: "The 
basic division ist between externa1 and interna1 causes ..." (Insight. A study of human un- 
derstanding. Ed. Longmans, 1951.) Sota una perspectiva similar, Kad RAHNER (Espietu en 
el Mzmdo. Trad. castellana de Alfonso ALVAREZ BOLADO. Ed. Herder, Barcelona, 1963, p. 340) 
sembla mancat d'un vocabulari suficientment flexible per superar l'esquema anterior, tal com, 
per altra banda, es proposa. Vid. encara DE FWANCE (Essai sur l'agir humain. Université @e- 
gorienne. Roma, 1962, introd. p. 11 i SS.). Així corn RAHNER, per interioritzar l"'actuaciÓ" de l'e- 
fecte per la causa tendeix a reduir la causalitat efiuent a la formal, DE F ~ A N C E  tendeix a 
identificar simplement "efici&ncia" i "acte": "Le r6le de la cause effiuente tend s'identifier 
avec celui de l'acte interne de l'effet"; punt de vista que li sembla més exacte que l'aproxi- 
mació (en el límit, la reducció?) de la causalitat eficient a la causalitat formal, corn ha notat 
DESCARTES, a mesura que disminueix la distancia ontolbgica entre I'efecte i la causa (posició 
similar a la citada de UHNBR).  

No podem entrar en aquest debat, l'existencia del qual, perb, no podíem tampoc deixar de 
consignar. Per la nostra banda, pensem que l'esse, acte intern de I"'efecte", no pot ésser consi- 
derat, només, corn 11expansi6 en ell, de l'actualitat de la causa per la e, precisivameizt entesa, 
d'eficihncia: ans és el nivel1 més radical on les tres grans vies d1expansi4 ontolbgica s'unifiquen. 

Reconianem al lector interessat per aquesta qüestió que vulgui llegir directa i personalment 
els autors citats: no fos cas que involunt&riament, en resumir-los, hapéssim for~a t  o tal vegada 
falsejat llur pensament. 

(9) Cfr. Ia, q. 8 ,  art. 1, c. 
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Subratllem, d'aquesta perspectiva, que u n  i el mateix acte ho és, identica- 
ment, de l'agent i el pacient, tot salvant, pero: a) llur oposició relativa; la qual, 
notem-ho de passada, en tant que és oposició d'originant i originat, no implica, 
per ella mateixa, "potencialitat" en cap dels dos termes, ni per tant "contra- 
rietat". Així, la dialectica que els oposa es redueix a un processus perfectus de 
actu ad actum ubi non requiritztr aliqua species motus. b )  la degradació que 
eventualment afecta aquest acte, en tant que assumit pel pacient; i per tant, 
la degradació de l'oposició de termes en la unitat de l'acte comú, que no sera 
ja, en aquest cas, pura relació. 

Cal notar, finalment, que l"'actua1ització" o "actuació" de l'ent postula la 
mediació de l'operació, de l'obrar (i per tant, també del terme d'aquesta ope- 
racib); ja que només per el1 ateny l'ent la seva plena actualitat i determinació. 
J.,'"operació", en efecte (més que no pas la conversio ad phantasma, que no 
passa d'ésser-ne un dels seus moments: aquell, cabalment, que connota una 
inevitable component d'exterioritat) és el mode "interior" d'individuació de 
l'universal, és a dir: el mode de sortir, l'ent, de la seva indeterminació abs- 
tracta per constituir-se en ~ l e n a  identitat amb el1 mateix, en cabe si. Pero 
aleshores Y"operació" se sobrepassa ella mateixa com a mediació per esdevenir 
aquesta identitat w t e i x a :  en l'"operació", en efecte, un ent "és el que és". ÉS 
per aixb que se'ns judica per les obres. 

4. La unitat d"'actel' o d>"esseV immanent a tot ent finit no pot ésser 
isolada en el1 com un moment absolut, ni en la unitat d'un concepte ni 
en el d'una experiencia; ans esta en intrínseca i constitutiva correlació de 
mútua dependencia amb l'ordo en el qual aquest ent consisteix, i té en 
aquest o<rdo la seva subsistencia. Diu per tant, també, raó de "resultat". 

5. En altres mots: la unitat radical &un ent finit no pot ésser con- 
ceptualitzada només com unitat d"'acteV o d'esse, sinó que diu també raó de 
"potkncia", d'hmbit més o menys predefinit de possibilitats (1 1). En conse- 
qüencia, la unitat de 1"'acte" constituent de I'ent en ent és la unitat d'un u 

nzotus (unitat tensional o tendencial) pel qual I'ent es constitueix en iden- 
titat "en si" i en comunió amb el seu context ontolbgic. 

6. L2"acte" i la ,"potencia" que fixen en cada cas, per llur correlació, 
un nivel1 ontolbgic determinat, no brollen ni s'oposen entre si ex aquo: 
1"'acte" és ontoldgicawnt anterior a la potencia, en la qual es dóna un 
camp de possibilitats per a la seva propia realització. La "potencia", en 
canvi, diu, per respecte a I'acte, prioritat en I'ordre, temporal, de Y'evo- 
lució" (12). 

7. Encara: tot "ent" finit sofreix una distensió de la seva actualitat en 
un "acte que el constitueix en unitat (en el cas millar, en supposi- 
tum) i "actes segons" o operacions, en les quals aquel] acte s'expansiona i 
es realitza, per tant, com a tal ("o~erari sequitur esse"). Aquesta distensió 

(10) Cfr. Op. D e  natura verbi intellectus, c. 1, parr. 4. 
(11) Cfr. Ia, q. 77, art. 7, c . :  Essentia a n i m e  comparatur ad potentias sicut principium 

activum e t  finale e t  sicut principium susceptivum ve1 seorsum, ve1 simul c u m  corpore. Agens 
autem et finis est perfectius; susceptivum autem ~ r i n c i p i u m ,  inquantum hujusmodi, est minvs  
perfectum. 

(12) Ia, q. 85,  art. 3, ad 1 m.; q. 7 7 ,  art. 4 ,  c.; etc .  
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és la caracteristica última de la finitud d'un ent (13) i fonamenta tota ulterior 
diversitat categoria1 que eventualment pugui predicar-se d'ell. 

8. L"'ess6ncia" (en un primer sentit general del mot) és la mesura, 
immanent a l'ent, de la seva potencialitat, és a dir, de la "distensió de I'acte" 
en ell. Ací, "essPncia" val tant com substracte receptiu de l'"esse", i diu, 
respecte a ell, a la vegada raó de límit i de condició de possibilitat. Aquesta 
estructura "esse-essentia" no és estdticament prefixada: és cabalment en 
l"'operari" que lM'esse" "essencia" el subjecte, actuant-se en el seu caricter 
"principial". En l'operació,.en efecte (no pas en tant que és un "accident", 
sinó en tant que Cs l'expansió progressiva de l'esse en el subjecte; el proce- 
dere del subjecte ad perfectionem sui esse) (14), l'ent és "essencialitzat" (sen- 
tit estricte del mot "esdncia"); és a dir: esdevé un .nucli de correlacions in- 
trínseques necessdries; en altres mots: s'allibera del non-esse i l'accidentalitat 
de la matPria (en raó de la qual era només un unum per accidens) sotme- 
tent-se a una llei ontoldgica d'unitat. 

La "identitat" de I'ent no és la "identitat" abstracta que traduiria un 
"primer principi" pres en el seu nivell mínim, és a dir, muntat sobre la "uni- 
vocitat" de l'ent. El judici "A és A" no és una tautologia (simple asseveració, 
per la intelligkncia, d'una situaci6 de fet); no es limita tampoc a expressar 
copulativament la pertinen~a d'una forma a un subjecte en el mode de I'ha- 
bere (subjectum habens formam) ni inversament, l'adscripció del subjecte a una 
certa "classe" en ra6 d'una determinada especificitat que, més o menys con- 
vencionalment, se li atribueixi. Ans cal entendre el judici com l'acte pel qual 
el "jo" professa i certifica que li consta, per una presa de conscikncia objectiva, 
la tendencia de l'ent concret - esmentat pel subjecte - a realitzar-se, sota la 
moció de l'acte d'esse, en identitat amb la "forma", recollida pel predicat a 
manera de la "idea" o "ideal" que dóna la mesura de la qual aquell ent és 
capas (dintre una certa línia de perfecció) i que, per tant, el defineix. Unus- 
quisque videtur esse quad est potius in ipso. 

Notem, encara que sigui a risc d'estendre'ns més del compte, que: 

1) Definir un subjecte per la seva "ess&ncia" és $finir un camp de pos- 
sibilitats. Camp, certament, "real" (no merament "lbgic"); perb aixb no obsta 
per dir que la realitat densa, actual, de l'ent rzo retinguda. Per aixb, si 
el coneixement es limita a l'"esskncia" o "natura" en el pretks "en si" d'uns 
abstracció, ni ella mateixa no és realment coneguda: non potest cognosci conz- 
plete et vere ( 1 5 ) .  Ací s'inscriu el tema de la conversio adl phantasma, exigida en 
tant que la reversió sobre l'individu sensible és la condició requerida per poder 
sintetitzar la dimensió formal amb l'existencial i teleolbgica de l'ent, i "viure'l" 
així com a "suppositum", en  la seva actualitat. 

Aquesta actualitat l'obté el "supbsit" per l'operació, per la qual i en la qual 
l'esse es "realitza" com a tal. Considerar, per tant, I'ent en un moment ante- 
rior a l'operaci6 és considerar-10 en un estadi de potencialitat i per aixb mateix 

( 1 3 )  La dist ind6 agustiniana essentia-virtus-operatio 6s u n  exponent d'aquesta distensi6 
d e  l'acte. La noci6 d e  virtus es  dcsdoblarh, ulteriorment, e n  "pot8nda" i "hhbit". 

(14) Comparar amb CAJETA, i n  De Anima, 111, c .  5 .  Intelkctus procedens de  potentia in 
actum non nisi ad perfcctionem sui esse procedit ... in tc l l ige~e  nihil aliud est quam ejus csse, 
et species, forma secundum quam est i l h d  esse. Cfr. CANALS, El " lumen intellectrrs agentis". 

(15) Ia, q .  54, art. 7 .  
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condemnar-se a no entendre'l, ja que la intetligibilitat de l'ent és la seva actua- 
litat. Des d'aquesta actualitat o "actuació", en tot cas, i per un procés regressiu, 
s'entendra la seva quidditas sive natura. Aixb és notori en l'ordre moral i en 
general del bonum. 

Notem que quan es fa "teoria del coneixement" el pas a l"'ess~ncia" se 
sol considerar corn un "ascens" per abstracció fundada en un previ procés 
inductiu. Perb aquest punt de vista, que no és fals, és, no obstant, incomplet, 
fins i tot després d'haver esquivat els perills d"'empirisme". Perquk, si mirem 
les coses a fons, veurem corn co de que cal partir és de la consideració de casos 
" , tzpics" (així, si el que es tracta de coneixer és, vgr. l'home, de so que han 
estat els grans homes, d'aquells en qui l'"home" corn a tal d'alguna manera 
s'ha realitzat) per "descendir" a definicions "universals". D'aquesta manera pro- 
cedeix ARISTOTIL en la seva Btica, on la teoria de les virtuts es configura per 
referknciai als herois homerics; o si es vol, el cristianisme, en proposar-nos, c m  
a norma objectiva de comportament, la "imitació de Jesucrist" i dels seus sants. 
<Per que, aleshores, rompre el parallelisme que hom esperaria entre etica i 
gnoseologia, oblidant, en aquest segon cas, que la "conversio ad phantasma", a 
l'ent "individualitzat" en 1'"hic et nunc", només té interks especulatiu perque 
l'ordre de la realitat individual és l'ordre de l'operació, és a dir, de 1"'acte" pel 
qual l'ent obté la seva plena consistencia ontolbgica? 

No es pot entedre un ent al marge de la seva obra; d'aquella que dóna la 
seva mesura; en el cas de l'home, d'aquella que és la seva "vida", que s'ha 
anat determinant a la llum d'un ideal; aquella a la qual esta cridat corn a la 
seva tasca personal en el món, en la qual -posa el seu gaudi i per la qual cerca 
la convivencia d'amics (16), de la qual pren consciencia per una "reflexió" d'un 
tipus corn la que proposa sant IGNASI en els seus Ejercicios. 

