
«AD IMAGINEM ET SIMILITUDINEM NOSTRAM»

UNA ONTOLOGIA DE LA IMAGO
I DE LA RELACIÓ

La lectura tomista d'en Jaume Bofill —ell sempre es va
considerar un «commentator», amatent a la «incandescén-
cia» (Sant Albert) del text que llegeix— causa un efecte
óptic peculiar. D'una banda, són espais oberts que en Bofill
va omplint amb pinzellades vigoroses, mentre que d'altres
són retocs quasi de detall. Cal recordar l'estudi precís i aca-
bat de la «Metafísica del sentimiento» o el trae minuciós
que no menysprea un aspecte tan sectorial com és ara la
categoria aristotélica de situs en la «Notion de proximité
dans les cadres de la metaphisique thomiste». 1 La seva ex-
posició segueix una mena de tractament intermitent o mi-
niaturista en les diverses qüestions que analitza —¿no deu
ser pas per la inspiració paterna del poeta Guerau de Liost?
Emparat en les certeses de la metafísica de l'Éxode, en Bofill
es consagra a la seva ponderació incessant i pacient. D'altra
banda, peró, s'hi fa present una profunda unitat. Tots els
rcvolts del seu pensament, des dels més substantius —la seva
oblidada tesi doctoral, La escala de los seres (implicació

1. Bofill, J.: «Notion de proximité dans les cadres de la me-
taphysique tomiste», dins S. F., pp. 97-100.
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circular de l'enteniment i la voluntat)— fins a l'esmentat
article sobre el sentiment o les densíssimes notes d'ontolo-
gia «D'una teoria de l'acte a una teoria de la relació inter-
personal», tot plegat evoca un aspecte rarament tematitzat
de manera directa: la dualitat augustiniana present en Sant
Tomás, imago vestigium, i la seva relació amb el model
diví. Aquesta realitat mágica i lluminosa, afegida a la repe-
tició d'aforismes com «unusquisque videtur esse quod est
potius in ipso» —que ell va traduir en una ocasió d'aquesta
manera: «Cadascú es defineix pel que hi ha de millor en
ell»—, cns va deixant entreveure l'actitud metafísica idónia,
que, abans d'entrar en una especulació posterior, ha d'ésser
elevació: «Sic ulterius aliqui erexerunt se ad considerandum
ens in quantum ens» Prima, q. 40 art. 2.

La imago i el vestigium aconsegueixen en la lectura d'en
Bofill —hi porten contínuament— una transmutació, en la
lectura del tomisme, de l'«animisme» aristotélic al «men-
talisme» augustiniá. Categories aristotéliques tals com l'acte
i la poténcia, causalitat, hylemorfisme, etc., són remodela-
des en funció de dos «excessos» judeocristians. El micro-
cosmos «excedeix» el macrocosmos i tots dos (imago-ves-
tigium) reflecteixen literalment un altre «excés»: l'«exis-
tentia Dei in rebus», l'acte creador de la trinitat divina.
L'«excés» es pot eclipsar i de fet queda amagat —referéncia
a l'aristotelisme	  per una unitat específica que radica en
la forma de l'ésser, en el qual l'acte es contreu i es «depri-
meix» en un mode de realització entre molts de possibles,
o per una unitat genérica, indiferenciada, que es fonamenta
en la matéria, de la qual l'anterior «emergcix» com un
moment de la seva evolució sota l'imperatiu de l'acte, de-
vers una «essencialització» i «conscientització». 2 Aquest

2. Bofill, J.: «D'una teoria de l'acte a una teoria de la relació
interpersonal», dins O. F.. (D. A. R., pp. 209-36).
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«sursum» del Kairos («existentia Dei in rebus») respecte a
tota tyche o a tota physis és la discontinua continuitat entre
dos mons que lluiten per unir-se: l'ingredient augustiniá
d'«imago-vestigium» i el cíclic univers aristotélic. Contem-
plar com una tal elevació s'aconsegueix en cada cas, copsar-
ne l'esforÇ i el bleix, resumeix la mágica alquimia d'aquesta
lectura del tomisme que proposo.

La imago i el vestigium són invocats, amb constáncia,
per en J. Bofill tal com ho fa Sant Tomás. Aixó es pot cons-
tatar en les «quaestiones» 45 de la Prima i, de manera espe-
cial, en la q. 93, en articles successius. I val a dir que no
es tracta de «quaestiones» excéntriques al corpus tomista.
«Tot efecte representa en alguna mesura la seva causa, en-
cara que d'una manera diferent. Hi ha efectes que represen-
ten tan sois la causalitat de la forma i no pas la forma;
aquesta representació s'anomena representació de vestigi.
Altres efectes, per contra, representen la causa per sem-
blanÇa a la forma de la mateixa manera com el foc repre-
senta el foc que l'ha engendrat, o l'estatua de Mercuri re-
presenta Mercuri; en aquest cas es tracta d'una representació
d'imatge» (I, q. 45, art. 7). «Per tal que una representació
doni raó d'imatge, no n'hi ha prou que fati conéixer la seva
causa de qualsevol manera; el que fa falta és que imiti la
forma en alió que té d'específic» (I. q. 93, art. 2). «Ara bé,
ja que tan sois les criatures racionals s'assemblen a Déu
d'aquesta manera, a causa de la seva naturalesa intellectual,
són, dones, les úniques que, parlant en propietat, són a sem-
blanca de Déu, i aixó, tant més perfectament com més per-
fecta sigui la nostra naturalesa intellectual» (I, q. 93, art. 3).

En Bofill, peró, a La escala de los seres fa l'advertiment
que cal que aquestes expressions siguin enteses correctament.
Quan Sant Tomás parla de «naturalesa intellectual» fa refe-
réncia a la intelligéncia en la mesura que contradistingeix
de la naturalesa sensible, i no pas en la mesura que es dis-
tingeix de l'amor; en canvi, diu «naturalesa intellectual» en
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la mesura que l'amor hi resta englobat, com una «forma»
engloba la tendencia de qué és principi. «Si diem que l'home
és imatge de Déu segons la seva naturalesa intelectual, s'as-
semblará més a Déu en la mesura que una naturalesa intel-
lectual pot imitar-lo. Una naturalesa intelectual imita Déu
sobretot en aixó; en el fet que Déu es coneix i s'estima a
si matcix. És així com la imatge de Déu pot ser considerada
en l'home..., en la manera com l'home té capacitat de co-
néixer i estimar Déu; en aquesta aptitud radica la natura-
lesa mateixa de la ment, que és comuna a tots els honres»
(I. q. 93, art. 4).

Aquestes consideracions sobre la coneguda analogia psi-
cológica del De trinitate augustiniá podrien fer l'efecte d'una
demora psicologitzant massa primmirada o, potser, d'un
antropomorfisme aplicat al que és diví. Tanmateix, i fins
i tot amb cl risc d'anticipacions futures, cal que observem
que assemblar-se a Déu i —amb el que aixó comporta-
imitar-lo significa la consumació del realisme. Déu és la rea-
litat del que és real; la realitat és, per tant, en el seu nucli
suprem o participat, realitat personal, «Unusquisque videtur
esse quod est potius in ipso». La realitat que la revelació
entreobre és una realitat de relacions subsistents. Tot qua-
dra amb tot en amor: realitat divina i, també, aló que
s'assembla a Déu en la jerarquia deis éssers, com és ara la
«societat» o amistat angélica i la «societat» o amistat hu-
mana. (D'aquí ve la importáncia ontológica de la justícia
i de la caritat subratllades per Sant Tomás a la Summa Teo-
lógica, reassumpció de l'amistat aristotélica.) Tal com fará
notar de manera lluminosa en Bofill, examinant fins i tot
el nivell més humil de proximitat entre els éssers, el situs
(aristotelic), trobem que en ell ja es prefigura la proximitat
del próxim; la pura indiferencia o juxtaposició entitativa
no existeix, ni tampoc el mer «a posteriori». Per dir-ho amb
altres paraules, «actus est in passu»; i aixó en qualsevol
nivell ontológic. És aixó el que expressa l'«a priori» ontoló-
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gic, preordenació o relació de tot amb tot, ordo. Semblant-
ment —tremolor del que ens sembla estable—, la nostra
amistat ontológica decau tot sovint en rutines i mancaments
de la nostra condició de «próxims». I aixó passa a tots els
nivells: una casa o una llar es poden clivellar fins a perdre
el profund sentit de relació que reflectien, de manera amo-
rosa i cálida, en un projecte comú. D'aquesta manera ens
trobem, existencialment, amb el sumbebekos aristotélic, que
no perd mai en el tomisme —ho reiterem— restes de kairos,
almenys en sentit «privatiu» (profunditat del terme steresis
aristotélic). Podem concloure, doncs, en aquest rápid esbós
que la intelligéncia i la voluntat, en tots els nivells ontoló-
gics, manifesten graus majors o menors de comunió o rea-
lisme, de relació.

Complementáriament confirmen el que ja s'ha dit per
mitjá d'una breu citació de Sant Tomás, que fa més clara
la distinció entre imago i vestigium. La relació de semblanÇa
(vestigium) assenyala una comunicació en la forma; en el
vigorós realisme tomista, la participació d'una mateixa for-
ma en dos subjectes. Així la semblanÇa (vestigium) és una
mena d'unitat (I. q. 93, art. 9) i participa, per tant, del ca-
rácter transcendental i analógic de l'unum. La diferent per-
fecció entre dos subjectes que posseeixen la mateixa forma
porta a una perfecció diferent en la semblawa que els uneix;
el cas més gran de semblanÇa és la igualtat. Qué afegeix la
imago? Al concepte de semblano, hi afegeix el d'imatge,
una referéncia a la causalitat exemplar. La imatge és sem-
blant al seu model; peró, a més, en procedeix a manera de
representació. «Similitudo est de ratione imaginis et imago
aliquid addit supra rationem similitudinis, scilicet quod sit
et alio expressa.» «Imago enim dicitur ex hoc quod agit
imitationem alterius.»

Per tant, si prenem en bloc «imago» i «vestigium» re-
cordant la seva radicació óntica, no hi podem acabar de
distingir, en el tractament, el nivell ontológic («metafísica»)
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del nivell teológic («teodicea»). La dualitat model-cópia
comprén, almenys en l'horitzó, les dues dimensions, vist que,
com a tals, són totes dues solidáries. Tanmateix, essent la
imago un grau de vestigium, podem parlar simultániament
d'«ontologia» i «ontologia fonamental». Tan sois, a fi d'o-
rientar-nos en les prioritats, Sant Tomás ens demana de
donar importáncia al primer analogat. «Unusquisque videtur
esse quod est potius in ipso.» En l'ordre jerárquic, havent
deixat fixades les jerarquies absolutes i relatives, podem in-
tegrar l'escala deis éssers —per ascens o per descens—:
ordre angélic, ordre humá, ordre material.

El que fins ara s'ha exposat inevitablement ha de sem-
blar abstracte, tot i que potser ha obert d'alguna manera
l'extensa geografia d'aquest pensament generós. A títol ex-
clusivament d'introducció, em demano quin taranná d'en
Jaume Bofill dóna suport a aquesta visió del que és real,
visió poblada d'imatges i vestigis. En algun lloc en Bofill,
coherent amb el que s'ha dit, afirma que la realitat és me-
táfora. Cal, peró, entendre correctament en quin sentit ho
és, car ja som en el llindar de l'«analogia de l'ésser». Aquí
metáfora significa —evitem el perillós equivocisme del ter-
me— que cap realitat participada no pot ser plenament
interpretada si, exclusivament, la contemplem «separada»
de la resta. Tot el que és real, vestigi o imatge, «de jure»

no sempre, evidentment, «de facto»— obeeix al deure
ontológic de la seva condició relacional i referencial. En
Bofill, en un deis seus darrers articles, «Vers una espiritua-
litat familiar d'orientació contemplativa», 3 concreta el sentit
metafóric d'aquesta manera: «Ésser present sense fer-se pre-
sent.» En Bofill aplica aquesta llei de plenitud ontológica
a la realitat material, als vestigis que considera realitats

3. Bofill, J.: «Vers una espiritualitat familiar d'orientació con-
templativa», dins O. F., pp. 215-57.
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medials per respecte a la imago; crec, tanmateix, que la seva
aplicació es pot generalitzar a la mateixa imago referida al
model diví. En Bofill illustra el tecnicisme verbum in quo
o species expressa del coneixement amb l'exemple d'un mi-
rall. Presenta escalonadament tres situacions d'atenció on-
tológica decreixent. Un mirall «és present sense fer-se pre-
sent»; en un mirall hi veiem, peró no hi veiem —utilitat de
l'exemple— segons el mode de corporeitat automanifesta-
tiva que caracteritza els simples objcctes. Tan sois amb es-
fore hi podríem distingir, en últim terme, un tros de vidre
que reflectís un núvol d'un petit gorg del riu que també el
reflecteix. Tampoc no aillem la visió del vidre de la visió
del núvol: veiem, tan sois, el núvol reflectit en el mirall.
Ara bé 	 aquesta és la magia equívoca del mirall—, podem
oblidar totalment el mirall i restar embadalits amb el reflex
nostre que hi veiem, amb la nostra imatge. La realitat me-
dial desapareix, i entre el núvol real i el núvol reflectit esta-
blim una inferencia; llisquem de l'in quo a l'ex quo en la
relació model-imatge. Podem, peró, anar encara més iluny
en aquesta climinació del medi de vidre que sostenia la
dimensió del reflex. Hi ha la possibilitat de dibuixar el
núvol o dibuixar la imatge —retrat— i oblidar el mirall.
El que de primer era reflex i després núvol extret del mirall,
ara es desprén —tercer pas— de tota referencia al model
i val per si mateix en la seva pura perfecció «formal», ha-
vent perdut ja tot valor ontológic. És així com es decanta
la imatge en «realitat».
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APARTAT I

ONTOLOGIA TRINITÁRIA
TOMÍSTICO-AUGUSTINIANA

(model-cópia)

I. PERSPECTIVA ASCENDENT
(Perplexitats d'una lectura)

La perplexitat que desvetlla la lectura tomista d'en J. Bo-
fill és la contínua invocació del dogma trinitari o, si volem,
el fet d'inserir-se filosóficament en l'ordre teológic. Mostrem
per mitjá de dos fragments de la Summa' i de Contra gen-
tes —les citacions podrien multiplicar-se— de quina manera
aquesta perplexitat ja és present en el text mateix de Sant
Tomás. És cosa freqüent en els escrits teológics de Sant To-
más realitzar excellents recorreguts per inducció completa
amb la intenció de resoldre una qüestió particular. Aquestes
induccions no exclouen els anomenats «mysteria stricte dic-
ta», i, d'altra banda 	 l'autor no es pot contradir—, sempre
s'hi salven el misten de la revelació i la consistencia de
l'ordre natural. Vegem, doncs, dos casos inductius en qué
tota l'escala dels éssers troba la seva clan resolutória en el
primer analogat: l'ordre trinitari.

A l'article 5é. de la q. 93 de la Prima, Sant Tomás es
demana: «Utrum in homine sit imago Dei quantum ad tri-

1. Vegeu la referencia a les obres de St. Tomás a la Introducció.

105



nitatem personarum», i hi respon: «Dicendum quod, sicut
supra habitum est (q. 40, art. 2) distinctio divinarum perso-
narum non est nisi secundum originem, vel potius, secundum
relationes originis. Non autem est idem modus originis in
omnibus; sed modus originis unius cujusque est secundum
convenientiam suae naturae. Aliter producuntur animata,
aliter inanimata, aliter animaba, atque aliter plantae. Unde
manifestum est quod distinctio divinarum personarum est
secundum imitationem divinae naturae convenit. Unde esse
ad imaginem Dei secundum imitationem divinae naturae non
excludit quod est esse ad imaginem Dei secundum reprae-
sentationem trium personarum, sed magis unum ad alterum
sequitur. Sic igitur dicendum est in homine esse imaginem
Dei et quantum ad naturam divinam et quantum ad trinita-
tem personarum; nam et in ipso Deo in tribus personis una
existit natura.»

L'altra inducció ascensional que presento desenvolupa
amb més detall el que la primera abreuja, és a dir, la imma-
néncia del principi operatiu —de l'actus— en l'escala dels
éssers. El seu títol a la Summa contra gentes, 1. IV, cap. 11,
és prou expressiu «Quomodo accipienda sit generatio in
divinis et quae de filio dicuntur in scripturis».

Ara ens cal prendre com a punt de partida (cap. prece-
dent, fi) que en les coses hi ha diverses maneres d'emanació
que corresponen a la diversitat de naturaleses, de mane-
ra que, com més alta és una naturalesa, més íntim és el que
n'emana. Ara bé, en la creació els cossos inanimats ocupen
l'últim lloc, i en ells no hi ha altres emanacions que les
produides per l'acció dels uns sobre els altres. És així com
ens adonem que el foc neix del foc a mesura que ell mateix
canvia un cos estrany fent-lo tornar semblant a la seva
especie i qualitat. En els grups animats, el lloc próxim l'ocu-

2. Vegeu-ne la referéncia a la Introducció.

106



pen les plantes, en les quals l'emanació ja ve de dins, perqué
la saba interna de la planta esdevé llavor, la qual, lliurada
a la terra, es transforma en planta (i aixó ja és un primer
grau de vida, car són vivents els éssers semovents, que es
mouen a si mateixos a fi d'actuar; per contra, els que no
tenen moviment intern manifesten la manca total de vida.
Un indici de la vida a les plantes és el fet que el que hi ha
en elles s'orienta vers una forma determinada). Tanmateix,
la vida de les plantes és imperfecta perqué, tot i que en elles
l'emanació ve de l'interior, el que n'emana i en va sortint a
poc a poc de dins acaba esdevenint quelcom totalment ex-
trínsec. La saba de l'arbre, tot i que primer surt de l'arbre
mateix, es converteix en flor, i després en fruit, separat de
la soca, peró subjecte a tot l'arbre; i en arribar a la seva
plena saó se separa totalment de l'arbre i, en caure a terra,
per virtut de la seva capacitat de llavor, produeix una altra
planta. Reflexionant amb atenció, hom s'adona que el prin-
cipi d'aquesta emanació ve de l'exterior, ja que la saba
interna de l'arbre s'aconsegueix de la terra per mitjá de les
arrels; de la terra, la planta en rep l'aliment. Hi ha un nou
grau de vida superior al de les plantes, el que correspon a
l'ánima sensitiva, l'emanació própia de la qual, tot i que co-
menÇa a l'exterior, acaba a l'interior i, a mesura que l'ema-
nació progressa, va penetrant en alló que té de més íntim.
Per excmple, el que és sensible deixa impresa exteriorment
la seva forma en els sentits externs, d'on passa a la ima-
ginació i després al tresor de la memória. Amb tot, en cada
procés d'aquesta emanació el principi i el final obeeixen a
coses diverses, ja que cap potencia sensitiva no retorna sobre
si mateixa. Per tant, aquest grau de vida és tant més alt que
el de les plantes com més íntima és l'operació vital; no obs-
tant aixó, no és ben bé una vida perfecta, ja que l'emanació
passa sempre de l'un a l'altre. El grau més alt i perfecte de
vida correspon a l'enteniment, que retorna sobre si mateix
i pot entendre's. Així i tot, en la vida intellectual també hi ha
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diversos graus. Encara que l'enteniment hurná es pugui co
ne-ixer ell mateix, amb tot, pren de l'exterior el punt de par-
tida del seu propi coneixement, ja que és impossible enten-
dre sense comptar amb una representació sensible, tal com
consta per tot el que s'ha dit (II, cap. 60). És per aixó que
la vida inteHectual dels angels, l'enteniment deis quals no
fa servir res d'exterior per tal de poder-se conéixer —ja que
es coneix a si mateix—, és més perfecta (ibid., cap. 96 ss.).
A desgrat d'aixó, la vida angélica no aconsegueix, tampoc,
la darrera perfecció, perqué, tot i que la idea entesa sigui
en ells totalment intrínseca, no és la seva própia substancia,
ja que en ells no es dóna la identificació entre l'entendre
i l'ésser (ibid., cap. 52). Per tant, l'última perfecció de vida
correspon a Déu, en qui l'entendre no es distingeix de l'és-
ser, tal com hem vist (I, cap. 45); i així és necessari que en
Déu la idea entesa s'identifiqui amb la seva divina esséncia.
Anomeno «idea entesa» alió que l'enteniment entén en si
mateix sobre la cosa entesa. Idea que, en nosaltres, ni s'iden-
tifica amb la cosa que entenem ni tampoc amb la substancia
del nostre enteniment, sinó que es tracta d'una certa sem-
blanla del que s'ha entes, concebuda en l'enteniment i ex-
pressada per les paraules; és per aixó que la idea entesa
s'anomena «paraula interior», que és expressada per la pa-
raula externa. Es veu, certament, que en nosaltres l'esmen-
tada idea no s'identifica amb la cosa entesa, ja que no és
igual entendre la cosa que entendre'n la idea, que és el que
fa l'enteniment quan retorna sobre la seva operació; d'aquí
ve que algunes ciencies tractin de les coses i unes altres
tractin de les idees enteses. I que la idea entesa tampoc no
s'identifica amb el nostre enteniment, ho veiem perqué el
seu ésser consisteix en la seva cognició; en canvi, l'ésser
del nostre enteniment és distint del seu propi entendre. Per
tant, com que en Déu l'ésser i l'entendre s'identifiquen, en
EH idea entesa i enteniment són una mateixa cosa. I com
que en Ell enteniment i cosa entesa també s'identifiquen,
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perqué, entenent-se ell mateix entén tota la resta (aixó ja es
va demostrar en el primer llibre, cap. 49), resulta, dones,
que, en Déu, en entendre's a si mateix l'enteniment, la cosa
que s'entén i la cosa entesa, són u i una mateixa cosa. Te-
nint en compte tot aixó, podem comentar a concebre com
s'ha d'entendre la generació divina (...). I s'ha d'exposar de
la següent manera: consta, pel que s'ha dit en el primer
llibre (cap. 47), que Déu s'entén a si mateix. Peró alló que
ha estat entés, com a tal, ha de ser en qui ho entén, car
entendre és aprehendre una cosa amb l'enteniment. Per aixó,
fins i tot el nostre enteniment, com que s'entén, és en si
mateix, i no sois com identificat amb la seva esséncia, sinó
també com aprehés. Per tant, cal que Déu estigui en si ma-
teix, com alló que és entes está en el qui ho entén. El que
és entés, peró, en el que entén és la idea o verb. Per tant,
Déu, entenent-se a si mateix, és el verb de Déu, com Déu
entes, talment la idea de pedra, que és en l'enteniment, és
la pedra entesa.

En J. Bofill comenta aquest text, en una nota de La
escala de los seres, i ho fa d'aquesta manera: «Des d'un
altre punt de vista, la perfecció en l'obrar está en l'autono-
mia. També per aquesta banda, en ascendir en l'escala deis
éssers, l'operació és cada vegada més llibre de tot procés
o moviment, per tal com es redueix l'element de potencia-
litat o passivitat que ella demana (De veritate, q. 24, art. 1,
on Sant Tomás tracta de la llibertat). Podríem multiplicar
les citacions en qué l'autor recorre a aquesta inducció as-
censional com a métode per a l'elaboració del seu cosmo-
rama; ja n'hem citat un altre exemple pros de la vida. Jun-
tament amb aquest métode se'n barreja un altre, que és
descendent i que considera les criatures a la Ilum de l'ideal
diví. També, d'aquest segon métode, n'hi ha molts exem-
ples particulars.»3

3. E. S., p. 99.
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No he dubtat en la citació de Sant Tomás, que podia
semblar fora mida per la seva gran extensió, a causa de la
seva excepcional lluminositat i perque tot aquest capítol en
será una glossa. Abans, peró, comentem breument les per-
plexitats que desvetlla. Les perplexitats d'una índole i d'una
altra són les apories del tomisme —les seves magnificén-
cies— i jo em limito senzillament a enumerar-les, a resse-
guir-ne els complicats viaranys. Si aquí s'ofereix cap solució,
és la pura constatació fáctica deis textos.

1. Els desenvolupaments originals de l'especulació de
Sant Tomás es troben, segons Gilson, en els textos teológics,
i no pas en els comentaris a Aristótil. 4 Voregem, segons
A. Hayen, la qüestió del revelable o la situació de la filosofia
en l'ordre teológic que «Chenu et Gilson nous semblent
interpreter ancore trop timidement». 5 En un text que és
una réplica de Sant Tomás a Sant Bonaventura, sobre la
relació entre filosofia i teologia —jo preferiria dir-ne entre
l'experiencia religiosa de l'Éxode i la seva traducció en ter-
mes extrets del cicle grec—, Sant Tomás, tot corregint Sant
Bonaventura, que havia dit : «Non igitur tantum miscendum
est de agua philosophiae in vinum sacrae scripturae, quod
de vino fiat agua; hoc pessimum miraculum esse; et legimus,
quod Christus de agua fecit vinum, non e converso», replica:
«Quando alterum duorum transit in dominium alterius, non
reputatur mixtio, sed guando utrumque a sua natura alte-
ratur. Unde illi qui utuntur philosophicis documentis in sa-
cra doctrina redigendo in obsequio fidei, non miscent aquam
vino, sed aquam convertunt in vino» (textos recollits per
A. Hayen, loe. cit.). La timidesa que denuncia Hayen es

Gilson, E.: Le tomisme introduction a la philosophie de
S. Thomas. (Hi ha traducció espanyola a EUNSA.)

Hayen, A.: Aqua tottaliter in vinum conversa: Philosophie
et revelation chez S. Bonaventure et S. Thomas. Homenatge a P. Wil-
per Walter de Gruyter, Berlín, 1963 (compendi de les seves tesis
més conegudes sobre el tema).

110



podria resumir —per simplificar— en una temorosa opera-
ció. S'aprofiten literalment desplegaments especulatius de
l'ordre teológic, s'aproximen com més millor als comentaris
inevitablement condicionats de Sant Tomás a Aristótil i es
presenten com a pures troballes filosófiques, per por de no
perdre puresa teológica o puresa racional. Ara bé, les tro-
bailes especulatives de Sant Tomás són un resultat, un «ter-
tium quid» d'origen doble, que el seu geni articula tal com
hem vist en el Ilarg text citat del Contra gentes.

La primera perplexitat ens porta, en conseqüéncia,
a la segona. Certs expositora del tomisme poden donar la
impressió que Sant Tomás no va fer sinó posar el corona-
ment, l'actus essendi, que la filosofia d'Aristótil ja pressentia.
Es planteja, llavors, la complicada qüestió de si la seva
forma d'interpretar Aristótil va ser fidel o infidel. Em per-
meto opinar que la qüestió sobre la fidelitat o la infidelitat
manca, radicalment, de fonament —amb l'excepció deis seus
comentaris exegétics com a tals i de la seva discussió amb
altres comentaristes com Avicenna, Averrois, etc. Aristótil
queda transmudat i no pas coronat per Sant Tomás; de ma-
nera més concreta: l'ordre «categorial» d'Aristótil, tot i
conservar la seva terminologia, és reinterpretat «modal-
ment» per Sant Tomás —actus essena'i-- i, també, «trans-
cendentalment» —importáncia de l'«ésser intencional» que
l'umgrund cíclic d'Aristótil no va poder imaginar. (Vegeu La
structure metaphysique du concret selon Thomas D' Aquin,
del deixeble de Gilson A. Forest. Són aquests canvis el
que he d'exposar a continuació, seguint, sobretot, el dens
escrit d'en Bofill «D'una teoria de l'acte a una teoria de la
relació interpersonal». 7

Una tercera perplexitat respondria, históricament, a

Forest, A.: La structure métaphysique du concret chez
St. Thomas d'Aquin. París, Vrin, 1931.

