
En l'aparició de la traducció castellana de "Les Esperances de 1'EgliseV 
de H. R A M ~ R E ,  S. 1. 

Un problema de "sistedtica" filosdfica 

En la versió del "Catecisme roma" que estudihvem quan jo era noi, es 
conservava l'esquema agustinih de les "potencies de l'hnima". "Les po- 
tencies de l'hnima -d&iem- són tres: memoria, enteniment i voluntat". 

És curiosa aquesta sobrevivencia, perque estava en desacord amb els 
textes de filosofia escolastica vigents aleshores; els quals havien deixat en 
oblit aquesta divisió. La qüestió de "sistemhtica" filosbfica que aixb plan- 
teja dista forca d'ésser purament "formal"; esperem que el lector que ens 
segueixi ho veurh també. 

L'esquema agustinih de I'estructura de la "mens" -nivel1 espiritual 
de I'hnima- es constitueix en el cor d'una meditació ue l'entronca amb 4 el mateix Misteri Trinitari, amb el Secret de la Vida ntima de Dku. La 
"mens" o esvrit humh és entes. fonamentalment. com " ima~o  Trinitatis"; " 
les realitats inferiors -les "coces" o l'home mateix en el seu nivell corporal 
i sensible- són només un "vestigium Trinitatis". 

Succeí. mrb. aue la i n u ~ c i ó  de l'aristotelisme en la filosofia d'occident 
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superposa un nou esquema l'anterior; un esquema que, almenys en apa- 
riencia, constara de dos membres, no de tres, com l'agustinih. El nou esquema 
reforca "enteniment" i "voluntat~', mentre deixa en canvi, la inembria al 
nivell de la sensibilitat; no s'atén ja, a la complexa activitat "memorativa" 
que es desenrotlla al nivell de la "mens", de  la vida prbpiament espin- 

"DOS" O "tres"? 

La filosofia ha treballat contínuament amb esquemes duals. En trobaríem 
ja en la filosofia grega; en el pensament contemporani, podreu veure'n exem- 
ples en el prbleg que JOAN ESTELRICH va escriure pel llibre de BERDIAEF "Lb 
desiination de l'hovnnze". 

La filosofia escolhstica hi recorre en totes le seves branques; així, en teoria 



del coneixement, el d"'objecte-subjecte"; en ktica, el de "bé-mal", "valor- 
contra-valor"; en ontologia, "essencia-exist&ncian, "substancia-accident"; en 
teodicea, "immankncia-transcendkncia"; en psicologia, el mateix que ens ocu- 
pa r'enteniment-voluntat". 1 tants d'altres. 

El lector que tingui algun coneixement de filosofia ens entendra si diem 
que l'esquema dual esta justificat quan es recolza en la dualitat fonamental 
que contraposa "acte" a "pot&ncial'. Noteu, en relació amb aixb, com sem- 
pre que s'elaboren esquemes duals per la comprensi6 d'una realitat donada, 
es tendeix a reduir-la a una estructura acto-potencial, atribuint a un dels scus 
extrems el valor BC'acte", és a dir, de perfecció, de plenitud difusiva, i a 
l'altre el valor de "potencia", és a dir, de Iímit, de 'buid" que té horror 
d'ell mateix. Es comprkn que l'esquema "enteniment-voluntat" hagi Eet 
sorgir la qüestió de la priontat d'una d'aquestes funcions o facultats sobre 1'31- 
tra, i que hagi contraposat, en conseqüencia, "intellectualisme" a "volunta- 
risme". (Notem, pero, que l'esquema dual és inadequat en a uest casi el 

roblema que origina és un pseudo-problema, que, com a ta ,  no té. so- 
L i s . )  