Ésser és obrar; ésser una veritable substancia és tenir operació propia. L'o- 
peració és l'actualitat i perfecció última del suppositum (17), el seu télos o acom- 
pliment; no pas en tant que simple desplegament temporal de les seves vires o 
virtutes, sinó corn a culminació de totes en llur coinú - i respectiva - acmé. 
Ni es woden desvincular "ésser" i "obrar" en raó de l'accidentalitat del seaon ' 0 

en l'ent finit: fóra un error semblant al que es produí a propbsit de la doctrina 
de les species intencionals, i la manera correcta d'entendre el nou ordre que 
elles inauguren. El mateix que CAJETA deia, en aquel1 cas: intellectus proce- 
d e n ~  de potentia ad actum non nisi ad perfectionem sui esse procedit, es pot 
du, en general, de tot obrar: ja que l'afirmació de CAJETA convé a la intel- 
lecció precisament corn a cas particular d'operació. 

Al marge de la "seva" obra, un ent no és sinó una promesa: si aquesta obra 
es frustra, la promesa quedara incomplida. Perb aleshores és l'esterilitat: l'en- 
caixonament del pensament en tbpics i de la conducta en roderes; no res menys 
que Ea negació temdtica de l'e~zt, objecte de la metafísica, el qual no admet de 
cap de les maneres ésser reduit així a vulgaritat i facticitat pures: ad nihil valet 
uara nisi ut nzittatur foras et conculcetur ab hominibus. 

2) Seria conceptualitzar pobrement l'"estabi1itat" de la substancia, la per- 
manencia que li convé per raó del seu esse (esse ad qnanendum refertur) (18) 

(16) Cfr. 11-IIae, q. 179, art. 1, c. V i t a  unia:scujusque hornirzis vis let t~r esse id  in quo 
vizaxime delectntur, e t  ca~i  nznxime intezdi t ,  e t  i.n qzdo prrecipa~e vzllt quilibet coizvivere amico. 

(17) Cfr. C. G., 111,-c. 113. Etc. 
(18) Sant A~usr f ,  D e  moribus Manickzorum. P .  L., 3 2 ,  1348. Cfr. HAYEN, Op. cit., 

11, p. 35. 



prendreh com a paradigma la "in&rcia" dels cossos materials, dels "sblids"; cal 
cercar-10, al contrari, en la llibertat de I'esperit, poder de decidir-se irrevocable- 
ment. Aquesta "estabilitat" és energetica; és un "amor", si per tal entenem 
un stabilimentum voluntatis in bono volito. La unitat aconseguida s'oposa a la 
unitat pet' modum materiz, que en fou, tal vegada, el punt de partida (I'unum 
per accidens, simplement factual, d'una substhncia empírica) no sols a) com a 
simple unitat formal d'"especificaciÓ", sinó b)  com una unitat per modum 
actus. Ara bé: tractant-se, ací, d'un actus entis in potentia, prout in potentia, 
aquest "acte" diu raó de "moviment". No, per cert, d'un moviment "físic", 
sinó, com anirem veient, d'un moviment "transcendental": un moviment que 
afecta l'ent finit com a tal en raó del seu esse. Esse que, precisament en tant 
que principi i fi del proces d'"autorealització", d'"essencia1ització" del subjecte, 
el refereix a Y'U" transcendent com al seu últim fonament i donador de 
sentit. 

Potser ajudaria a entendre aquesta estructura considerar-la en el cas par- 
ticular de la intelleccici humana. Una dimensió (arrelada en I'esse) de la intel- 
lecci6 (intellectus agens) "actúa", "essencialitzant-lo", un intellectus possibilis, 
6s a dir: el realitza com a "unitat de sistema" &uns continguts, certament acci- 
dentals i exbgens, assumits, perb, eni un o-perari que, si bé en una de les seves 
dimensions 6s contingentat per ells, en una altra no és sinó I'expansió conque- 
ridora de la intelligkncia cap a la seva plenitud ontolbgica: ut sit quodammodo 
totum ens (19). En un segon moment caldria mostrar encara que aquest intellec- 
tus agens (versió de l'esse a la intellecció objectiva) és la intrínseca, ontolbgica 
religatio de la intel.lecci6 humana a les rationes zternz com a prima intelligibi- 
lia (20). 

9. L'aforisme clhssic: operari sequitur esse indica la connexió neces- 
saria entre aquests dos gols de la inevitable distensió de l"'acten en tot ent 
finit. 

Una seva primera comprensió banal interpretaria: l'obrar és de carhcter 
existencial. Procedeix de Y'existent": un valor, una idea, mentre resten en la 
idealitat, són inefica~os.. . 

Més profundament, el sequitur d'aquest aforisme esmenta: 
a) La derivació necesshria de Y'acte segon" a partir de Y'acte primer" 

en tant que en i per aquesta derivació Y'acte primer" es realitza en la seva 
plena identitat amb sí; ja que essent aquest acte, com hem dit, constitutivament 
"original" (i no autosuficient, absolutum) en la seva actualitat, només és plena- 
ment ell mateix en l'originació de Y'acte segon" (21). Per aixb, 

b) L'actualitat d'un ent no podrA mai limitar-se a una mera presencialitat 
de fet, sinó que haurh d'ésser una presencialitat operant: l'exercici, per I'ent, 
$aquest eisse que és $0 que hi ha en ell de mAximament profund, immediat 
i íntim, condició radical de tot obrar; si es prefereix, no un heisthai, jacere, 

(19) Cfr .  En I11 D e  Anima, lect. 13, n. 790. Anima data est homini loco omnium for- 
nzarum, u t  s ~ t  hom0 quodammodo totum ens, inquanhcm secundzcm animam est quodammodo 
onznia. 

(20) Sobre el tema: lntellectus agens i rationes =tern=. Cfr .  J .  MARKCHAL, El punto d e  
partida dc  la Metafisica. Traducci6 castellana d e  F. FONT i S .  HBRKDIA.  Ed. Gredos, Madrid, 
1959. Quadcrn V ,  p. 415 i SS .  Tambe  K .  RAHNER, Espiritu e n  el Mundo.  Trad .  castellana d e  
A. ALVARLZ BOLADO. Ed. Herder. Barcelona, 1963, p. 372, notes 9 i 10; p. 186 i SS.  

(21) La distensid de  l'acte 6s el mode potencial i empobrit d e  18 seva consatutiva cornu- 
nicabilitat: Agcre autem, quod nihil aliud est quam facere alzquid actu, est per se p r o p r b m  
actus inquantum est actus. Ja, q. 1 1 5 ,  art. 1, c .  Cfr. encara D e  Potentia, 2 ,  art. 1, c .  
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sinó un stare, un morar i persistir en el ser en autoposició activa, en "sistema" 
o "consistencia" amb un context mundanal al qual ~"'imposa" i que, per tant, 
no pot deixar de tenir-lo en compte. 

c) Aquest sequitur tendeix a esdevenir un est en sentit rigorós. Cabalment 
aquesta tensió és so que li dóna la significació i la forga ontolbgiques. En el 
límit, quan operari est esse, s'acompleix la perfecta identitat d'un Acte que es 
realitza en autosubsist~ncia (Ipsum Esse subsistens); entre tant, el nivel1 onto- 
lbgic d'un Znt es mesurara pel' seu grau d"'essencia1ització" (i, en definitiva, de 
"conscienciació"), és a dir, pel mode segons el qual l'ordo transcendental que 
el constitueix broti de la seva immanent unitat originaria com expressió seva, 
i sigui recollit en ella com unitat de totalització. En altres mots: scgons la inti- 
mitat i necessitat dáquell "ordo" o Ncompositio" constitutius de la seva "ac- 
tualitat". 

10. La distensió de l'actualitat d'un ent en "acte primer-actes segons" 
no és altra cosa que la propia distensió "causal" entre un originant i un 
originat; causalitat, ja immanent (a manera de procés d'autoconstitució i 
autopotenciació de l'ent) ja transitiva, en la mesura que l'o~eració, even- 
tualment necesitada de realitzar-se en el "medi" de 1"'alteritat" és, per la 
seva banda i en unitat indivisible, acte de Y"altreV, wzotus induit en el1 
com a suscitador o coadjuvant del seu propi procés d'autoconstitució. 

Recordem novament, per aclarir co que entenem per causalitat immanent; 
I"'actuació" de l'intellectus possibilis per l'intellectus agens; el procés de res- 
ponsabilització moral que té lloc per la successiva empremta de la Ilibertat, 
com a llibertat activa, sobre la llibertat com a indiferencia o potencialitat; o en 
general, la "causació" de les "propietatsJ' d'un ent pels seus príncipis essen- 
cials. 

En quant a la unitat d'acte, per l'operari i en ell, entre originant i originat, 
recordem la teoria aristotelica del moviment, o la interpretació de CAJETA de 
la teoria tomista del coneixement objectiu (22). 

11 .  Considerat així l'ent: a) cowz a originant, la seva contextura trans- 
cendental no és altra cosa aue  la diversa virtualitat causal en la aual el seu 

I 

"acte" s'"exerceix"; b) comla originat, la seva obertura potencial a la diver- 
sitat d'influxes que eventualment rebi, predeterminats a priori, de manera 
més o menys general, pel seu mode propi de "subjectivitat". 

Notem que ni tan sols la "materia" rep amb total indiferencia l'influx 
causal: ja que, havent d'ésser necessariament sotmesa a una o altra "forma" 
per poder realitzar-se com a materia, contreu ja per aquest fet una preorien- 
tacio selectiva de possibles influencies. No existeix, de fet, una receptivitat 
totaiment indiferenciada; no hi ha un siibstracte que no impliqui elements 
a piori. 

Per aquesta dimensió primitiva de potencialitat de l'ent finit, la seva acció 
és sempre, en major o menor grau, "reactiva", el seu procés d'autoconstitució 
determinat "ab extrinseco" des de l'accidentalitat de la circumst?incia. Així 
s'obre la possibilitat de frustració del seu intent primiiiu segons la llei dinimica 

(22) L'aproximació suggerida aquí entre la doctrina aristot&lica del moviment (Cfr. sant 
TonrAs in Phys. Arist., 111, lect. 2, 4, 5)  i la teoria tomista del coneixement objectiu tal com 
CAPTA la comenta, esta argumentada per l'autor a "CONVIVIUM, Estudios filoc6ficos", núm. 3 
(1957), p. 15-26. 
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üidentitat, fent qiie 50 que haurien d'ésser "hAbits" (quo quis utitur [o quo 
quis agit] cum voluerit (23): possibilitació de l'autonomia del subjecte per im- 
pressió de les seves virtutes sobre les dimensions correlatives del seu a priori 
receptiu) esdevingui, o rutina (estabilització per inercia) o, al contrari, versatilitat. 

12. La distensió de I'actualitat de l'ent finit en esse i operari impossibili- 
ta tota interpretació de l'ent tendent a isolar-lo o "tancar-lo-" en ell. mateix. 

El seu desenrotllament i plenitud, en efecte, és solidari del que aconse- 
gueix en correlació arnb ell, el context ontolbgic (el "món") al qual pertany, 
corn la perfecció de la part és solidaria de la perfecció del tot. Notem (ja ens 
hi tornarem a referir) que, simultaniament a aquesta unitat d'"acte" i entre- 
aeuant-se amb ella, cal-considerar encara dues altres modalitats d'unitat en el 
m6n (que a vegades disimulen la primera, tot i que n'és el fonament ontolb- 
gic): a) una unitat d'especificitat, radicada en la "forma" de l'ent en que I'acte 
e s  contreu i "deprimeii" (24) corn en un de tants modes particulars-possibles 
de realització; b) una unitat generica, indiferenciada, fundada en la "matkria", 
de la qual i'anterior, en canvi, "emergeix", corn un moment de la seva evolució 
sota l'imperatiu de l"'acte", cap a una plena "essencialització" i "conscien- 
ciació". 