Bofill. 7.: O. F.
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la segona en una estricta simetria pendular. E. Brehier —ho
vam poder veure en la seva aportació a la coneguda polémi-
ca de 1931 sobre la «filosofia cristiana» i encara es pot
constatar en el capítol que dedica a Sant Tomás en la seva
História de la filosofia medieval 8— considera una pura jux-
taposició «baptismal» la interpretació aristotélica de Sant
Tomás. Trobem, aplicada a un cas exemplar, la tendenciosa
versió de Harnack sobre un judco-cristianisme popular pri-
mitiu engolit per la filosofia grega en una etapa posterior.
El judeo-cristianisme, i Sant Tomás en especial, mancarien,
per tant, de tot gruix filosófic.

Sóc conscient que aquestes tres perplexittas exposades
tan sols com un inventara de problemes estan estretament
associades a qüestions de discussió difícil i delicada. Evito,
decididament, de tractar-les aquí, car ultrapassen el meu
objectiu.

II. PERSPECTIVA DESCENDENT
(D'una teoria de l'acte a una teoria de la relació

interpersonal)
(Notes d'ontologia)

En Bofill, en la nota al text transcrit del Contra gentes,
feia notar que en Sant Tomás les induccions ascendents són
doblades per complementaris encadenats descendents. Quasi
sempre que Sant Tomás analitza una perfecció divina ens
trobem amb una llei ontológica descendent; en l'ordre del
coneixement o, més ben dit, de la vida intellectual que abasta
enteniment i voluntat, en pot servir d'exemple la qüestió 14
de la Prima, «De scientia Dei». Doncs bé, les «Notes d'on-

8. Vegeu-ne la referéncia a la Introducció.

112



tologia» d'en Bofill adopten una tal consideració descendent.
Notem, tanmateix, que en Sant Tomás ascens i doscens s'o-
cupen del mateix tema, que a poc a poc s'illumina des de
perspectives convergents. És per aquesta raó que intento
acoblar el text ascensional del Contra gentes, IV, 11, amb
les 33 afirmacions esglaonades —en Bofill intercala (lumino-
sos comentaris entre cada afirmació— de «D'una tcoria de
l'acte a una teoria de la relació interpersonal».

Les dues perspectives —cal tenir present el text pano-
rámic que s'ha transcrit— proclamen aixó: les lleis de l'or-
dre intencional són les lleis de l'ordre entitatiu. Aquesta
universalitat de la llei assegura en la integritat del que és
real —és a dir, ordre entitatiu «natural» i ordre entitatiu
«intencional»— la legitimitat d'una lectura intencional ana-
lógica. Una tal lectura «proporcional» i «atributiva» és rea-
litzada per un ens participat, el cognoscent humá; exempli-
fica la lectura, en concret, el que entenem en parlar de la
imago. La «representació» de la influencia causal que tenen
certs efectes els permet d'imitar, és a dir, retornar conscient-
ment a la «causa essendi» entenent i cstimant. Aixó és el
que per mi expressa l'esquema d'exitus i redditus de Dionís
Areopagita recollit per Sant Tomás. Les realitats emanen,
«per modum artis» i no pas «per modum naturae», de la
causa primera; la seva emanació és un retorn entitatiu i
operatiu. D'aquesta processualitat, que els vestigis rcalitzen
sense adonar-se'n, en diem imago, i així mantenim la forÇa
ontológica del terme.

La noció d'imago i la mateixa qualificació «ad modum
artis» del procés creatiu mostren fácilment on s'articula la
difícil conjunció entre aristotelisme i augustinisme. Aquesta
conjunció, molt vertiginosa, queda afermada per Sant To-
más per mitjá de la seva teoria de Facie —herencia d'Aris-
tótil. Les complexitats d'aquest compromís terminológic
molt més, les vastes veritats que el revestiment terminológic
refereix, ocupen les «Notes d'ontologia». Parallelament es
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trobaven implícites, també, en el text transcrit del Contra
gentes. Recordem com Sant Tomás incloia ordres que sem-
blaven irreductibles: l'acció transitiva del foc, «del foc, en
neix el foc», i la immanent processió del verb trinitari, si
fem atenció als dos extrems de la inducció. No és difícil
adonar-se que la universalitat ontológica d'un procés que
abasta ordres tan diferents no deixa de suscitar sorpresa.
Una perspectiva descendent complementará la generalitat
deis processos ascendents de manera encara més atrevida.
En la transitivitat del foc hem de sobreentendre, de manera
descendent, una causació universal, «influxus essendi», la
qual, segons Sant Tomás, respecta la causació particular del
foc. Totes dues causacions, la primera en la segona, tenen
també una certa relació des de la perspectiva descendent
—voregcm l'equivocitat— amb les processions trinitáries.
Aquest és el tema De potentia Dei («De potentia Dei», «De
potentia generativa in divinis»), que trenca els límits de la
causació específica d'Aristótil, el seu hylemorfisme i teoria
causal, la generalització de la teoria en acte-poténcia (món
supralunar i món infralunar) i, fins i tot, l'ampliació tomista
de la teoria, ja que no pot ser aplicada «in divinis». Tot
aixó, elevat al grau més alt de temperatura, demana un
aclariment urgent, que volem exposar. 9

El títol de les «Notes d'ontologia» ja fa pensar; el títol
diu aixó: «D'una teoria de l'acte a una teoria de la relació
interpersonal.» En Bofill, si jo no altero el seu pensament,
en el mateix títol vol advertir-nos sobre els vertiginosos en-
creuaments que comporta ajuntar una teoria de l'acte

9. Aristótil: Edició d'Oxford (Ross, W. D. Smith, J. A.). Tra-
ducció francesa a París, Belles Lettres. (N'hi ha també excellents
traduccions de Tricot. Edició trilingüe espanyola a Gredos de Gar-
cía Yebra. Traducció del Peri Psyche per Tomás Calvo a Gredas.
I Tratados de lógica (Organon) en curs de publicació a cárrec de
M. Candel.
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—Aristótil— amb una teoria de la relació interpersonal
—Sant Agustí (revelació judeo-cristiana). La Trinitat és un
dogma que, admesa d'entrada la revelació, endevinem com
a realitat dialogal De trinitate; 10 alguna cosa de carácter
analógic passa en la creació histórica de Déu. És augustiniá
l'aferrissat manteniment —mentalisme— d'un derivat ordre
dialogal, també, en la imago: memoria-intellectus-voluntas o
mens-notitia-amor. Les analogies trínitáries en l'ordre «in-
tencional» («mens») i en l'ordre «natural» (especie-modus-
ordo) no expliciten en Sant Agustí, de manera directa, un
diáleg interpersonal, sinó que s'ajusten més aviat al «diáleg
solitari de l'ánima». En Sant Agustí, tanmateix, hi ha tots
els elements virtuals d'una ontologia dialogal o relacional,
sigui vertical o horitzontal. El génere literari de les Conf es-
sions ho va aconseguir i heus-ne aquí la corprenedora ori-
ginalitat: explicar-se la vida en la preséncia de Déu, confes-
sar-se a Ell incorporant el seu personal clam al clam uni-
versal de la creació —últims llibres de les Conf essions. Quel-
com d'analógic podríem afegir sobre la dimensió pastoral
i intersubjectiva del bisbe d'Hipona. Molt més, peró, podem
escatir el tema dialógic si, fent-nos enrere de Sant Agustí,
ens referim a la manera de parlar de Déu a Abraham, Isaac
i Jacob i als enigmes de la discussió entre Job i Jahvé.

¿De quina manera una teoria de l'acte, originada a par-
tir de l'experiéncia del cicle i del primat deis processos espe-
cífics, pot ser instrumentada sobre un material radicalment
dialógic? ¿De quina manera el kairos contingent del Diáleg
Creador o la necessária i lliure intimitat —utilitzant expres-
sions absolutament inadequades— del diáleg trinitari acon-
seguirá una expressió ontológica en l'ampliació tomista de
la teoria de l'acte? 1, ¿com repercutirá en la mateixa teoria

10. Vegeu la referéncia a les obres de St. Agustí en la Intro-
ducció.
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de Pacte la realitat dialogal? De tots aquests interrogants
tracta en Bofill, des d'un punt de vista sistemático-ponde-
ratiu, en les «Notes d'ontologia» que resumeixo. Des d'un
punt de vista historiográfic, alié plenamcnt a en Bofill, és
el terna aporétic d'historiadors de l'aristotelisme com és ara
Owens " i Aubenque; ' 2 de les apories d'un tomisme aris-
totélic, se n'han ocupat historiográficament entre d'altres
E. Gilson, " A. Forest. "

1. Articulació vertiginosa de nocions

La perspectiva ascensional, concloem, generalitzava una
Ilei o establia una ontologia o logos del que és real : «Les
lleis de l'ordre intencional són les lleis de l'ordre entitatiu.»
L'escala deis éssers —continuitat analógica de la perspectiva
ascensional— ens mostra graus d'interiorització i graus d'in-
fluéncia. Considerem la realitat com un procés —sense en-
trar en més precisions de moment— que és moviment i mul-
tiplicació ontológica: causació i influx mutu; la multiplica-
ció i el moviment, ascensionalment, es van perfeccionant.
El moviment suposa un «principi» i un «terme». Fem me-
mória del text de Contra gentes. El foc, la planta, l'animal,
l'home o l'ángel presenten una escala ascendent d'intimitat
contra extroversió, de poténcia contra impoténcia. L'ordre
«intencional» marca un hiatus en el procés, ja que «prin-
cipi» i «terme» s'hi comencen a vincular entre si, «nam

Owens, J.: The doctrine of being in the aristotelian Metha-
physica. Toronto, 1963.

Aubenque. P.: Le probléme de l'étre chez Aristote. PUF,
1966.

Op. cit.
Op. cit.
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intellectus in se ipsum reflectitur». Aquesta curvatura o re-
flexió, que no dubtem d'incloure en un procés i en la parcial
unificació d'una rnultiplicitat, aconsegueix aproximar alió
que aparentment sembla incompatible: interioritat o auto-
possessió i ampliació d'horitzons. L'entendre —parlo sempre
d'intellecte i voluntat— aconsegueix superar les barreres
aillants de l'espai i del temps Aquesta superació s'ajusta
amb l'anar reduint la fragmentació interior —aixó és el que
tradueixen la temporalitat i l'espacialitat 	 ; i aconsegueix,
de manera simultánia, una major incorporació exterior. Aixó
és així perqué la maduració del «principi» és solidária amb
la maduració del «termo». Tota realitat es dilata, en més o
menys proporció, entre un comenÇament i un terme o alteri-
tat. A l'interior, peró, de la vida intellectual n'hi ha diversos
graus. La persona humana, tributária com és de la vida
vegetativa i passional, de les quals depén de manera im-
prescindible la nostra vida superior, encara no aconsegueix
la immanéncia perfecta. En l'ángel —plenament deslligat de
tota materialitat («totaliter a corporibus absolutum»)— el
coneixement ja no ve de l'«exterior»; des del comenoment
del seu ésser ha fruit de la plenitud de ciéncia deguda a la
seva naturalesa i no li cal cap instrument material per acon-
seguir el seu últim fi. L'ángel ja el té en ell mateix, reflectit
en el mirall ciar de la seva esséncia (I, 55, art. 2). Peró no
és, encara, l'últim fi mateix.

Quina és la limitació deis ángels? Sant Tomás hi respon:
«No obstant aixó (ell es coneix a si mateix) la seva vida
no aconsegueix l'última perfecció, perqué, tot i que la idea
entesa sigui en ells plenament intrínseca, tanmateix no és la
seva própia substancia, ja que i'entendre no s'hi identifica
amb l'ésser.» Ens trobem, per tant, amb un límit insupe-
rable. El «principi» manté la seva irreductibilitat amb el
«terme». Altrament, el moviment caracteritzat per Aristótil
com a correlació acte-poténcia resta en inferioritat —aixó
és essencial. No es dóna plenament la incorporació del
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«terme» en el «principi». ¿Pot donar-se un nivell de realitat
on una tal incorporació sigui plena? ¿No es perdria, en con-
seqüéncia, l'alteritat del «terme», la seva mateixa alteritat,
en aquesta suprema hipótesi? I en el cas que la hipótesi es
realitzés, ¿podríem parlar encara de «moviment» en el sen-
tit aristotélic que, segons la revelació, fins i tot la realitat
angélica acata?

Aquests són els interrogants de tota recerca ascensional
que comprometen la frágil unitat de tota la metafísica im-
manent. Si Sant Tomás, en la seva inducció ascensional,
la porta a bon terme és perqué en l'ascens introdueix alló
que ell ja coneix per descens en la revelació: Déu, en qui
--absolutament inabastable per cap ascens— la no distinció
respecta l'alteritat. Déu, per tant, transcendeix la inducció
i la manté en l'acte creador.

Podem dir, entre paréntesis, que la discussió oberta entre
Aubenque 15 i Owens " bis sobre la unitat de la metafísica
aristotélica conflueix al límit insoluble de la metafísica im-
manent. Es podria discutir si són soldables la lectura gené-
tica i la posterior lectura sistemática de la Metafísica d'Aris-
tótil que Jaeger descobreix. 16 Peró encara que, seguint
Owens i Decarie 17 —em penso que la posició del professor
P. Cerezo a De la substancia a la sustantividad 18 s'acosta
en aquestes interpretacions—, la ousiologia dels llibres VII,
VIII i IX constitueix un pont entre el llibre IV i el lli-
bre XII, la unitat ontológica de la metafísica o del que ella
significa, la seva unitat i no res més, será sempre una «cien-
cia que es va cercant». El to aporétic del llibre XII será,

Op. cit.
15 bis. Op. cit.

Jaeger, W.: Aristóteles (trad. espanyola. Méxic, FCE).
Decarie, W.: L'object de la metaphysique selon Aristote,

Vrin, 1961.
Cerezo, P.: De la sustancialidad a la sustantividad. Docu-

mentación Crítica Iberoamericana, 1964.
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tal com afirma Aubenque, alió que predomina en l'aristo-
telisme. La interpretació heideggeriana d'Aristótil (vegeu
R. Boehm a La metaphysique d'Aristote 19) contestaria, fins
i tot, el plantejament mateix del problema.

2. Descens

La consideració descendent —central en les «Notes d'on-
tologia»— obre uns horitzons misteriosos que l'ascens sem-
blava comprometre no explicitant el comencament contin-
gent del procés, novetat original de la «Metafísica de l'Éxo-
de». L'ascens, d'altra banda, no aconsegueix arribar al seu
terme: la unitat de la metafísica i una veritable analogia
que li pertoca. I, tanmateix, l'ascens tomista del Contra gen-
tes inserit en l'ordre teológic descendent, «quomodo acci-
pienda sit generatio in divinis et quae de Filio Dei dicuntur
in scripturis», ja presenta un primer canvi de perspectiva.
De quin intercanvi es tracta? Per dir-ho en poques parau-
les: la clara jerarquització intencional que precedeix el mo-
viment purament entitatiu. Segons A. Hayen, L'intentionel
dans la philosophie de Saint Thomas, 20 «la seconde de ces
deux meditations semble bien étre restée inconnue d'Aris-
tote et nous ne le croyons pas compatible avec la conception
aristotelicienne de l'efficience»; i Gilson: «... El món filosó-
fic grec (és) fet de naturaleses les operacions de les quals
són estrictament determinades per esséncies.» 21

El moviment «intencional» ens prepara per tal de copsar
la innovació absoluta de Sant Tomás en la seva lectura

Boehm, R.: La metaphysique de Aristote (trad. francesa.
GalliMard).

Hayen, A.: L'intentionel dans la philosophie de S. Thomas.
Museum Lessianum.

21. Gilson, E.: Dios y la filosofía. Emece. Buenos Aires.
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augustiniana d'Aristótil tot respectant la terminologia grega.
Aquest és el tema de les «Notes d'ontologia». En l'ordre
«intencional», en el seu límit angelic, especialment, trobá-
vem la máxima aproximació entre «principi» i «terme»
en el procés causal. El moviment, respectant la continuitat
óntica, per mitjá d'una jerarquia ascendent, es va canviant
en moviment «intencional». El «principi» i el «terme», els
dos extrems de tot moviment entitatiu, s'havien acostat de
tal manera l'un a l'altre, que l'aproximació sembla una refle-
xió o circularitat del «principi» en el «terme» i del «terme»
en el «principi»; una tal reflexió i circularitat deixen de ser
totals. El moviment és un desig, un desig del «principi» vers
el «terme» que tradueix la preposició ad; el retorn del «ter-
me» al «principi» ja és una certa possessió que tradueix,
per part seva, la preposició in. En el llenguatge aristotelic
aconseguim la conjunció, encara frágil, entre accident —alló
que encara «ens passa»— i la relució —alló que «encara
no som». Es manté, per tant, com a referencia intocable
la distinció substáncia-accidents i la potencialitat lógica del
procés. En Bofill dirá que, en la mesura que esse «ad» i
esse «in» es vegin irreductibles, restem entre dualitats: l'acte
i la potencia; no arribem participadament —enigmática afir-
mació, aquesta seva, que he d'exposar— a trinitats que ell
identifica amb la reflexio perfecta, la qual, segons el que
s'ha dit, no és moviment («mutatio» o «inmutatio»), sinó
acte pur. Cal, per tant, técnicament una revisió de l'accident
com a tal i de la relució com a tal; aquesta revisió, en con-
seqüencia, fará alterar la referencia de l'ésser a la substáncia
o forma específica; será en Sant Tomás el lloc ontológic
assignat per l'Acte Creador. La millor exemplificació d'a-
questes difícils disquisicions será una lectura pausada del
salm de vespres 103, el salm de la Creació.
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3. Acte i relació interpersonal

Una «refiexió perfecta» —cal distanciar-nos fermament
de l'operació cognoscitiva de segon grau que normalment
coneixem amb el nom de reflexió— és una reflexió «entita-
tiva» total, que justament per la seva qualitat i nivell de
total resulta «intencional». No oblidem que la «intenciona-
litat» finita no és una reflexió total, tot i que aculli en si,
per interioritat suficient («principi»), i per obertura suficient
(«terme»), el seu grau entitatiu. Segons en Bofill, que cree
que interpreta correctament Sant Tomás, qué és una reflexió
total? Breument: significa una promoció d'alteritat. Ana-
litzem-ho per contrast. En la reflexió imperfecta, el «prin-
cipi» necessita el «terme». Així, dones, qui no es posseeix
en sisténcia perfecta no és plenament lluminós, ni posseeix tot
l'exterior —no és plenament poderós; manca de quelcom
de si mateix i de quelcom de l'altre. En Bofill acut amb
fermesa a la dada revelada. El misten del Déu tri ens obre
un horitzó insospitat. Les «processions» d'alteritat —segons
la nostra pobra manera d'expressar-nos— són compatibles
amb la pura sisténcia essencial. «Sant Agustí ja hi havia
dedicat una gran atenció en el De Trinitate, exposant que
aquest desplegament en substancia-relació no neix, com a
tal, de potencialitat o accidentalitat (encara que en el camp
de la nostra experiéncia, on pouem els nostres conceptes,
hi estigui intrínsecament vinculada); ans transcendeix, per si,
tota categoria, tot mode finit de realització. Aquest punt de
vista és solidari de l'afirmació d'una pluralitat com a per-
fecció pura, que és característica essencial de la teologia tri-
nitaria.» 22

Vegem tot l'abast de la inversió insinuarla. El cosmos
grec —més enllit de les categoritzacions platóniques o aris-
totéliques— gira al voltant deis centres temíttics de la mul-

22. Bofill, J.: O. F., D. A. R.
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tiplicitat i el moviment i hi veu un eros, com de manera
arcaica ho feren les mitologies que el van precedir. Al So-
fista, Plató reconeix la realitat de l'altre, peró l'alteritat ja
hi és vista de manera pejorativa i será, en certa manera,
assimilada a la chora del Timen. Quelcom análeg passa amb
la categorització aristotélica i aixó és el que reflecteixen les
complexes correlacions acte-poténcia i matéria-forma. En
Bofill insinuó un motiu suggeridor, que malauradament no
va desenrodlar. Ell insisteix en el dualisme —aparentment
allunyat del que estem tractant. Vegcu, si no, les referéncies
en el text que comento i, de manera més explícita, en un
article no inclós a l'Obra filosófica, «Esperanla i tradi-
ció». 23 En aquest article en Bofill afirma el següent sota el
subtítol de «Dos o tres»: «El lector que tingui algun conei-
xement de filosofia ens entendrá si diem que l'esquema dual
és justificat quan recolza en la dualitat fonamental que con-
traposa "acte" o "potencia". Notem en relació amb aixó
que sempre que s'elaboren esquemes duals per a la com-
prensió d'una realitat donada, es tendeix a reduir-la a una
estructura acte-potencia i s'atribueix a un deis seus extrcms
el valor d —acte", és a dir, de perfecció, de plenitud difu-
siva; i a l'altre, el valor de "potencia", és a dir, de límit,
de "buit" que té horror d'ell mateix.» La preocupació per
aconseguir esquemes triádics que serveixin en la solució de
paradoxes reals és constant en l'obra d'en Bofill. Fem-ne
menció: La escala de los seres (dualisme enteniment-volun-
tat). «Alguns suggeriments a propósit de la correlació ma-
téria-forma», 24 o l'estudi crític a Saint-Exupéry, «Vol de
nuit, obra de tensions no resoltes», el seu darrer escrit aca-
bat. 25

Bofill, J.: Esperanca i tradició. S. T.. pp. 105-11.
Bofill, J.: Correlació materia-forma. O. F., pp. 161-66.

25. Bofill. J.: «Vol de Nuit», obra de tensions irresoltes. O. F..
259-70.
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L'explicació temática de la dualitat contraposada a l'or-
dre «circular triádic» —i no de les seves expressives apli-
cacions: cognoscitiva (objecte-subjecte), ética (bé-mal), on-
tológica (esséncia-existéncia, substáncia-accident), teológica
(immanéncia-transcendéncia), psicológica (enteniment-volun-
tat)— és molt sóbria en en Bofill i m'exigeix el risc inter-
pretatiu d'haver d'omplir una ellipsi difícil que considero
important. Esbrinem les poques indicacions de l'autor. A les
«Notes d'ontologia» en Bofill distingeix dues circularitats:
a, la que es dóna entre aquelles «causes» que impliquen
actualitat i que poden coincidir entre si en unitat ontoló-
gica, i b, la que abasta la causalitat «material», que mai no
és plenament absorbible en unitat amb les altres causes:
«Alló que provoca la "fuga" de l'ésser resultant en l'indefi-
nit del "temps".» 26 I en l'article anteriorment esmentat, es
qualifica aquesta enigmática «fuga» de «buit» que té horror
d'ell mateix. En l'escrit consagrat a la temporalitat, «El
temps, mode de presencialitat», 27 de l'acte més pobre de
la temporalitat, l'«ara», afirma en Bofill que «voreja la
bruta facticitat de la matéria». Segons en Bofill és aplicable
a les dues circularitats l'adagi «Causae ad invicem sunt
causae». Cercant en tractaments semblants de l'autor, po-
dem concloure que, entre totes dues causalitats, existeix una
jerarquia; en Sant Tomás, doncs, es fa més ferma la impos-
sibilitat aristotélica d'una matéria despullada de tota forma,
ja que, préviament, la forma és una participació de l'acte.
Fins aquí trobarien acompliment altres adagis d'arrel aris-
totélica, com «Actus est prior potentiae» i «Actio est in
passu». Ara bé, ¿és que Sant Tomás i Aristótil, en aquests
adagis, parlen des d'una perspectiva idéntica? En resposta
a aquest interrogant em veig obligat a córrer l'aventura

Bofill, J.: O. F., D. A. R.
Bofill, J.: El temps, mode de presencialitat. O. F., pagi-

nes 237-44.
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d'una altra explicació que no trobo ternatitzada en el text.
La dualitat, els esquemes duals no autoritzen, segons en
Bofill, un tractament especulatiu del Déu tri. ¿Permet la
dualitat el tractament especulatiu del Déu u? Prescindint
de l'absurd teológic de separar trinitat i unitat del Déu viu
revelat, podem preguntar-nos si els esquemes duals perme-
ten l'afirmació del Déu creador. Van permetre certament
el tractament del déu aristotélic —cíclic moviment incor-
ruptible—, peró aquest no és el Déu d'Abraham. El Déu
de l'Escriptura és un Déu creador que, tot i assenyalar la
distinció entre «operationes ad extra» i «operationes ad
intra», no deixa de promoure alteritat. Desenvolupo aquesta
breu afirmació.

S'ha d'assumir amb serietat especulativa el que suposa
la distinció entre creació i generació biológica, «creatio sui
et subiecti». En Bofill, seguint Sant Tomás, insisteix que la
creació és «ad modum artis» i no «ad modum naturae»;
és per aixó que invoca textos convergents: De Potentia,
III, art. 7, art. 16 ad primum i ad quintum; Prima, 103,
art. 3; Prima, q. 47, art. 1-2-3. El resultat d'aquests textos
convergents dibuixa l'originalitat de la causació divina en
l'«esdevenir transcendental» de l'efecte, la seva creaturitat.
L'oposició originant-originat no comporta la pérdua en l'ori-
ginat de la vinculació intrínseca unum-bonum de l'originant.
Aixó significa un «ordo universi», bonum, en el qual cadas-
cun deis elements está implantat, com alguna cosa d'aqucst
«ordo», així com l'ordre mateix pres en la seva totalitat
(ordo universi, transcendentalment anterior a les seves parts
o elements, en els quals, tanmateix, subsisteix) té, per in-
fluentiam essendi, aquel! unum transcendens en una unitat
derivada, que hi és immanent, unitat originaria i alhora
finalitzadora que l'ontologia ha conceptuat tradicionalment
com a «acte» o «esse». 28 És a dir, la realitat creada més

28. Bofill, J.: O. F., D. A. R.
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enllá de la seva «finalitat intrínseca», está en el si d'una
«finalitat extrínseca» o en un nucli de correlacions inten-
cionals 	 aixó és el que revelen les seves «possibilitats»—;
per mitjá d'aquesta «finalitat extrínseca», la realitat creada
és constituida en «identitat» amb si mateixa i en comunió
amb el seu context ontológic alhora. És així com s'allibera
del no ésser i de l'accidentalitat de la materia (en raó de la
qual no era més que «unum per accidens», sotmetent-se a
una llei ontológica d'unitat»). 29 Conclusió: l'eminéncia de
la causació 	 participació en l'esse— aconsegueix la supe-
ració de l'ordre específic i arriba d'altra banda a la singu-
laritat sense sofrir les exclusivitats de la fragmentació d'un
continu numéric. Així es manté, també, en la realitat finita,
sigui natural o intencional (vestigium o imago) alló que po-
día semblar privilegi exclusiu de la re flexio perfecta; un
moviment o una multiplicació «purs», «non ex indigentia
tantum» ans «ex plenitudine», es dóna en el creat.