9 
L'estructura "acte-potencia" fonamenta i expressa un ordre jerhrquic, de 

prioritats absolutes. Dóna raó de l'"Esca1a dels éssers", segons una diveraitat 
de plans o nivells. El seu ús, en teodicea, ens condueix al Déu "U". Pero 
no pot ésser validament aplicada, en canvi, per conceptualitzar l'estructura in- 
terna de 1'"ens" en cadascun dels seus "modes" o graus; no serviria, en Teolo- 
gia, per tractar del Déu Tn. Des d'aquest segon angle, la unitat de Y'ens" 
exigeix que el seu dinamisme intern reflecteixi sobre el1 mateix, mentre que 
la dualitat originaria, ben al contrari, tensions dialkctiques, situacions d'"in- 
quietud" que comprometien aquella unitat. Un ordre "rectilini" de prio- 
ritats absolutes cedeix el lloc, ara, a un ordre "~ircular'~ de prioritats relatives. 
Pero un ordre "circular" és tnadic, no dual. (No caldra, segons aixb, si es vol 
donar una descripción correcta de la vida interior de la ment, revalorar-ne 
aquella tercera funció, la "memoria", que ha estat tant de  temps deixada en 
obli t? 

Altres aspectes de la qüestió 

Una concepció "dual" de l'estructura de la ment perd la seva connexió 
amb la Teologia trinitaria. La "ment" no és ja la "imago Trinitatis" de la 
concepció agustiniana. 1 perd, igualment, tota connexió amb una Teolouia 

9 de les virtuts teologals. No mostra ja, en el subjecte natural de la Gracia, 
cap possible abertura, cap ne ativa prefiguració de I'organisme sobrenatural 8 compost de "Fe", "Esperanea ' i "Caritat". En realitat, la doctrina resultant 
s'ha constituit, ara, dintre dels límits d'una especulació purament racional. 
En aquest nou clima, han de perdre, lo icament, llur antiga importancia, per 
una banda les qüestions que dkiem so \ re el segell que la Trinitat mateixa 
ha impres en la creatura (perspectiva de la "imago" i el "vestigium"), pero 
també la qüestió correlativa de les "apro iacions" en la qual, no obstant, 
s'actualitza aquella "certa intel.ligkncia de P s misteris que pot obtenir la raó 
humana, illustrada per la fe, quan s'aplica a aquesta tasca amb constancia, 
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pietat i sobrietat", que ens parla la Constitució "De Fide" del Concili Va- 
tic& 1. 

Pero, h s  considerant el problema des del pla d'una filosofia que prescin- 
deix de tota subalternació a la Teologia revelada, la teoria "dual" de l'es- 
tructura de la ment no esta lliure de dificultats. S'ha desenrotllat, certament, 
en unitat amb la doctrina ontologica dels atributs "trascendentals" de Y'ens", 
dels atributs de Y'ens" com a tal; i així, es diu que "verum" y "bonum" es 
prediquen de tot "ens" en tant que polaritzen a mode d'objecte, una doble 
referencia intencional de la ment, per via, respectivament, fl'enteriiment" i 
de "voluntat". 

Pero, per altra banda, es perd tota connexió organica amb la doctrina 
de les "causes"; i s'impossibilita, segons el nostre criteri, una fonamentació 
suficient de la doctrina de Y'analogia de 1"ensJ ", per la qual l'ontologia 
s'obre i es prolonga cap a una Teologia natural. 

Les dificultats de sistematització que acabem de citar inviten a reflexionar 
sobre la complexa funció mental que SANT AGUST~ denomina "membria". 

Succeeix, ens sembla, que ja en el seu nivell sensible (l'únic que con- 
sideren els manuals escolAstics, en tractar de la "memoria") es sol caracterit- 
zar incorrectament la seva funció; que seria: a) una referencia al passat com 
a passat, referencia que b) s'actualitzaria per la fixució, conservació i revi- 
viscdncia d'escenes o "imatges". La primera d'aquestes dues connotacions 6s 
incompleta; la segona és incorrecta. 

Comencem per la segona. L'activitat memorativa es distingueix de la de 
la "imaginació" perque aquesta segona realitza associacions, síntesis, unitats 
"formals". La imaginació és, al nivell sensible, una funció "representativa". 
La membria, en canvi, només indirectamente es refereix a imatges, en la 
mesura que la seva activitat es desplega sinergicament amb la de la imagi- 
nació. De per ella, la memoria reté "viv&ncies", IPimpacte que els "fets" han 
produit en el subjecte. El seu acte es perfecciona, no pas en la referencia 
intencional a una "forma", sinó en l'estabilització d'un "sentiment"; senti- 
ment que no ha d'entendre's, ací, com un estat "afectiu" (amor, odi, joia o 
tristesa) sinó estrictament com un "sentir la presencia" de les coses, per la 
irnmutació que, en virtut d'aquesta predncia mateixa, produeixen en el 
subjecte. 