13. Les tres linies causals d'eficGncia, exemplaritat i finalitat, que 
tenen en l'esse, immanent a l'ent, llur comú i unitari origen, són les línies 
basiques de la comunicació ontoldgica, i descobreixevt les dirnensions fona- 
mentals de la contextura transcendental de l'ent. 

14. L'esse, acte radical, originari, pel qual l'ent "és", és a dir, "és 
causa", no pot adscriure's a cap de les línies causals que en constitueixen les 
vies primhries d'expansió, corn no es pot conferir a cap d'elles una prioritat 
absoluta sobre les altres (25). Cal, en canvi, conferir-los una prioritat relativa, 
circular. 

Notem que 1"'efusió" de Y'acte" en la "potencia" (26) és sempre un procés 
descendent. Fins i tot quan "acte" i "potencia" se'ns presenten corn rigorosa- 
ment correlatius (proprius actus respondet propriz potentiz) aquesta correlació 
no significa equivalencia o reciprocitat en dignitat: la comunicació ontologica 
6s irreversible. En tota hipotesi, agens est honornbilior patiente. 

Aquesta efusió, segons el mode més o menys noble corn és rebuda i "mo- 
dalitzada" pel subjecte cn cada cas, origina nivells de major o menor plenitud 

(23) Cfr. Ia IIae, q. 50, art. 5, c.; q. 49 art. 3, sed contra. 
(24) Cfr. Domingo BÁÑEz I n  Iam. q. 3, ait. 4. Cfr. F. CANALS, loc. cit., p. 110. 
(25) Cal no confondre esse amb existencia; ni, per tant, la correlació essdncin-esse amb la 

correlació essencia-existlncia, o, Som prefereix encertadament CI-IENU (Introdt~ction d l'étude 
de Saznt 'Thomas c1'Aqz~in. Montreal-París, 1950. Apud HAYEN, Op. cit.) essencia-existir. Ampa- 
rats en aqiiesta confusió, i per reacció contra un  essenciaiisme que els corrents filosbfics generals 
d'aquest moment han desacreditat, alguns tomistes notoris (MARITAIN, GILSON) atribueixen a 
sant TOMAS la tendencia a privilegiar I'cxist&ncia. 

Aixb implicaria, de per si: privilegiar la causalitat eficient (de la qual l'existir 6s principi 
i terme) sobre la causa exemplar i la final; l'individu sobre la forma i el dinamisnae; el senti- 
ment sobre la intelJecció objectiva i l'amor; la melnhria, sobre l'intellecte i la voiuntat. Si aquesta 
posició no fos inaceptable corn interpretacid genuina del pensameiit de sant Ton&, faria que 
cnlgues prendre-la amb precaució el fet d'ésser una posició reactiva, que originari, coic a tal, 
u n  dels clissics processos pendulars. 

(26) Comparar amb el cas anileg de l'effibsio formaí sa~per tnateuiam, vgr. a Ia, q. 14, 
art. 2, ad 1 m. 
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ontolbgica. En aquesta modalització per la potencia, l'acte es "deprimeix" i 
degrdda; de la qual cosa ~(iwpressiu de I'acte en la potencia i per tant immanen- 
cia de l'acte en ella, per bé que segons un mode limitatiu de la seva fecun- 
ditat) en són un indici les estructures que apareixen com a característiques de 
I'ent finit com a tal: d'una banda, estructures de tipts dual, relacions de pala- 
ritat; &una altra, estructures triddiques, de tipus circular. 

En un estudí de la repexio, caldria mostrar que una estructura "triddica" és 
el modd com se salva, en un nivell ontoldgic finit, la ztnitat i la "sistencia en si" 
de l'ent. Recordem l'estructura circular de la dindmica causal (un dels carhcters 
primers que en mostra la doctrina aristotelica de les causes) i per la qual es 
manté la unitat de I'esse en la comunicació ontolbgica. El principi causz ad 
invicem sunt causz expressava aquesta estructura que, en un primer moment, 
es manifesta en el fet que tota causa ateny, en el seu causar, no sols l'efecte 
originat, sinó encara les causes correlatives, sollicitant i modalitzant intrínsecn- 
ment llur propi í respectiu desplegament causal. En un segon moment, cada 
causa media en les correlacions que es donen entre les altres. Ací, de poder 
desenrotllar aquest tema, caldria que ens fixéssim en dues menes de "circu- 
laritat": a) la que es dóna entre aquelles "causes" que impliquen actualitat i 
que poden coincidir entre elles en unitat ontolbgica; b) la que abraca la "causa 
material", mai totalment absorbible en unitat amb les altres, amb les quals, 
no obstant, entra en síntesi; co que origina la "fuga" de l'ent resultant en 
l'i~zdefinit del "temps''. 

Si I'estructura triadica de l'ent en constitueix i assegura la unitat i estabi- 
litat en el nivell que li correspon en cada cas, I'aparició de "dualitats", en canvi, 
representa la ruptura d'aquella unitat (íntimamcnt vinculada a la "fuga" tein- 
p r a l  que hem esmentat abans). Tota dualitat que aparegui en un nivell onto- . 
lbgic finit tendira a adoptar el mode de 1'"oposició de contraris": cadascun dels 
seus termes, intentara adequar I'acte originari, autoafirmant-se en un "acte" 
que acapararia totalment, si fos possible, les indefinides virtualitats que aquel1 
nivell permet. En fer-se, així, un fals "absolut", exclourh en la mateixa mesura 
el terme oposat; situació dilacerant, perque no poden deixar d'estar sotmesos 
ambdós termes a la llei previa d'unitat que exigiria, en canvi, llur conciliació. 

Aquesta exigencia d'una unitat impossible (anterior, en realitat, al mateix 
sorgir dels contraris, tota vegada que no 6s altra cosa que la traducció del 
nivel1 'cgen&ric" en el qual la contrarietat com a tal necessariament es dóna 
bon punt el genere, sortint de la seva indiferenciació sota la moció urgent de 
l'acte, tendeix a "especificar-se") allibera la refe~~encia radical i coastitwtiva de 
l'ent finit a un nivell ontoldgic superior en el qual aquella oposició cedeix; 
no pas per neutralització recíproca dels extrems (pseudo-conciliació que no 
fóra altra cosa que una recaiguda en l'indefinit del genere) sinó al contrari, 
per vigorització en una "contidncia eminencial". Recordem, per exemple, la 
superació de les "contrarietats" que afecten l'ent en el seu nivell "físic" quan 
s'ascendeix al nivell intencional (27). 

Perb també l'estrztctura triddica que estableix l'ent en cada cas al nivell que 
li correspon i el consolida en ell, remet a un nivell ontologic superior, en tant 
que la seva mateixa "positivitat" requereix una fonamentació. 

Aquesta "llei d'ascens" és la llei mateixa de la cornunicació ontoldgica (28), 

(27) Cfr. rgr. In Metaph., VII, lect. 6 ,  núm. com. 1405. Ed. Cathala. 
(28) Recordem l'aforisme: Ultima perfectio unizcsczljusque rei est .ut cortjungntlcr szco yrin- 

cipio, o, en una forma correlativa: Ultima perfectio uniuscujusque est in conscciuione finis. 
la, q. 103, art. 1. Es consultaran amb profit els textes classics: Ia, q. 44, art. 4; q. 47; q. 103, 
passm. 



tota vegada que només per ella Y'acte" originari es manté, en l'"efusi6" causal, 
en la seva identitat amb ell mateix; altrament, de no revocar cap a si l'dmbit 
total originat en el procés de descens, es dispersaria en aquest procés i es frus- 
traria la "generositat" mateixa que I'ha portat a comunicar-se. El món de pos- 
sibilitats que s'havia obert davant seu desafiaria tot intent &integració, per 
perdre's en l'indefinit quantitatiu del "temps". 

Per aixb aquesta "llei d'ascens" és anterior a tota estructuració dual o 
triddica d'un nivell entitatiu donat; és el "dinamisme transcendental", l'esse 
mateix en tant que penetra plenament el moveri. 

Si ens fos permbs d'arriscar una hipbtesi, dirien1 que aquesta llei trans- 
cendental d'ascens constitutiva de l'ent finit com a tal, i que l'afecta tant pel 
que té d'estable com pel que té d'irrequietum es diversifica, en funció d'aquesta 
doble dimensió de l'ent, en la doble "via" de l'analogia i de la dialkctica; vies 
que caldria refondre (en la mesura que hi hagués una inconnexió o contrapo- 
sició entre elles) en una visió integradora. 

Independentment, perb, d'aquesta hipbtesi, insistim que, en tot cas, el mo- 
viment transcendental d'ascens, que és Y'esse" mateix, només és possible per 
la preskncia actuant del superior en l'inferior (29), per la immanbncia del fi en el 
comencament; en altres mots, és sempre, necessariament (com ho és tot "movi- 
ment" o dinamisme) "induit": la resposta a una vocatio. 

15. Encara que ARIST~TIL,  descobridor del quadre causal, el determina, 
segons sembla, només empiricament, és possible la seva fonamentació trarts- 
cendental. Sant TOMAS ens d6na tots els elements requerits per a fer-ho en 
cl cas privilegiat de l)"Anima7' (30)) especialment si no s'obliden els aspectes 
(fonamentals en tota la seva obra) presos de l'ontologia agustiniana de la 
mens. 

1) No és possible, com és obvi, desenrotllar aquí aquesta fonamentació. 
Consignem, només, que la mostració d'aquesta estructura parteix de la consti- 
tució substantivo-relacional de Z'ent. Sant AGUST~ ja havia dedicat a aquest 
tema una gran atenció en el De Trinitate, exposant com aquest desplegament 
de rent en substdncia-relació no neix, com a tal, de potencialitat o accidenta- 
litat (encara que en el camp de la nostra experibncia, on pouem els nostres 
conceptes, hi estigui intrínsecament vinculada); ans transcendeix, de per si, tota 
categoria, tot mode finit ppssible de realització (31). Aquest punt de vista és soli- 
dari de l'afirmació &una pluralitat com A perfecció pura, que és característica es- 
sencial de la teologia trinithria; perb que no deixa de revelar-se en indicis en 
l'activitat intencional, especialment quan el seu terme diu raó de "persona": 

(29) Quodl. XII,  5, c. Unumquodque quod est i n  potentia et  iu actu fit actu per hoc 
quod participat actum superiorem. Per hoc autem aliquid maxime fit actzr quod participat 
per similitudinem primum e t  purum actum. 

Primus autem actus est esse subsistens per se: unde  completionem unumquodque recipit per 
hoc quod participat esse; unde  esse est complementum omnis formaz, quia per hoc completur 
quod habet esse, et  habet esse c u m  est achc... Et quia esse est complementwm omnium, inde 
est quod proprius effactus. Dei est esse, e t  nulla causa dat esse nisi inquantum particzpat ope- 
rationem divinam. (Cfr. HAYBN, OP. cit., 11, p. 98.) 

Confrontar encara el text  bellissim: Ia, q. 105, art. 5 U t r u m  Deus operatur i n  omni ope- 
rante. 

(30) Cfr., De Ver., q. 22,  qrt. 10 c., i e n  general els textos o n  sant TOMAS desenrotlla 
la seva doctnna de I'objectivitat. Camp; vgr. Ia, q .  59, art. 2. Alguns d'aquests textos han 
estat recollits per l'autor e n  Para u n a  metafísica del sentimiento. "CONVIVIUA~,  Estudios filo- 
s6ficosU, núm. 1 (1956), i 3 (1957). 

(31) Sobre el  tema, fonamental, "substdncia-relació" el millor estudi segueix essent, p ~ w  
bablement, el clhssic de Lluís BILLOT. Cfr. encara K. RAHNER, 0 p .  cat., p. 383, nota 28 que 
remet R: Ia, q. 28, art. 2, c.; I D. 8, q. 4, arts. 2 i 3 ;  I D. 22, q. L, art. 3 ,  ad 2 m. 
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id distinció interpersonal, en efecte, tant més s'acusa com més les persones sÓn 
"una sola cosa" (32). 