Analitzem encara més aquestes conseqüéncies amb vista
a escatir el títol de la nota que ens ocupa: «D'una teoria
de l'acte a una teoria de la relació interpersonal.» En Bofill
hi esbossa el projecte d'una ontología general de la relació,
en la qual l'ordre entitatiu en tots els nivells o graus d'ésser
tingui per ex-sisténcia o participació el que podría semblar
exclusiu de la reflexió perfecta. Cal aclarir que el primat
refiexiu no oposará mai ordre entitatiu i ordre intencional.
Podrem, fins i tot, mantenir un primat de l'ordre entitatiu
o, amb més precisió, de la seva font originária: l'ordre tri-
nitari de la reflexió completa; en ella són convivibles una
intimitat perfecta i una alteritat perfecta. Notem com en
aquesta ontología d'arrelament augustiniá, fosa per Sant To-
más en el motllo aristotélic, el que afirmem del model és
afirmable participativament deis exemples, siguin imatges o

29. Ibidem.
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vestigis. El que assegura l'analogia entre originant i originat
és justament la immanéncia, en els efectes, de les perfec-
cions de la causa. Quines són aquestes perfeccions? El que
ja hem afirmat anteriorment: esse in i esse ad, que cap
potencialitat no podrá recomplir, encara que sí dosificar.
El resultat és un univers de forÇa i de Ilum, dues metáfores
que en Bofill repetia gustosament. Si assagem una traducció
d'aquesta ontologia augustiniana al llenguatge aristotélic cau-
sal, l'autor ens diu que el quadre aristotélic deixa de ser un
inventara per passar a ser una mostració deductiva. Aquest
és el guany del «mentalisme» augustiniá per respecte a l'«ani-
misme» aristotélic o, si es vol, el guany d'una auténtica cor-
relació causal. Aquesta correlació es realitza en tres grans
ordres ontológics: l'ordre diví, l'ordre personal i l'ordre
natural. En l'ordre diví trinitari —la doctrina de les apro-
piacions o manifestació de les divines persones per atributs
comuns— obtenim la correlació d'eficiéncia «apropiada» al
Pare, exemplaritat «apropiada» al Fill i finalitat «apropia-
da» a l'Esperit. La correlació estará fonamentada en la uni-
tat, comuna i essencial, de l'activitat «ad extra». Si, conti-
nuant la referéncia augustiniana, referim el quadre causal a
la imago, trobarem la seva correlació en el desplegament
d'una reflexio imperfecta o participada: mens, notitia, amor
i memoria, intellectus, voluntas. L'esperit (la mens és l'ani-
ma espiritual com a tal) és, en efecte, l'ens que té com a
missió illuminar el sentit universal de l'ens, expressant-lo en
un «verb»; actualitzar la bondat de l'ens cenyint-lo en el
seu amor. És així com s'inaugura «l'ordre més alt de la
realitat» del qual parla Gaietá i que no és l'ordre «físic»,
peró sí ontológic, de la intencionalitat. Referim, finalment,
el quadre causal a l'ordre natural del vestigium, aquella
trinitat que Sant Agustí va anomenar modus-species-ordo.
El modus será la dimensió de l'ens en virtut de la qual
aquest és terme de relacions d'«eficiéncia», que el situen
com a «existent» (quo constat); species, la dimensió que
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constitueix l'ens en terme de relacions formals «d'exempla-
ritat» (quo discernitur); ordo, de relacions tensionals de
«finalitat» (quo congruit)." No oblidem, ja que tractem
d'ontologia general i no pas d'ontologia fonamental, que el
nivell circular de la imago no fa sinó realitzar, en un nivell
intencional, el mateix ordre entitatiu del vestigium. Es trac-
ta, per tant, de dos nivells entitatius, físic l'un i intencional
l'altre. La clau d'aquesta ontologia radica en el model, ordre
trinitari que la constitueix «per influentiam essendi» tot
mantenint la seva aspiració imitativa tant si és conscient
com inconscient.

L'ordo de la realitat de la Summa 	 aixó és una consi-
deració complementaria 	  és un ordo móbil (dimensió par-
ticipada o potencial de la reflexio) d'emanació i retorn. És
l'esquema neoplatónic que Sant Tomás heretá de Dionís.
Els moments analítics de la Prima han de ser completats,
car altrament podríem falsejar-los en aparenta estática, per
la mobilitat de la Secunda secundae. La creació ad modum
artis recull l'Ética a Nicómac en la teleología d'un fi provi-
nent que manté el principi aristotélic d'«operari sequitur
esse». Les perfeccions pures principals i terminals de la
reflexio perfecta són, alhora, perfeccions impures o partici-
pades i potencials. Vegcm-ho amb detall. La sisténcia per-
fecta se'ns comunica en ex-sisténcia on entren les distincions
de l'escola: esse-essentia, esséncia-operació, forma-matéria.
Sigui en la unitat principal, sigui en el terme o vinculació
de les parts entre elles, la nostra reflexió és una reflexió
imperfecta. La seva unitat és una unitat fragmentada, i la
seva comunió, una comunió transitiva. En una paraula,
immanéncia i transcendéncia, en el seu complimcnt limitat
com a projecte i promesa. El profund sentit d'«operari se-
quitur esse» és una conquesta lenta de consistencia interior

30. Ibidem.
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i comunió exterior. En tota l'escala deis éssers es donen
graus incoats d'identitat i unió que han de ser realitzats a
contracorrent de la indeterminació material o potencial. La
distinció entre dos graus qualitativament diversos de parti-
cipació perfectiva —l'ordre natural i l'ordre intencional
jerarquitza el redditus de la criatura al Creador. Les cria-
tures materials són ordenades en funció del redditus de les
criatures intencionals —aquest és el tema del nostre próxim
apartat. Sant Tomás no nega, per tant, la dimensió potencial
de la criatura i de la criatura intencional, peró sí que insis-
teix, seguint Aristótil, en un altre adagi, «Actus est prior
potentiae». Aixó significa, en la traducció tomista de l'adagi,
assegurar la participació entitativa del model en els exem-
ples i assegurar de manera especial la possible «imitatio»
de les imatges respecte al model. És a dir, el compliment
dionisíac de l'«exitus et redditus» del quadre neoplatónic. 31

Si, de manera principal i terminal, les parts de l'univers
han de conquerir la seva condició les unes respecte a les
altres, encara han de fer-ho més radicalment en la seva
assimilació al Principi que les nodreix en constant conser-
vació.

III. ONTOLOGIA TRINITARIA?
(Recomposició exegética de tot el que s'ha exposat)

És de manera ben deliberada que envolto d'interrogants
aquest tercer apartat, tot i que és el nucli central en qué es
resol la lectura tomista d'en Jaume Bofill. L'autor, de ma-
nera continuada, es va referir a l'ontologia trinitaria agus-
tiniana, peró malauradament —que jo sápiga— mai no la
va tractar de manera directa i sistemática. La va vorejar.

31. Dionís Areopagita: Oeuvres complétes (trad., prefaci i notes
de Gandillac, Aubier).
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Tots els seus desenrotllaments hi fan referéncia. ¿Per quina
secreta raó no la va exposar? Tot el que aquí tracto té,
per tant, un carácter absolutament provisional i hipotétic,
ja que aventura una interpretació que tan sois troba indicis
incomplets en l'autor que comentem.

Vegem les referéncies més explícites d'en Bofill a aquesta
ontologia que resta implícita o atemática en la seva obra.
Al final del primer article de la Metafísica del sentimiento,
en els «temes pendents», en Bofill escriu: «Problema de la
fonamentació ontológica de la psicologia trinitaria augusti-
niana, defensada de fet en el nostre temps per T. Haecker.
¿Com concebre rens" a fi de donar una base ontológica
a la divisió de funcions mentals de coneixemcnt, sentiment
i voluntat o afectivitat? Esperem poder tractar aquests te-
mes en altres circunstancies.» 32 En una remarca de l'article
segon de la mateixa Metafísica del sentimiento hi afegeix:
«La nostra atenció va ser dirigida vers aquesta doctrina pel
nostre mestre P. R. Orlandis, S. J. Sovint hem intentat, des-
prés, fer notar l'interés especial d'aquesta teoria de Sant
Agustí, a qui de manera incomprensible s'ha negat tenir
una ontologia. Més desconeguda, si aixó fos possible, ens
sembla la repercussió d'aquesta teoria en el pensament de
Sant Tomás. Declarem aquí que la nostra interpretació del
sentiment vol recolzar, en últim terme, en aquesta teoria;
un deis moments més importants de l'ontologia de tots els
temps.» " Anteriorment a la Metafísica del sentimiento ens
és conegut, per confessió de l'autor, que les indicacions
del P. Orlandis van anar acompanyades de la lectura augus-
tiniana del famós llibre del dominic P. Gardeil, La structure

Bofill, J.: Metafísica del sentimiento. I. O. F., pagines
105-136.

Bofill, J.: Metafísica del sentimiento. II. O. F., pági-
nes 136-161.

129



de l'áme et l'expérience mystique." En Bofill voreja aquesta
ontologia, l'origen de la qual, incorporat més tard per Sant
Tomás, s'ha de situar de manera inequívoca en el De Trini-
tate," especialment, i també en el tractat De bono contra
Manicheos." Cal advertir la clara referencia a les «proces-
sions» trinitáries d'aquesta ontologia. «Cette ontologie, dont
l'origine se trouve dans les profondes spéculations trinitaires,
constitue une extraordinaire opération philosophique: la
condensation dans l' etre de toute la dynamique causale.»
Aquesta concreció, que es troba a «Valeur ontologique du
sentiment», 37 amplia la referéncia trinitaria a les seves ope-
racions «ad extra», la creació. En Bofill no va donar, en
aquest respecte, cap referéncia afilada, perqué les repeteix
en altres textos. Evidentment, quan Sant Agustí formula les
seves famoses trinitats a imago o vestigium, les infereix de
les criatures; es refereix així Sant Agustí, «per modum
unius», a la vida «ad intra» i a la vida «ad extra». Podem,
peró, afegir-hi quelcom. En la q. 33 de la Prima, art. 1,
ad tertium, Sant Tomás resumeix l'argumentació de Sant
Agustí en el seu tractat De bono contra Manicheos oferint
aquest preciós aclariment: «Per hoc quod dicimus Deum
omnia fecisse verbo suo, excluditur error ponentium
Deum produxisse res ex necessitate naturae. Per hoc autem
quod ponimus in eo processionem amoris, ostenditur quod
Deus non propter aliquam indigentiam creaturas produxit,
neque propter aliquam causara extrinsecam, sed propter
amorem suae bonitatis... In Principio creavit Deus coelum
et terram, et postea dixit, vidit Deus lucem quod esse bona.»

Gardeil, A.: La structure de l'áme et l'experience mystique.
Gabalda, 1927.

Op. cit.
Op. cit. Vegeu referencia de St. Agustí a la introducció.
Bofill, J.: Valeur ontologique du sentiment. O. F., 69-75.
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En concloem, doncs, que les apropiacions en la creació re-
fiecteixen la llibertat total de l'acte creador, que no és com-
patible amb dualismes mítics o gnóstics. ¿És que potser
faríem massa violéncia d'aproximar el dualisme gnóstic al
dualisme mític del qual sorgeix, per elaboració filosófica, la
materia eterna aristotélica? La teoria acte-poténcia d'Aris-
tótil apareix a fi d'articular dos principis eterns: forma i
indeterminació o materia. Per contra, l'ampliació de la teo-
ría de Sant Tomás conceptualitza contra tot dualisme, de
manera preferent, la dualitat conseqüent de Pacte creador:
ser-no ser.

En Bofill desenrotlla la trinitat del vestigium: modus,
species ordo, que es troba al De bono, multiplicant els llocs
on Sant Tomás es fa seva aquesta trinitat: I, 5, art. 7; 93,
art. 6; I-II, 85, art. 4; De ver., 21, art. 6, etc. (Aquesta tri-
nitat que va ser famosa a l'Edat Mitjana, la trobem, per
exemple, a l'ltinerarium mentir de Sant Bonaventura.38)
A aquesta trinitat del vestigium, en Bofill hi concedeix la
capacitat de fonamentar les correlaciona causals. Vegeu
la nota «Alguns suggeriments a propósit de la correlació
"materia-forma"». 39 En «Concepte i métode de la metafísi-
ca» en Bofill escriu: «Fonamenta (aquesta trilogia) a parte
rei el carácter analógic de l'ens.» 4° L'atenció, peró, d'en
Bofill es va especialitzar en les dues trinitats de la imago,
que trobem en els Ilibres IX i X del De Trinitate: mens-
notitia-amor i, sobretot, memoria-intellectus-voluntas. En
Bofill les articula totes dues i dóna preferéncia, tal com
Sant Tomás, a la segona sobre la primera. Sense exagerar,
tota l'especulació d'en Bofill no fa altra cosa que desenrot-
llar les implicacions d'aquestes trilogies. Aixó es fa mani-

St. Bonaventura: Obres completes. BAC.
Art. cit. a O. F.

40. Bofill, J.: Concepto y método de la metafísica. O. F., 25-69.
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fest, de manera especial, en la «Duplex cognitio», és a dir,
al seu comentara a De V eritate, 10, art. 8 i excursos als arti-
eles 9 i 12, amb qué es dóna pas a la seva «Metafísica del
sentimiento». Encara és menys coneguda la «Duplex voli-
tio», que en Bofill afegeix, completant així el seu estudi
major, a «Ontologia i Ilibertat» 41 i a «Il modo propio
dell'inclinazione volitiva» 42 —de tot aixó, en parlo en la
meya exposició. No podem dubtar, per tant, del paper cen-
tral de l'ontologia augustiniana en l'obra d'en Bofill. La ma-
teixa tesi doctoral, La escala de los seres, en correlacionar
intelligéncia i voluntat, no és sinó un capítol desenvolupat
de la trilogia: memoria-intellectus-voluntas. En una paraula,
en Bofill repensa la seva lectura del tomisme a partir d'a-
quest angle focal.

I, tanmateix, no va desenrotllar de manera sistemática
aquesta ontologia. Tan sois al final de la seva vida (1964),
en «D'una teoria de l'acte a una teoria de la relació inter-
personal», text a qué m'he referit tantes vegades, en Bofill
presenta una panorámica ambiciosa de la seva obra, que,
tot i el seu carácter ellíptic, no dubto de qualificar de genial.
En la proposició 15, quan esperem que, finalment, tractar't
el tema, l'autor el defuig una vegada més. No és possible,
com és obvi, desenrotllar aquesta fonamentació; peró afor-
tunadament afegeix: «Limitem-nos a dir que la mostració
d'aquesta estructura parteix de la constitució substantivo-
relacional de l'ens (i ho subratlla). Sant Agustí ja havia de-
dicat a aquest tema una gran atenció dins De Trinitate, fent
notar que aquest desplegament de l'ens en substáncia relació
no neix, com a tal, de potencialitat o accidentalitat 	 encara
que en el camp de la nostra experiéncia, on s'originen els

Bofill, J.: Ontología y libertad, O. F., pp. 99-105.
Bofill, J.: Il modo propio dell'inclinazione volitiva. O. F.

pp. 167-71.
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nostres conceptes, está intrínsecament vinculada amb elis—;
ans, transcendeix, com a tal, tota categoría, tot mode finit
possible de realització.» En Bofill, en una nota, diu, a con-
tinuació : «Entorn del tema fonamental de substáncia-rela-
ció, el millor estudi continua essent, probablement, el clássic
de L. Billot», i fa referencia a l'art. 2 de la qüestió 28 de
la Prima: «Utrum relatio in Deo sit idem quod sua essen-
tia.» En Bofill continua —ho considero molt important—:
«Aquest punt de vista és solidari de l'afirmació d'una plu-
ralitat com a perfecció "pura", que és característica essen-
cial de la teologia trinitária»; peró —encara més important,
si pot ser— que no deixa de revelar-se en indicis en l'acti-
vitat intencional, especialment quan el seu terme dóna raó
de persona: la distinció interpersonal, en efecte, es nota més
quan les persones són «una sola cosa»; i, en una nota, en
Bofill remet al llibre contemporani de P. Laín Entralgo,
Teoría y realidad del otro, que tots recordem. En Bofill con-
tinua articulant les trinitats del vestigi i la imago en el que
ell anomena ontologia general, contraposada a una onto-
logia fonamental exclusiva de la trinitat imago. Remet, en
una nota, al De Trinitate, al De bono, al llibre del P. Gardeil
com també als seus propis articles sobre aquest tema. Refle-
xionem entorn del fet que el títol de la nota és: «D'una
teoria de l'acte a una teoria de la relació interpersonal.»
No cree violentar la intenció de l'autor si interpreto el títol
d'aquesta manera: es parteix de la «dualitat» aristotélica
acte-poténcia, es respecta l'ampliació tomista de la teoria,
esse-essentia, i a l'esse, en Bofill, hi dóna la fesomia de
relació interpersonal.

Per quina raó en Bofill defuig tractar la fonamentació?
No he pogut objectivar la meya hipótesi interpretativa, i és
per aixó que la proposo tota sola. Vegem-ne les diferents
etapes: A) En primer lloc el fet: en Bofill evita el tracta-
ment del que considera «fonamentació», és a dir, la seva
especulació sobre la imago i vestigium —tota la seva obra
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filosófica-- es fonamenta sobre una base que és defugida,
encara que, tal com hem vist, sortosament en dóna pistes
i indicacions. Podem preguntar-nos: en Sant Tomás, ¿es
troba plenament explicada, aquesta ontologia augustiniana?
.1 o m'inclinaria per una resposta negativa, tot dient: en
Sant Tomás aquesta ontologia, que ja va ser formulada de
manera deficient per Sant Agustí (vegeu en Bofill en la
nota 37 de la proposició 16), és «recollida» com de passada.
En Bofill afirma que en Sant Agustí mateix aquesta onto-
logia sofreix «endarreriment d'expressió —platonitzant o
essencialista— per respecte a la intenció». B) Recordem,
a fi d'aconseguir el máxim de dados possible, el resultat
de l'exploració augustiniana que en Bofill obté de Sant
Tomas. Cree poder-ho resumir tot i les inevitables repeti-
cions. En l'ordre del coneixement i en l'ordre de la volun-
tat, l'análisi normal hi veu tan sols incomplecions del cog-
noscent o de qui vol pel que fa al que s'ha entes o s'ha
volgut. En Bofill, per contra, aprofitant la trinitat de la
imago —memoria-intellectus-voluntas— veu el que s'ha co-
negut en el cognoscent i el que s'ha volgut en el que vol.
És a dir, conéixer i voler ja no són «pures accidentalitats»
de l'anima, ja que «principalment» hi existeix quelcom del
«terme». Per dir-ho amb altres paraules: l'esse «ad» «ter-
minatiu» está, parcialment, en l'esse «in» «principal». Po-
sat que, segons en Bofill, en el coneixement augustiniá de
]'ánima, corregit aristotélicament de possible ontologisme
per Sant Tomás, fonamentem l'accés metafísic i n'aconse-
guim una certa i fosca experiéncia, ja pot advertir-se la im-
portancia de l'influx augustiniá. Peró per veure-ho més cla-
rament, cal que ens fixem en el que suposa la relativa imma-
néncia de l'«esse ad» en l'«esse in». Breument, vol dir una
certa experiencia d'«autoconsciéncia»; i, en ella —tot i me-
diatitzada per les condicions exteriors i interiors de la seva
actualització—, una fosca participació de les operacions, de
la causació de l'autoconsciéncia divina en nosaltres. És així,
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per tant, que es relativitza en aquesta manera de veure les
coses l'accidentalitat de l'«esse ad» en l'«esse in» i de ma-
nera correlativa l'esquema aristotélic substancia-accidenta.
Per aquesta raó, em penso, en Bofill parla de desplegament
de l'ens en substancia-relació. ¿Per qué parla l'autor de
participació en «perfeccions pures»? Resposta: la criatura,
com a criatura, és potencial «ex indigentia»; en la mesura
que frueix participadament, en canvi, d'«autoconsciéncia»
—amb tot el que aixó suposa—, la criatura és actualitat
«ex plenitud ine». Vegem-ho per contrast. En la filosofia
grega, multiplicar-se o moure's vol dir una imperfecció es-
tructural, i llavors es tria un terme privilegiat: repós, u.
En la metafísica cristiana —trinitat, creació—, els temes de
la filosofia grega sofreixen una conversió radical. Multipli-
car-se o moure's pot implicar perfecció pura o absoluta,
per exemple, pluralitat de les Persones Divines o Déu comu-
nicant-se «ad extra», creant per pura generositat, etc. (Ve-
gcu H. Heimsoeth, Los seis grandes temas de la metafísica
occidental.")

Será aquesta invcrsió en l'ordre cognoscitiu el punt de
partida de l'ontologia fonamental, del verbum mentis, he-
réncia combinada de mens-noticia-amor i memoria-intellec-
tus-voluntas. En Bofill accentua l'autoconsciéncia en el seu
moment óntic presencial i lliure, peró no n'oblida el mo-
ment expressiu o locutiu. Autoconsciencia i autoexpressió
són una mateixa cosa, o encara millor, dues fases d'un ma-
teix procés si es té en compte la condició finita i material
del nostre concixement. Es pot comprendre, també, per qué
en Bofill parla d'una implicació circular de la intelligén-
cia en la voluntat donant per suposada l'autoconsciéncia,

43. Heimsoeth, H.: Los seis grandes temas de la metafísica
occidental. Revista de Occidente.

Historia de la metafísica moderna. Rev. de Occidente.
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etcétera. La fecunditat de tals perspectives en la revitalitza-
ció de les categories de l'Escola és insospitada.

En el seu article «Valeur ontologique du sentiment»,
en Bofill resumeix —cal atenir-se a les seves mateixes pa-
raules— el que acabo d'exposar donant-nos-ho a través
d'uns pressupósits esglaonats: a, «Tout phénoméne psy-
chique est enraciné dans un sujet ontique, qui se manifeste
et s'épanche en lui et par lui...»; b, «Tout phénoméne psy-
chique est intentionel...», c, «Tout phénoméne psychique
s'ordonne, de soi, á assurer l'union reelle du sujet avec un
étre dans la communité d'un acte, sous une certaine raison
objectivc», i d, «La structure de notre subjectivité corres-
pond á la structure de l'étre». " Si aixó és així, ja podem
correlacionar la idcntitat de la imatge: memoria-intellectus-
voluntas amb la trinitat del vestigi: modus-species-ordo.
L'ontologia, segons en Bofill, es redueix a correlacionar
aquests dos ordres.

¿Per qué, dones, cal repetir-ho, es defuig la fonamenta-
ció última? El «suspense» dels meus desenrotllaments en
preparava la resposta. En Bofill tematitza la imago i el
vestigium. El darrer pas necessari, a fi que el desenrotIla-
ment de l'ontologia trinitaria sigui complet, no pot oblidar
l'ontologia del model; és aquesta ontologia del model el que
en Bofill defuig. On es troba, l'ontologia del model? La
meya arriscada interpretació hi respon: en el llibre V del
De Trinitate de Sant Agustí, que en Bofill, per pudor teoló-
gic 	 no hi trobo altra explicació—, ajorna contínuament.
La prova de la meya hipótesi és relativament senzilla. Totes
les característiques que en Bofill examina en la imago, re-
creant-se preferentment en les dues trilogies —mens-notitia-
amor o memoria-species-ordo—, imiten —imago o vestigium
són, en últim terme, mots referencials— l'exploració admi-

44. Art. cit.
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rable de Déu Tri i U del llibre V. El dinamisme d'aquesta
obra prodigiosa, De Trinitate, que no es pot separar de les
Confessions o de La Ciutat de Déu, és justament el vaivé
constant entre model i imatge. ¿Quin valor tenen els lli-
bres VIII, IX i X si els separem de la dinámica del De Tri-
nitate? Evidentment aixó ho sabia i ho havia assaborit «de
manera interior», en Bofill. En l'estructura completa del
De Trinitate, les imatges s'agiten perque s'esforcen, circu-
larment, per comprendre la dada que la fe aporta desbor-
dant tota comprensió; hi tremolen les imatges —com en les
Conf essions— perque Sant Agustí coneix els «oblits» de la
creació, de l'home i de la história. Jo no puc assajar una
explicació, ni que sigui superficial, d'aquest text immens.

I en Sant Tomás?
Recollint el suggeriment de la nota d'en Bofill ja citada,

fem cap a la Prima, q. 28, art. 2 (i a altres Ilocs parallels,
per exemple, De Potentia, 8, art. 2, etc.), «Utrum relatio
in Deo sit idem quod sua essentia». Sant Tomás, en les
objeccions, fa referencia al llibre V i al llibre VII De Tri-
nitate. Tal com ell acostuma, hi dóna tan sois rigor con-
ceptual. Ell considera imprópia la distinció real esséncia-
relació de Sant Agustí i, més fornit de terminologia aristoté-
lica, distingeix: «formalissime loquendo», el que correspon
a la relació com a pur «esse ad»; exclou l'esséncia divina
de tota inclusió predicamental, sigui substancial o accidental.
En Déu, perfecta immanéncia i perfecta transcendencia, l'al-
teritat de les «processions» relatives es distingeix tot just
amb distinció de raó «cum fundamento in re» de l'esséncia.
Sant Tomás manté, d'altra banda, el realisme de la relació.

Enumerem, una vegada més, molt breument, les conse-
qüencies d'aquesta ontologia, que, en la me ya hipótesi, en
Bofill feia servir sense tematitzar.

L'ontologia de l'acte de Sant Tomás fon els dos here-
tatges, I'augustiniá i I'aristotélic. De la fusió, peró, se'n se-
gueix una creació especulativa original. Sant Agustí, corregit
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d'essencialisme platónic i d'un esquema en «aparenta super-
ficial», psicológic, aconsegueix una ontologia. La metafísica
d'Aristótil —pensada segons un model «ad modum natu-
rae»— és incorporada, per desclosa interna, en un ordre
«ad modum artis». En aquest món especulatiu, s'havia de
conservar, de manera inevitable, el profund «mentalisme»
augustiniá. Com ? Veient-lo com a reflexió perfecta i circular.
«Reddire ad essentiam suam nihil aliud est quam res sub-
sistere in se ipsa», q. 14, art. 2. L'autoconsciéncia —podríem
multiplicar-ne les citacions 	  és un acte generós, i en tenim
signes; la podem caracteritzar, tanmateix, sois per negació,
car nosaltres no coneixem autoconsancies perfectes. La
dada de la fe i el revelable «fides quarens intellectus», ve
en ajuda nostra. La revelació trinitaria segons el De Tri-
nitate ens manifesta progressivament la seva antinómia
—1, I— en les teofanies de l'Escriptura 	 1, II i III—, i en
la missió del Fill, en la seva encarnació —1, IV. Nosaltres
busquem en humilitat —1, V— aquesta antinómia 	 1, VI i
VII— i aquest cercar es va convertint, admirable sorpresa,
en el nostre propi sondeig i autosondeig, imago —1, VIII,
IX i X—; en inferiors vestigis —1, XI i XII— en el pa-
tetisme d'una «conversio» de les nostres extroversions
—1, XIII, XIV i XV. Doncs, podem concloure: l'ontologia
trinitaria obliga a revisar les nostres categories «relatives»
i «substancials» veient l'ordre predicamental fressat de rela-
cions transcendentals i actas essendi. Vegeu, amb aquesta
intenció, el notable estudi del professor P. Peñalver, La
relación trascendental," al qual ens permetem de fer alguna
matisació. La relación trascendental, si no m'equivoco, no
es fa palesa solament en correlacions estructurals com acte-
poténcia o esse-essentia, en relacions transcendentals «non

45. Peñalver, P.: La noción escolástica de relación trascenden-
tal. Anuario filosófico universitario de Navarra, 1970.
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mutuae», ser participat, ans compren la pertinenla trans-
cendental de la «veritas lógica» en la «veritas ontológica»

simultániament, de l'«autoconsciéncia participada», imago,
en l'autoconsciéncia originária en la seva vida interna o
trinitat i en el seu vessament «ad extra», creació. Per tant,
el coneixement humá no sois és irnplicable —per dimensió
criatural— en l'ordre de la relació transcendental, com ho
és tot el participat món creat —aixó no sembla acceptar-
ho el professor Peñalver—, sinó fins i tot en l'ordre princi-
patiu i terminatiu de la vida trinitaria. És així com s'expiica
tot l'abast de la qüestió 27 de la Prima, «Quicumque intelli-
git ex hoc ipso quod intelligit...», enaltit pel seu comenta-
rista Joan de Sant Tomás. Tot el que s'ha exposat sobre la
relació transcendental i principial del coneixement no ex-
clou, evidentment, oblidar un aspecte correlatiu. El nostre
coneixement i el nostre voler tumbé són relacions predi-
camentais tenint en compte la nostra condició finita i ma-
terial; la relació predicamental, en ell, es fonamenta en
acció-passió tal com encertadament va veure Aristótil. Ara
bé, tant la relació predicamental com la clausura de la
substancia aristotélica en totes les seves dimensions són
repensades per Sant Tomás des d'una perspectiva superior.
Sense cap por podem acceptar aquí ben tranquiHament la
repetida observació de J. Marechal " per respecte al «men-
talisme» augustiniá contraposat a l'«animisme» aristotélic.
—És el nervi de la qüestió—. Aquest mentalisme, peró, és
l'actus essendi que tota la tradició del tomisme está d'acord
a proclamar que és la gran troballa especulativa de Sant
Tomás.