D'aquí prové la constitutiva referencia de la memoria al "temps", ella 
Cs el "temps originari". Reté les coses per llur dimensió d"'exist&nciaJ'; la 
qual, al nivell anímic que ara considerem, es presentara com a "durada". 
D'ací la típica referhncia de la membria al "passat com a passat". Pero cal 
tanmateix notar ue és fonamental, en l'activitat de la membria, no que 
50 que ella reté 'no sigui jan "present a la percepcil, sinó al revés: que 
"segueixi essent present" al subjecte un fet que tal vegada no l'impressiona 
ja al nivel sensorial i perceptiu. Aquest mode de "presencialitat" per la me- 
moria és un mode intermedi entre la "momentaneitat" de la percepció i 
un mode superior de presencia, consistent en la possessió "totum simul, et 
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perfecte" del temps en un sol acte interior; acte que si bé és veritat que 
en una dimensió seva esta en el temps i és mesurat per ell, en el que té, 
no obstant, de característic trascendeix el temps i el domina. "Present" en 
aquest nivell superior de memoria no ho és un fenomen, un "datum" em- 
piric, sinó un "ens" -"id, cujus actus est esse". Quan la memoria es con- 
siderada, no al nivell sensible en el qual es contradistisgueix de la imaginació 
i de l'estimativa animal, sinó al nivell espiritual que ocupen l'enteniment i 
la voluntat, esdevk corn aquests darrers una funció "ontologica". 

La memoria aoustiniana ateny aquest nivel1 superior, espiritual, en el 
? qual la dimensió 'discursiva" del temps, tot 60 que el "viure en el temps" 

entranya de "relaxació", es su,pera, com es supera la "frayentació" del 
temps en "moments" puntuals. Es veritat que l'home no gau eix de  manera 
pura d'aquesta total auto-presencia, per la qual li fóra donada a la vegada 
una experiencia absoluta de I'ésser: tota la persona humana esta amarada 
de temporalitat. Pero no per aixb l'aspecte superior que indiquem pot Cssef 
iporat.  Per ell, el mode humh de viure en el temps és justament aquell que 
sol anomenar-se ami  "historicitat"; terme amb el qual designem un estar 
en el temps, no abandonant-se a ell, sinó reassumint-lo, totalitzant-lo conti- 
nuament per actes de tal condició, que el sentit total del meu viure esta 
compromes en cadascun d'ells. Un exemple d'acte d'aquesta naturalesa b 
I'acte Iliure. 

Tenim, ara, dades suficients per entendre per que la "membria" no 
figura en l'esquema "aristotélico-tomista" de les "facultats" o "potencies" 
de l'hnima. Aquest esquema té present els modes d"'intenciona1itat" de la 
conscikncia, la seva referencia i 'obertura" a un "objecte" en el qual "ter- 
minen" l'activitat de pensament o de volició. Anomenem, si voleu, "esskncies" 
l'objecte de I'enteniment, i "valors" el de la voluntat. Pero la "membria" 
no posseeix 1"'ens" corn a "terme" objectiu, sinó corn a "co-principi" s u b  
jectiu de la seva activitat. L'actuació de la memoria no fa sorgir un tercer 
tipus fl'objecte", divers dels del coneixement representatiu i el de I'ape- 
tició. L'ordre objectual s'inaupra amb la funció "representativa" (no amb 
la memoria, que li és anterior) i es perfecciona finalment per l'activitat afec- 
tiva. La funció de la membria, en canvi, és la de connectar les "esskncies" 
i els "valors" objectius amb la realitat "existent" en la qual radiquen. La 
memoria -sembla ben obvi- és existencial. 

BERGSON havia fet seva a uesta vivencia fins a tal punt, q y  concebia 
l'existir corn una memoria: "existir és recordar". La membna seria, no 
sols e1 "temps originan", sinó l'existkncia originhria". Per aixo la doctrina 
teologica de les "apropiacions" que abans hem mencionat, referia al Pare 
la Memoria, corn li referia 1'Eternitat. Es el mateix. 