2) Ens cal, encara, recordar I'ontologia agustiniana que hem alludit. Una 
investigació (teolbgica) sobre la Santíssima Trinitat (que sera conduida - des- 
prés d'haver distingit co que es predica de mode "substantiu" de Déu de 50 
que se'n predica per mode "relatiun - pel metode de les appropriationes) (33) ve 
doblada per una investigació (filosbfica, encara que sorgida de, i immersa en, 
un clima teolbgic) sobre la creatura, "espiritual" i "corporal"; respectivament 
« . zmatge" i "vestigi" de la Trinitat divina (34). 

Així desenrotlla (35): 
a) La famosa teoria de la mens, en la qual patentitza una contextura de 

dimensions o funcions recollida en aquelles celebres trinitates, de les quals ens 
interessa especialment recordar-ne dues: mens, notitia, amor i memoria, intel- 
lectus, voluntas. La marxa és conduida com una doctrina del desplegament de 
la ment per reflexió total. "Introversió"? Insinuar-ho, equivaldria a desconki- 
xer la riquesa ontolbgica de la mens: riquesa que és un contingut espiritual, 
intencional, i que per tant, no pot ésser sinó un "mbn". L'"esperit" (mens és 
l'hnima espiritual com a tal) és, en efecte, l'ent que té per missió fer venir 
a llum el sentit universal de l'ent, expressant-lo en uii "verb"; actualitzar la 
bonesa universal de I'ent, abraqant-lo en el seu amor. Així s'inaugura aquel1 
"ordre més alt de realitat" que diu CAJETA, i que 6s I'ordre, no pas, certa- 
ment, "físic", pero sí rigorosament "ontolbgic", de la "intencionalitat". Per 
aixb la consideració temcitica de l'estructura ontolbgica de la "ment" diu a la 
vegada raó d"'onto1ogia fonamental". 

b) Una "ontologia general", parallela a la doctrina anterior, segons un 
nou esquema trinitari que es denomina, en el total de i'obra agustiniana, amb 
una gran riquesa de termes, pera especialment, ací, amb els de modus, species, 
ordo. La connexió entre ambdues doctrines s'estableix així: 

Modzcs esdevé la dimensió transcendental de I'ent en virtut de la qual és 
coprincipi, amb la ment, de la seva activitat intencional, unint-s'hi com actua- 
litat de la "membria"; "species", aquella en virtut de la qual I'ent esdevé terme 
d'intencionalitat, en tant que actualitat de I'intellectus; ordo, en tant que ho 
és de la voluntas. 

Perb la connexió s'estahleix, encara, en tant que memoria, intellectus, vo- 
luntas constitueixen la realització de modus, species, ordo al nivel1 de I'esperit, 
és a dir: de I'ent alliberat de restriccions materials; que esdevé, així, el medi 
que assegura la seva identitat ontolbgica, la seva "sistencia en si". 

Si referim, finalment, I'estructura modus, species, ordo a la doctrina de les 
causes, modus sera la dimensió de I'ent en virtut de la qual és terme de rela- 
cions d"'eficikncia", que el "posen" com "existent" (quo constat); species, la 
que el constitueix en terme de relacions formals d'"exemplaritat" (quo discer- 
nitur); ordo, de relacions tensionals de "finalitat" (quo congruit). 

(32) Per tot el que seguiri, és molt interessant consultar el llibre de Pedro LAÍN EN- 
TRALGO, Teoría y realidad del otro, 2 vols., Ed. Rev. Occ., Madrid, 1961. En concret, ací, 
la posiuó atribuida a UNAMUNO. 

(33) S,'anomena apropiació, en general, la manifestació de les Divines Persones per ami- 
buts essencials. Cfr. Ia, q. 39, art. 7, c.; ad 1 m.; art. 8; c.; q. 45, art. 6, c.; q. 93, esp. art. 6, etc. 

(34) Sobre la teoria de la imatge i el vestigi, vd. en la Sactnma Theologica: Ia, q. 93; 
De Ver., q. 10, art. 7. També: 1 D. 3, q. 3; 11 D. 16, arts. 2 i 4; etc. 

(35) Sobre la teoria agustiniana de la nzens i la seva correlativa ontología general, Vid. 
els textos clhssics De Trinitate i De natura boni contra Manichzos citats per Ambroise GARDEIL, 
La shucture de llame et l'expérience mystique, 2 vols., Gabalda. París, obra que encara es con- 
sultara amb mofit. Cfr. encara: J. BOFILL, Note sur 2a valeur ontologique du sentiment. "Actes 
du XI Congres international de Philosophie" (Brwelles), 1953. Vol. VII, p. 115 i ss. 
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16. Per la virtus, necessitant, de l'esse (virtus essendi) i e n  la mesura 
que Cs penetrat per ella, l'ent s'organitza intrínsecament com un sistema de 
correlacions necesdries. Per la comunicació causal esdevé, en el "món", 
un centre d e  necessitat. Aquesta condició culmina e n  l"'esperit", e n  qu i  
s'actualitza, últimament, per la "llibertat". 

En la mesura en qu8 la filosofia ha tendit a "privilegiar I'esskncia" ha pri- 
vilegiat (6s el mateiu) la "necessitat de I'esshcia", és a dir: la que expressa 
el "primer principi" com a llei formal del pensament objectiu. El vocabulari 
clAssic, en anomenar necessitas absoluta a la necessitat de I'esskncia, i necessitas 
ex suppositione a la necessitat existencial, tradueix aquesta perspectiva (36). 

El propi sant A o u s ~ í  - en el mateix passatge on estableix no res menys que: 
1) el punt de partida de la doctrina (que sant Tods desenrotllard després) 
d'una duplex cognitio; 2) la dirnensi6 profunda del judici que, transcendint la 
simple "posició" de I'objecte, sentencia com ha d'ésser d'acord amb les ratio- 
nes ceternce; 3) la coafirmació, en aquest judici, de la "veritat incommutable" - 
claudica, en canvi, en oposar com objecte de credere la dimensió "existencial" 
de l'ent, a la seva dimensió "essencial", terme de "definició objectiva". La con- 
traposició seria correcta, si per credere s'entengués simplement un saber testi- 
monial; perb sant A c u s ~ Í  usa el mot connotant mera "opinió", i per tant com 
un saber inferior a la cikncia, tota vegada que versa sobre la realitat "contin- 
gent i temporalment mudable", mentre que I'esskncia, en canvi, "consisteix 
en l'eternitat incommutable". L'ordre "existencial" s'oposaria a I'ordre "es- 
sencial" com s'oposen "temporal" i "etern". Per culpa de vacil.lacions com 
aquesta, la profunditat de la seva ontologia trinitaris ha romas en gran part 
desapercebuda (37). 

(36) Una sucinta perb suficient referbncia a la qüesti6 es troba en l'obra citada de HA- 
YEN, 11, p. 148 i SS. Puntualiaa que la necessitas ex suppositione no és una necessitat mera-, 
ment hipotetica, sin6 en la hipbtesi realitzada, és a dir, en concret. (Pot., 5, 4, c.; 5, 3, obj. 12). 
Silvestre de FBRRARA, en el seu comentari a Contra Gentes, vol trobar en aquests casos una 
necessitat Ibgica (Im C. G., I, 83). Amb aixb sembla voler dir una necessitat superior, 6s a dir, 
que no es tracta, només, de comprobar una "necessitat de fet". El canvi de línia causal és 
evident. En, efecte: que una necessitat sigui "superior" i no "empírica" no es, de per si, coinci- 
dent amb qub sigui "lbgica" o no ho sigui. La immortalitat de llAnima tzadueix per exemple 
un mode de "necessitat" que no 6s, evidentment, de cardcter merament fhctic (ja que és una 
necessitat intrinseca) pera tampoc de carhcter lbgic, encara que adopti la forma d'una neces- 
sitat Ibgica la proposicid en la qual l'objectiva la reflexi6 intellectual. Ans 6s la que pot ano- 
menar-se "Necessitas cujusdam mistems in se". El mateix cal dir de la possibilitat, que no és 
un atribut analíticament inferible de l'esdncia. U n  argument del tipus: S i  enim a l ip id  est 
ad aliud in potentia illud sibi non repugnat; possibili ratione alicujus existentis in re includit 
logicam possibilitatem seria acceptat sense dificultat pel pensament raaonalista, amparant-se en 
la identificaci6 -de causa i ratio; perb oblida, ingbnuament, que ha calgut (per formular aquest 
raonnment) la mediaci6 d'una refiexi6 objectivadora, que projecti els dos termes que la neces- 
sitat o la possibilitat enllacen, en un mateix pla fornal. 

J. Mnnacrur. anomenaria, ens sembla, la necessitat que comentem "necessitat transcenden- 
tal". Vid. en l'obra ja citada, quadern V, el seu a n u s i  del "cogito, sum", en la versi6 to- 
mista: nemo potest cogitari se non esse cum assensu: in hoc enim quod cogitat, percipit se esse. 

(37) Clarament es d6na, en l'ontologia de sant Aous~t, el que HAYBN en diu: "retard de 
11expressi6 respecte a la intena6". L1expressi6, en efecte, roman engavanyada encara per Pes- 
quema essen~ialista.~ Un altre exemple: en les seves trinitates, tendeix a pensar el tercer terme 
(amor, voluntas) inerament com a copulatiu dels altres dos: aixi, vgr. en la visi6 distingeix vista, 
objecte, i voluntat que els uneix aplicant la vista a l'objecte. No sobrepassa, per tant, el que 
MAP~CHAL en diu "dinamisme intellectual". En canvi, la vertent des de la qual l'amor té una 
dimensi6 d"'originalitatV (d"'originarietat") i per tant, de prioritat relativa sobre el coneixement, 
queda d'alguna manera preterida. 
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D'ésser conseqüent arnb ella, en efecte, caldria dir que la "necessitat" 

(identitat amb si mateix) de l'ent, creix o decreix, sota la tensió "Acte pzcr- 
contingencia pura", paral.lelament en les tres dimensions ontologico-causals. 
A una major necessitat en l"'essencia" correspon, rigorosnment, una major ne- 
cessitat en l>"existir" i en l'"efusió" comunicativa sota l'anzor del bé. 1 reci- 
procament. 

17. Avancant més en el punt anterior. En tant que l1"acte segon" és 
acte de I'ent originant (causa): expansió, en identitat, del seu "acte rimer", 
obté, e n  la comunicació causal, "necessdriament " ( "infal l iblementl '~ el sen 
efecte. En tant que 1'"acte segon" és 1'"acte" de l'ent originat, principi de 
la seva actualitat, aquest en t  es realitza i obra ((modus operandi sequitur 
modum essendi) segons un (mode més  o mepzys noble de necessitat. 

La referencia a la llibertat pot illustrar-ho. Per la identitat "acte primer-acte 
segon", un ent és intrinsecameat necessari, és a dir, lliure. Es basta, en efecte, 
en la mateixa mesura, el1 mateix. Si es volca, aleshores, a I'acció, no sera per 
auto-realitzar-se (comunicació ex indigentia) sinó per pura redundancia i llibe- 
ralitat (comunicació ex plcnitudine). No estara sotmks a la reacció, condicio- 
nadora, d'un medi preexistent, ans el projectara com expansió propia, dominar& 
damunt d'ell i obtindra, per tant, infalliblenzent, el resultat intentat. Recípro- 
cament: en la mesura en que la seva acció sigui assimilada per I'ent original 
com a més o menys identificada arnb el seu propi "acte", quedara impres en 
el1 un mode superior o inferior de necessitat. Si la moció causal és assumida 
intrínsecament segons una "reflexió completa'' pel subjecte (que troba, ales- 
hores, en ella la possibilitat de realitzar-se plenament com in se subsistens, d'ts- 
ser cabe si) el mode de necessitat de I'efecte sera, novament, la llibertat. Si 
només incideix en el1 com a mera passio transitiva, no assumida, li imposari 
una necessitat extrínseca, de caracter "determinístic". 

18. Atenguern més directament al cas de l'home. Congruentment arnb 
el que venim dient, la unitat ontoldgica de l'lzonze és anterior a tota diver- , 
sificació e n  el1 de vires, virtutes, funcions, etc., i funda aquesta diversitat; 
la qual brota de la unitat primigknia segons un ordo (38). Es, en efecte, una 
unitat originaria i recollectora, expansiva i totalitzant; la qual es desplega 
substancz'alment e n  una  vida interior. 