46. Marechal, J.: Citat a E. S.
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APARTAT II
ONTOLOGIA DE LA IMAGO

(ARRELAMENT I MANIFESTACIó ONTOLÓGICS
DE L'ORDRE ENTITATIU INTENCIONAL

EN L'ORDRE ENTITATIU FíSIC)

El termo imatge és indissociable del terme model, i la
relació que hi ha entre tots dos és una relació de causa a
efecte. —L'exemplarisme platónic, corregit en Sant Tomás,
peró no suprimit per la teoría causal d'Aristótil, ha estat
especialment atent a aquesta dimensió essencial de la cau-
sació—. En la versió augustiniano-tomista, la imatge reflec-
teix la poténcia divina, «existentia Dei in rebus» (Prima,
q. 8, art. 1). Reflecteix la seva poténcia en la transparéncia
de la criatura espiritual, imago. Déu és transparéncia per-
fecta en diáleg interior interpersonal (Trinitat) i en Iliure
extroversió (creació) fundant l'«ordo universi». D'aquesta
constitució és imatge conscient la criatura espiritual angé-
lica i humana. L'«ordo» interpersonal de la «jerarquia ce-
lestial», l'«ordo» interpersonal, també, de la «jerarquia
eclesial» (la referéncia a Dionís és inevitable en la Summa
theologica), satisfan la plenitud d'imago (qüestions 45 i 93
de la Prima). La «res naturalis inter duos intellectus cons-
tituta» (De veritate, q. 1, art. 2) participa tan sois de la
«una», vestigium, i entra en la redditio, epistrophé, per
la mediació de les operacions espirituals del conéixer i l'es-
timar. Per mitjá d'un tal retorn —profund contingut de la
Prima primae i Secunda secundae—, l'univers tot sencer,
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relació transcendental al creador, reprodueix directament
o indirecta el model creador. Els tractats De potentia i De
veritate mantenen de manera especulativa l'esforÇ astorador
de la metafísica tomista «transformant» la terminología
d'Aristótil. Ara bé, la reproducció objectiva d'aquest ordre
teológic, «principial» i «terminatiu», té vigor tan sois si
contínuament és mantinguda per una reproducció subjec-
tiva, condició previa de tota reproducció objectiva. Quan en
Bofill insisteix en la recuperació de l'«ens ut participium»
en l'«ens ut nomen», no es refereix pas principalment a
una recuperació objectiva —sois cal veure la seva discussió
amb en Maritain i en Gilson sobre la funció predicativa deis
judicis lógics	 sinó a una participació intensiva, germina-
dora d'un logos ulterior objectivador. Collocant-nos tan sois
en el nivell pre-objectiu, troba sentit la diferencia assenya-
lada en els textos, entre imago i vestigium. En el «vestigi»
es projecta la petjada fugissera de Déu (l'esbarzer encés, el
vent impetuós). A la «imatge», Déu parla a l'home, Déu
«parla» a Abraham, i Abraham obeeix i «imita». Sense
l'esbalaiment d'aquest «parla» i «obeeix», es perd en buit
nocional tot	 especulatiu de la metafísica cristiana.
Cal notar que també es perd la forÇa objectiva del sistema
mateix: la justesa del respondre especulatiu a una experién-
cia preexistent. Cadascuna de les peces del sistema, les cate-
gories (la dinámica causal, per exemple), es «reifiquen».
L'eficiéncia, la finalitat i l'exemplaritat recullen de manera
imperfecta llavors la «influentia essendi», de la qual depén
l'entramat consistent de relacions transcendentals en el qual
aquesta experiencia es fa objectiva. «La filosofia és aquesta
mateixa reflexió que aspira a ser adequada. Com que tan
sols com a aspiració pot donar-se una "adaequatio", la filo-
sofia es realitza sois com a "repetició" i "história".» 2 Maí

Bofill, J.: M. S. II a O. F.
Bofill, J.: O. F.
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no será, dones, inútil repetir la história —la história bíblica,
ja que és a aquesta que en Bofill fa referéncia— englobant,
d'altra banda, en ella la história social i personal, recor-
dant-la i apropiant-se-la. Les irreductibilitats entre el cos-
mos grec i la história bíblica es fan manifestes, i així de
manera participada, en algun grau, si més no, comprenem
la seva traducció objectiva.

Agafo a l'atzar el cap. 22 del Génesi. Jahvé parla a
Abraham: «Dóna'm el teu fill, Isaac», i Abraham l'obeeix.
Van caminar junts i en silenci fins a arribar al lloc de l'ofre-
na. Un estudi merament formal del relat, tal com el fa
Auerbach en el seu llibre Mimesi, copsa fácilment una
situació literaria no reconeguda a Grecia. En el fragment
del Génesi no hi ha paisatge ni tan sois localització tem-
poral. Auerbach contraposa el relat bíblic a un relat parallel
d'Homer: Odisseu, en arribar a Itaca, és reconegut pel
porquerol Eumcu. El relat de l'Odissea manca d'interioritat
(ellipsi d'espai i temps), ja que espai i temps són dibuixats
de manera consistent. Referint-nos, per contra, al passatge
del Génesi, Auerbach parla genialment d'«urgencia moral»
a propósit del temps. Tant l'espai com el temps bíblics són
espai i temps d'obediéncia. EIs personatges no aconseguei-
xen descripció; tan sols escolten. És Jahvé qui «parla», peró
no sabem des d'on parla, etc.

Afegim un nou exemple bellament comentat per E. Pe-
terson sota el títol «Riure de Sara» en els seus Tractats
teológics. 4 Es tracta de Génesi, 18, 9-15. Peterson —ho
resumeixo— diu: «La naturalesa de la dona es manifesta
sempre en la proximitat de Déu.» Peterson oposa a la
figura de Sara el «fiat» de Maria: «¿Quina mena de cos

Auberbach: Mimesis (trad. espanyola a FCE).
Peterson, E.: Escritos teológicos (trad. espanyola a Ed. Cris-

tiandad).
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és, que no deixa sentir a Sara, ni tan sois escoltar, la paraula
de Déu? És el cos de la dona que ha estat "coneguda" per
l'home; el cos de la dona que ha esdevingut "coneixedora"
d'ella mateixa i "coneixedora" de l'home com a pertanyent
a un altre sexe. No és el cos de la Mare de Déu, que va dir:
"Heus ací l'esclava del Senyor, que es faci en mi segons la
teva paraula" (1c, 1, 38).» Peterson prossegueix: «Quan
Sara era darrere la porta i escoltava, no es va acontentar
amb un simple somriure. Ella recordava el procés sexual

recordant-lo, havia de riure amb més intensitat. Car el
record d'una dona vella encara és d'haver conegut l'amor
de l'home.» Deixo aquí aquest inspirat comentara. El riu-
re de Sara tradueix el coneixement de la causalitat «física»,
tancada per l'excessiu coneixement del cicle, a la causalitat
moral —história. «Quod enim fit per motum vel mutatio-
nem, fit ex aliquo praeexistenti: quod enim contingit in
productionibus particularibus aliquorum entium; non autem
potest hoc contingere in productione totius esse a causa uni-
versali omnium entium, quae est Deus. Unde Deus creando
producit res sine motu. Subtracto autem motu ab actione
et passione, nihil remanet nisi relatio. Unde relinquitur quod
creatio in creatura non sit nisi relatio quaedam ad creatorem
et ad principium sui esse» (I, q. 45, art. 3). L'encalmada de
la clara i pausada exposició deis assumptes en Sant Tomás
no ens ha de fer oblidar que la seva «objectivació» és plena
d'una experiencia histórico-contingent («també podia haver
estat altrament») i vertiginosa alhora; experiencia viscuda
en la lliure i histórica creació, conservació i providencia
de l'ésser.

1. VERITAT ONTOLÓGICA I VERITAT LÓGICA

La imago és imatge i no pas vestigium, perque participa,
imitant —vigorós accent realista de la imitatio—, del model
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creador. «In creaturis igitur rationalibus, in quibus est in-
tellectus et voluntas, invcnitur repraesentatio triniatis per
modum imaginis inquantum invenitur in eis verbum con-
ceptum et amor procedens» (I, q. 45, art. 7). En el present
capítol tracto d'aquesta repraesentatio, que pot traduir-se
per reproductio. Pel que fa a les característiques de l'ordre
intentional («verbum conceptum et amor procedens»), sur-
ten, per especificació, de l'ordre entitatiu. (Recordem la llei
general entitativa i intencional en Contra gentes, 4, 11.) La
radicació de l'ordre intencional a l'ordre entitatiu separa el
transcendental tomista del transcendental modern. Si el trans-
cendental kantiá i idealista «mesura» la realitat, en Sant
Tomás, en canvi, la imago o ordo intencional són realitats
originalment «mesurades». La seva «mesura» ontológica,
assignada per l'intellecte diví a l'acte creador, és de tal
qualitat, tanmateix, que pot reproduir la «mesura». D'aquí
ve que tota consideració de l'ordre intencional, intellectual
o volitiu, s'hagi de collocar en una situació intermedia:
«mesura-mesurat-mesura». D'una banda, l'intellecte i la vo-
luntat, la mens, tenen una «mesura» o grau de realitat rebut
en una «forma específica». Aquesta dimensió estructural o
entitativa de l'ordre intencional no li concedeix privilegi
especial pel que fa a tot l'ordre creat finit; la ment no és,
de cap manera, productiva, ni formalment ni materialment.
I, no obstant aixó, sí que podem parlar d'una re-producció
de la «mesura» si la seva «veritat lógica» o la seva «bondat
práctica» responen a la veritat i a la bondat ontológiques
del Creador. Aquestes s'inscriuen en la realitat creada com
a tal, car en ella resulten de l'acte creador i lliure. És per
aquesta raó originaria —doctrina deis transcendentals me-
dievals— que la realitat que el tomisme pren en considera-
ció és «veritable» i «bona» (suprimit tot dualisme mític
i gnóstic; relat de la creació al Génesi). Sant Tomás ho
formula breument i precisa en De veritate, q. 1, art. 2
(«Utrum veritas principalius in intellectu quam in rebus
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reperiatur») de la manera següent : «Ex quo patet quod res
naturales, ex quibus intellectus noster accipit, mensuram
intellectum nostrum... sunt mensuratae ab intellecto divino,
in quo sunt omnia creata, sicut omnia artificiata in intellectu
artificis.» Sant Tomás distingeix molt pulcrament tres ordres
que es corresponen entre si: «Sic ergo intellectus divinus
est mensurans non mensuratus; res autem naturalis, men-
surans et mensurata; sed intellectus noster est mensuratus,
non mensurans quidem res naturales sed artificiales tantum»
(heretatge de la distinció aristotélica entre physis, praxis i
poiesis que Sant Tomás, amb retocs substancials, manté).
L'autor continua l'análisi situant la res naturalis entre dues
intencionalitats, que jerarquitza degudament. La res natu-
ralis té una preordenació a ser entesa per l'esperit humá
—cal recordar com Adam nomena les coses en el relat del
Génesi. Ara bé, una tal preordenació és motivada per una
inteHecció prévia, la resultant de la qual és el vestigium.
La primera intellecció, «veritas ontológica» (model), regula
així la segona, «veritas lógica» (imago). En conseqüéncia,
podem, juntament amb el P. Marechal, parlar d'un men-
talisme inherent a la «metafísica de l'Éxode». J. Zubiri, en
el seu refús deis transcendentals medievals (Sobre la esen-
cia), no sembla adonar-se d'aquestes profundes raons, tot
i la saba cristiana de la seva reflexió. 6 És molt clara la
tessitura de Sant Tomás en establir les jerarquies del trans-
cendental verum, i quelcom análeg pot afirmar-se del
transcendental bonum, immergit en idéntica situació espiri-
tual: «Res ergo naturalis inter duos intellectus constituta,

La problemática sobre la visió de la filosofia a Plató i Aris-
tótil, dins A. Mansion, Introduction a la Misique aristotelicienne,
Louvain, 1947; Gilson, op. cit., tracia de la qüestió en St. Tomás.

Zubiri, J.: Sobre la esencia. Estudios y publicaciones, 1960.
Crítica de Jesús Arellano en la Idea del orden transcendental.

Documentación Crítica Iberoamericana, 1964.
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secundum adaequationem ad intellectum divinum dicitur
vera, inquantum implet hoc ad quod est ordinata per intel-
lectum divinum, ut patet per Anselmum in lib. de verit. et
Augustinum in lib. de vera religione, et per Avicennam in
definitione inducta, scilicet veritas cujusque rei est.» Notem
el suport tradicional judeocristiá de la doctrina: «Secundum
autem adaequationem ad intellectum humanum dicitur res
vera, in quantum nata est de se formare veram aestimatio-
nem.» Aquesta afirmació tan vigorosa, «nata est de se for-
mare veram aestimationem», sembla refermar la vocació
epiPánica del que és real i que podria completar-se amb la
tercera afirmació de la veritat, que Sant Tomás ens ofereix
en l'article anterior de la mateixa qüestió, «Quid sit veri-
tas». La tercera definició de veritat, que prové de Sant
Hilari, defineix «secundum effectum consequentem» de les
dues definicions antcriors i s'expressa magníficament d'a-
questa manera: «Verum est manifestativum et declarativum
esse.» Sant Tomás, a més, subordina la manifestació del
vestigium a la veritat lógica de la imago en afegir: «Veritas
est secundum quam de inferioribus judicamus.» Tornem a
l'art. 2, objecte del nostre comentara. Sant Tomás jerarquitza
la prioritat de la «veritas ontológica» inscrita en l'«ens»
(transcendentalitat del verum), per respecte a la nostra «ve-
ritas lógica». «Prima autem ratio veritatis per prius inest
rei quam secunda, quia prior est comparatio ad intellectum
divinum quam humanum; unde etiam si intellectus humanus
non esset, adhuc res dicerentur verae in ordine ad intellec-
tum.» I acaba amb una hipótesi que considera impossible,
car suposaria l'orfenesa o illegitimació de la realitat: «Sed
si uterque intellectus, quod est impossibile, intelligitur aufer-
ri, nullo modo veritatis ratio remaneret.»

Fem notar, abans d'emprendre una altra análisi, de quina
manera el tractament realitzat subministra ja una virtual
caracterització dialogal del verum i del bonum —aquest
tema és essencial en l'obra d'en Bofill des de La escala de
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los seres fins a la «Teoria de la relació interpersonal».
La virtual caracterització obtinguda posa la seva promesa
en la frase que a en Bofill li plaia tant de considerar: «Res
naturalis inter duos intellectus constituta secundum adae-
quationem ad utrumque vera dicitur.» La frase té una mis-
teriosa lluissor d'indefinició. Apunta, en la seva direcció més
clara, a un diáleg o resposta de la veritat finita (Roano an-
gélica o humana) a la veritat infinita. Apunta al carácter
medial (vestigium) de la «res naturalis inter duos intellectus
constituta». Per acabar —dóna per suposat el complement
afegit «Veritas est secundum quam de inferioribus judica-
mus», a més de la coherencia doctrinal que pot treure's de
textos parallels—, la frase suggcreix que el diáleg vertical
entre Déu i la creació és participable tan sois en la imago,
en qué s'inaugura el diáleg personal entre Déu i l'home
(l'home Job parla amb Déu), i aquest diáleg s'allarga en
una horitzontal interpersonalitat (la história del poble d'Is-
rael n'es un exemple excellent). La Prima primae i la Se-
cunda secundae, negligides sovint en el realisme metafísic
del bonum, desenvolupen la terminació interpersonal de
virtuts socials com ara la «justicia» i l'«amistat». Sant
Tomás pren model de l'Ética a Nicómac, radicalment «con-
vertida» la seva intenció (Aubenque ha accentuat darrera-
ment les irreductibilitats entre les dues étiques en La pro-
dence chez Aristote 8). En J. Bofill, com també no fa gaire
J. Pieper, 9 va ser molt sensible a l'abast metafísic de les
virtuts en el tomisme. Vegeu, de manera particular, La es-
cala de los seres i la seva discussió amb els dos importants

Alonso, J.: Jacob lucha con Elohim. Univ. Ponti. Comi-
llas, 1964.

Aubenque, P.: La prudence chez Aristote. PUF, 1963.
9. Piepper, J.: La Prudencia. B. P. A., Rialp. Sobre la espe-

ranza, Patmos. La Fe, Patmos.
La Fe. Patmos.
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escrits del P. Rousselot, L'intellectualisme 10 i Pour l'histoire
du probléme de l'amour au Moyen Age. 11

El mentalisme (o, potser, ideal-realisme?) presentat en
De Veritate, q. 1, art. 2 encara pot reforÇar-se atenent al
quadre panorámic deis transcendentals que en presenta el
primer article de la mateixa quaestio «quid sit veritas». En
l'originació «quoad nos» de l'«ens», el «primum cognitum»,
es dóna de manera inevitable un cercle que em penso que
consuma el mentalisme a qué s'ha fet referéncia. El realisme
de l'«ens» («ens sumitur ab actu essendi») —«quoad nos»,
«primum cognitum», «in se», Déu com a intellectualitat i
intelligibilitat perfectes— comporta com a modes connota-
tius seus el verum i el bonum. S'ha d'interpretar rens amb
tota la seva extensió, enllá de tota especificació o graus que
li són interiors; cauen, per tant, sota el seu concepte tant
l'ordre entitatiu com l'ordre intencional. Sant Tomás estudia
l'«ens in quantum ens» i les seves connotacions o trans-
cendentals («non quasi extraneae naturae») —1'«ens» no és
un génere, i aixó és el que denuncien les «connotacions»
o transcendentals. Sant Tomás ordena les connotacions se-
guint una doble direcció: la primera, segons «modus expres-
sus» (graus entitatius que li són interiors); la segona, segons
«modus generaliter consequens omne ens». En la segona
direcció s'obre una subdivisió: a, alló que se segueix de
l'ens en si mateix i no ho expressa directament, és a saber,
la seva afirmació o negació —els transcendentals res, unum,
aliquid—, i b, el que se'n segueix en respectivitat o relació,
«secundum ordinem unius ad alterum» —transcendentals
verum i bonum. Hi ha lloc per a altres reflexions sobre
el text.

Rousselot, P.: L'Intellectualisme de Si. Thomas. París.
Rousselot, P.: Pour l'histoire du probléme de l'amour au

Moyen Age. Ed. Munster, 1907.
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Alló que es troba sota l'ens com a pertinenc,a seva,
primera direcció de la deducció, són tots els graus entita-
tius; en la pertinenÇa de l'ens hi ha lloc per a l'ordre inten-
cional, car es tracta d'una especificació entitativa seva, com
ho és l'ordre natural.

Si fem atenció a la segona direcció de la deducció
en la seva primera subdivisió (alló que s'afirma o es nega
de manera conseqüent de l'ens com a ens), no hem de variar
el que s'ha dit sobre la pertinenca de l'ordre intencional en
rens. És just, per tant, parlar de manera indiferenciada de
res natural i de res intencional; de manera simétrica, es pot
parlar d'unum i d'aliquid natural o intencional. Podem, tam-
bé, argumentar en el sentit que els transcendentals esmen-
tats (res, unum, aliquid) es realitzen analógicament, és a dir,
de manera jerárquica si els apliquem a l'ordre natural o a
l'ordre intencional. Una caracterització positiva, tanmateix,
de l'elevació entitativa de l'ordre intencional per sobre de
l'ordre natural aconsegueix arribar a una més rica possessió
deis tres transcendentals que ara considerem. L'entitat inten-
cional aconsegueix un grau superior de res (esséncia), un
grau superior d'unum (intimitat) i un grau superior d'ali-
quid (alteritat).

Referim la dualitat natural-intencional a la scgona
serie deis transcendentals conseqüents: aquells en els quals
es contempla una relació («secundum ordinem unius ad
alterum»). L'obertura de rens, la seva estructural «genero-
sitat» —en l'ordre finit la generositat conviu amb la «in-
digéncia»— és assumible pels transcendentals verum i bo-
num, naturalment i intencional.

Donant per admesa la convertibilitat deis transcen-
dentals amb rens i deis transcendentals entre si —la con-
vertibilitat és un atribut intrínsec de l'ordre transcenden-
tal—, hem d'extremar la precaució. A. Per una banda, l'ens
és convertible amb els transcendentals verttm-bonum; acon-
seguim la intrínseca intencionalitat de l'ens. I en el text
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llegim un aclariment sobre el «secundum quod consequitur
ununquodque ens in ordine ad aliud»; l'aclariment és el
següent i ens l'havíem passat per alt: «Et hoc quidem non
potest ens nisi accipiatur aliquid quod natura sit convenire
aum omne ente. Hoc autem est anima quae quodammodo
est omnia... in anima autem est vis cognitiva et appetitiva.»
Resolem, en conseqüencia, unes misterioses afinitats entre
l'ens, els transcendentals verum-bonum i l'ánima; és a dir,
tot el que fa referencia a la intencionalitat o relació (respec-
tivitat). B. Hem de respectar, peró, la doble subdivisió que
estableix la deducció, car, altrament, cauríem en un exclu-
sivisme de la relació. La primera subdivisió eludeix aquest
risc, ja que fa atenció al pol substant de rens, en afirmació
(res) o en negació (unum i aliquid). Finalment, servats els
dos extrems de la regona direcció deductiva 	 la primera,
és a dir, les pertinentes interiors de rens, també hi ha de
ser present--, tampoc podem aillar-los l'un de l'altre, car,
al revés, la convertibilitat de tots els transcendentals amb
rens i entre si restaria en perill. En suma —deixem-ho
aquí—, la deducció tomista deis transcendentals pretén sal-
vaguardar la principalitat i la terminació de rens; en altres
paraules: l'arc no exclusiu entre substancia i relació. Hem
evidenciat afinitats entre l'ánima, l'ens i l'ordre transcenden-
tal; en alguna cosa s'ha aclarit el mentalisme circular de la
deducció tomista, punt de partida de la nostra análisi.

II. RADICACIó I OBERTURA DE L'ORDRE
INTENCIONAL PER RESPECTE

A L'ORDRE NATURAL

En tot el que precedeix hem estudiat la imago com a
reproducció i com a ánima.

1. La imago reprodueix, imitant, un model artístic;
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reprodueix la creació i la providéncia de Déu; aixó implica
prendre nota de l'emanació i retorn deis ens. Essent aquest
procés exitus i redditus, sorgeix una reflexio («veritat i bon-
dat ontológiques») entitativa i operativa —Prima primae,
Secunda secundae. La imago participa en aquesta reflexió,
tot i que no la inaugura. La manera com s'ha d'entendre
concretament aquesta reflexió originária i participada (onto-
logia trinitaria), s'anirá aclarint a poc a poc, a mesura que
se'n nuaran les dimensions entitativa i intencional.

2. Els atributs transcendentals verum-bonum són «con-
veniéncies» de ¡'ánima i es «converteixen», d'altra banda,
en l'«ens ut participium», talment els altres atributs. Encara
més: els atributs transcendentals, en l'ordre de l'Ésser Im-
participat, es converteixen en identitat substáncia-relació.
L'ánima, en tant que imago, hi comparteix parcialment, en-
tenent i estimant, aquesta «perfecció pura» entitativa que
la revelació entreobre en el misteri trinitari —cercle suprem
de «fides quaerens intellectum» i «intcllectus quaerens
fidem». Si aixó és així, ¡'ánima (la imago), participant amb
les limitacions de la reflexió, també participa de les seves
«perfeccions pures», de la seva generosa comunicació i de
la seva transparencia.

La imago, peró —la ciencia empírica i l'experiencia quo-
tidiana ho certifiquen—, també és una cosa entre les coses,
per bé que sigui un ens especial. L'ontologia ratifica aquesta
informació de les ciéncies i de l'experiencia, ja que registra
l'ésser intencional en l'ordre entitatiu físic. Aristótil i també
Sant Tomás, tot i que amb retocs substancials, no van dubtar
d'incloure l'ens psíquic en l'ens físic, en la physis.

¿Com vincular aquesta aparent irreductibilitat de l'áni-
ma, que és ens físic o psíquic i ens intencional alhora? Dues
qüestions del De Veritate, més panorámica l'una (q. 2, «De
scientia Dei», art. 2, «Utrum Deus cognoscat vel sciat se
ipsum»), més sectorial, en aparenta, l'altra (q. 22 «De appe-
titu boni et voluntate», art. 10 i ss., «Utrum voluntas et
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intellectus sint eadem potentia»), sostindran de manera com-
plementaria la nostra recerca.

Tot seguit faré l'análisi de les dues qüestions del De
Veritate, des d'un pressupósit al qual es refereix Sant To-
más constantment en la seva obra. «Cada part és en el seu
ésser l'ésser mateix del tot.» Cap traducció no pot sinó debi-
litar l'admirable precisió del text llatí: «Unumquodque quod
secundum naturam hoc ipsum quod est, alterius est.» L'uni-
vers ve de Déu «ad modum artis», i no pas «ad modum
naturae». Aquesta afirmació, que trenca l'ordenament aris-
totélic, introdueix novament, des d'una altra perspectiva,
l'ordre relacional transcendental. La unitat de cada part de
l'univers viu a l'interior d'un quadre jerárquic d'especifica-
cions; així cada part está multiplicada i distingida respecte
a les altres. Ara bé, la unitat de la part no és identificable
com a unitat numérica («multitudo») i ni tan sois resta
closa de manera total en una especificació «ad modum na-
turae». La unitat de la part, participant en la seva multi-
plicitat de l'unum transcendental i transcendent a l'ordre
que origina, dóna raó també de bonum, car s'emmarca i es
refereix en un conjunt, «totus ordo universi». Així, la unitat
transcendental, unum convertible en bonum, excedeix doble-
ment la unitat específica i la seva correlativa finalitat intrín-
seca. «Singula sunt in suis naturis bona; simul autem valde
bona propter ordinem universi, qui est ultima et nobilissima
perfectio in rebus» (Contra gentes, 2, art. 45). Pel que fa
a la connexió entre la unitat i la bondat en la producció
«ad modum artis», vegeu Prima, q. 103, art. 3, i els tres
articles de la q. 47. En l'obra d'en Bofill, aquesta qüestió
está tractada dins la primera part de La escala de los seres.