La memoria reté 1"'existent" corn una esdevingula conscient 
en la mesura que el subjecte 6s "immutat" per ella. Bs un pur "experiri" 
que s'obre, certament, a una activitat representativa, pero que no consisteix 
formalment en una representació. És un "sentir-se" viure, i ésser corn diu 
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ARIST~TIL; i aixb en comunitat amb els altres i amb el "món"; un "persistir" 
junts, fora d'abast de l'acció corrosiva del temps. 

'lImmutar", "persistir", etc., son termes que podrien substituir-se per 
altres. Pero sempre sera inevitable la connotació, en aquest "existir" que 
la memoria registra, d'un nou element: una dimensió de "tenacitat", de 
"forca" o "poder". L'existir no és mai una pura situació passiva. Ayesta  
dimensió energktica confereix una necessitat intrínseca a I'existir de 1' 'ens". 

Cap ací apunta, de manera més o menys clara, I'intuiciá filosbfica d'un 
SANT TOMAS, d'un LEIBNIZ, a u n  FICHTE O d'un MARCEL quan ens parlen, 
respectivament, de "virtus essendi", de "vis", d'acció" o de "fidelitat crea- 
dora". El desplegament d'aquesta dimensió ontolbgica dóna compte que el 
viure de l'home sigui, no la d'un simple subjecte teoretic (com hauria vol- 
mt una filosofia "racionalista") sinó un viure "histbric"; un viure en una 
;7tradició,, 

"Memoria" i " tradició" 

La tradició és "membria" dels mbles. si en la membria connotem aauesta 
dimensió energetica que hem d i t . l ~ s  (si és lícit parafrasejar una locuc'ió fa- 
mosa ~ 'ARIST~TIL) un "seguir éssent co que s'era", com a predeterminad, 
afegiriem, de 90 que sera. La tradició no és "lbgica" o "racional"; no és un 
*'argument", sinó una "forca". Es mama amb la llet materna, es contagia en 
aquel1 primer somriure que obrira a l'infant del Pollion virgilia la possibili- 
tat d'una futura convivkncia amb els deus i deesses. S'inscriu -oer les faules. 
pels aforismes, pels "nursery ryrns", pes les festes i r i t e s  e n  el fons sub- 
conscient de l'individu i de la col.lectivitat. Perpetua actituds, constitueix 
llinatges. Esta arrelada en la propia forca generativa; es lliga, amb un jura- 
ment prestat amb la ma sóta la cuixa del pare, a la terra i a la nicaga. 
Manté la fidelitat als amors i als odis; vincula als homes a vida i mort peí 
llur comunitat genealbgica. No tolera la raó racionalista, la filantropia edulce 
rant, ja que una i altra la dissolen: viu d'una autoritat que lliga les ge- 
neracions; que possibilita tota la delicadesa d'amistat entre el ve11 i l'infant, 
la dialkctica viril entre el pare i el fill que fou rebut, en néixer, sobre els 
genolls, en reconeixement de la seva "genuinitat". Per aixb la tradició, en 
tant és versió al passat i profunditza en la historia en quant troba allí el 
fonament de la futurició. La tradició és esperanga. 

"Sum", "adsum", "posszfim" 

En diversos passatges del seu llibre "La espera y la esperanza" i, en 
concret, en parlar de SANT AGUSTI, LA~N ENTRALGO aproxima "memoria" i 
"esperanga". Ens interesa també a nosaltres, en la pobre mesura que per- 
met aquesta nota, fer una confrontació d'aquestes dues dimensions de l'exis- 
tencia humana. La "membria de futur" que SANT AGUST~ parla es funda, 
en efecte, sobre una "protensió", preconscient, que és 1"'esperanca" mateixa, 
ontolbgicament entesa. El meu present s'amplifica cap al "dema"; soc pre- 
sent ("adsum") a situacions que no són encara, precisament perque són 
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"futures": quelcom que "futurum est", que a la vegada "serb" i "ha d'ésser". 
Aquesta necessitat radica en el meu propi "sum"; per ell, tinc el futur en 
la seva mi, ja sigui que s'exerceixi com a decisió lliure, ja com a pur 
determinisme de natura. Per aixb, com hem dit, no és únicament "presencia" 
(adsum) sinó poder (possum). "Sum", "adsum", "possum" és l'estructura 
ontolbgica del jo en tant que pur principi, que subjetivitat pura. 