19. Aquesta unitat ontolbgica de l'home esta radicada en la ment, en 
la qual té el seu principi i fonament per raó de I'esse del qual és ella el 
subjecte propi. El llenguatge l'expressa amb el pronom personal. 

Per aquest caracter "personal" de I'home, la seva activitat no podrh mai 
ésser adequadament conceptualitzada en termes "fisiolbgics", ni tant sols "psi- 
cosomatics": restara sempre un últim reducte, inviolable, d'origina!itat i d'ex- 
cepcionalitat creadora; una possibilitat de redempció. 

20. En la mesura en que la unitat ontolbgica de l'home es caracteritza 
con1 la unitat personal d'un "jo", el sezt correlat ontoldgic propi ha  d'ésser, 
necesshriame~zt un "tu".  El context ontoldgic de l'home és primordialme~zt 
interpersonal. 

(38) Cfr.  vgr,, Ia, q. 77, especislment arts. 4 i 7. 
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Quan aquest context s'anomena "m6nn, "univers", etc., s'indica que el 
"tot" al qual I'home, com a tal, pertany no és un tot indiferenciat, purament 
quantitatiu i multitudinari, ans gaudeix eli mateix d'una unitat d"'acten o d'esse 
que es revela en el caricter jerhrquio ("social") i teleolbgicament evolutiu ("his- 
tbric") que li pertany. Les "estructures formals" que en cada circumstAncia el 
composin, com la seva intrínseca circumstancialitat mateixa, estan en definitiva 
assumides sota aquesta última unitat d"'acte9'. 

21. Sim&tricament, perb, cal dir que tampoc la unitat radical de I'home 
que 6s la ment no pot esser adequadament entesa tant sols com a "acte" o 
esse, sinó que diu a la vegada raó de "pot4ncia" o "receptivitat". 

D'acf, per exemple, el desdoblament de l'intellecte en "agent" i "pacient", 
de la llibertat en llibertat de "domini" i llibertat d'"indiferbncia"; de l'amor en 
éros i agdpe. D'ací, encara, que l'últim reducte de la ment no sigui només una 
pura autonomia i espontaneitat creadora, sin6 també una zona tbrbola d'egois- ' 
me, que no pot &ser mai totalment clarificada i sanejada per la consci&ncia i la 
llibertat explícites. En la mesura en que aquesta zona respon a la denominació 
de "subconsaent", expressa el fracis de la ment en la seva vocació de "vbncer 
i dominar" la "inatbria" (39), de reduir-la a unitat; almenys, $aconseguir-ho ple- 
nament per mode positiu. Com aquesta victbria, no assolida positivament, pugui - 
esser-ho encara "negativament", no podem tractar-ho aquí: limitem-nos a indi- 
car que, en l'ordre moral, constitueix la darrera possibilitat de la llibertat, quan 
pugui semblar definitivament perduda. 

Perb sense descendir fins aquí, notem que per raó de la "potencialitat" ra- 
dical de la ment la vida interior de Z'home és constitzrtivament tribut& d'ac- 
tivitats transitives, que essencialment la vinculen i accidentalment la limiten a 
I'hio et nunc particulars; o en altres mots encara: la dimensi6 de "potencialitat" 
de la ment, en tant que és rigorosament una "receptivitat", exigeix la prolon- 
gaci6 de la vida espiritual humana en una vida sensitiva i passional, afincada, 
segons un mode "material" de presencialitat, és a dir, segons un "cos", entre 
les "coses". 

Per aixb també el "m6nJ' interpersonal humd exigeix intrínsecament la me- 
diaci6 d'un "m6n natural" com un moment transcendental de la seva auto- 
constituci6. 

Ara bC: la ment no es perd, sense negació d'ella mateixa, en la seva encar- 
naci6 en un "cos" ni el "món'1 interpersonal de l'esperit en la seva encar- 
naci6 en una "natura": ans, de si, han de configurar-los, respectivament per 
mode vital o artístic (en el sentit antic del mot urs) assumint-los, per l'ascbtica 
o la cultura, a la participació de llur respectiva subsistkncia i teleologia. 

A i ,  l'expansió de l'esse radical de l'home, que té per subjecte propi la 
ment, en un primer moment és I'assumpci6 del cos per ella en la unitat d'una 

(39) Cfr. C .  G .  11. 30: Oportet ad hoc quod sequatur effectus quod in passo sit potentia 
ad recipiendum, et in agente sit victoria supra passum. 

" ... i de reduir-la a unitat": Cf r .  C .  G. ,  c.  68 :  Non autem minus est aliquid unum ex subs- . 
tantia intellectuali e t  materia covorali qzcam ex forma ignis et ejus materia, sed forte magis: 
quia quanto forma magis vincit materiatn, tanto ex ea e t  materia magis eficitur unum. 

Aquesta "victbria" 4s el contrqri de l"'effusio", "immersio", etc.; de l'acte i de la forma 
en la mathria: diu ra6 de reflexi6, "sist&ncia en si", operaci6 o activitat immanent: la mani- 
festaci6 d'un excedent de virtualitats. 

En el passatge anterior (C. G., 11, c .  68 )  sant ToMHs continua: Quamvis autem sit unum 
esse forma et  mate*, non tanaen opmtet quod materia semper adaequet esse f m ;  immo, 
quanto forma est nobilior, tanto in suo esse semper excedit naateriam. I per tant tamb.6 en el 
seu obrar. (Cfr.  vgr., Ia, q .  84, art. 6 . )  
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natura i d'un suppositum que, per raó d'aquest esse, precisament en tant que 
origindriament rebut per la ment, diu raó de "persona". La personalitat hu- 
mana, perb, es configura en un procés de reflexió per mediació de l'operari 
fins a assolir, en el Iímit, que totes les dimensions en les quals la unitat radical I 

de l'home, per raó de la seva potencialitat, es diversifica, siguin reassumides I 

I 
en aquella unitat com unitat d"'acteW (per mode positiu i propi tant com sigui l 

possible). En una terminologia escolar: fins que els actus hominis esdevinguin, 1 
rigorosament, actus humani. Justament, aquest és el sentit de la "vida activa": l 

la mixima personalització de la vida humana, I'establir la plena imrnankncia de 
I 
l 

l'esperit en la realitat sensible interna i externa; la dignificació (no pas tan sols I 
entitativament, per raó del subjecte, sinó formalment, per raó de la intencio- 
nalitat espiritual que els penetra) del connubi, de la paternitat, del menjar i 
del beure-de tot co que constitueix i omple la "casa"; de la salut, la forca I 

i la riquesa; del treball i el descans; en un mot, de l'esforc i el gaudi materials I 

de la vida. Perh també de llur privació, segons la regla d'or del tanto quanto. 1 
Per aixb la "vida activa" pot ésser vehicle per a la perfeccjó humana, medi en 1 
el qual s'actualitzi l'ordenació radical de l'home-Anima i cos- a la im- / 
mortalitat (40). 1 

I 

22. Constitutivament immanent en una potencialitat i receptivitat, i .. rigorosament coextensiu a ella (proprius actus respondet pop r i z  potentiz) 
l'acte últim de la ment, del qual rep aquesta, i en definitiva, tot l'home, la 
seva unitat ontoldgica i personal, diu raó de motus o d'esdevenir" (quo est 
mn ia  "fieri"); esdevenir que es realitza, cabalment, per via de memoria, 
intellectus i voluntas ("quo" est omnia fieri) com un procés ontoldgic de 

, maduració, d'actualització del propi ésser personal (quo "est" omnia fieri), 
centre inventiu d'un "món" (quo est "mnia" fieR). 

Aquest esdevenir té, certament, una dimensió "empírica", perb aquesta 
diu només raó, respecte a ell, de materia circa quam. Si d'aquest esdevenir en 
diguéssim "historicitat del ser", entendríeni per aquest mot l'assumpció refle- 
xiva, segons el mode ontolbgic estricte propi de la ment, és a dir, per plena 
consciencia i acceptació Iliure, del popi  "esse", en tant que aquest "esse" no 
és altra cosa que la moció creadora i personalitzadora de l'"1psum Esse" o "Jo" 
transcendent; i del qual constitueix (de manera velada abans de la fe sobrena- 
tural, pero no pas per aixb menys real) Y'epifania". 

23. La dimensió activa de la ment (. . . omnia facere) 6s ontolbgica- 
ment anterior a la seva dimensió evolutiva (... omvlia fieri) i la funda, co- 
municant-li la unitat o identitat que gaudeix; per més que aquesta evolució 
digui prioritat, en el subjecte, en l'ordre genetic. 

Insistim novament: a) en el caricter unitari d'aquest esdevenir, contínua- 
ment identic a si mateix en el seu desplegament, malgrat les pendulacions, 
retrocessos, pugnes, inconseqüencies, etc., que inevitablement l'afecten i el com- 
prometen; ya que, malgrat tot, I'acte radical que el constitueixen i l'impulsa, 
i que s'autorealitza en el seu medi, subtendeix transcendentalment qualsevol 
mode possible de divagació, reduint a "responsabilitat" la "irresponsabilització" 
mateixa que tot divagar consisteix. b) En el carhcter induzt d'aquest esdevenir, 

(40) De Ver., q. 5 ,  art. 5 :  Inter has creaturns (les que són autoprovidents) est komo; quia 
ejus forma, scilicet anima, est spiritunlis creatara a qtla est radix hzcmanorum actzhuqn, et  a 
yua corpt4s hominis ordinem ad immortalitatena Ianbct. 
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en tant precisament que unitari; en altres mots, en la seva constitutiva religa- 
tio, pel que te $'acteu, en un "Acte" transcendent del qual, com a "acte" 
immanent, rep la seva fonamentalitat. Sense aixb, es dissoldria en una pura 
dispersió i despersonalització "cinematogifica" del subjecte. c) en l'obnubi- 
Bacid freqüent de Y'acte", tant per l'automatisme de les lleis dites "específiques" 
com per la illegalitat atzarosa dels comportaments "individuals". Les manifes- 
tacions de Y'acte" seran, en aquest cas, confoses amb un. conjunt de circums- 
thncies que anomenarem, a posteriori, "afortunat" o "desafortunat": la tgchje, 
com la phSsis, dissimula el lzairós del qual, no obstant, reben llur sentit radical. 
Reconiixer, perb, una unitat d"'acten com a constitutiu de  l'ordre histbric, equi- 
val, en definitiva, a acceptar aquest ordre com a "providencial". 

21. L'actualitat radical de la ment, així com la unitat personal que 
ella origina es, fonamentalment, no d'ordre "natural", sinó "intencional": 
entenent per tal, no el simple objecte precisiu d'una "fenomenologia", sinó 
la plenitud de I'ent, quan ascendeix al nivell "ontolbgic" en el sentit estricte 
del mot. U n  "jo" és fonamentalment u n  "món". 

Considerem, per exemple, el fenomen de la "comprensió". Comprendre 
algú és, en primer lloc, esser "objectiu" en el nostre judici i actitud respecte a 
ell; perb no basta l'"objectivitat" d'una definició formal, sinó que cal la de qui 
troka, en la prbpia riquesa interior, la possibilitat d'una "connaturalitat" que li 
pelmeti "posar-se en el lloc de l'altre", assumir la seva situació, per pronunciar, 
en tot cas, des d'alli, el seu judici. Si aleshores m'identifiqués amb ell, perb, pre- 
nent-10 com a "subjecte empíric", aquesta comprensió seria minimitzadora, en- 
cala que fos real i fins i tot cercada i agrai'da pel "tu": ja que l'estabilitzaria 
en un nivell d'intranscendhncia i esterilitat espiritual. A la vegada, el propi 
subjecte resultaria bloquejat pel particularisme d'aquesta relació, que es fun- 
daria en una "natura" i no tindria nivell ontolbgic. El "tu" no seria atPs al 
nivell de l'ent, mentre que el "jo" no actuaria com a subjecte transcendental, 
capaC de convenire cunz onzni ente. Per aixb, "posar-se en e l  lloc de l'altre", si 

. el se'l vol respectar en la seva dignitat radical, és comprendre el seu "món" 
"món" de l'art, de la poesia, de la política, de l'amor, etc., que constitueix la 
seva vida; l'empresa a la qual s'ha consagrat com al mode possible per a ell 
de participació de l'absolut i per a comunicar en la qual desitja, cabalment, la 
intimitat de I'amistat (41). 