L'important article 2 (De Veritate, q. 2)

«Una cosa pot ésser considerada perfecta de dues mane-
res. En primer lloc, segons el tipus que li determina la seva
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espécie. Peró aquest ésser específic és diferent de l'ésser
específic de qualsevol altra cosa existent en l'univers. Cap
cosa no té de manera total tot alló que existeix com a per-
fecte... "unde ut huic imperfectioni aliquod remedium esset";
el que és creat comporta un altre mode de perfecció, que
és precisament el coneixement; i en aquest sentit s'afirma:
l'anima humana és en certa manera totes les coses, ja que té
la capacitat de conéixer-ho tot.» Aquest text importantíssim
i aclaridor ha d'ésser elogiat. Sant Tomás liquida apressada-
ment el conflicte entre les parts. Aquest conflicte és doble.
En primer lloc, la plenitud entitativa de l'ésser concentra
els seus graus en unitats especifiques que l'experiéncia co-
muna ressegueix i l'análisi filosófica corrobora: la realitat
inorgánica, la planta, l'animal, l'home mateix. L'escala par-
ticipativa dels graus de perfecció no comporta en Sant To-
más una «ánima del món». El seu geni arquitectónic dipo-
sita els graus de l'ésser en parcelles que se'ns manifesten
i realment són parts. Transcendentals unum, aliquid que
solidifiquen, si m'és permesa aquesta expressió, el transcen-
dental res: les coses o les substancies. Rilke, a Les elegies
de Duino, reflecteix aquesta situació d'alguna manera ex-
cloent quan, de manera alternativa, té enveja per ser ángel
o somni orgánic. El romanticisme, la mateixa filosofia, res-
ten ferits per una tal nostalgia. Existeix, peró, encara una
exclusivitat més salvatge. La planta assimila la realitat inor-
gánica i l'animal engoleix el pessimisme hobbesiá, «Horno
hominis lupus». Hegel forja l'odissea histórica de la Feno-
menologia de l'esperit a partir de la dialéctica entre l'amo
i l'esclau. Marx agreujará la seva viruléncia. Examinem ara
no sois l'exclusivitat deis diversos ordres específics, sinó
cadascun d'ells en particular. L'espécie nodreix la seva per-
manéncia del sacrifici individual: les generacions se succeei-
xen les unes a les altres adquirint la immortalitat de l'es-
pécie amb la mort deis seus membres. És prou conegut el
tema conflictiu de les generacions en el regne humá. Tan
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sois l'espécie angélica resta alliberada d'una tal fragmentació
intraespecífica, a causa de la seva major riquesa entitativa.

Enfront d'aquest patetisme deis ordres específics i intra-
específics reacciona l'«unde huic imperfectioni aliquod re-
medium esset» del llatí original. No es tracta d'un cop d'es-
tat metafísic a partir de l'experiéncia existencial del con-
flicte. La mesurada exposició de les conclusions en el text
ja comprén l'obligatorietat estructural de la seva solució.
«Ut cujuslibet rei perfectio in se consideratae sit imperfecta
veluti pars totius perfectionis univcrsi.» El pressupósit ori-
ginari de la creació, cal repetir-ho, no és «ad modum na-
turae», sinó «ad modum artis» o, en altres paraules, segons
tot. El mateix text ho concreta : «Consurgit singularum re-
rum perfectionibus, invicem congregatis.» L'emergéncia de
l'ordre intencional a partir de l'ordre natural no fa sinó
realitzar i reproduir la plenitud, per tant, de l'«ad modum
artis». Aquesta plenitud implica una comunió o la realització
d'un heterocentrisme. El pas de l'«egoisme entitatiu» a
l'«heterocentrisme» comporta la participació en l'efecte re-
productor de la perfecció artística de la causa productora.
Ja ens resulta conegut aquest efecte capas de reproduir la
causa: és l'ánima.

La comprensió de com Sant Tomás caracteritza l'hetero-
centrisme de l'ordre intencional —cal notar el profund sentit
relacional, amorós, del realisme tomista— demana les análi-
sis sobre la transcendcntalitat del verum i del bonum (aques-
ta será la primera part del present apartat). El verum i el
bonum connotaven, d'una banda, la «respectivitat relacio-
nal» de l'«ens ut participium». És a dir, el transcendental
res i les seves connotacions més próximes, unum i aliquid,
no pressuposen a •llament absolut, ja que també aquests
transcendentals són convertibles amb l'ens.L'ens ut nomen o
res, connotativament, és esséncia o esse participat. Aquestes
consideracions són del tot necessáries per tal de prevenir
una falsa interpretació de l'«heterocentrisme» intencional.

155



Les esséncies especifiques i els componente intraespecífics
no resulten objectes de vampirisme en l'acte cognoscitiu.
La terminologia d'«objecte proporcionat» i «objecte for-
mal», com també la doctrina de l'abstracció, són la salva-
guarda del coneixement en el tomisme. El cognoscent fa
més gran la seva especificació amb noves especificacions
a través de la interior aprehensió de la ratio essendi subja-
cent a les formes. L'afirmació aristotélica que Sant Tomás
repeteix, «Anima est quodammodo omnia», ha de recalcar,
com a raó explicativa, l'«és totes les coses». Vull donar a
entendre que la connaturalitat de l'ánima i l'ens és alló que
fi permet «ser més del que és» sense armilar la seva forma
específica i les alienes. És per aixó que hem d'admirar la
«profunditat» de 1'tnima o la seva connaturalitat amb l'«ens
ut participium». L'ánima, enfront de les coses i de si ma-
teixa, té dos tipus de relació, que diferenciem en relució
predicamental i relació transcendental. Quan estudiem la
metafísica del coneixement, ens adonem com la qüestió més
difícil del conéixer és de considerar compatibles aquestes
dues relaciona en l'acte cognoscitiu. Un enfosquiment «co-
sista» que vegi en el conéixer una pura accidentalitat o una
relació passatgera i estática haurá de considerar com a me-
táfora l'expressió «Anima est quodammodo omnia»; ex-
clourá com a irreductibles entre si la relació transcendental
(permanent i dinámica) i el coneixement, per exemple.12
Qucicom corresponent, encara que de signe invers, passará
si la relació predicamental és desconeguda: la constitutiva
passivitat del conéixer; sorgirá Ilavors l'extremositat idea-
lista. Ens persegueix, peró, una altra qüestió. En afirmar
«Anima est quodammodo omnia», l'«est», ¿s'entén «ex
aequo» o, per igual transcendentalment i predicamental?

12. Gredt, I.: Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae.
Herder. A més, rica bibliigrafia sobre la relació en l'article citat
de Peñalver.
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És el tema preocupant de si el conéixer diu «ex aequo»
«plenitud» i «indigéncia». De moment limitem-nos a cons-
tatar la doble condició de l'ánima enfront de les coses i
ajustem-nos al que s'ha obtingut: conveniéncia transcenden-
tal entre l'ens i l'anima en la seva doble respectivitat, intel-
lectual i volitiva.

Continuem la lectura del text, ja més proveits d'herme-
néutica. «Invenitur alius modus perfectionis in rebus creatis,
secundum quod perfectio quae est propia unius rei, in altera
re invenitur, et haec est perfectio cognoscentis inquantum
est cognoscens; quia secundum hoc a cognoscente aliquid
cognoscitur quod ipsum cognitum aliquo modo est apund
cognoscentem; et ideo in III de anima, dicitur anima esse
quodammodo omnia, quia nata est omnia cognoscere.» Sub-
ratllo en el text l'aliquo modo de la inclusió de la forma o
de les formes en la forma de l'ánima —el seu augment espe-
cífic—, la pertinenÇa de l'esse a l'ánima i la seva disposició
natal al coneixement universal. Tots tres assumptes compor-
ten problemes de fonamentació radical. Tan sols algun d'a-
quests problemes troba solució explícita en l'article De veri-
tate que ara analitzem. D'altra banda, cadascun d'aquests
problemes dispersa l'atenció en variades direccions que he
de procurar contenir. S'ha de fer, doncs, una selecció i re-
partiment de perspectives. Referent a la disposició natal,
permanent i dinámica, de l'ánima al coneixement, ha estat
esbossada a la primera part d'aquest apartat de manera ben
senzilla. Seguint el que s'ha dit llavors, la relació transcen-
dental de l'ánima a rens és doble, intellectual i volitiva. El
passatge complementari, De Veritate, q. 2, art. 10, «utrum
voluntas et intellectus sit eadem potentia», ens subminis-
trará novel dades. La pertinenca misteriosa de l'ánima a
l'esse será tractada a la tercera part d'aquest apartat. Pel
que fa a l'aliquo modo de la inclusió de la forma objectiva
en la forma del cognoscent, aconsegueix el seu tractament,
almenys parcial, en el text.
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Els aclariments que Sant Tomás forneix sobre la manera
com la nova especificació aconsegueix ingressar en el cog-
noscent es resumeix en la molt important tesi tomista de la
«immaterialitat» del coneixement i en la seva distinció, en
el cognoscent, entre enteniment possible i inteilecte agent.
En altres paraules, tot es troba en la seva doctrina de l'abs-
tracció. Ara bé, la immaterialitat, en el context analític del
fragment, es decanta en una direcció ben precisa. El conflicte
que provoca la desclosa de l'ordre intencional és el tanca-
ment especificatiu de les formes entre si i la presó interior
de cada forma específica. D'una banda, l'«ad modum artis»
anuncia un ordre «totius perfectionis universi». (Vegeu de
passada la gran ampliació que experimenta la poiesi aristo-
télica, que és repensada per Sant Tomás; existeix una relació
profunda entre el mentalisme de Sant Tomás i una versió
de l'ordre «práctic» i de l'ordre «fáctic» d'Aristótil.) D'al-
tra banda, contrastant una tal promesa —persisténcia de
l'«ad modum naturae» aristotélic—, la doble contracció
de l'esse en la forma i, de manera especial, de la forma en
la materia que individua, desmenteix la universalitat de
l'«ad modum artis». S'ha de resoldre, per tant, el conflicte
i trobar-hi una solució (emergéncia de l'ordre intencional
en l'ordre natural) en unes tals coordcnades. L'alliberament
de les formes s'aconsegueix per la mediació d'una d'elles,
que té una qualitat peculiar entitativa. Parem atenció, dones,
tot seguint el desenrotllament del fragment, a la distinta par-
ticipació entitativa de l'anima respecte a l'ens físic; aixó
condiciona de manera conseqüent l'obertura i la recepció
de noves formes. Llegim: «Plantae enim et aliae quae infra
plantae sunt nihil immaterialiter possunt recipere; et ideo
omni cognitione privantur... sensus autem recipit species
sine materia, sed tamen cum conditionibus materialibus;
intellectus autem etiam a conditionibus materialibus species
depuratas recipit.» Sant Tomás no fa altra cosa que seguir
«materialment» el tractament del coneixement que realitza
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Aristótil en De Anima. La individuació exclou la comunió
óntica —ontológica, segons el que s'ha dit— dels éssers;
d'aquí ve la seva necessária depuració, guany en Aristótil
i en Sant Tomás, de l'inteHecte agent. Així, la radicació de
l'ordre intencional en l'ordre natural és, al mateix temps,
immersiva i emergent. L'anima emergeix de les seves con-
dicions individuants, la qual cosa li facilita de despullar les
altres formes de la seva presó material, per formar amb
elles un «tertium quid» o augment cognoscitiu. De quina
manera es porta a terme un procés tal, no ho tractem aquí,
car pertany a la psicologia i l'ontologia del coneixement.
Arribem a una conclusió provisional. L'ordre intencional
tradueix i neix d'una exigéncia de totalitat, «ad modum
artis», que esdevé realitat per desbordament d'una forma
particular (desbordament de l'«ad modum naturae»). D'a-
questa obertura radical, en diem ordre intencional: trans-
cendéncia i interioritat de l'ens en la forma o, si voleu, in-
clusió «expressa» o actualització de l'«ens ut nomen» en
l'«ens ut participium». El fet que l'ésser psíquic, per la seva
qualitat entitativa superior, pugui realitzar l'abstracció i no
ho aconsegueixi l'ens físic, assenyala la jerarquia óntica
superior de la imago respecte al vestigium. Deixo, per ara,
la darrera implicació de l'«ad modum artis», a saber, la
seva relació arnb la individualitat intraespecífica o el sin-
gular; es tracta d'una exigéncia que comporta la nova pers-
pectiva (creació-providéncia).

Enteniment i voluntat: la seva circularitat

L'análisi de la relació entre inteHigéncia i voluntat com-
porta qüestions conseqüents: és una facultat o en són dues?;
quina és la seva jerarquia?; ¿la seva distinció, implica una
circularitat interna? En Bofill va tractar tots aquests temes
a La escala de los seres conferint a l'assumpte una extra-
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ordinária importáncia, car, segons el seu parer, el que s'en-
tengui per intelligéncia i voluntat condiciona la interpretació
del realisme tomista. És un realisme intellectualista? (tesi
d'en Rousselot a L'intellectualisme). ¿Ha de preferir-se
—oposició pendular— per un realisme voluntarista, tal com
manté la tesi franciscana? El text que invoca en Bofill és
De Veritate, q. 2, art. 10: «Utrum voluntas et intellectus
sint eadem potentia.» Aparentment aquesta qüesió tan sols
concerneix la psicologia racional o l'epistemologia. En veri-
tat, tal com ho tracta Sant Tomás en De Veritate, és una
qüestió intencional, i de manera prévia, entitativa. Aquesta
perspectiva ja ha estat utilitzada d'alguna manera en la doc-
trina deis transcendentals (De veritate, q. 1, art. 1) en in-
cloure intellecte i voluntat en la consideració transcendental
de l'ens «secundum convenientiam unius entis ad aliud».
L'obertura del verum i el bonum en l'ordre vertical i horit-
zontal, perfecció de l'«ordo universi», tradueix la correlació
transcendental deis éssers, el realisme tomista: comunió de
les parts amb el tot i de les parts entre elles mateixes. ¿El fet
que una tal correlació es realitzi per mitjá de facultats psí-
quiques —dimensió psicológica i epistemológica del pro-
blema— revela, tan sois, una vegada més que en el tomisme
les relacions transcendentals són mentals i el seu realisme,
cal entendre-ho, és ideal realisme? Aristótil, malgrat els in-
dicis de l'ordre transcendental que ens és possible rastrejar
ca i lla en la seva obra, no ho va poder formular amb inte-
gritat, ja que el seu interés era tot un altre: l'estudi de la
reproducció específica dels éssers. La seva metafísica retorna
a la problemática de la seva física segons un discurs de
segon grau que pren com a paradigma el Theion del cicle.

L'aportació del fragment De veritate, q. 2, art. 10, es
resumeix en la deducció de facultats, com també en una
deducció del realisme i de l'amor deis éssers. De manera
resumida podem afirmar que els passos de la deducció són
tres. Es tracta de distingir les facultats segons actes, i aquests,
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segons els seus objectes. Tantes seran les referéncies objec-
tives deis actes com les seves poténcies o facultats. Cal,
peró, fer una excepció: no considerem qualsevol convenién-
cia entre acte i objecte, sinó aquelles conveniéncies que
aconsegueixin l'objecte com a tal objecte. És a dir, pres-
cindirem de «conveniéncies» categorials entre actes i ob-
jectes; prescindim de «conveniéncies» accidentals, relacions
predicamentals. «Cum distinctio potentiarum attendatur pe-
nes actus ad objecta... inquantum objecta sunt.» Situat ja
l'emmarcament de la pregunta, primer pas i segon de la
deducció, aconseguim el tercer: no hi pot haver més de
dues facultats, ja que tan sois dues són les «conveniéncies»
possibles entre els actes i els objectes com a tals objectes.
«Res autem ad animam invenitur duplicem habitudinem
habere: unam secundum quod ipsa res est in anima per
modum animae et non per modum sui, aliam secundum
quod anima comparatur ad rem in suo esse existente». Així,
obtinguda la diferéncia de l'«esse ad» entre ánima i objecte
(intimitat de l'objecte en l'ánima i exterioritat de l'objec-
te respecte a l'ánima), anomenem inteHecte el primer mode
de relacionar-se, i el segon, voluntat. Són, dones, les dues
possibilitats del realisme i de la comunió entre els éssers.
En Bofill fa notar en la seva tesi (no ho va desenrotHar)
que «realisme» és igual a «heterocentrisme»; el realisme
únicament es consuma quan aconseguim l'existencia real,
relació intencional de la voluntat. En Bofill generalitza
aquesta llei a la mateixa «visió beatífica», la qual, seguint
l'orientació del seu mestre, el P. Orlandis —El último fin
del hombre en Santo Tomás"—, no pot ser, de manera
exclusiva, un acte d'enteniment pur.

Resten encara els segtients enigmes per explicar: I, el
privilegi relacional de l'ánima, és a dir, la seva obertura a

13. Orlandis, R.: El último fin del hombre en Santo Tomás.
Manresa, 1942.
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rens, «anima est quodammodo omnia»; 2, solidari amb el
primer enigma és l'arrelament principial de les dues rela-
cione terminatives: inteHectual i volitiva en l'anima (per
dir-ho amb altres paraules: la «principialitat» de les dues
relaciona o «anima est quodammodo omnia», i 3, finalment
—tot és correlatiu—, la circularitat «principial» i «termina-
tiva» de les dues facultats: intellectiva i volitiva, és a dir,
la circularitat de l'anima. Si no s'arriba en aquest nivell,
resulten sense solució els tres problemes que hem esmentat:
una o dues potencies; jerarquia d'una potencia sobre l'altra;
les interrelacions entre elles mateixes. Si no s'aclareixen
aquests problemes queda pendent, segons en Bofill el rea-
lisme tomista.

III. «ANIMA EST QUODAMMODO OMNIA»
(IMAGO I SENTIMENT)

Segons la diversa gradació en la participació de Faena
essendi, l'ens intencional pren part de la immanencia del
Creador, és a dir, de tal interioritat i comunicació —ordre
principial i ordre terminatiu—, que aconsegueixen reflecta-
se l'una en l'altra en una reflexió entitativa imperfecta.
Aquesta reflexió, amb iota evidencia participada, fixa par-
cialment el «principi» en el «terme» i el «terme» en el
«principi» —circularitat—; aconsegueix també, de manera
participativa, les «perfeccions pures» que resulten de la
reflexió perfecta (vida trinitaria), Iluminositat i difusió ge-
neroses. Notem que persistim en la déria d'arrelar rordre
intencional en rordre entitatiu de l'«ens ut participium»,
com una especificació intensiva. Ara bé, aconseguida una
tal reflexió entitativa, el pas entre circularitat óntica i circu-
laritat intencional s'acompleix o, encara millor, l'una i l'altra
són una mateixa cosa. «Anima est quodammodo omnia»
perque en l'ens «anima» l'«ens ut nomen» s'adona de la

162



seva pertinenga a l'esse, «ens ut participium». ¿Qué significa
aquest «adonar-se'n»? Permeteu-me de respondre-hi sense
una justificació detallada: «sent que és així». Notem com la
participada estructura óntica, comuna a tota la creació,
aconsegueix en l'anima la seva reflexió. El text De veritate
que hem analitzat ho formula fermament: «Unde haec est
ultima perfectio ad quam anima potest pervenire, secundum
philosophos, ut in ea describatur totus ordo universi et cau-
sarum ejus.» Aquesta perfecció de l'anima, préviament a la
seva objectivació temática (la metafísica com a ciéncia és
una prolongació delicada de la reflexió intencional a una
operació de segon grau), és una perfecció entitativa i sen-
tida. La perfecció entitativa, radicació de l'«ens ut nomen»
en l'«ens ut participium», és el que fonamenta la perfecció
sentida; és a dir, fonamenta la consciéncia en el seu sentit
etimológic. Ara bé, essent la consciéncia, en el seu analogat
principal, «perfecció pura», l'anima en participa en un cert
grau, reflectint-la. Vegeu que, servades les distancies o pers-
pectives, les diverses expressions «anima est quodammodo
omnia», reflexio, sentiment, imago volen dir el mateix. Será
aquest nivell —privilegi de l'anima— el que, en una altra
perspectiva, permetrá la construcció de la metafísica. De la
constitució d'aquesta permissió, en direm ontologia lona-
mental. De moment, peró, no ens allunyarem gaire de Fon-
tologia general, per més que totes dues perspectives s'entre-
creuen inevitablement. El destriament del nucli temátic que
programáticament he concentrat será el següent: 1. Ens ut
nomen i ens ut participium. 2. La «quasi quaedam reflexio»
o ontologia del sentiment. 3. Donant per bo que la imma-
néncia participada del «principi» i el «termo» ha de realit-
zar-se d'acord amb els dos atributs transcendentals verum-
bonum i les dues facultats «principials» i «terminatives» de
l'anima inteHecte i voluntat, tractaré, seguint en Bofill, d'una
«duplex volitio» que correspon a una «duplex cognitio».
D'aquesta manera, l'assumpte de la veritat «lógica» i «on-
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tológica» (primera part de l'apartat) rebrá un tractament
complementari: la seva dimensió entitativa i la seva dimen-
sió operativa.

Nota: L'obra filosófica d'en Jaume Bofill, tan poc cone-
guda entre nosaltres, té, tanmateix, una notable excepció.
S'acostuma a valorar molt la seva magistral «Metafísica del
sentimiento». Ara bé, si la meya exposició aconsegueix un
mínim de claredat, vull demostrar que l'estudi del sentiment
en en Bofill no és pas una simple qüestió sectorial. En un
sentit análeg, la seva preocupació temática primitiva, la
relació existent entre l'enteniment i la voluntat (cf. la seva
tesi doctoral La escala de los seres), no va ser, tampoc, una
qüestió sectorial. Únicament el seu darrer esforQ especulatiu
en la seva obra («D'una teoria de l'acte a una teoria de la
relació interpersonal») i, potser, l'extraordinária memória
de cátedra «Concepte i métode de la metafísica» van acon-
seguir, tanmateix, tematitzar fragmentáriament («Notes d'on-
tologia») el seu ambiciós projecte sistemátic.

1. «Ens ut participium» i «ens ut nomen»"
(Imatge i contraimatge)

La distinció «ens ut nomen» i «ens ut participium» s'ele-
va a la diferéncia essentia-esse i posa en joc, alhora, la
serietat de la imago, la seva imitació o realització de l'acte
metafísic. La metafísica com a ciéncia és ressó d'aixó en
la reflexió «objectiva». L'acte metafísic, després del que
anteriorment he dit, es realitza en l'ánima, que és la ilum
de tots els intelfigibles. Els vestigis —que constituiran el
tema del nostre próxim apartat— arriben a la seva veritat

14. Dono per suposada aquí la interpretació gaietanista del
tema.
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metafísica, tan sois, en el cas que 1' anima aconsegueixi la
seva própia llum. Totes dues qüestions són soliditries en
I'esperit finit i material, ja que únicament ens coneixem
coneixent l'encontorn que ens volta, rebent la seva apellació,
i de manera recíproca tots els coneixements exteriors com-
porten, no pas en prioritat cronológica, sinó en prioritat ón-
tica i ontológica, el coneixement interior. Aquest és el sentit
profund de la interioritat de Sant Agusí, que de manera in-
adequada recull la teoria acte-poténcia d'Aristótil en la
Metafísica i en el De anima.

El discutit fragment De veritate, q. 10 («De mente»),
art. 8 («utrum mens se ipsam per essentiam cognoscit, vel
per aliquam speciem»), tracta d'aixó. La «Metafísica del sen-
timent» d'en Bofill no fa sinó ponderar les seves condensa-
des articulacions. Com que hauré de tornar en aquest frag-
ment, evito l'intent d'esgotar-ne aquí el contingut. En el
coneixement, ]'ánima, a causa de privilegiada qualitat enti-
tativa, retorna a ella mateixa després del seu inevitable vol-
tar a través deis altres éssers, la seva circumstáncia. «Red-
dire ad essentiam suam nihil aliud est quam res subsistere
in se ipsa» (I, q. 14). En aquesta redditio l'«ens ut nomen»,
l'«essentia», pren consciéncia de la seva pertinenca a l'esse
(«ens ut participium»). Una tal redditio, tanmateix, no sem-
pre es produeix o, si es realitza, ho fa en un grau mínim.
A causa d'aquesta imperfecta realització, la situació habitual
de la mens és de foscor, de ceguesa, eclipsi de participa-
ció, de iota semblanca amb el seu model. Sembla com si
Déu abandonés la seva creació, ja que aquesta no es pro-
crea en imatges ni vestigis. La qüestió del model, les imatges
i els vestigis és una mateixa qüestió; és per aixó que l'onto-
logia és teologia. La coneguda analogía de proporcionalitat
desapareix —és solidari— quan no l'anima una analogia d' a-
tribució. Quan aixó passa, l'«ens ut nomen», el nominalisme
i el formalisme aconsegueixen tot el prestigi i són sancio-
nats, per consegüent, per un realisme groller, sense tremp
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ni cap mena d'interioritat. Cal recordar tot aixó, porqué
explica l'estranyesa de la metafísica. Tal estranyesa es ma-
nifesta en estranyeses: l'ánima resta buidada de si mateixa,
les coses perden tot valor i interés. Déu deixa de manifes-
tar-se com l'entranya del que és real. Ens semblaria sorpre-
nent l'afirmació que unes tals foscors provenen de la manca
de talent especulatiu; pensar aixó fóra banalitzar la me-
tafísica com a ciencia o reflexió objectivadora. " Demanem-
nos, doncs, quin és l'origen de la fador de les coses. Respo-
nent, notem les profundes responsabilitats que Déu creador
concedeix a la imago. L'home pot negar lliurement la seva
pertinenca a l'influx creador, i llavors viu en la periferia
de si mateix. Essent la seva participada sisténcia una con-
sistencia estructural amb el món, la pérdua de l'una com-
porta la pérdua de l'altra. Tal com afirma E. Bretón en la
seva obra Santo Tomás, 16 «les proves de Déu, la prova de
la seva existencia es converteix de fet en un judici sobre el
món, en una "reducció" que l'allibera deis seus falsos pres-
tigis i de tota illusió d'asseitat (orgull)». De manera análoga
s'expressa en J. Bofill en les seves dues notes «E possibile
una metafisica?» 17 i «L'admiration». 18 Es tracta, per tant,
d'adonar-se de la serietat viscuda de la redditio, de la prio-
ritat del «coneixement pensant» per sobre del «coneixement
pensat». La redditio suposa, com a mínim almenys, la imi-
talio. Imitar aquí és obrar, ja que «operari sequitur esse»
(bonum) i tan sois en les virtuts («haver de ser») es posa
a prova la serietat del nostre ésser. Examinem la qüestió
pel cantó negatiu. L'anima submergida, a causa de la seva
composició entitativa (essentia-esse, esencia-operaciones, for-

Vegeu la reflexió sobre l'experiéncia mística i els seus
problemes.