L'esperanca així entesa fonamenta el voler ("vull"). La voluntat elícita 
assumeix, en efecte, en el "vull" (per una reflexió sobre el seu propi fona- 
ment, que li és constitutiva) l'"ésserM mateix del subjecte entes com a po- 
der (possum) i actualitza aquest poder en actes. Acte per acte, co que sera 
perquh desser +o que "futurum est"- és successivament rescatat al temps 
i constituit "extra causas". 

"Espermp" i "tradició" 

L'es~eranca, entesa en el seu nucli originari, és un trascendir (per virtut 
prbpia o prestada) la contingencia temporal; és la tradició en tant que p r e  
jectada al futur. Treu mestrage del passat; perb no per un argument, que 
no podria ésser altre que un argument -inconeloent- d'analogia: sinó 
perque el passat m'ha donat conscihncia &una forca ue sento encara I operant i jove en mí (aquella "forca tranquil.laV que diu OSTA I LLOBERA 
en la seva oda a HORACI) i em fa encarar-me amb serenitat a l'amenaca de 
tots futura contingencia. Aquest és el "magisteri" de la Historia, "magistra 
vitae", aquest és el missatge de la vellor; ja que la missió dels vells es con- 
fortar, en els joves, l'esperanca. 

On la raó no canclou, l'esperanca espera. Més: l'esperanca salta pcr 
damunt, no sols de la carencia de raons, sinó de raons que enveiltualment sc 
li oposin, acusant-la de temeritat o de follia. L'esperanca espera contra tota 
esperanga: és la resposta de la fidelitat a la fidelitat. Abraham; Maria; l'his- 
tbrica "esperan~a" que, al cap de dos mil anys, ha fet retomar Israel a Pa- 
lestina han desafiat tots un "quomodo fiet istud?" que no tenia resposaa 
racional qossible. 

L"'esperc3n~a" teologal 

Quan 1"'esperanca" - c o m  la d'Abraham o de Maria- és sobrenatural 
es funda en el poder, la promesa i la fidditat de Déu, permanentment Pre- 
sent vora els homes: Jo sóc amb vosaltres fins a la consumaci& de la Meva 
obra. Per aixb en la base de la nostra Litúrgia ens acollim a un Déu "omni- 
potent" i "etern" : "Omnipotens sempiterne Deus". 

"Les esperances de I'Església" 

L'estructura ontolbgica qule hem pretes sugerir en aquesta nota reapareix 
clarament manifesta en les "esperances de 1'Església" i, si voleu, en "lcs 
esperances de Joan XXIII". Recordem l'argumentació en la inaupració 
del Concili. 

Una tradició de vint Concilis celebrats en les circunsthncies més adverses 
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a la llibertat de PEsglésia es continua ara en el Concili present. Ells han 
servit per actualitzar cada vegada, de manera solemne, la conscikncia de la 
forqa que 1'Església troba en el "Brac de Déu que la sosté, com 1'Espbs a l'Es 
posa. Confia en la Pravidkncia del Pare, que obre camins imprevisibles. (No 
veiem com els esdeveniments i les obres dels homes (i ben sovint sense que 
ells s'ho proposin o ho esperin) reverteixen en bé de I'Església? Qui hauria p 
p t  preveure que la malícia mateixa del laicisme i del materialisme con temp  
ranis donaria a 1'Es Iésia una llibertad de moviments que la ~roteccid civil 
li havia, altres vega f es, impedit? Avui ja no és concebible un veto" com el 
que, encara, en el Conclave que elegía a Pius X, pod  Aústria al cardenal 
Rampolla. 

Per aixb 1'Església marxa amb confianca cap al futur; el "petit ramat" 
no tem. 1 la seva esperanca no és vaga i concreta: el Papa afirma que "l'Es 
glésia farh que I'home, les famílies i els pobles dirigeixin efectivament Ilur 
esperit a les coses cdestials". Es l'esperanga del Regne $Aquel1 a Qui el 
Pare ha sotmes tota creatura. 

Jaume Bofill i Bofill 