Per aixb la comprensi6 del "tu" com a tal, o en general, de Y'altre", no és 
limitativs d'horitzons. Intensivament, e l  subjecte personal diu raó d'un "tot" i 
covttrnpesa amb avantatge el tot "cosmolbgic", extensiu (del qual, en tant que 
individu prticular, segueix no obstant dient raó de part) en la seva dignitat i 
valor: ja que n'és, en definitiva, la justificació. En efecte, el sentit últim de 
l'ordre total de l'"univers" és realitzar, fent-se contingut seu, la plenitud espi- 
ritual de la ment. Perb abans, cada cosa  articular es justifica dintre aquell 
ordre. Així, el procés total de la generació (que és el moviment "físic" 'per an- 
tonomasia), i que culmina en la generació humana (generatio tota ordinatur 
ad hominem sicut in ultimura finem hz~jus generis) (42) possibilita que el "món", 

(41) 11-IIae, q. 179, art. 1 .  
(42) ' Cfr. C. G., 111, c. 22. MCs enkrgicament: ultimus igitur generationis totizrs gradus 

rst anima kunzatta et in hanc tcndit mareria sicut i?% ultinzam fonnam. (Ibid.) 
Notem que I'ordre de la generaci6-no en tant que "reproducci6", que el refereix a la 

cornunicaci6 de la "forma" en semblanfa especifica, sinó en tant que "perduraci6" del pare en 
el fill (herencia) ks l'ordre de la metnbria i de la tradició. Vid. J.  BOPILL, Esperan~a i tradició. 
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corn 3 totalitns rerurn, con1 a "món en si", esdevingui el "inón d'un esperit", 
trobi el seu "centre" ontolbgic i, reflectint-se en aquest centre, la seva última 
unitat d"'acte". Quan es consideri el mode d'inserció de la persona en el "tot" 
social i histbric (en el "tot" d'un "nosaltres") caldra tenir cura de no oblidar 
aquesta maxima affinitns nd totztín propia de la "persona". 

25. L'acte intencional és l'acte en el qual s'identifiquen (fiunt unam) 
un subjecte i un terme que mantenen, no obstant, en i per aquest acte, 
llur distinció, per oposició relativa. En sentit estncte, aquesta "identificació" 
~iomés es realitza quan el terme diu tambC, per la seva banda, roó de 
"subjecte" personal. Altrament, sense reciprocitat aquesta unitat seria ixn- 
perfectament "reflectida" i no es realitzaria corn a tal unitat d"'acteJ'. 

En 13 seya referencia intencional a "coses" el subjecte espiritual o personal 
no es realitza plenament en I'actualitat del seu ésser. LJ"expansivitat" de I'essa 
en raó de la qual ésser, per I'ent, és originar I'alteritat d'un "terme" en qui 
l'origen es perdi i es retrobi a la vegadn peu la possessió indivisa d ú n  "~cte"  
comú (i no obstant, tens d'una oposició ir~eductible, ja que la relació d'orioi- -. nació exclou constitutivament tota "confusió" possible entre "originant" i "ori- 
ginat") quedaria frustrada si no se superés mai aquest nivel1 relacional: el "jo" 
romandria en soletat, tancat en el1 mateix; ja que el coneixement i amor el 
terme dels quals són "coses", igualment que les "coses" mateixes, només tenen 
sentit corn a determinacions o valors adjacents a I'ent personal. Referir-se a 
"coses" només provisionalment és "sortir de si". 

26. En la mesura en qu& aquest "acte intencional" és l'acte radical 
nlateix dc la ment (el seu esse), que, com a "acte principial" que és, s'ex- 
pansiona i "actualitza" en i per aquell, la identitat de l'acte intencional de 
szrbjrcte i terme esdevé identitat en. Iáctualitat ontoldgica: sera l'entrega al 
terme, tant corn sigui possible, de la intimitat propia que el1 accepta i a la 
qual correspon en i desde la seva mateixa intimitat. 

Interessa reflexionar "ut possumus" sobre el misteri de 1'Acte. L'Acte és 
constitutivament 'lconzunicació" i per tant és sempre, de si, "principinl": recor- 
dem corn exemple la doctrina que tant sovint hem invocat de I'intcllectus agens 
o de la prolació del verhum mdntis. Ara b&. Pel fet que aquesta nota de l'acte 
es manifesti, en nosaltres, en la distensió que ja ens és coneguda entre "acte 
primer-actes segons" i de manera rigorosament inseparable d'ella, sembla que 
la noció d'acte corn a tal només pugui pertanyer a un pretes acte nbsolutum 
que seria I'lpsum Esse subsistens. Certament, l'"Acte pur" és absolutum de 
tota immersió en la potencia, de tota correlació transcendental a ella: Deus, 
i~z olnnin exiens et procedens, in Seipso fixus e immixtzis manet (43); perb tin 
guem cura que aquesta absolutesa no negués d'Ell l'expansió i comunicació que el 

''Cristiandad'* (Barcelona), núm. 381 (nov.  1962),  255-8.  Radicalment i indiferenciadament 
entes, és la presencia creadora de Déu, a i~ ibuida  al Pare. Cfr.  HAYEN, 0 p .  cit., 1, p. 310 .  

(43)  Ver., 11, art. 2 ,  ad 2 m. Sciendz~m est quod reditio ad essentiam suam.. .  nihil alitrd 
dicitur quam subsistentia rei in  seipsa. Forma enirn in  se non subsistentes sunt s i~per  aliud 
effusze et nullatenus ad seipscs collectze; sed forma in  se subsistentes, ita ad res alias effun- 
duntur, eas perficiendo ve1 eis influendo, quod in  seiysis per se manent; e t  secundsm hunc 
modum, Deus maxime a3  essentinrrb S Z : R V ~ %  redit quia omnibtss providens ac per hoc quodam- 
modo in omtzia cxiens et proccdens i ~ z  seipso fixus et i+nriaixtz~s manet. 
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constitueixen com a tal Acte (44). De fet, ja en el nostre nivell de vida espiritual 
tenim alguna referencia d'un procedere no fundat en indigkncia, sinó en ple- 
nitud, en la vida de la inteligkncia (originació del "verb") o de la voluntat, "a 
la ra6 de la qual pertany que difongui el bé que posseeix" (45). Aquesta dimen- 
sió "processiva" de I'Acte pur i s  la plenitud de la seva Unitat; per aixb, esser 
ad imaginem Dei secundum imitationem divins naturs no exclou, al contrari, 
esser ad imaginem Dei secundum reprrt?sentationem trium Personarum: sed 
magis unum ad alterum sequitur (46). 

Notem l'abundhcia -i I'audhcia - d'expressions (tant en el llenguatge 
popular com en el literari i en I'espiritual) per referir-se a la "identificaci6" 
interpersonal que parlem i que cal prendre en sentic propi, no metafhic, per bé 
que en el nostre món humh sempre amb la limitació d'un quodammodo que 
6s la confessió d'una dimensió radical de potencialitat. e s  el llenguatge de la 
intimitat (verbum cordis); d'aquella comunió en la qual cada subjecte troba 
l'acompliment al mateix temps que la condició de possibilitat de la seva rea- 
lització plena. (ClarificaciS de la prbpia conscikncia; reafirmació de la Jlibertat 
en la seva lliberalitat constitutiva; pacificaci6, per abrandament, de la vida 
afectiva, etc. Recordem nomes, altra vegada, sant A~usrí . )  

27. En la mcsura en qu& la trinitat mens, notitia, amor expressa una 
mera oposició relativa de termes en el si de la unitat de la ment, no implica 
potencialitat: aquesta doble terminatio no és, en efecte, altra cosa que I'ac- 
tuació d'aquella reditio que constitueix la "sist4ncia en si" de la ment. Diu 
raó d'una distinctio realis al nivell transcendental del subjecte i remet, per 
tant, constitutivament a l'lpsum esse subsistens transcendent; tot significant 
en Ell la possessió eminencial #una "pluralitat" com a perfecció pura. 

No tota distinci6 i multiplicitat de termes en la constituci6 de l'acte cog- 
noscitiu implica potencialitat en ell i per tant, no tota multiplicitat queda re- 
absorbida en la unitat i simplicitat d'aquest acte per identitat formal, quan la 
referim, analbgicament, a 1"'Acte pur". 

(44)  Natura cujuslibet actus est quod seipsum communicet quantum possibile est. U n d e  
unumquodque agens agit secundirm quod in actu est. Agere vero nihil aliud est quam commu- 
nicare illud per quod agens est actu, sccundum quod est possibile. Natura autem divina maxime 
et  purissime actus est. Unde  e t  ipsa seipsam communacat qrcantuin possibile est. De  Potentia, 
2, art. 1, c. 

( 4 5 )  L'efusi6 amorosa, acte radical i perfecte d e  la voluntat, i que  n o  Cs altra cosa que  
Ja  comurucaci6 del be que  posseeix, troba u n a  cxprcss16 especialment vigorosa e n  u n a  versi6 
bibliogrrificamcnt incorrecta d e  Is, q. 19, art. 2,  c.; que,  n o  obstant, 6s la  que  d6na l'edia6 
Piana i que comcnta CAJETA. 

Diu cl text:  Res enim naturalis n o n  solum habet irzclinationem respectu proprii boni ut 
acquirat ipsum wm no?$ habet vel ut quiescat ira i110 c u m  kabet, sed etiam ut proprium bonum 
i n  alia diffundat secundum quod possibile est. U n d e  videmus quod omne agens in quantum 
est actu e t  perfecttcm facit sibi simile. 

U n d e  e t  hoc pertinet ad rationetn bonitatis u t  bonum quod quis habet aliis comqunicet  
secundum quod possibile est. E t  hoc przcipue pertinet ad bonitatem divinam... Unde, si res 
naturales, in quantun* perfectze sunt, s u u m  b o n u m  aliis communicant, mul to  magis pertinet 
nd voluntatem divinam ut b o n u m  s u u m  aliis pcr similitudinem communicet, secundum quod 
possibile est. 

T a l  vegada per atracci6 d e  "omne agens" inquanttrm est actu, i d e  mul to  magis pertinet 
ad " v o l u n ~ t e m "  dbinam,  la  frase:, u n d e  et  hoc pertinet ad rationem bonitatis ut bonum quod 
quis habet aliis communicet, 6s llegida, e n  l'edici6 que CAJETA comcnta: unde  et  hoc peninet 
ad rationem "voluntatis" ut bonum qued quis habet aliis communicet ... C o  que era u n  tbpic 
escolar (bonum est diffusivacm sui)  dona pas (per anar!),  a una magnifica doctrina de la  natu- 
ralesa constitutivament lliberal de la voluntat; sense que,  per altra banda, quedi afectat el 
sentit dcl texte. 

( 4 6 )  Ia, q. 93, arts. 5 i 6. 
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En l'entendre diví, desapareix tota distinció real entre I'inteBecte, el sub- 
jecte intelligent, la res intellecta corn a res naturz, la species intelligibilis (deter- 
minació del subjecte, per la immanencia en el1 d'una forma vicariant d'aquella 
res en ordre a la intellecció actual) i finalment aquesta intdlecció o "entendre" 
mateix: 

In Deo, intellectus, et intelligens, et id qztod intelligitur, et species intelli- 
gibilis, et ipsum "intelligere" sunt omnino unum et idem. (47). 

Així, en atribuir a Déu la intel~lecció, nulla mztltiplicitas ponitur in ejus 
substantia (48). 

Notem que sant Tods  deixa al marge tota referencia al "verb mental": 
no el connumera amb aquells elements que, de no ésser omnino unum et idem 
en Déu, posarien una multiplicitat in ejzts substantia. Altrament, tancaria el 
camí a l'especulació trinitaria que, en penetrar més profundament en la na- 
turalesa de Y'Acte ~ u r " ,  ens mostra en El1 una distinció real entre el principi 
de la intellecció i el seu terme, o Verb proferit per Ell. La teologia escolds- 
tica ha utilitzat, per pensa aquesta estructura, la doctrina de la relació; segons 
la qual la relació, en la seva raó propia, nc. connota "sist&ncia", sinó "assisten- 
cia". Caldria fer consideracions paralleles en la línia de l'amor. 