Breton: S. Tomás. Seghers, 1963.
Bofill, J.: E possibile una metafisica?, O. F., 165-167.
Bofill, J.: L'admiration, O. F., 271-275.
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ma-materia), en l'experiencia exterior, aixó li és condició
i alhora obstacle. En submergir-nos en la «mundanitat»,
es produeix un doble oblit: l'ánima en la seva cxtroversió
s'oblida d'ella mateixa, i les realitats es desvinculen també
entre si a causa de la distensió de Pánima. Així en el límit
podem contraposar presencia i potencia —situació d'ima-
go— a foscor, inercia, aillament —«ens ut nomen» o contra-
imatge. Totes aquestes alternances de gradient variable, per-
sonals i collectives, no poden deixar de repercutir en la presa
de consciencia objectiva. El «pensament pensant» —la rei-
teració d'en Bofill sobre el tema va esdevenir obsessiva-
precedeix el «pensament pensat». A una situació nomina-
lista d'oblit de l'«ens ut participium» correspon, segons en
Bofill —també parla en aquests termes T. Haeccker en la
seva Metafísica del sentiment 19- el que els espirituals ano-
menen acedia: manca de gust pel que és real; o de manera
simétrica, deixadeses metafísiques, situacions privatives (de-
relictiones) que l'existencialisme va collocar en primer pla.
(La lectura de Sant Agustí, Pascal o Kierkemard és in-
dispensable i, molt més, la lectura deis ascetes de la tradició
judeocristiana, car van coneixer l'alternativa positiva i ne-
gativa d'aquesta experiencia.)

2. Ontologia del sentiment

La famosa qüestió 10 del De veritate en el seu art. 8,
«Utrum mens se ipsam cognoscat, per essentiam vel per
aliquam speciem», es complementa amb el text parad de
la Prima, q. 87 («Quomodo anima intellectivam se ipsam
congoscat et ea quae sunt in ipsa cognoscat»). En quatre
articles de la quaestio, Sant Tomás desenrotlla el tema, igual

19. Haecker, T.: Metafísica del sentimiento. Rialp.
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com a De veritate, art. 9 i 12. Tot ha de ser llegit amb
máxima atenció. Remeto a les análisis d'en Bofill 20 i m'a-
tinc a les seves conclusions. He de confessar, amb tot, que
les seves conclusions no són compartides per altres intér-
prets de la válua de Gilson 21 i el seu deixeble A. Forest 22

en l'ordre históric, i de Credt i altres en l'ordre sistemátic.
El seu contingut no queda reduit, en la interpretació d'en
Bofill, a una concessió a la primacia epistemológica del
cogito tal com el presenta el cartesianisme mitigat de l'es-
cola de Lovaina, que ha estat acceptat més tard per altres
expositors del tomisme. 24 Em limito de manera estricta a
seguir el fil expositiu donant per suposat un coneixement del
text de Sant Tomás.

A. El sentiment —així tradueix en Bofill la «cognitio
an sit»— suposa un nivell participatiu de riquesa óntica : la
immanéncia de l'ordre principial en l'ordre terminatiu, i al
revés; suposa el que una tal immanéncia implica, l'ontologia
o el saber del logos. Tot referint-nos a categories aristoté-
liques que Sant Tomás fa servir, implica una aproximació
suficient entre l'esse «in» i l'esse «ad» a fi que s'aconse-
gueixi l'esmentada reflexio (en altres termes, el participat
ingrés conscient en l'exitus i el redditus del procés creador).
Tot i amb el risc de repetir-nos, i donant per suposada l'aná-
lisi del quadre transcendental (De veritate, q. 1, art. 1), la
«cognitio an sit» realitza principalment la vinculació de
l'«ens ut nomen» a l'«ens ut participium»; més exactament,
uneix les dues direccions connotatives dels transcendentals:
aquelles que indiquen «uf modus expressus sit aliquis spe-

Bofill, J.: M. S. I i II.
Op. cit.
Op. cit.
Op. cit.

24. A títol d'exemple, vegeu Verneaux, R.: Epistemología ge-
neral. Herder.
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cialis modus entis» i les que connoten «modus generaliter
consequens omne ens», en les subdivisions «quod consequi-
tur omne ens» i «in ordine ad aliud». En conseqüéncia,
essent convertibles els transcendentals entre si i els trans-
cendentals amb l'ens, la «cognitio att sit» —que juntament
amb en Bofill mai no separo de la «cognitio quoad quid sit»
i el que se'n segueix: objecte, actes, poténcies— pot iden-
tificar-se com el «primum cognitum». Tot el quadre trans-
cendental deduit no és sinó especificació connotativa del
«primum cognitum», ja que l'ésser no és un génere.

B. La redditio incompleta que tradueix el coneixement
an sit (De veritate, q. 10, art. 8) ha de ser flexible, tot res-
pectant-la, amb la possible reificació de les composicions
estructurals de l'ésser finit material. Hem tractat de la com-
posició més radical que distingeix l'ésser absolut respecte
al participat, a saber, la distinció essentia-esse. La noció
d'«ens ut participium» fa flexible i inclou l'essentia en l'esse
cense esborrar el seu carácter participatiu. Aquesta compo-
sició pren consciéncia de si mateixa en la «cognitio an sit»,
processualment, ja que distingim, tal com ho fa en Bofill,
l'aprehensió i el judici com dues etapes d'un mateix procés.
Prendre consciéncia de la participació de l'esséncia o quid-
ditas també vol dir prendre consciéncia de la seva natura-
lesa operativa: «Operari sequitur esse.» El «sequitur» im-
plica, en la nostra análisi, l'operativitat de la mens. Aquesta
operativitat, tenint en compte la consciéncia finita, experi-
menta una composició o distensió estructural entre «acte
primer» i «actes segons». L'Escola ho expressa quan dis-
tingeix entre ser i obrar i naturalesa-poténcies-actes. El
«sum» de la «cognitio an sit» és radicalment operatiu. En
Bofill comenta la traducció «que sent», o «experimental»,
d'aquesta doble vinculació a l'esse i a l'operad: 1. Referida
a l'esse (evita viventibus est esse»), acusa el sentit «actual»
i dinámic del ser; efectivament: «ser», entes com a «viure»,
ja no es pot reduir a aquesta noció grisa, pseudo-universal,
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d'un mer donar-se de fet «fora del no-res, deis possibles,
i de les seves causes». En efecte, la noció de «vida» com-
porta intensitat, tensió, plenitud entitativa. Autosuficiencia
en el ser, la vida es realitza, sobretot, en l'ámbit animal. En
aquest ámbit, peró, la vida abasta aquesta expansió que no
és de dispersió, sinó d'enriquiment, de «sentir-se viure», la
possibilitat de la qual es dóna precisament en l'operació.
Vida, per un animal, o sobretot, per un home, és vida cons-
cient, intencional. 2. Referida, en canvi, a l'operació, la
«vida» exclou la superficialitat i la manca d'autenticitat en
l'actuar. L'operació com a acte vital está arrelada en el ser
del subjecte: és la manifestació espontánia, «per modum
naturae», d'aquest ser. El subjecte está ónticament compro-
més en les seves relacions intencionals quan elles actuen
com a operació «vital». La vida (espontaneitat, sinceritat,
autenticitat en l'obrar) exclou tot el que és epifenoménic,
la dispersió en l'actuar, aquel' desfici pel desfici que de
manera paradoxal s'ha convingut a anomenar «vitalitat».
Afegim, tot recordant altres textos parallels de l'autor, que
tota operació finalitzada imita un «ideal»; en el cas del sub-
jecte espiritual aquest «ideal» és personal i universal. En
Bofill, recollint la profunda exemplificació de les virtuts de
l'Ética a Nicómac, afirma que tan sols en els sants s'acom-
pleix la plenitud entitativa de la Imago Dei, és a dir, la
perfecció de la imitatio.

C. La reflexió, peró —és així com anem considerant
aquesta redditio en la qual «principi» i «terme» s'aproxi-
men—, aconsegueix també la composició forma-materia.
Traduim ara aquesta composició a nivell «del que sent».
L'ánima, per despertar-se, necessita la sollicitud del seu en-
torn, car el seu «objecte proporcionat» són les realitats sen-
sibles, i ella mateixa és una realitat espiritual sensible. Tot
coneixement és heteroconeixement; aquesta llei essencial,
que hem de tractar amb més de deteniment al següent apar-
tat (ontología del vestigi), té conseqüéncies en la reflexió.
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Sant Tomás, en De veritate, q. 10, art. 8, que ha de comple-
tar-se amb l'opuscle De principio individuationis, 25 ens parla
d'una «cognitio de anima secundum quod habet esse in tali
individuo». Suposo, per tant, tercera consideració, que la
reflexio o «cognitio an sit» no solament aconsegueix l'esse,
l'operari, sinó també el suppositum individuale. Ara bé, el
coneixement essent subjectiu-objectiu, la reflexió, aconse-
gueix el «principi» subjectiu i el «principi» objectiu —sum
és co-sum. Per tant, la reflexió suposa un accés «ad origi-
nem objecti» i un corresponent accés «ad originem poten-
tiae». Dit amb altres paraules, la reflexió del sentiment s'as-
sociará amb la famosa «conversio ad phantasma» i vorejará
el problema del coneixement indirecte del singular material
i directe del singular espiritual. Únicament arribant en aquest
nivell del «supósit concret» pot parlar-se d'una «cognitio
animae secundum quod est sibi propium» o «secundum
quod habet esse in tau individuo».

3. «Duplex cognitio» i «duplex volitio»

En els dos articles sobre la «Metafísica del sentiment»,
en Bofill va intentar expressar el coneixement de l'ánima
a manera de «principi» de l'activitat intencional. A aquest
concixement, en Bofill hi contraposa —no l'exclou ni l'afila-
el coneixement de l' ánima a manera d'«objecte». Resumeixo
la seva contraposició per negació. El coneixement «princi-
pial», sentiment, «no perfila un contingut qualitatiu, una

25. Sant Tomás: De principio individuationis. Vegeu la referén-
cia a l'obra de St. Tomás en la Introducció; aquest escrit es troba
inclós a Opuscula philosophica.
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essentia universal, no forma cap "enuncciat", cap represen
tació intencional; no constitueix l'estadi final del conéixer,
la formació en acte d'un inteHigible...; ni és tampoc un acte
de scientia aplicat per reflexió a l'activitat del propi subjecte
a fi de donar-nos a conéixer la seva prápia naturalesa amb
fins especulatius o étics». El resum de les seves notes posi-
tives és, per contrapartida, el següent: és un coneixement
intellectual i individual, no pas universal («secundum quod
habet esse in tali individuo»); en allá que és propi de l'ani-
ma, no en allá que és comú o impersonal («quod est sibi
propium»); perceptiu, no pas discursiu («cum aliquis perci-
pit se animam habere»); presencial, no pas abstracte («quod
est sibi praesens»); existencial, no essencial o quidditatiu
(«cognitio de anima secundum quod habet esse»). És un co-
neixement, tal com ja hem exposat, de la matéria i de Facie
existencial.

Encara ens cal afegir alguna cosa. En Bofill, al final del
primer article de la «Metafísica del sentiment», fa l'enume-
ració dels «temes pendents» i n'uneix dos entre si: Pro-
blema de la contribució del «sentiment» a la constitució
d'una metafísica... El problema anterior es perllonga encara
en el següent: ¿Quina és la participació de la voluntat (no
tant «efectiva» com «afectiva») a fi que aquesta metafísica
sigui, alhora, «sapientia»? Hem de dir que la inclusió «prin-
cipial» de la voluntat és prevista per Sant Tomás a l'art. 4
de la q. 87, «Utrum intellectus intelligat actum voluntatis».
Sant Tomás respon a la conclusio: «Actus voluntatis, cum
sit in ratione intelligibiliter, necessario cognoscitur ab intel-
lectu.» Sant Tomás invoca l'autoritat de Sant Agustí, que
havia dit a De trinitate, llib. 10, cap. 10 i 11: «Intelligo me
velle.» (Cree que en Bofill ho traduiria per «Sento amor».)
En Bofill, havent fet atenció a la circularitat entre enteni-
ment i voluntat (cf. La escala de los seres), no podia negli-
gir aquest problema o dissentir de Sant Tomás en la seva
solució. De fet hi va dedicar dos articles: «Ontologia i  lii-
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bertat» 26 i, més tard, «11 modo propio dell'inclinazione yo-
litiva». 27

Faig notar aquest fet atenent a la profunda coheréncia
sistemática de l'autor. A través d'aquests articles, poc cone-
guts, s'uneixen els dos desenrotllaments més complets d'en
Bofill: La escala de los seres i la «Metafísica del sentimien-
to». No ens és permés de parlar d'una connexió extrínseca.
Recordem. La «Metafísica del sentimiento» intenta redimir
experimentalment l'«anima est quodammodo omnia». Es
tracta d'un coneixement germinatiu i «principial». Ara bé,
ja hem vist la convertibilitat deis transcendentals verum-
bonum; hem descobert la seva connexió amb l'«ens ut par-
ticipium», d'una banda, i amb l'ánima, de l'altra. La con-
vertibilitat deis transcendentals i la circularitat de les fa-
cultats demana, en estricta conseqüéncia, poder aplicar a
la voluntat alió que s'apliqui a l'enteniment; per tant, el
bonum, la voluntas també són «principials» i «terminals».
Ens adonem que, si no era així, perdríem els dos grans
guanys aconseguits en l'ontologia de la imatge i en l'onto-
logia general, és a dir: la imago és reflexio imperfecta del
«principi» en el «terme», i al revés. «Principi» i «terme»,
els hem traduit per esse «in» i esse «ad»; i en el límit, per
substáncia i relució «in divinis». Principi i terme no s'iden-
tifiquen en la reflexio participada; sí, peró, s'aproximen de
manera suficient per poder participar estructuralment de les
«perfeccions pures» de la causa. Aquestes perfeccions que
hem qualificat de «pures» o «absolutes» són la immanéncia
i la transcendéncia plenes. En altres paraules, l'activitat o el
moviment no són en la imago «ex indigentia» tan sois, sinó,
també, i «per prius», «ex plenitudine». Ara bé, l'alteritat

Art. cit.
Art. cit.

173



—deducció estudiada en De veritate, q. 2, art. 10— és doble:
Verum-bonum, intellectus-voluntas. Hem d'incloure, dones,
aquestes dues facultats en l'ordre «principial» i en l'ordre
«terminal».

Si «principialment» l'entendre parla de «preséncia» i
«terminativament» d'«esséncia», ¿quines seran les equiva-
léncies en l'ordre volitiu? Els dos articles esmentats sobre
la «duplex volitio» donen la resposta a aquesta pregunta.
A la «principialitat» d'un «ad sum» (presencia) correspon
un possum (poder, llibertat, autonomia). Fixem-nos en la
correspondencia terminativa que pels camins de la comple-
mentarietat fa més rica la correspondencia «principial».
A l'entendre, li correspon el terme d'una forma o esséncia;
a la voluntat, el terme de valor. Ajuntant les dues ontolo-
gies derivades de l'entendre i del voler, la participació divina
recau en elles —imago-- en atributs i «apropiacions»: pre-
sencia de la veritat, poténcia de la bondat. I, de manera
corresponent, l'omnipoténcia de Déu es reflecteix en una
necessitat «ex suppositione»; «oportet quod aliquid necessa-
rium sit in rebus» (I, q. 3, art. 2). La necessitat que solem
atribuir a les esséncies, fonamentant en elles els nostres
«primers principis», troba un camí més radical en la línia
de la participació de l'actus essendi. El principi d'identitat
«ens est ens» recolza en un encara més originari «ens est».
Corregeix, així, Sant Tomás la tcndéncia racionalista a fona-
mentar les necessitats lógiques en la intemporalitat de l'«ens
ut nomen»: desvinculació de l'ordre essencial respecte a
l'ordre originant de l'acte, «ens ut participium». 28 (Voregem
el problema de l'originació de la noció de possible i les vin-
culacions que aixó té amb la crítica tomista de «l'argument
ontológic» de Sant Anselm, el tema dels «primers princi-

28. Bofill, J.: De los principios en Santo Tomás (hi ha altres
inédits de l'autor sobre el tema).
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pis», etc... Per en Bofill —no ho va tractar, aquí—, la noció
de possible és una noció «sintética» o derivada, i no pas
«analítica» o primitiva; suposa la decadéncia de desvincular
l'«ens ut nomen» de l'«ens ut participium», de l'actus es-
sendi.)
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APARTAT III
ONTOLOGIA DEL «VESTIGIUM»

(PROCÉS INTERIORITZADOR ONTOLÓGIC
DE L'ORDRE ENTITATIU FISIC

EN L'ORDRE ENTITATIU INTENCIONAL)

L'ontologia del vestigium i l'ontologia de la imago s'im-
pliquen una en l'altra com a resultant del fet elemental que
tot coneixement interior exigeix un coneixement exterior i
aixó és correlatiu. Entre tots dos coneixements existeix,
peró, una jerarquia que manifesta la necessária comparei-
xenca del que és exterior en el que és interior a fi de poder
manifestar-se. L'Escola ha donat a aquesta superioritat un
nom técnic d'ascendencia augustiniana: verbum «in quod» o
species expressa.

A. L'interior és l'exterior. «Per experiencia entenem
aquí la perllongació, en contacte i unitat psíquics, del con-
tacte i unitat físics que enllacen amb el subjecte, i no en un
de qualsevol, sinó en un subjecte precisament humá, les
coses que constitueixen la seva circumstáncia». 1 En Bofill no
fa sinó accentuar la comunitat existent entre l'ordre entitatiu
i l'ordre intencional i deixa per a l'ontologia del coneixement
el seu tractament transcendental. Cal advertir, tanmateix,
que en el hiatus entre el «contacte i unitat físics» i el «con-
tacte i unitat psíquics» es dóna, precisamcnt en ell, la «re-

1. Bofill, T.: O. F., C. M.
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producció» de l'ordre entitatiu; es manifesta l'ordre inten-
cional. La unitat de la creació subjacent al subjecte i a
l'objecte fa possible els seus encontres accidentals o exte-
riors i retorna a si de manera entitativa i intencional, refle-
xio. És el miracle del conéixer i el que dóna al subjecte i a
l'objecte la seva respectiva caracterització d'imago i vesti-
gium. Que aquest retorn sigui tan sois una reproducció, ja
ho manifestava la prioritat de la veritat ontológica respecte
a la veritat lógica; que aquest retorn pugui realitzar-se,
suposa la immanéncia imperfecta del principi i del terme
de la qual un ens frueix en l'escala dels éssers (imago) i de
la qual altres éssers es beneficien (vestigium). Per aquesta
raó, tot coneixement exterior és coneixement interior, i al
revés. Així cree que es pot adduir la definició d'experiencia
d'en Bofill. El sentiment, la fosca «cognitio an sit», mani-
festa aquesta prodigiosa immanéncia del principi en el terme
i del terme en el principi; aquesta immanéncia respecta, d'al-
tra banda, la dualitat principi-terme que les operacions cog-
noscitives i volitives «ex plenitudine» i «ex indigentia» van
a poc a poc curullant. «Anima est quodammodo omnia.»

B. La interiorització del que és interior és processual,
car ha d'anar articulant de manera fatigosa —maduració
vital del conéixer— les múltiples composicions entitatives
d'un subjecte i d'un objecte potencials (composició essentia-
esse, esséncia-poténcia, forma-matéria). Aquest procés pot
ser proposat en categories, ja que es tracta d'un procés
físic intencional, per a la teoria acte-poténcia aristotélica.
«Unusquisque videtur esse quod est potius in ipso.» Tots
els moviments creats reben la seva Ilum explicativa d'aquest
moviment, així com, de manera més radical, de l'«existentia
Dei in rebus», traduit de manera inadequada com a movi-
ment creador. El que s'ha dit suposa resoldre l'ordre de les
regularitats necessáries (Aristótil) en decrets contingents
(augustinisme, alliberat de la seva essencialista contaminació
platónica), o, per dir-ho amb més precisió, en necessitats
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«ex suppositione». El procés interioritzador del subjecte i
de l'objecte ha de ser confirmat per un judici d'identitat,
«ens est ens», unitat unificada —objecte— i, amb més radi-
calitat, «ens est», unitat unificant —subjecte. L'adequació
entre unitat unificada i unitat unificant, amb la prioritat
d'aquesta darrera, acompleix el que podem qualificar de
«judici de realitat». El judici de realitat, tanmateix —tots
els nostres judicis— exigeix la difícil interiorització i inte-
gració de dues fragmentacions: fragmentació de l'objecte
que ha de ser unificat i, alhora, fragmentació del subjecte,
poc idealment unificant. Si aixó no fos així, tots els nostres
judicis es marcirien en formalisme o nominalisme.

C. La relació subjecte-objecte no és una relació «ex
aequo», sinó una relació de predomini i, de manera més
precisa, de conflicte-desfeta-victória d'un tal predomini. El
subjecte té una peculiar vocació intelectiva. Actiu en part
i en part passiu, el subjecte humá es troba, préviament al
contacte amb el que l'envolta, en una situació singular.
En primer lloc no es pot aliar ell mateix, ni el seu estat és
de vetlla. Peró tampoc no és el pur son, perqué per respecte
al coneixement de si mateix es troba, no en la situació d'una
pura poténcia, sinó d'un «habitus» (De veritate, q. 10, art. 8);
i aquesta seva situació no té el carácter, enfront d'altres
possibles objectes, d'una potencialitat indiferenciada, sinó
d'una actitud vigilant. Sordament, més endins de tota cons-
ciéncia, en ell hi ha quelcom que está en vetlla. He parlat
d'una relació de supremacia i de conflicte. ¿Qué vol dir
aixó? La «res naturalis» pot ser condició per al desvetlla-
ment de l'ánima, peró també obstacle. Si l'anima es dis-
persa enfora perd la seva primícia entitativa i en sofreix la
desfeta. Si l'anima, per contra, compleix la seva doble vo-
cació «conversió-abstracció», l'anima triomfa, i de manera
cognoscitiva, el seu triomf hi reverteix com a manifestació
i preséncia. En la preséncia es manifesten la imago i el ves-
tigium com a tals. En Bofill no dubta a posar condicions
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ascétiques al verum del judici. «La recompensa será pro-
porcional al treball, perqué en realitat havíem aconseguit la
superació d'una ruptura fatal que la mentalitat contemporá-
nia imposa al verum, oposant-lo, d'una banda, a si mateix,
com a norma objectiva del pensar, i, de l'altra, com a sin-
ceritat subjectiva del viure.» s «Veritas enuntiabilium nihil
aliud quam veritas intellectus» (Prima, q. 16, art. 7).

1. L' IN QUO DEL CONEIXEMENT EXTERIORtRIOR
(Dos exemples: situs - guando)

Hem introduit l'ordre integral d'una comunitat d'acte
o de ser entre l'objecte (ordre entitatiu) i el subjecte (ordre
intencional). La comunió en l'ordre de lacte de l'ordre on-
tológic —la realitat remet a la veritat de l'intellecte diví
constituent, creador— fonamenta totes les unions o xocs
físics fins a la interioritat del coneixement, unió intencional.
Elevades totes les unions a la suprema unitat antecedent,
veritat ontológica, la tradició augustiniana que Sant Tomás
recull ben respectuosament mostra el semblant de la veritat
ontológica. El verb diví, la processió trinitária o relació
Pare-Fill, assumeix la veritat ontológica i, també, la veritat
lógica, perqué és aquesta que la reprodueix. La unitat del
coneixement es fonamenta en aquesta participació del verb
diví en el verb humá. La darrera vinculació marca, tant en
Sant Agustí com en Sant Tomás, la distáncia impossible de
travessar entre tots dos verbs, peró no exclou una participa-
ció analógica. És el tema d'opuscles com Diferentia inter
verbum divinum et verbum humanum.' Hem apuntat la

Bofill, J.: O. F., M. S. I.
Bofill. J.: O. F., M. S. II.

4. St. Tomás : Diferentia inter Verbum divinum et verbum
humanum, Opuscula
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qüestió en el primer apartat, Ontologia trinitaria. Si es fa re-
ferencia a la doctrina del verbum mentis és per la raó que
ja he manifestat: «Res ergo naturalis inter duos intellectus
constituta sccundum adaequationem ad utrumque vera dici-
tur.» Parlar, per tant, de verbum in quo, aquí tan sois res-
pon a la vinculació entre les dues veritats, ontológica i ló-
gica, la primacia de la primera per sobre de la segona, i al
semblant lluminós de l'una i l'altra. El verb diví creador i
la seva participació creada, el verb humá, tot l'ordre inten-
cional, tradueixen una intcrioritat que s'autoexpressa en un
«verb». En la mesura, dones, que la «res naturalis» queda
inscrita dins d'un ordre intencional de producció i repro-
ducció, será entesa en un verbum in quo, expressió de la
immanéncia del principi en el terme i del terme en el prin-
cipi. Peró no totes les unions creades participen d'una tal
interioritat essent, de manera aparent, purs xocs o accions
transitives d'una realitat sobre l'altra. Dic de manera apa-
rent, car, en realitat, no existeix cap acció purament transi-
tiva que no receli una mica «a priori» o pre-ordenació
—primat de la veritat ontológica. Quan tractem en aquest
tercer apartat de la progressiva interiorització de l'acció recí-
proca dels éssers, no ens allunyem de la referencia que hem
dibuixat. La interiorització del moviment físic, «actus entis
in potentia, prout in potentia» —definició del moviment en
Aristótil— comenta ja en el moviment físic, «actio est in
passu», fins a arribar al verbum in quo del moviment inten-
cional —imago creada del verb increat (De trinitate).

En la tasca que ens ocupa —la progressiva interiorització
o immanencia de totes les interaccions creades («actio est in
passu») o reflexió progressiva de l'ordre físic en l'ordre in-
tencional (ontologia)— hem de recordar tothora un principi
eminent: «Unusquisque videtur esse quod est potius in
ipso.» Aquest principi traduirá el primat de la unió inten-
cional i, per tant, l'expressió d'una acció immanent que hem
caracteritzat com in quo. L'experiencia exterior —és una
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perspectiva complementária— es realitzará o consumará en
l'experiéncia interior. Els éssers, com a tals, es comuniquen
entre si en l'ánima; és per aixó que «anima est quodammo-
do omnia». Si aixó és així, fem memória de la doctrina
tradicional sobre el verbum in quo com a emmarcament
—no altra cosa per ara— del procés interioritzador (refle-
xió o correlacions transcendentals): l'ordre óntic —veritat
óntica— en la reflexió de l'ordre intencional —veritat lógica.
«Intelligens in intelligendo... ad quattuor potest habere ordi-
nem: scilicet ad rem quae intelligitur, ad speciem intelligi-
bilem qua fit intellectus in actu, ad suum intelligere et ad
conceptionem intellectus quae quidem a tribus praedictis
difert. A re quidem intellecta, quia res intellecta est inter-
dum extra intellectum: conceptio autem intellectus non est
nisi in intellectu; et iterum, conceptio intellectus ordinatus
ad rem intellectam sicut ad finem: propter hoc: enim intel-
lectus conceptionem rei in se format, ut rem intellectam
cognoscat» (De potentia, q. 8, art. 1). Aquest fragment sin-
tétic el tecnicismo del qual implica moltes categories de la
gnoseologia tomista (espécie impresa, enteniment possible,
enteniment agent, etc.) ens demana una traducció provisional
de més fácil maneig de cara a la nostra proposició actual:
la veritat o manifestació del que és entés és la veritat de qui
ho entén. D'una altra manera, quan jutgem que/com, jutgem
la relació que hi ha entre la cosa jutjada i nosaltres matei-
xos. «Veritas enuntiabilium est veritas intellectus.»