28. La mera oposició relativa de termes que diem esta, pero, en el 
subjecte huma, modalitzada per la seva dimensió radical de potencialitat; 
per la distensió de 1"'acte" en ell. Aquesta distensió de l'acte, corn a acte 
intencional, es revela: a) en el subjecte-pincipi, en la dualitat no reduible 
d'una dimensió purament entitativo-natural de "presencialitat" i una di- 
mensió "memorativa", tot i que s'actualitzen una i altra en la unitat del 
"sentiment') &auto-presencia per implantació en 1"'efectivitat" &un "món". 
b) en l'objecte-terme de la referencia intencional (per coneixement i per 
amor), en la dualitat entre un nivel1 terminatiu immanent al "jo" (verbum, 
pondus) i el d'una res intellecta sive amata respectivament; tot i que tant 
en l'un corn en l'altre d'aquests dos modes de referencia intencional, terme 
immanent i terme transcendent s'actualitzen en una sola i mteixa unitat 
terminal: en definitiva, en la realitat &un "món" objectiu. 

El carhcter "principial" de la "membria" i per tant la seva no-intenciona- 
litat objectiva ha estat ja exposat en un altre moment per nosaltres en aquesta 
mateixa Revista (49). L'ent que, per Y"efectivitat" de la seva presencia, esdevé 
"u" arnb el subjecte en la unitat Cuna impressio que la "membria" recull, diu, 
corn a tal, raó de "príncipi" de I'activitat intencional, no raó de "terme" d'a- 
questa activitat. Amb una perfecta seguretat de pensament, sant TOMAS mostra, 
per "deducció transcendental", que només pot haver-hi dos modes generals d'in- 
tencionalitat objectiva: els que culminen, respectivament, en la "intellig&ncia" 
i la "voluntat". 

Notem que, si fins ara hem estat parlant indistintament de "terme" de 
l'activitat intencional, aquest llenpatge, en realitat, és impropi: cal, al con- 
trari, mantenir l'especificitat tipica de la "notitia" i de Y'amor", així corn de 

(47) la, q. 14, art. 4, c. 
(48) Cfr. De Potentia, q. 2,  art. 5 :  Ipsa relatio, secundum rationem sui generis, inquan- 

tum est relatio, non Rnbet quod sit "aliquid", sed soluna quod sit "ad aliquid". Cfr. encara, 
corn a base d'una teoria de la 1elaci6, el  text De Veritate, q. 1 ,  art. 5 ,  ad 15  m. 

(49) Articles citats. Cfr. J. BOFILL, "Cristiandad", Esperanca i Wadició. Etc. 
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les dues pocessionos que respectivament els originen. Perb aleshores cal man- 
tenir també l'especifi'citat del terme "transcendent" pel qual notitia i amor 
respectivament "suposen" en la immankncia del subjecte (SO). 

En cap subjecte finit hi ha adequacid entre el seu "mdn" intencional i 
l'actualitat ontoldgica de la seva conscidncia. (Notem de passada que aixb Cs el 
fonament últim de la distinció "real" entre "essencia" i "potkncies"). En altres 
mots: al nivell d'una consciencia finita, la "intencionalitat objectiva" no pot 
realitzar-se com aquella "intencionalitat ontolbgica" que en realitat Cs, per 
s o t  "pojeccid" de l'espontaneitat del subjecte, ans exigeix el complement d'una 
"dativitat" que, en darrera instincia, Cs la manifestació de la "mattia". En 
efecte. a) La "membria", font i origen de quk rebran llur forca ontolbgica les 
relacions intencionals de conlprensió i de benvoler no Cs, al nivell de la ment, 
una pura riquesa ontolbgica totalment a piori, el thesaurus d'una plenitudo 
essendi, l'autopres&ncia d'un poder (possum) com a origen incondicionat: ans 
ha d'haver estat nutrida i actuada per l'intussuscepció motiva d'una res exte- 
rior, punt de tangencia amb la ment del "m6n situacional", "efectiu", al qual 
pertany; "m6n" que, en la mesura que suscita i assegura aquella actuació, 
esdevi "co-principi" (per "connaturalitat" en l'ésser) de la ulterior activitat 
i referbncia intencional objectiva. MCs encara: el subjecte "memoratiu" ("cons- 
cikncia pre-intencional") posseeix l'actualitat de l'esse sempre modalitzada, en 
nosaltres, per la llei d'especificació en una "natura" i de concreció en un "in- 
dividu": la seva presencialitat (adsum) esta sempre contreta a una "situació". 
Sim&tricament, b) la referkncia intencional apunta a un terme que, per la seva 
banda, es desdobla tamb6 (com acabem de veure que es desdoblava el seu origen) 
per una distensió de la seva actualitat. Així, si en tant que sorgit a piori aquest 
terme Cs un "projecte" immanent a la ment a la qual s'oposa en la correlació 
d'una pura sistdncia objectiva (verbum mentis, pondus) per altra banda, en la 
mesura en quk aquest a priori ontolbgic de qub brota no ha estat realitzat en 
acte mds que per la penetració fecundant de Y'altre" en el si del subjecte, el 
terme "intentat" li Cs transcendent i se li oposa de tal manera que: ni l'accés 
a ell li serA mai obert de manera purament "reflexiva" ni podrA viure l'alte- 
ritat referencial sinó en l'"exterioritat" d'una "sistdncia natural" més o menys 
"cosificada", sobre la qual gravitara inexorablement la llei de la "contrarietat". 
En consequbncia, subjecte i terme (que al nivell interpersonal realitzarien llur 
"alteritat" justament esdevenint "un sol cor i una sola Anima") no podran 
mai recobrir-se mútuament de manera adequada: ans quedar& sempre, en llur 
uni6, una dimensió d'exclusi6 reciproca, el residu brut d'un "trans-objectiu" i 
un "cis-subjectiu" que constituirh la possibilitat, sempre present, que llur unió 
degeneri o en rutina o en ruptura. La llei tensional bbica de la correlació in- 
tencional (o en general de tot procés d'originaci6): ut unum sit idem alteri 
salvis rdtionibus eorum, flexions, en aquest cas, per adoptar el mode d'una llei 
tendencial: I'idem que en constitueix l'acte es degrada en un  fieri, en un equi- 
libri inestable que cal recuperar moment per moment; mentre, per la seva 
banda, Y"alteritatw personalitzadora de subjecte i terme tendeix a decaure, ja 
en "hom~~eneitats", ja, al contrari, en "incompatibilitats" que no són altra 
cosa que falsejar o suprimir les primitives, nobles tensions, prbpies de la unitat 
espiritual. 

(50) Es possible, evidentment, la colncidtSncia d'aquesta doble tcrtninatio en un sol supbsit, 
a la vegada conegut i amat, per bC que sota raons diverses. Així sol descriure sant Tords la 
citculatio qztmdatn que es d6na entre inte'Mecte i voluntat. Més: en I'ordre finit, la "persona- 
litzaci6" (a la qual ens lcferirem mCs tard) per ra6 d'ésser ontolbgicament terme de comprensi6 
o d'amor, no passa mai d'un nivell incoatiu i pobre. 



D'ztna teoria de l'acte ... 45 

29. El terme immanent de la referencia intencional objectiva és el 
"medi" en el qual es traba la relació al seu terms "transcendent". Si aquest 
terme és un "tu", la seva alteritat respecte al "jo" no implica, en principi, 
"exteiioritat" o "estrangeria", ans és acollida en la intimitat d'una mostració 
manifesta "corn sol un amic parlar al seu amic", i d'una entrega sense 
reserva. La "intimitat" és  el mode d'actualitat d'ents subsistents al nivell 
personal, yer immanincia reciproca. 

Per aixb, així com abans hem notat que en la relació al "tu" com a tal el 
"jo" no es particularitza, ja que la comunió realitzada verifica, justament, l'es- 
pecial afinitat al "tot" com s tal que caracteritza les natures espirituals (51), no- 
tem ara que tampoc, en aquesta relació, "s'extroverteix" o es dispersa (52): segui- 
ria en soletat. A la companyia veritable no li cal abandonar, en efecte, el descans 
del recolliment, o de les IlAgimes, o del silenci; no és un sortir de si, sinó acollir 
l'altre en la confidencia propia. Així el secret de la consciencia romandra, en 
aquest dar-se, impo1.Iut: no esdevindra, en comunicar-se en intimitat, infidel 
a la propia Ilei: est autem hoc amicitizz proprium quod amico aliquis sua secreta 
revelet. Quum enim amicitia. .. duorum faciat quasi cor unurn, non videtur 
extra cor suum aliquis illud protulisse qztod amico .revelat (53). 

D'ací que, en la mesura en que s'actualitza, per "identificació", la unitat 
entre "jo" i "tu" (ingredi in interiora amici) la doble terminatio (terme imma- 
nent, terme personal) de l'actualitat intencional que ara considerem tendeix 
a esdevenir una sola i única unitat terminal, en la qual la "intimitat" prendria 
sentit ontoldgic ple. 

En el nostre nivell, la possibilitat d'aquesta unitat (que és la llei radical 
de l'objectivitat) esta sempre, pero, limitada: el "jo" no pot mai, en efecte, ade- 
quar-se totalment el1 mateix per "reflexió" ans reté sempre un fons originari 
que - propter grossitiam corporis - o no pot ésser assimilat i sí, només, "cons- 
tatat" per la ment, o ha d'ésser-ho en el mode d'una "universalitat" impersonal. 
Adhuc suposant transcendit aquest primer nivell de finitud (el d'una personali- 
tat constitutivament vinculada a condicions materials) caldria, encara, que el 
"jo" gaudís d'una plena disponibilitat del seu ésser perque: a) l'originació del 
"tu" fos totalment a priori (perque la unitat d'acte fos perfecta); b) aquesta 
originació del "tu" ho fos segons una relació interpersonal estricta: és a dir, 
en la qual la immediata accessibilitat del "tu" (impossible al nivell finit per 
una insuperable curvitas o egoisme ontolbgic: propter voluntatem, claudentem 
sua secreta (54)) no fos una identificació per confusió, ans respectés la seva 
absoluta i originaria llibertat de consciencia. En altres mots encara: caldria que 

( 5 1 )  Cfr.  vgr., C .  G., 111, c. 112: Natura intellectuales rnajorem hnbent aff initatem ad 
totum quam alia natura: n n m  unaquszqare intellectualis substantia est quodammodo otnnia, 
inquantum totius entis conlprehensiva est suo intellechl; qualibet  aactem alia substantia parti- 
cularetn solam entis participatio~em habet. Cfr. De Ver., q. 2, art. 2, c., que  n o  t f  despcrdici. 

(52) El procés intelIectuaI (i anáiogament I'afectiu) n o  és u n a  extroversió. Cfr .  O?. De 
namra verbi intellectus, c. 1, parr. 4: actio a n i m z  n o n  est ad extra, quin intelligere est mohls 
ad animana; tutn e x  natura speciei q u z  i n  talem quidditateni dzrcit, tacm e x  ízatura intellectus 
cujus actio n o n  est ad extra. Perb tampoc és una introversió. La interioritat i immanencia d e  
I'actio a n i m a  suposa la intencionalitat objectiva. 

Confrontar encara Joan de SANT TOMAS, e n  el  seu comentan I n  Iam, q. 27, art. 1, c., con- 
cretament al passatge fainós que comensa: "quicumque intelligit, e x  hoc ipso quod intelligit ... etc. 
e n  el  seu Cicrsus Theologicus, disp. 3 1. 

I ( 5 3 )  Contra Gentes, IV, c. 21. 
(54) Ia, q. 57, art. 4, c. Tancant-se, la voluntat finita opta contra la naturalesa comuni- 

cativa-maxime liberalis- del bé que  defineix la voluntat co*& n tnl: t ~ t  bonzctn qacod quis 
habet, aEiis conzmurticet, secundtcm quod possibilc est (Ia,  19, 2, c.). 



fos reabsorbida tota dimensi6 de substantivitat cosificada, d'accidentalitat, de 
distensió de l'acte; tota mediació "mediatitzadora". 