La veritat lógica és unió intencional unificada i unificant.
Tots dos aspectes es donen de manera solidaria en el conei-
xement; podem, peró, distingir-los. En Bofill, sobretot en el
segon article de la Metafísica del sentimiento,' centra la seva
atenció en la unitat unificant. La unitat unificada dibuixa
una esséncia objectiva —el coneixement de l'ánima a ma-

5. Bofill, J.: O. F., M. S. II.
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nera d'«objecte»—; la unitat unificant fa referencia a l'«ens
ut participium» o al coneixement de l'ánima a manera de
«principi» de l'activitat intencional. Repetim que tan sois
amb aquestes dues consideracions s'aconsegueix l'esséncia
del coneixement de l'ánima, i, essent el coneixement de
l'ánima el lloc de la vcritat, aconsegueixen la veritat del
coneixement com a tal. A poc a poc anem concretant l'ám-
bit del nostre estudi. Atenem, per precisió metódica, a la
unitat unificant i a la unitat unificada en el seu fieri o pro-
cés. Quin és aquest procés? Ja ho hem dit: la progressiva
interiorització de les unions físiques fins a aconseguir la
unió immanent de les unions intencionals. Aquesta proces-
sualitat que ens permet admirar les meravelles de qualsevol
coneixement i de qualsevol judici, podem estudiar-la en ge-
neral o en exemples concrets. En Bofill les va estudiar de
totes dues maneres. Iniciem aquí l'estudi de la «unitat uni-
ficant» tenint en compte dos exemples ben humils, el situs
i el guando; a partir d'una «proximitat» i un «ara», les in-
terconnexions causals de l'ordre físic i de l'ordre intencional
equidisten tangencialment. A partir de la «proximitat», de
l'«aquí» i l'«ara», s'inicia el procés d'interiorització de la
transitivitat causal.

«Situs» (en quina posició está?) i «guando» (quan?)

Són categories aristotéliques, predicaments, que Aristótil
exemplifica en les Categories, cap. 4, 9; el situs és tractat
per Aristótil en el cap. 7 a propósit de la relació. 6 Per en

6. L'análisi del guando en Aristótil hauria d'estudiar-se en la
Física i, complementáriament, en les Categories. Pel que fa al situs,
o posició que voreja amb l'«hábit» i la «relació», el seu estudi és
complex en Aristótil. En Bofill, en la seva investigació de cátedra
Situs i habitas (malauradament perduda), va estudiar aquesta qües-
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Bofill —en «La notion de proximité dans les cadres de la
metaphysique thomiste» i en dos estudis complementaris,
«Consideracions sobre el temps, mode de presencialitat»7
i «EsperaNa i tradició» 8— el situs i el quando presenten
un interés especial. Per qué? Justament per la seva humil
condició entitativa; la mínima interiorització, entrecreuada,
de la «contigüitat» especial i temporal permet al situs i al
quando mesurar el hiatus existent entre ells i un «contacte
i unitat psíquics». Hi ha, peró, una altra raó més poderosa
en l'interés d'en J. Bofill per les esmentades categories;
l'autor desitja posar en evidencia la dimensió principiativa
en les mateixes categories d'Aristótil.

A. Considerem la categoria situs o posició, en grec
kaisthe. No és fácil advertir en aquesta categoria, a nivell
accidental, cap respectitivitat o relació terminativa —ele-
ment essencial per definir l'ámbit d'una «objectivitat». El
kaiesthe aristotélic indica una pura proximitat en el sentit
de «coexistencia». Les coses, aquí, estan com sumidos i abs-
tretes, cadascuna en elles, en el seu estar passivament a prop
les unes de les altres. I, tanmateix, hi són i coexisteixen.
Descobrim la dimensió indiferent de la realitat i la dimensió
«no relacional» de les coses. En el nivell físic, l'esse «in»
(principi) pot semblar totalment desvinculat de l'esse «ad»
(terme). Vegem com es manifesta una curiosa situació aná-
loga del situs en l'ordre institucional humit quan aquest está
engolit pel seu component físic. Passegem pel carrer i la
nostra mirada distreta veu de manera indiscriminada o in-

tió. Sortosament existeix un tractament del situs, no inclós en l'Obra
filosófica, que vaig poder editar en la versió original francesa
(vid. a continuació).

[Aristótil: Categories i Física; trad. en Belles Lettres de Car-
teron et Tricot en Vrin.]

Art. cit.
Art. cit.
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diferent persones i coses. I, tanmateix —en Bofill exercita
una mena de salt interioritzant—, se'ns diu: «Estima el teu
próxim com a tu mateix.» Vegem l'enormitat d'associar
«estima» i «próxim». Aquest ésser, en pura coexisténcia
indiferent, estima'1, car la seva proximitat és («unusquisque
videtur esse quod est potius in ipso»), en un altre misteriós
nivell, germá. De la coexisténcia indiferent —estranyes ge-
nealogies de la proximitat— passem, llavors, a una convi-
vencia; el próxim pot ser estimat. La seva alienitat o acci-
dentalitat, límit d'exterioritat o estranyesa, peró límit real
(principi), és incorporada a l'esse «ad» (relació). «Estima el
teu próxim» significa: interioritza la seva coexisténcia en tu
en una convivencia. L'«espai vital» d'aquesta convivencia,
conseqüentment, ja no pot ser descrit com una juxtaposició
espacial. És a dir, el teu próxim o germá és les seves coses;
acceptar-lo com a próxim vol dir acceptar les seves coses
com a «seves». Ara bé, l'espai vital de l'acolliment interio-
ritza les dimensions espacials o les humanitza com a «casa»,
«llar» o qualsevol «espai comú». Notem que la interioritza-
ció de la coexisténcia —donada per admesa la dimensió
intrasubjectiva de l'ésser intencional— ha comportat ele-
ments socials i jerárquics que es dipositen semánticament
en termes «casa», «llar», «país», etc. Una fosca energia o
poténcia s'ha obert camí transcendint l'exterioritat física,
que converteix próxim «ja» en coprincipi intrasubjectiu que
comporta mútues relacions de coneixement i amor. El
que és més important: en aquest nivell, l'exterioritat o ac-
cidentalitat de la coexisténcia que traduia una no-relació
o indiferéncia ha trencat la seva clausura. El próxim i l'es-
pai vital del próxim ja són immanéncia: principi d'acció-
reacció i relació corresponent de coneixement i desconeixe-
ment, d'amor o desamor. Deixem aquí la qüestió, ja que
es tracta, tan sois, d'aconseguir un exemple del procés inte-
rioritzador de l'ordre entitatiu o del seu pas de l'ordre físic
a l'intencional.
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B. En l'estudi de la categoria guando es manifesta mi-
llor, si és posible, la funció illustrativa del procés d'interio-
rització. Quando, en Aristótil, es manifesta amb frases cur-
tes com «ahir», «l'últim any»; més o menys tal com s'ex-
pressen les localitzacions espacials: «a mercat», «a escola»
—Categories. Fem atenció a la interiorització d'aquest mí-
nim físic on s'emmarquen les interconnexions causals entre
els éssers. Per aixó, hem de fixar-nos en les activitats sensi-
bles internes —les estudiaré en el próxim apartat—, car
tant en Aristótil com en Sant Tomás sempre hi ha correla-
cione entre la física i la psicologia. Vegem —per poder pas-
car rápidament al centre de la qüestió— el que no és psi-
cológicament la memória i ens adonarem, per negació —ho
notarem— que la realitat física del temps s'endinsa en nos-
altres. Acostumem a considerar malament el temps: a, una
referencia del «passat com a passat», referéncia que, b, s'ac-
tualitza com a fixació, conservació i reproducció d'«escenes»
o «imatges». La primera d'aquestes caracteritzacions és
incorrecta, le segona és falsa. Comencem per la segona.
L'activitat de la memória es distingeix de la imaginació per-
qué aquesta imaginació fa associacions, síntesis, «unitats
formals» en absencia de percepció i per incoar la forma de
les coses. Qué és la memória? De fet la memória no fa més
que registrar l'impacte que els «fets» produeixen en el sub-
jecte. Aquest impacte «es reté» com una afecció preferent-
ment subjectiva en la mesura que va sedimentant el sentir
en sentiment; el sentiment tan sois indirectament está referit
a persones o coses. La memória registra la immutació de
les coses quan aquesta immutació queda en nosaltres. «Actio
est in passu.» Existeix com una escala d'intensitats en la
reacció subjectiva que les coses ens produeixen. Així s'in-
terioritza, psíquicament o intencionalment, l'impacte «sense
interioritat deis ens físics». D'aquí ve la vinculació entre la
memória i el temps: no pas en el sentit d'una referéncia al
«passat com a passat», sinó, ben al contrari, «en la mesura
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que el passat continua essent present». La memória tan sois
privativament —no tenir memória— perd el seu continu in-
terior en instants inconnexos: «ahir», «demá», «tal perso-
na», etc. Diguem que la memória desconeix el temps en el
sentit de «present, passat, futur». L'home, en allá que és
fonamental en la seva vida, és justament l'abolició d'aques-
tes «temporalitats especialitzadores» que Bergson havia de-
nunciat. La memória és la permanéncia d'uns impactes re-
buts i que en nosaltres estableixen interconnexions secretes
que no podem objectivar, car comencen més enllá d'on nos-
altres servem cap record conscient. Així, en aquest sentit,
es pot explicar que existeixin heretatges que transcendeixen
el nostre naixement i la nostra mort. Vivim plenament en
la mesura que el món exterior a nosaltres és de tal manera
nostre, o de tal manera som el que hem rebut, que exterio-
ritat i interioritat es fonen en un delit de vida enllá de tota
mesura. L'exterioritat de les coses o el «viure-les com a
exteriors» ofega misteriosament la nostra vida. Aquesta ex-
periéneia privativa, ¿deu tenir res a veure amb allá de
l'«Anima est quodammodo omnia»?

L'exemple del guando, igual com l'exemple del situs,
no tenia altra pretensió que esdevenir un aclariment illumi-
nador: exemplificar la interiorització d'alló que és exterior,
és a dir, l'experiéncia. Tornem ara a la seva caracterització
en en Bofill: «Per experiencia entenem aquí el perilonga-
ment, en un contacte i unitat físics que enllacen amb un
subjectc, no qualsevol, sinó precisament humá, les coses que
constitueixen la seva circumstáncia.»

¿Per qué, arran d'aquests dos exemples, parlem d'un co-
neixement in quo?

Una afirmació que en Bofill repetia sovint en les seves
classes ens dóna una resposta abreujada: «No coneixem co-
ses sinó significacions.» Aquesta frase tan profunda pot com-
parar-se amb una altra de B. Pascal: «A mesure qu'on a
plus d'csperit, on trouve qu'il y a plus d'hommes originaux.

187



Les gens du commun ne trouvent pas de difference entre les
hommes» (Pensées, frag. 7, ed. Brunschvig). En Bofill es-
criu: «La profunditat pertany al nostre enteniment a títol
de disposició "nadiva" i, per contra, una vida epifenoménica
—feta de pensaments no pensats, de sentiments no sentits-
és una vida vulgar.» 9 Cal assenyalar el que signifiquen
aquestes respostes.

«Res ergo naturalis inter duos intellectus constituta
secundum adaequationem ad utrumque vera dicitur.» La
realitat física, la «res naturalis» i el nostre component cor-
poral, tenen un carácter «medial» més que no pas «mediat».
El carácter medial indica que la mediació de les coses res-
pecte al coneixement de l'ánima, la seva veritat ontológica,
es revela «tant com» l'ánima s'hi revela. Dit de manera in-
versa, les coses, després del seu procés d'interiorització
—deis ingredients sensibles d'aquest procés, n'hem de par-
lar a continuació—, es converteixen en sentits o no-sentits
de l'ánima; aquesta és la significació inscrita en les mateixes
coses. Aquestes coses perden, d'alguna manera, la seva con-
sistencia física —la seva grollera i deslluida realitat, origen
de pragmatismes	 i entren així en l'ordre inten-
cional o praxi legítima. Paradoxalment, és l'empobrida pro-
funditat del que és interior el que destorba el coneixement
exterior.

«Inter duos intellectus constituta» remet, en defini-
tiva, a un diáleg veritatiu, verum i bonum, entre Déu i l'home
a propósit de les coses mateixes. L'home, per la seva parti-
cipació de la veritat divina, aconseguint l'experiencia par-
ticipada de l'ens, pot nomenar o elevar la facticitat a signi-
ficació i dir: «Aixó és.» Quan l'home «afirma» així, recor-
rent a la seva suprema profunditat —no pas a dimensions
parcials o fragmentáries de si mateix— «converteix» l'ordre

9. Bofill, J.: O. F., M. S. I.
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físic —la seva própia dimensió física— en ordre intencional.
Vincular «ens ut nomen» a «ens ut participium» suposa no
pas menys que l'atentivitat a l'emanació i conduéncia de la
realitat natural al principi i fi de iota la creació. Aquesta
atentivitat i obediéncia passa per l'ánima (aquí comento ben
pobrament «Vers una espiritualitat familiar d'orientació con-
templativa», 1° 1965, per ventura el testament d'en Jaume
Bofill).

3. Essent l'home imago del Déu Tri, participa de la
intrasubjectivitat que l'ordre trinitari refiecteix en al. «Res
naturales inter duos intellectus constitutac» són, doncs, tam-
bé, llenguatges xifrats que una persona regala a l'altra essent
corresposta per ella. L'ordre de la realitat natural amorosa-
ment preparat i compartit entre dos éssers estimats, la dis-
posició de la llar, per exemple, complcix la finalitat que Déu
va donar a les coses. Així, a poc a poc, anem assistint, ver-
bum in quo, a la reproducció intrasubjectiva d'una ofrena.
L'ánima s'adona que tot el que és natural és gritcia rebuda
i destinada a comunicació dialogal. Alló que encara no com-
prén i no comprendrá mai d'aquesta destinació, per límits
infranquejables que la vida imposa i que només sap Déu,
en un secret que ens té vedat —Bofill parla admirablement
d'alló que no es pot solucionar en aquesta vida—, encara no
ha entrat en la transparéncia del regal (tot i que «acceptar-
lo» sigui en l'ordre moral l'última possibilitat de la llibertat
quan tot pot donar la impressió que está definitivament
perdut). L'ánima resta agraida. Els sants, els grans coneixe-
dors, ens en donen testimoni i les seves paraules troben en
nosaltres algun ressó. (Vegeu de nou l'inspirat article citat.)

10. Art. cit.
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II. UNITAT UNIFICANT I UNIFICADA
—IMAGO— DEL JUDICI DE REALITAT

Demanem-nos, més en general, qué significa i qué im-
plica el judici de realitat des de la perspectiva adoptada en
aquest estudi. Hem de referir-nos a l'ontologia trinitaria,
desenrotllada en el primer apartat, i als seus resultats. El
judici de realitat no fa sinó reproduir, imago-vestigium, l'or-
dre correlaciona' que la trinitat segella en la realitat, en la
creació. El judici de realitat recull en la seva processualitat
la reflexió entitativa —«tot )liga amb tot», que inaugura
l'«ad modum artis» creador. La recull el judici de realitat,
que és el compliment participat d'aquesta reflexió entitativa,
car, en la imago, l'ordre entitatiu es reflecteix íntegrament
en l'ordre intencional; actualitza en cll totes les virtualitats
intelligibles. Resumeixo, doncs, els resultats aconseguits de
l'ontologia trinitaria de Sant Agustí, en De trinitate, llib. V;
consolda l'ontología del model: unitat i alteritat personal
que es vinculen en identitat substáncia-relació. I en els 'li-
bres VIII, IX i X, especialment, fa partícip la imago d'a-
questa «perfecció pura». Aquest és el nervi del tractat que
breument he resumit. Sant Agustí, en De trinitate, no estudia
la trilogia dels vestigis modus, species, ordo; dóna, peyó, tots
els elements necessaris a fi de poder deduir tot el que n'ex-
posa en el seu tractat De bono contra manicheos. L'audacia
especulativa del Ilib. V ens ofereix una preciosa troballa que
no parem de repetir: el «terme» está en el «principi» i el
«principi» está en el «terme». Les dues processions «in divi-
nis», entendre i estimar, poden ser considerades «principial-
ment» —immanéncia— i «terminativament» —transcendén-
cia. La seva reflexio o «mentalisme» es projecta «ad extra»
en l'acte creador: és l'exitus i redditus de tota la creació,
de tots els seus graus participatius que imiten dinámicament
la reflexió divina —veritat i bondat ontológiques del que és
creat. És així com, en conseqüéncia, pot generalitzar-se a

190



tota la creació la tríade modus-species-ordo i el seu cant de
lloanÇa. Modus será la dimensió del que és creat, en virtut
de la qual el creat és terme de relacions d'«eficiencia» que
l'arrelcn en l'ésser («quo constat»); species reflecteix una
determinació de relacions formals d'«exemplaritat» («quo
discernitur»); ordo, de relacions tensionals de «finalitat»
(«quo congruit»). És la teoria de les aproximacions aplicada
a la creació com en un ordre simfónic i circular: «Constat,
discernitur, congruit.» Aquesta música, peró, no se sap ella
mateixa, és pura veritat ontológica. I Déu no sois es va
reflectir en les seves empremtes, sinó també en les seves
imatges. La imago és música conscient; reconeix i imita el
model de manera entitativa i intencional. La imago és mo-
dus-species-ordo essent memoria-intellectus-voluntas i mens-
notitia-amor, les dues bellíssimes trilogies deis llibres IX
i X. El judici de veritat, realització de la imago, «operari
sequitur esse», fa menció deis reflexos entitatiu i intencional.
Arrelada la imago en l'ordre entitatiu del vestigium, aconse-
gueix la immanéncia del terme en el principi. Aquesta imma-
néncia és sentida per la imago com a miraculosa presencia
i miraculosa potencia. Al mateix temps —participació no de
la immanéncia sinó de la transcendencia—, la imago, en la
seva presencia, entén i, en la seva potencia, estima. El que
és entes —com analógicament en la vida divina—, tot i
que resta fora la imago (la seva estructura potencial), també
és en ella, «intra se inspiciendo», i el que és estimat tam-
bé; ho «estima», hi tendeix i, alhora, ho posseeix abans d'ha-
ver-ho estimat. Aquesta descoberta —en Plató ja se'n mani-
festava algun pressentiment o ressó— causava fascinació a
Sant Agustí. Quan coneixem no ignorem del tot; quan esti-
mem no sofrim manear-11a total. ¿On és, «intimior intimo
meo», la veritat entesa que no entenc, la bondat posseida
de qué tinc mancanÇa? Aquest és el máxim de generositat del
judici de realitat, que alterna amb el sentiment viscut de la
seva indigencia. Des d'aquesta perspectiva els tecnicismes del
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judici de realitat, esse «in» i esse «ad», són «sentits» en un
procés que hem caracteritzat «per modum unius» com a
unitat unificant i unitat unificada. Des d'una perspectiva
augustiniana, el pol subjectiu, unitat unificant, s'alca sobre
les unificacions própies i alienes. L'Escola ens parla d'un
«objecte que sadolla» de l'entendre i del voler que desborda
l'«objecte formal» i l'«objecte proporcionat» de les nostres
facultats. Precisament quan la ment aconsegueix aquest límit
«principial» i «terminatiu» de si mateixa, hi emergeixen,
n'emergeixen —són donats a «Ilum»— els vestigis; l'ordre
sencer de la creació retorna al Creador. No oblidem, amb
tot, que aquesta plenitud reflexiva, exitus i redditus de la
ment, és la tasca i la victória de tota la vida. La gent está
arrelada en l'ordre óntic i ha de lluitar contra les seves
própies fragmentacions, rutines i oblits; ha d'adonar-se de
totes les «divisions» que sorgeixen de la seva vocació uni-
tária de tot el que és real. En aquesta doble tensió de riquesa
i pobresa —és la máxima adquisició de l'ontologia trinitá-
ria—, la riquesa s'imposa sobre la pobresa, l'agape sobre
l'eros. La prioritat del que és ric sobre el que és pobre situa
la imago en la jerarquia dels éssers i es manifesta en les seves
operacions més humils, tal com pot ser la seva activitat sen-
sorial. En l'activitat sensorial s'inicia el procés interioritza-
dor del judici de realitat.

Les facultats mediadores («metaxy»)

La qüestió 78 de la Prima en els seus quatre articles,
de manera especial a l'article 4 («utrum interiores sensus
convenienter distinguiantur»), exposa la progressiva interio-
rització de l'ordre óntic en ordre intencional, i també, com
en aquesta interiorització, el que és superior presideix el que
és inferior. Exercint el procés interioritzador que ens fa
solidaris de l'animal, la nostra progressiva interiorització
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ja és presidida secretament per la interiorització intellectual
on temáticament es produeix el tránsit de l'ordre físic a l'or-
dre intencional. Aquesta prioritat del que és entitativament
més perfecte no es dóna en els sentits externs —la primera
«inmutatio». «Considerandum est autem quod quantum ad
formas sensibles non est differentia inter hominem et alia
animalia; similitar enim inmutantur a sensilibus exteriori-
bus.» La situació és diferent quan s'inicia realment la inte-
riorització en els sentits interns i, en ells, la profundització
de la «inmutatio» —afirmació enigmática: «Actio est in
passu.» Em refereixo a la gradació deis sentits interns:
«sensus communis, phantasia vel imaginatio, aestimativa,
memoria» (localització o valoració, per exemple, de l'objecte
en el temps, etc., que anteriorment s'han estudiat). «Quan-
tum ad intentiones praedictas (els cinc sentits interns), diffe-
rentia est. Nam alia animalia percipiunt hujusmodi inten-
tionem solum naturali quodam instinctu, homo autem per
quodam collationem. Et ideo quae in aliis animalibus dicitur
aestimativa naturalis, in homine dicitur cogitativa, quae per
collationem quamdam hujusmodi intentiones advenit... Unde
etiam dicitur ratio particularis... Ex parte memorativae non
solum habet memoriam, sicut caetera animalia, in subita
recordatione praeteriorum, sed etiam reminiscentia, quasi
syllogistice inquirendo praeteritorum memoriam, secundum
individuales intentiones.» «La nostra sensibilitat actua —co-
menta en Bofill— en contacte amb la realitat, no tan sois
com una forra de retenció, d'evocació, de valoració de da-
des, sinó, a més, com una forra d'exemplificació; i aixó no
és possible sense la preséncia vitalment actuant (conscient
o no) d'una intelligéncia directiva.» ' i I Sant Tomás és ben
explícit sobre aixó: «Illam eminentiam habet cogitativa et
memorativa in homine, non per id quod est propium sensi-

11. Bofill, J.: O. F., C. M.
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tivae partis, sed per aliquam affinitatem et propinquitatem
ad rationem universalem, secundum quandam refluentiam.»
I afegeix, confirmant la jerarquia descendent de l'influx ope-
ratiu del que és superior en l'inferior: «Et video non sunt
aliae vires sed eadem perfectiores quam sint in animalibus.»

L'estudi de les facultats sensibles interioritzants presenta
un doble interés. D'una banda, mostra l'arrelament de la
psicologia en la física; el que més endavant será ordre óntic
intencional es va preparant en l'ordre físic. Mostra també
—atenent a la unitat unificant o principial— el problema de
la unitat del subjecte, «que sent» humá; el sentiment es
perllonga des de la «sensació exterior» fins en aquest «jo»
nuclear i actiu que Sant Agustí i Sant Tomás anomenen
mens. En Bofill acaba així el seu primer article de la «Me-
tafísica del sentimiento»: «L'examen d'aquest problema
hauria de comportar, com a tasca central, una revisió de la
doctrina de les "facultats mediatrius", d'aquest metaxy aris-
totélic, que és el punt central de tota psicologia que vulgui
fugir de l'empirisme i, alhora, de l'ontologisme.» 12

La unitat unificant i unificada tradueix intencionalment
la unitat del rnoviment óntic físic

El judici de realitat és simultániament o correlativament
unitat que unifica i unitat unificada, encara que hágim aillat,
metodológicament, el primer terme. Justament el que ens
interessa més per tal de redimir la pertinenÇa de l'ordre
intencional a l'ordre óntic és l'estudi atent de la seva inter-
secció, i aixó per dues raons. El coneixement in quo mani-
festa que coneixem l'altre en el nostre autoconeixement.
Ara bé, podem coneixer l'altre en nosaltres perqué, prévia-

12. Bofill, J.: O. F., M. S. I.

194



ment a l'assimilació intencional de l'altre, en participem
ónticament en una comunitat processual d'acte. Preguntant-
se Sant Tomás si la creació ha de ser concebuda com a
moviment (I, q. 45, art. 2), hi respon: «Actio et passio con-
veniunt in una substantia motus, sed differunt secundum
habitudines diversas», i ens remet, llavors, a la física aris-
totélica, que ell mateix comenta dient: «Est autem mani-
festum, supra determinatis, quod actio et passio non sunt
duo motus sed unum et idem motus; secundum enim quod
est ab agente, dicitur actio; secundum autem quod est in
patiente, dicitur passio.» Segons aquesta interpretació del
conéixer, del seu procés interioritzador i obert a influxos,
com més interioritzat és el procés, més obertura aconse-
gueix. No pot cridar l'atenció que Aristótil i Sant Tomás
apliquin al moviment cognoscitiu la categorització del movi-
ment físic i, fins i tot, que l'hi incorporin. És així com asse-
guren el seu arrelament entitatiu. Cal que sempre reconsi-
derem el profund aforisme «Actio est in passu». En Bofill,
en el seu segon article de la «Metafísica del sentimiento»,
dedicat a aquest problema, comenta: «Una nova instáncia,
no obstant, obligará Aristótil i Sant Tomás a puntualitzar
que no repugna la unitat de l'acte entre agent i pacient,
ja que no confon les seves respectives raons, és a dir, no
sacrifica la seva respectiva naturalesa. En efecte, en el si de
l'acte que els és comú, es manté la relació que els oposa,
a l'un com a principi (acció), i a l'altre com a subjecte
(passió) del moviment originat» —«predicaments» d'acció
i passió. La meravella del procés interioritzador és el fet que,
en la mesura que l'agent exterior —l'altre— ens transmuda,
la nostra resposta interior a la mutació rebuda, «actio est
in passu», de manera simultánia interioritza; reprodueix in-
tencionadament tota la riquesa real d'alló que rep o el tras-
balsa (aquesta correspondencia de forces actives i reactives
pot enquistar-se i donar pas a tota una gamma de variables
positives i negatives, per exemple: el «ressentiment»; aquí
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seria interessant mantenir un diáleg amb Nietzche). El sub-
jecte está en unitat amb la seva circumstáncia en un co-esse;
aquesta unitat és a la vegada una unificació entitativa del
subjecte mateix, la seva progressiva maduració. És a dir,
la primitiva immutació física en ser rebuda —en la profun-
ditat de la seva recepció— unifica i penetra tots els nivells
que estratifiquen la naturalesa del subjecte fins a arribar en
aquell nivell en qué la interiorització entitativa és un ente-
niment en el subjecte. «Quan el subjecte s'aconsegueixi a si
mateix en el seu esse pel sentiment fonamental, no deseo-
brirá un pretés sum absolut, el principi de tota veritat i cer-
tesa, sinó una manera de ser que és constitutivament un
co-esse. En el sentiment que l'assumeix, el sum del subjecte
resta sempre modalitzat per una situació.» ' 3 Aquesta pers-
pectiva ens va atorgant «infieri» el procés ascendent, del
qual el descens corresponent (espiritualització de la realitat
del contorn —per própia autonomia) recompondrá Lotes les
etapes en una unitat unificada. Ara bé, la unitat unificada
restará sempre referida a la unitat unificant —reciprocitat
causal de l'home i el seu entorn—; parcialment assumida,
parcialment imposada en el seu origen i en el seu fi (alló que
anomenem condicionaments). No és altre el sentit de la
«conversio ad phantasma». La progressiva interiorització
del que s'ha rebut será viscuda, a la fi, com el que sent en si
i podrá ser expressada per un verb que la caracteritza com
a ens en el ple sentit de la paraula. D'acord amb el que s'ha
dit, el judici de realitat aconseguirá l'adequació entre «pen-
sament pensat» i «pensament que pensa». Segons quin sigui
el seu nivell d'assumpció interior, així seran la riquesa quali-
tativa o l'alteritat rebudes. L'in quo objectivador o intencio-
nal recompondrá així en el judici una reassumpció de la
realitat com a forma de l'enteniment. Aquesta forma objec-

13.	 Bofill, J.: O. F., M. S. I.
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tiva se'ns mostrará, primer, com a acte d'una poténcia,
a saber, de l'esse. El sentit profund del verbum in quo será
justament anunciar de manera objectiva aquesta reflexió
entitativo-ontológica.

Afegim-hi una consideració ulterior. La comunicació de
l'acte, prévia a les unions o interconnexions causals entre
objecte i subjecte, és la mateixa Creació en el seu continu
obrar «conservant». La consideració transcendental del De
veritate ha de doblegar-se en una atenció a la comunicació
de l'actus essendi que dóna, especialment, el gran tractat
tomista De potentia. Totes les distincions de l'Escola (ésser-
esséncia, esséncia-operacions, substáncia-accidents) aconse-
gueixen plenitud energética i operativa des d'una tal pers-
pectiva. No podem, en Sant Tomás, oposar de cap manera
la consideració «transcendental» i la consideració «modal»,
l'actus essendi, car les dues dimensions es fonen entre si.
L'ordre transcendental, veritat lógica, és un grau entitatiu
que ens permet restar atents a la preséncia de Facie que ens
constitueix, veritat ontológica. Tot l'ordre categorial perd tot
el carácter d'inventari o d'enumeració casual o exterior, en
advertir el que el possible inventara reflecteix com a tal
inventara: reificacions o distincions de l'acte. Quan les dis-
tincions de l'Escola, que tradueixen composicions entitati-
ves —substáncia-accidents, esséncies-poténcies, forma-maté-
ria, predicaments, etc.—, no són animades interiorment per
l'actus essendi, llavors donen una pobra imatge escolar, quasi
mecánica. Remeto a les notes d'ontologia que s'han citat
per a una tal reanimació categorial. El vigor reanimant d'en
Bofill en aquestes notes és increible. Desgraciadament no
puc desenrotllar-ho amb més detall.
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III. EL JUDICI DE REALITAT
«VERBUM IN QUO» DE LA PROVA DE DÉU

L'estructura espiritual de la mens comporta una auto-
consciéncia imperfecta, imago, s'autoexpressa en un verb.
En aquest verb entés com a judici de realitat en sentit ple
s'aconsegueixen els vestigis de Déu i s'acompleix el realisme.
Per tant —aixó és el que hem d'explicar—, la referéncia al
que és diví és interior al judici de realitat i no hi és acciden-
tal. En un article breu, «L'admiration», en Bofill qualifica
d'«admiració» aquest nivell d'autoconsciéncia expressiva
associant les etimologies gregues de thaumadein, theos, en-
thusiasmos. Caracteritza així aquest nivell, que no dubta a
identificar amb l'abstracció: «Sous cette perspective, l'abs-
traction est le premier mouvement d'un devenir qui aboutit
á la "contemplation" et "expression" de rens" «"id cuius
actus est esse") dans la grandeur, voire dans la "majesté"
de sa présence et de sa force. La structure objective n'est
que l'éclat de cette actualité, elle en est l'expression logique,
exigée par l'éssence de la pensée elle méme, par le logos.»
Aquesta és la primera afirmació abreujada i bellíssima en la
qual culmina ja el procés interioritzant; el seu fruit auto-
expressiu, «in quo», és modus, species, ordo.

El problema de Déu, tal com el planteja Sant Tomás,
s'articula d'acord amb l'exigéncia mateixa de la pregunta
sobre Déu. «Referent a l'ésser de Déu, hom pot plantejar-se
el següent: 1. Si Déu és; 2. Com és, o més aviat, com no és;
3. Si és necessari estudiar tot alió que fa referéncia al seu
obrar.» Aquest és el quadre programátic del tractament del
que és diví en la Prima. De les tres preguntes, per més que
totes tres estan perfectament entrelligades, n'agafem una, la
primera. «Pel que fa al primer terme d'aquesta divisió, es
poden presentar tres preguntes: I. Que Déu sigui, ¿és una
proposició evident?; 2. Posat que no sigui evident, ¿és
una proposició demostrable?; 3. En la suposició que sigui
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demostrable, ¿de quina manera es pot demostrar que Déu
existeix? (Prima, q. 2, próleg). Sant Tomás centra la seva
atenció en la prova de Déu, en les "cinc vies", precedides
per la necessitat que Déu sigui demostrat. Sant Tomás arriba
a la necessitat d'aquesta conclusió tot partint del seu refús a
l'argument ontológic de Sant Anselm. Ara bé, la considera-
ció de les seves diferéncies amb Sant Anselm és alhora la
base gnoseológica des de la qual són plantejables les «cinc
vies.» Aquests cinc camins o «vies» s'expressen en un nom-
bre igual de judicis de realitat o existencia: existeix el mo-
viment, existeixen éssers que neixen i moren, existeix un
ordre, uns graus de perfecció, etc. La diversitat material,
peró, de judicis d'existéncia no fa més que particularitzar
el principi genéric, el judici de realitat com a tal, que és
l'ánima de la prova. El que pugui ser el judici de realitat
en la seva referéncia al que és diví es discuteix en la presa
de posició de Sant Tomás enfront de Sant Anselm. Hem
d'estudiar, per tant, aquesta discussió, ja que illumina el
judici de realitat referit al diví —alló que, seguint Sant Agus-
tí, anomenem vestigis de Déu, claror de Déu en la realitat
material que el judici de realitat expressa.

No estudiarem les complexitats historiográfiques o inter-
pretatives de l'argument ontológic. Ens limitarem a la crí-
tica que en fa Sant Tomás i a la interpretació que en Bofill
fa d'aquesta crítica. A fi de considerar una visió intelligent
i generosa de l'argument ontológic com a tal, s'ha de tenir
en compte en Francesc Canals en la Historia de la filosofía
medieval. 14 Canals, juntament amb altres autors, invoca el
context teológic de l'argument i la noció de veritat que hi és
implícita illuminant el Proslogion des del De veritate ansel-
miá. Hi insisteixo, peró: aquí no intentem pas un estudi de
Sant Anselm més que per pura funcionalitat. Pel que fa

14. Vegeu-ne la referencia de la introducció.
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a en Bofill, hi ha un breu i molt valuós document que no
s'ha inclós en 1'Obra filosófica: una carta o intercanvi intel-
lectual sobre l'argument dirigit al P. Gómez Caffarena l'any
1963 (el P. Gómez Caffarena havia publicat «Argumento
ontológico y metafísica del absoluto» a Pensamiento, 10,
1963). La resposta d'en Bofill, en la meya edició d'inédits,
la vaig titular «Nota sobre el argumento anselmiano». "
Les qüestions que en Bofill hi exposa, amb la brevetat d'una
carta, estan escampades sortosament en diferents llocs de
l'Obra filosófica i permeten, doncs, una reconstrucció.

Els dos llocs més clars on Sant Tomás discuteix l'argu-
ment anselmiá són: I, qüestió 2, art. 1, «Utrum Deus esse
sit per se notum», i Contra gentes, cap. 10 i 11, on es des-
glossa el plantejament unitari de la Summa teológica. La
doctrina és la mateixa i es discuteix en Sant Anselm i Sant
Joan Damascó en la seva Exposició de la fe ortodoxa."
Vegem la profunditat del tractament tomista prescindint de
si hi ha lloc a altres interpretacions més favorables de l'ar-
gument anselmiá. Com pot Déu ser un problema? ¿No és
naturalment conegut i estimat? Ens trobem enfront d'un
dogmatismo espontani sobre Déu enfortit per la praxi reli-
giosa en una situació histórica en la qual la idea de Déu és
en tot moment vigent. «El punt d'interrogació desapareix
sota el pes d'una tradició que transforma l'hábit en evidén-
cia», comenta, sobre aixó, E. Breton al seu Santo Tomás. 11
L'esperit humá, peró, és una autoconsciéncia finita que té
per «objecte formal» «estar en el món», ser «plasmat en el
sensible». Sant Tomás, afegeix Breton, no pot preveure la
dificultat que negaria tot sentit a la qüestió de Déu, i aixó

Sant Anselm: Obres completes, BAC
Sant Joan DamascZ: Exposició de la fe ortodoxa (trad. fran-

cesa dins Cahiers de diffusion St. Irenée).
17. Op. cit.
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perqué la qüestió es revela contradictória, o bé perqué tota
existéncia depén d'una esfera «mundana» o d'un criteri de
verificabilitat o comprovació. En el primer cas, l'argument
ontológic funciona al revés; en el segon, ens entrebanquem
amb una petició de principi que ja suposa solucionada la
qüestió.

Les dificultats que Sant Tomás dirigeix a la seva abreu-
jada exposició de l'argument ontológic en el cap. 10 del
Contra gentes són dues. Haig de confessar que la seva im-
portáncia em va passar per alt en les meves primeres lec-
tures del tomisme, i la lectura d'en Bofill me la va palesar
a la fi: 1. ¿És cert que sota el terme «Déu» sigui necessari
entendre «un ésser tal que no se'n pugui concebre un altre
de més gran»? 2. Fins i tot si aquest nom significa per a
nosaltres la intenció que suposa, continua en peu la dificultat
del pas de la noció a l'existéncia. Les dues dificultats han de
relacionar-se entre si i pressuposen, en perfecta coheréncia,
les bases doctrinals del tomisme. Afegim-hi que tenen una
immensa actualitat, car Sant Tomás hi va comprendre la
possibilitat teórico-práctica de l'ateisme tot qüestionant de
passada qualsevol trivialització de l'afirmació teista. En la
primera dificultat, Sant Tomás parteix d'un fet real: el
nostre coneixement de Déu, els noms que li donem, poden
estar i de fet estan «contaminats» per impureses inherents
a l'estructura finita i material del nostre esperit. L'esséncia
divina ens és desconeguda. («Multi antiquorum mundum
dixerunt Deum esse»). En la segona dificultat, que no es
pot afilar de la primera, Sant Tomás afirma que l'existéncia
no és un predicat de l'esséncia. Crec que Sant Tomás devia
considerar el pas de l'esséncia o possible a-existéncia com la
inversió del primat de l'«ens ut participium» per damunt de
l'«ens ut nomen». La distinció entre cognoscible «in se»
i cognoscible «quoad nos» no fa sinó enquadrar la perspec-
tiva de les dues objeccions. Ara bé, es tracta de dues objec-
cions solidáries entre si, i, per adonar-nos-en, hem de con-
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siderar una vegada més la imperfecta autoconsciéncia del
nostre esperit. Distingim, doncs, per tal d'aclarir encara més
el judici de realitat i el judici de realitat en la seva referéncia
al que és diví, tres passos successius: 1. Autoconsciéncia
imperfecta, 2. Contaminacions possibles de l'autoconscién-
cia imperfecta, i 3. Carácter sintétic i no pas analític de
l'esséncia o del possible. En aquestes tres qüestions m'ins-
piro sempre en el pensament d'en Bofill i pretenc vincular
judici de realitat i positivitat de la prova de Déu.

1. Autoconsciéncia imperfecta

Autoconsciéncia imperfecta és el que rellecteixen tots
els nostres judicis reals. La seva dificultat i paradoxa ja ha
estat estudiada de manera suficient en els apartats anteriors.
La ment o autoconsciéncia s'expandeix en dues composi-
cions estructurals. D'una banda, la distinció esséncia-esse,
que és una autoconsciéncia finita que rep l'ésser. Ni tan sois
en l'ángel no trobem pura coincidéncia entre ésser i essén-
cia; aixó significa que l'angel no és Déu ni s'identifica amb
l'esséncia divina intellectualment 	 una negació suposa
l'altra. A més, l'autoconsciéncia humana finita pateix en-
cara per causa d'una altra limitació o composició, forma-
matéria. La seva forma, tan sois l'aconsegueix per inevitable
referéncia exterior; el seu «objecte proporcionat» són els
objectes sensibles interiors o exteriors a ella mateixa. Aques-
ta doble composició entitativa, l'hem considerada en aquest
treball, en l'operació cognoscitiva, com a coneixement de
l'ánima «quoad an sit» i «quoad quid sit». A fi que la mens
es desvetlli a la seva autoconsciéncia, constitutiva peró vir-
tual, li cal la sollicitud exterior i ha de retornar a ella
—«conversio ad phantasma». Aquest exitus i redditus de
l'ánima és continu; l'ánima conserva tan sois la memória
o sillogisme viscut de les successives anades i tornades de
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l'experiéncia espiritual. I, tanmateix, vegem l'altra dimensió
del problema —important per a la caracterització positiva
del judici de realitat referit al que es diví. La mens no deixa
de ser autoconsciéncia, és a dir, está tensament oberta a la
consciencia absoluta, i els coneixements exteriors, els coneix
en el seu interior. D'aquest «medi interior», en diem ex-
pressió de l'anima, verbum mentir o medium in quod, al
qual, en definitiva, l'ánima refereix totes les seves dades. És
l'apriori o transcendental a qué aHudiem en l'anterior apar-
tat. Doncs bé, entre aquests dos extrems de riquesa i d'in-
digéncia de la nostra autoconsciéncia finita i material, s'ins-
criu la doble possibilitat religiosa, atea o, simplement, escép-
tica. Fem atenció, tan sols, a l'estructura de l'autoconsciéncia
dibuixada. Déu sois pot plantejar-se-la cosmológicament, i
aquest és el sentit profund de les «cinc vies» tomistes. L'au-
toconsciéncia está referida, en el seu origen i el seu terme,
a la realitat mundana: existeix el moviment, existeixen éssers
que neixen i moren, existeix un ordre, uns graus de perfec-
ció, etc. Per tant, el punt de partida de tot judici de realitat
referida a Déu, recordem-ho, és la mediació de les realitats
físiques. Ara bé, si mantenim ben afermats els dos extrems
estructurals de l'autoconsciéncia, aquesta primera conclusió
s'ha de rectificar. Les dades o impactes de la realitat —exis-
teixen éssers que neixen i moren, per exemple— tornen amb
tot el seu component trágic, en aquest cas a l'experiencia
interior. L'anima, la mens, la imago, coneix en ella mateixa
i en la seva história interior la pura dada «bruta», la qual
es converteix, al mateix instant, en un problema a desxifrar.
S'obre, llavors, tot l'espai immens i enigmátic de l'atentivitat
desxifradora de l'ánima. A partir d'un impacte exterior,
l'anima ha de desxifrar-lo i desxifrar-se. Fem un pas més.
Abstreta, l'anima s'adona que ni ella «és» el món exterior
ni tan sois el seu món interior. L'autoconsciencia finita, fins
i tot material, está oberta a l'autoconsciéncia infinita. Tor-
nem al nostre exemple inicial de la segona «via»: existeixen
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uns éssers que neixen i moren. L'afirmació com a afirmació
transcendeix ja l'exterioritat del fet. Mai no coneixem, en
últim terme, que els éssers neixen i moren sense referir la
dada cosmológica a l'experiencia interior on s'uneixen, en
la maduresa de la vida, totes les nostres experiéncies del
naixement i de la mort. L'anima, peró, autoconsciéncia fini-
ta, refereix, a més, el fet cosmológic i antropológic del néixer
i el morir a l'horitzó infinit que s'obre en ella. No són pro-
cessos aillables ni cronológics en sentit estricte. Vegem-ho.
La trivialització deis judicis de realitat, deis judicis de reali-
tat referits al diví, consisteix a veure aquests moments o
mediacions com a inferéncies extrínseques —¿no és pas,
potser, aquest, el risc de certes exposicions, excessivament
pedagógiques, de les «cinc vies»? Aquí és on troba gran
fecunditat la «Metafísica del sentiment» analitzada. L'anima
referida a l'exterior, retorna a si i sobre Déu per presentar-li
l'enigma angoixós davant la mort o, per contra, una desco-
berta joiosa. Aquest és el profund encant de les Confes-
sions. Conclusió. El judici de realitat «existeixen éssers que
neixen i moren» es refereix a una mediació cosmológica, a
una mediació antropológica i resta obert, en possible ofrena,
a Déu mateix present foscament en l'anima. Limitem-nos a
assenyalar que el lloc central on els extrems de la prova
s'enllacen és l'anima mateixa en la seva autoconsciéncia, en
el seu verbum mentis, en el seu in quo. Així el judici de
realitat, referit al que és diví, depén, en certa manera,
de la profunditat de l'anima. I Déu deixa de ser una noció
rebuda i possiblement malmesa tan sols si l'anima fa cap
—ni que sigui en un grau mínim— a la seva profunda arrel.
És per aixó que podem afirmar que les «cinc vies» són cos-
mológiques i interiors alhora. Més interiors que no pas exte-
riors. Una vegada més, Sant Tomás rectifica Sant Agustí,
tot i que conserva respectuosament el seu precursor.
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2. Contaminacions possibles de l'autoconsciéncia
imperfecta

¿És cert que sota el terme Déu cal entendre «un ésser
tal que no pugui pensar-se'n un altre de més gran»? Sant
Tomás, de manera genial, parava els peus a una afirmació
massa precipitada. «Multi antiquorum mundum dixerunt
Deum esse.» Aquesta resposta, que una lectura superficial
podria vincular a un estadi primitiu de la reflexió filosófica,
ja no ens sembla anacrónica. Podem dir, fins i tot, que en
els nostres dies s'ha fet més present quan, per exemple, una
certa filosofia entreté, «diverteix», les qüestions últimes o
assaja d'aquietar-les amb análisis sobre el criteri de verifi-
cació aplicat al que és diví. En Sant Tomás —segueixo en
Bofill— una tal reticencia significa una delicada atenció a
no prendre el nom de Déu en va; d'exercir una mena de
«crítica de la raó teológica» per respecte als noms divins.
«De Déu, nosaltres no en podem saber qué és, sinó qué
no és i la relació que té amb la resta de la creació», afirma
Sant Tomás, en Contra gentes, 11. I, cap. 30. (Pensem que
Sant Tomás, en aquesta qüestió, es fa seu també l'influx de
l'autor deis Noms divins. 18) Tot el que pot afirmar-se sobre
la possible impuresa de la noció de Déu deriva de la com-
plicada estructura del nostre esperit. En Bofill, sempre ama-
tent a la prioritat del pensament pensant per sobre del pen-
sament pensat, va estudiar apassionadament aquest tema.
Vegeu-ne, si no, dos breus articles: el citat «L'admiration»
i «E possibile una metafisica? Come si pone "oggi" il pro-
blema della metafisica». 19 En el segon article, en Bofill parla
de manera preferent de les condicions negatives de la pro-
va de Déu i, en el primer, de la seva positivitat.

Op. cit.
Art. cit.
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Si equiparem el terme «metafísica» i el terme «Déu» en
el segon article citat (no crec que en J. Bofill hi trobés cap
inconvenient), afirmaren: «La possibilitat de la pregunta
sobre Déu abasta la possibilitat de Déu mateix» —«quoad
nos», s'entén. Sense el canvi que hem fet, en Bofill escriu:
«La possibilitat de la pregunta sobre la metafísica abasta la
possibilitat de la metafísica mateixa.» No cal sinó recordar
totes les complexitats de l'estructura de l'esperit, que hem
analitzat, i a més, la lapidária afirmació «Multi antiquorum
mundum dixerunt Deum esse». En Bofill comenta: «El món
no es mostra com a límit mentre la ment estigui instaHada
en ell en "conformitat" amb ell. Fa falta que sorgeixi una
disconformitat amb ell (el "no ser del món", evangélic) a fi
que es manifesti com a límit.» Qué és transcendir? «És
despullar el món de la seva "mundanitat", és a dir, revelar
en dl un ordre de significacions últimes. Continuarem ano-
menant "abstracció" aquest considerar el món sota una nova
llum: "sub ratione entis". Aixó equival, peyó, a conside-
rar-lo en aquell nivell en qué la referéncia a Déu és intrínse-
cament exigida.» L'home, tanmateix, defuig aquest instant
o es refugia en l'extraversió installant-se en el món. Aquest
és el gran misteri: la possibilitat per a l'home de viure en
pura provisionalitat. La mediació cosmológica té un preu
o possibilitat torbadora. Alló que és exterior, diu en Bofill
en algun lloc, pot ser condició-obstacle i manifestació. El
món sempre és condició per accedir a Déu; quan es vol evi-
tar aquesta condició de manera pseudo-angélica, Havors Déu
és sublimat com a ídol, i aquest ídol «defensa» patológica-
ment i imaginativament d'assumir la dura percepció de la
própia realitat. El món pot esdevenir també obstacle. La
seva mediació, exterior i interior, és més feixuga, més fosca
del que hauríem pogut pensar. De tots els fenómens que
obscrvem en el món —segons com l'observem—, els uns ens
acosten a la naturalesa, i els altres, a la llibertat. Déu, ¿no
deu ser pas una hipótesi inútil? (Al voltant d'aquesta pre-
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gunta gira, em penso, l'actual preocupació d'aplicar a Déu
uns criteris de «verificabilitat», heretatge neopositivista del
kantisme.)

Tota la metafísica d'en Jaume Bofill, xopa de lirisme,
está molt atenta per tal d'acollir el plany i el clar-obscur
real; és per aixó que és una metafísica que convenl. De ma-
nera análoga, les «vies» tomistes, profundament enteses,
tal com les va entendre en Bofill, són la história d'una vida
viscuda. L'home madura en tot i, sobretot, maduren els seus
judicis sobre la realitat com a «divina». Hem d'assumir amb
serietat el terme reflexió, «Reddire ad essentiam suam nihil
aliud est quam res subsistere in se ipsa». Hem vist els dos
pols, principial i terminatiu, de la redditio —és una llarga
redditio— la «duplex cognitio» i la «duplex volitio». Les
dues principialitats maduraven en presencia i potencia; els
seus termes corresponents, esséncia i valor, seran en la me-
sura que seran la seva presencia i potencia principials. Ara
bé, una autoconsciéncia imperfecta no esgota, en si, ni el
seu principi ni el seu terme; una autoconsciencia finita tot
ho rep de la potencia de Déu en ella («analogia d'atribució»
o positivitat deis noms divins, les operacions de Déu). De
tot aixó tracten o no tracten els nostres judicis reals; és el
misteri de la seva dimensió lliure o volitiva. L'«abstracció»
i la «conversio ad phantasma», en la realitat viscuda, s'«ano-
mena, també, de moltes maneres». «L'admiration, dirait-on
alors, est un etat d'esprit qui surgit de la refiexion du sujet
qui se reconnait soumis a l'empire d'un "ens" que le dé-
passe.» I Bofill conclou en el seu article, «L'admiration»:
«Le rapport d'admiration va d'un sujet agissant á un autre
sujet agissant, dont le pouvoir et la grandeur le dépassent.
Le "timor" auquel les textes apparentent l'admiration n'est
pas, de soi, la "crainte" d'un mal, mais le "rappétissement"
du sujet, "refiexio" de son humilité: tel le "tremor securus"
de la vision beatifique. A cause de cette "securité" l'humi-
liation ingénue, admirative, a comme recompense une joie
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qui ne lui sera pas ravie.» Jo recordo una classe difícil d'en
J. Bofill sobre l'«intellecte agent»; en acabar, una alumna,
tot barrejant l'avorriment i la impertinéncia, li va demanar:
Peró, qué és aixó de l'inteHecte agent? En Bofill no va dub-
tar un instant a respondre-li: «L'alegria.»

3. Carácter sintétic i no analític de la noció
de possible

Fins i tot si aquest nom (la noció de Déu) significa per a
nosaltres la intenció que li suposem, es manté ferma la
dificultat del pas de noció a existencia. La segona objecció
de Sant Tomás a Sant Anselm planteja un problema de
primer ordre; en realitat condiciona la primera objecció.
En Bofill ho resol dient que aquesta objecció equival a la
génesi mateixa de la noció de possible i ens ideal; la deca-
déncia o el risc de la decadéncia de «l'ens ut participium»
en l'«ens ut nome» és el que está en joc. En una perspectiva
més ampla, ens obrim a l'articulació de l'ordre modal en la
seva accepció kantiana i prekantiana (escotista, occamista,
suarista): possible-real-necessari. 20 Aquest esquema, dirá
en Bofill, contradiu l'esséncia mateixa del tomisme, ja que
entén l'«existencia» o realitat com un predicat i la decanta,
a més, vers l'«existéncia material» («via modernorum»);
restringeix l'esquema, radicalment així, l'abast de Vacua
essendi. Per Sant Tomás, segons en Bofill, una tal operació
ha de ser radicalment invertida. Aquest tema es tracta dins
«Concepte i métode de la metafísica» 21 —el possible és
associat a la visió «genérica de l'ens»—; en els dos articles

Vegeu el tractament histórico-sistemátic en Gilson.
Art. cit.
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de la «Metafísica del sentiment», el possible és denunciat
com a absolutització de l'«ens ut nomen» i el primat del
transcendental res; en l'article «Intencionalitat i finalitat», 22
la consciéncia ontológica és «sintética», és a dir, la seva
unitat unificada deriva d'una prévia unitat unificant —la uni-
tat unificada, per tant, no és l'origen de la necessitat formal
de les esséncies i deis ens ideals o lógics—; a les «Notes
d'ontologia», en «Deis principis» i a la «Nota sobre l'argu-
ment anselmiá», la necessitat del possible o de l'esséncia
s'origina positivament en l'actus essendi; les necessitats lógi-
ques, derivades, són vistes com a «necessitas ex supposi-
tione» donant per suposat l'acte creador, en participar d'ell
en unitats especifiques. (Compareu el tractament d'en Bofill
amb el de Gilson a L'étre et l'essence.)

Aquesta problemática metafísica i gnoseológica, plena
d'implicacions en una ontologia sistemática, queda aquí com
a pur enunciat; hauria de ser tractada en estudiar la dis-
cussió entre Gaietá i Suárez sobre la «distinció real» i el
«primum cognitum».

Consideren, de manera ellíptica, en quin sentit la segona
objecció aclareix la primera objecció. Per en Bofill, la noció
de Déu de Sant Anselm evoca Gauniló (primera objecció),
és una noció impura; alló que l'origina (segona objecció),
l'«ens ut nomen», ja suposa l'oblit original de l'«ens ut par-
ticipium» (arrelament de la primera objecció en la segona).
És aquest installar-se en l'ordre de la noció, del possible,
de l'esséncia, el que converteix l'argument en una fallácia
circular: una noció derivada, i oblidada del seu origen, no
pot retornar alló que origináriament va oblidar. Segons en
Bofill, aixó passa a Sant Anselm perqué confon la «difícil
facilitat» —l'experiéncia ascética que resta subjacent en Sant
Anselm— amb «fácil facilitat» 	 l'argument mateix. ¿Qué

22. Bofill, J.: «Intencionalitat i finalitat» dins O. F., 171-87.
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vol dir, en Bofill? És inútil el diáleg entre els dos interlo-
cutors. Sant Anselm representa aquí «el pensament pensant»,
i Gauniló, el «pensament pensat». Quan un problema no
está plantejat vitalment, no té cap solta de voler-lo tractar.
Sant Anselm va oblidar, segons en Bofill, que Gauniló no
estava preparat per comprendre'l i va abreujar «nocional-
ment» l'argument —alló que tan sois una maduració espiri-
tual pot aconseguir i, en un moment ulterior, objectivar.
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