Aquesta situació, inassolible al nivell finit, polaritza, no obstant, la iden- 
tificació imperfecta, imperfectament personalitzadora, que es dóna en ell i li 
confer& el seu valor ontoEgic: per ella, en efecte, esdevé "funcw Zabsolut". 
(Dimensi6 "intentada" i percebuda en tota experiencia d"'&xtasi"; vgr. de l'a- 
firmació, de l'est a la vegada assertbric i ponderatiu en el qual culmina l'acord 
noetic de dos esperits, o en la de l'efusi6 amorosa). 

Encara un altre punt. No cal dir que la "identificació" interpersonal per 
pura correlaci6 en la unitat d'un acte no és una identitat buida, un pur "joc 
de miralls" carent de contingut: simplement, aquest contingut no és "cosi- 
ficable". Les determinacions de la ment són "ontolbgiques" en el sentit estricte 
dec mot; el seu "proprium" no són "accidents", sinó un "món". De manera que 
"jo" i "tu" s'identifiquen com a centre tensional originador d'un m6n o uni- 
vers comú que, en tant que 6 "inter duos intetlectus constitutum" (55) té l'estruc- 
tura formal d'un llenguatge; en tant que 6s constituit entre dues voluntats, té la 
virtualitat d'un ideal. 

r) El "m6n1' o "univers" actúa així com a "nzdiació pura" per a la comu- 
nicacid, per la comunid interpersonal (la seva mediaci6, necesskia, no és "me- 
diatitzadora"): tota" vegada que a) realitza la universalitat que el "dir" i el 
"dar" de la comunicaci6 interpersonal reclamen com a contingut (com a terme 
quad en el llenguatge de la schola); i encara b) l'originació mediadora del "món" 
t6 lloc en el mode f i n a  conversio abstractiva, val a dir: és idhnticament posici6 
i remoci6. Per aixb l'emergkncia del "jo" a partir de l'entramat de relacions 
 articulars i de situacions fictiques en les quals, per ra6 de la seva prbpia 
dimensi6 de "materialitat", esta inicialment immers, fa emergir simulthiamnt 
enfront Zel1 un doble terme: un terme que diu raó de "mcin" i un terme que 
diu rad de "persona" com els seus correlats necessaris (56); i llur verificar-se és 
solidari. 

30. Cal mantenir l'especificitat estricta dels termes que s'oposen inten- 
cionalment al "jo" en el medi, res ectivament, de la notitia i de l'amor: 
tant dels seus termes personals com Bels móns* que sorgeixen com expressió 
i vincle de la doble intersubjectivitat resultant. Segons aixb, el "jo" n o  
s'encara a un "tu" únic, sinó a un doble "tu", si se? considera formalment 
com a tenne de relaci6 intencional. 

Aquesta "especificitt\~" és compromesa, al nivell de la ment, per la com- 
ponent de natura que l'afecta i en ra6 de la qual la persona humana resulta 
empiricament "fixada" en l'"absolutesa", material, d'un supbsit en lloc de 
brotar de la pura correlaci6 dialogal o amorosa en l'ambient de l'esperit. En 
conseqii&ncia, es produeixen situacions confoses, d'intercanviabilitat, que exigi- 
ran tota la complexitat de. les relacions socials perque per cadascuna d'elles 
s'inicii, en el possible, un nou intent particular de personalitzaci6, una situa- 
ci6 ontolbgicament irrepetible. 

En la mesura en que fos   ossi ble descobrir un sentit personal (un sentit 
ontolbgic) a la diferenciaci6 humana de sexes (dimensió tan fortament "natu- 
ral", perb que té, no obstant, en la vida espiritual humana la seva última justi- 
ficacib, segons sant Tods) seria tal vegada possible'intentar des d'aquest angle 

( 5 5 )  Cfr .  Be Ver., q. 1, art. 2 ,  c. 
( 5 6 )  Cfr. 1-11, q. 26, art. 4. 



D'una teoria de l'acte ... 47 

alguna aproximació a l'estrztctura ontoldgica que proposem conz a típica del 
món interpersonal corn a tal. El "tu" que es verifica en la intimitat del "jo" 
corn a terme-subjecte de referencia intencional en el medi de la notitia viuria 
primirianient la unitat amb el1 corn a conformitas en el dialeg, tlpicament 
intervaronil, d'esclariment especulatiu de la veritat. El "tu", en canvi, que 
sorgeix en el medi de l'amor viuria primhriament aquella unitat corn a cm- 
cordia en l'efusió de la bonesa a que invita, abans que tot, la presencia de la 
feminitat . 

31. Cobertura intencional del "jo" n o  pot dissociar-lo e n  dualitat pura:  
cal q u e  u n a  reflexio per  circulació "triangular" recuperi, per  cadascun dels 
subjectes interessats, la "unitat d'acte" comií i que s'origini, des d'aquesta 
unitat, el fe t  social. 

Aixi es reprodueix, entre els termes transcendents de la referencia inten- 
cional, la "circularitat" que es dóna en els seus termes immanents amb els 
quals respectivament s'identifiquen en una sola unitat i actualitat objectiva; i es 
realitza així aquella llei d'identitat que és la llei fonamental de la consciencia; 
unitat, no simplement "formal", sinó "ontolbgica", corn a "unitat d'acte" en 
sentit estricte. 

Ara bé: notem que aixd comporta una nova actitud respecte a "ell" (la "ter- 
cera" persona) que no pot resultar exclds, en endavant, del cercle del "nosal- 
tres" sinó, al contrari, kclds en ell: ja que és una mediació necesskia, un mo- 
ment estructural, de la mateixa relació "jon-"tu" en la qual, no obstant, parlant 
de "nosaltres" sol deturar-se l'atenció. Notem que la mateixa comunió matri- 
monial s'aprima i llangueix si manca la mediació del "fill" o fins i tot la d'una 
diversitat, múltiplement qualificada, d"'amics". 

Per aixb es produiran sempre tensions disgregadores en la societat quan 
I'especificitat dels termes d'un "triangle social" es perd: vgr., si dos d'ells esde- 
venen, per confusió de funcions, competidors respecte al tercer. 

Un cas divers el constitueix el fet que (per la mateixa pobresa ontolbgica 
que no permet la total personalització dels termes d'una correlació social per 
aquesta sola correlació) un subjecte no es basti per el1 tot sol per la funció 
que li ha estat assignada i li calgui el concurs d'un "altre": la relació dual que 
sorgeix aleshores entre ells no origina tensions "dial&ctiques", sinó un unum 
complex que és qui assumeix les funcions del "subjecte" prbpiament dit. Notem 
que la "unitat d'acte" d'aquesta "collaboració" va acompanyada, al nostre ni- 
vell, de complementarietats "potencials" entre els elements que la constitueixen. 
(Els exemples són innúmers. Així, vgr., "pare" i "mare" són, en una certa 
dimensió, un sol principi de l'acte i de la relació de generació, corn el subjecte 
cognoscent o amant i la res coneguda o amada són un sor principi de l'acte i de 
la relació intencional, que brota, justament, p o u t  ex eis est effectum unum 
quid (57); o, en un nivel1 inferior de unitat i de realitat, el synolon de "materia" 
i "forma" és una sola natura i, pres individualment, un sol supbsit). 

La correlació "acte-potencia" (que pot ésser o no ésser recíproca) assegura 
en els cassos anteriors la unitat de coprincipis resultant, sense arribar a reduir- 
ne la dualitat. En altre cas, l'equilibri "unitat-dualitat" es romprh, o be en 
perjudici de la unitat, per recaiguda en tensions dial&ctiques, en oposició de 
contraris, o bé, sota el punt de vista considerat, la unitat esborrara la primi- 
tiva distensió dual: aquest fóra el cas d'una corealització per "col.laboració 
pura", per entrega total a l'obra comuna. Les presumptes "parts" serien, ales- 

(57) De Ver., q. 8, a .  6 ,  c .  i ad 3 m. Cfr. C. G., 11, c .  30: Ia, cl. 14, a. 1, etc. 
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hores, reabsorbides en la unitat i eventualmel en la "personalitat" de I'an- 
terior "tot col~ectiu". 

<, 32. C a d a  membre d 'un "cercle" social i, e n  definitiva, del "cercle" total 
del món interpersonal humh, ha d'obrir-se, d'encarar-se, a aquest "tot" com 
a una nova "personalitat" en acte. Així adquireix cadascun d'aquells, per  
primera vegada, la "universalitat" estricta q u e  el defineix, n o  obstant, com 
a "esperit", com a "subjecte intencional objectiu". 

El "tot" social no 6s un "tot extensiu" (com ho és encara el "món natu- 
ral" malgrat implicar un or& que qualifica i per tant jerarquitza les seves 
parts) sinó un "tot intensiu"; no és opressor dels seus membres, ja que no 
se'ls subordina a mode de "part". El bonum commune (non communitate ge- 
neris, sed causrt? finalis) vigoritza i radicalitza totes les virtualitats latents de la 
vida intencional: I'assumpci6 de i'"a1tre" (de la forma alterius ut alterius) 
que inaugurava un primer moment &objectivitat estricta (tota vegada que 
aquesta "forma" &s la d'una mens, la "forma universal" constitutiva &una 
personalitat: anima data est homini loco omnium formarum ut sit quoclum- 
modo totum ens) esdevC, ara, I'assumpció &una "totalitat de totalitats" (fieri 
omnia ut omnia, caldria reduplicar ara, en descriure la vocació radical de la 
ment); E'dmbit, mliximament universal i qualificat, que és, en definitiva, el 
pop i  de la vida personal com a tal. 

La plena "personalització" d'un subjecte s'assoleix quan s'identifica amb 
el "bC universal". Aquest bonum commune, ja es comprkn, no pot esser con- 
ceptualitzat com un universal genkric, com el residu o el substrat indiferenciat 
pel qual ningú no s'interessa ("cosa del comú, cosa de ningú"); ni com un tot 
acumulatiu, encara que fos ordenat; sin6, fonamentalment (unus¿¿uisquc videtur 
esse quad est potiw in ipso) com una unitat d'acte contínuament reconstituida 
per "reflexió completa" en la comunió dialogal i amorosa de les conscidncies 
individuals que s'encaren amb ell per viure'l com a propi; fins a poder dir, 
com sant Acusrí: et singula sunt in singulis, et omnia in singulis, et omnia 
in omnibus, et unum omnia. 

33. La possibilitat d'aquesta plena realitzaci6 personal e n  societat i 
histbria comporta, necesdriament, la "religatio" a u n  "Jo" transcendent 

ue la fonamenti en una fidelitat, una comprensió i una generositat inde- z ec tible s. 
L'assumpció reflexiva (&s a dir, per mode personal) d'aquesta religatio: 

invocaci6 i abandonament a Y'acte" creador i en ell al "Jo" transcendent im- 
manent a nosaltres per aquell acte, "relativitza", i per tant posa en el seu 
just valor, tota altra dimensió de la vida personal; i permet, així, de reassumir- 
les com la "funcid d'absolut" que en definitiva són. MCs encara: reassumir-ne 
en sentit positiu la limitació i fins i tot la frustració mateixa que en constituei- 
xen laecessaris moments interns. 

Només aixi, en efecte, pren sentit la dialdctica de la renzillcia i del sacrifici 
en el doble nivell que hem insinuat: a) d'"humi1itat ontoldgica", acceptaci6 
&esser creat, i #ésser-ho "jo mateix", tal com sóc, trobant la plenitud en 
aquesta acceptaci6 del propi límit (del límit del meu "món") que, per primera 
vegada, ha adquirit un sentit; b) d'"a1nuisme ontoldgic", de saber "cedir el 
pas", de "fer-se el darrer, per fer-se tot a tots" en aquell oblit de si mateix 
que, abans dVsser la llei de la plenitud cristiana, és ja la llei de plenitud de 
l'csperit com a subjecte intencional i sense la qual, per tant, la plena perso- 
nalització humana no resulta possible. 


