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PRòLEG

El pròleg que encapçalava el volum tercer d’aquesta col·lecció és vàlid també per 
a aquest volum que ara presento, especialment quan parla del paradigma de l’edat 
mitjana, un paradigma que, des de la perspectiva de la història del pensament cristià, 
no dubto a qualificar de paradigma catolicoromà, un paradigma que assolí el seu punt 
culminant en els segles xii-xiii i el seu punt d’inflexió en els segles xiv-xv, tot i que, 
d’alguna manera, cal allargar-lo fins a la Reforma de Luter i la Contrareforma.

En aquell pròleg hi afegia una paraula «introductòria» sobre el tema de l’heretgia 
i del cisma, amb el benentès que aquest segon fenomen, que va tenir el seu clímax en 
la separació de les esglésies d’Orient i d’Occident, té una versió menys espectacular, 
però qui sap si més dolorosa, en dues «separacions» que van tenir lloc, progressiva-
ment, en l’Església indivisa: la separació del clergues respecte dels laics i la separació 
o segregació de la dona. 

En aquest volum tindrem ocasió d’aprofundir en el món de l’heterodòxia medie-
val, una heterodòxia que tendí a instal·lar-se en el si de la cristiandat com una mena 
d’Església paral·lela i, segons el pensament heterodox, una Església més pura, més 
neta, més evangèlica. Foren, primer, els càtars i, després, els «espirituals»; i, en aquest 
context, apareixen en el segle xiii dues figures antagòniques: Joaquim de Fiori (i la 
seva herència: els «espirituals») i Innocenci III (i la seva herència: els ordes mendi-
cants).

De tot això, així com de la repressió inquisitorial, en parlava en el volum anterior. 
En aquest, hi haurem d’insistir per a treure’n totes les conseqüències en ordre a l’evo-
lució del pensament cristià. Caldrà, evidentment, reconstruir els fets més significatius 
que configuren l’anomenada baixa edat mitjana.

Sacralitzacio� poder.indd   9 30/11/10   18:18:00



10

Josep Gil i ribas

El segle xiii assenyala l’apogeu de la cristiandat occidental. assistim, en tots els 
sentits, a la consolidació d’un ordo rerum, un ordre universal que ho abraça tot, des 
del cel fins a la terra, un ordre que el pensament escolàstic s’encarregarà d’estructu-
rar en forma racional i que el poder pontifici, ja en els moments de més decadència 
d’aquest pensament, s’encarregarà de consagrar.

La sacralitat és un tret que configura tota l’edat mitjana. Res sacra, homo, diran 
els humanistes i els renaixentistes, tot recuperant la gran dita dels clàssics. a l’edat 
mitjana la res sacra, és a dir, el sagrat, no és l’home, sinó els espais on els homes i les 
dones es reuneixen i també el pensament que segreguen els homes —en aquest cas, 
les dones molt menys!— que ocupen els nivells més alts de la cúpula del poder. Res 
sacra ho és el poder, i dic el poder, la potestas, i no l’autoritat, l’auctoritas. L’un i l’altra 
són diferents. L’autoritat és una conquesta: hom es «guanya» autoritat per la qualitat 
de vida i de pensament que pot presentar com a credencial; el poder és una imposi-
ció: hom «pateix» el poder dels que són més «poderosos» que un mateix.

El poder, qualsevol poder, és «sagrat», perquè el poder ve de Déu. El poder polí-
tic és simplement teocràtic, i l’altre poder, l’eclesiàstic, el reconeix com a volgut per 
Déu. Per això la teocràcia es tradueix en un «dualisme», que exigeix, si més no, un 
cert equilibri, no sempre fàcil, entre els dos poders. En canvi, la hierocràcia situa el 
poder eclesiàstic per damunt del poder polític i configura o vol configurar una soci-
etat absolutament dominada, per motius de consciència, pel poder religiós, que es 
concentra en forma omnímoda en el pontífex romà.

aquesta és la síntesi, diguem-la, ideològica del gran segle xiii, el segle de la pleni-
tud de l’edat mitjana. abans, però, de procedir a l’anàlisi de l’evolució dels fets, vull 
oferir, en forma d’introducció, una visió de conjunt del pensament escolàstic. Ho 
faré de manera breu i resumida: per tal d’aprofundir-hi, n’hi haurà prou amb la sín-
tesi del P. Evangelista Vilanova en la seva Història de la teologia cristiana1 i l’exposició 
d’Étienne Gilson a La philosophie au moyen âge;2 i ho faré posant com a contrapunt 
l’art gòtic medieval.

El Catllar, octubre del 2010

1 E. Vilanova, Història de la teologia cristiana, vol. I (Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya / Herder, 
1984).

2 E. Gilson, La filosofía de la Edad Media (Madrid, Gredos, 1982); títol original: La philosophie au Moyen Âge 
(París, Payot, 2a ed., 1952).
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INTRODuCCIÓ

al convent dels dominics de Santa Maria Novella, de Florència, a la Sala Capi-
tular, andrea de Firenze hi va immortalitzar a la seva manera en una pintura mural 
—l’anomenen el mural dels Domini canes, per la presència d’uns mastins que lluiten 
contra una bandada de llops— l’esperit de l’edat mitjana. En un primer pla hi figura 
el papa, revestit d’una serena majestat, representant del poder celestial. al seu costat 
hi ha l’emperador, que, malgrat que té la mateixa estatura que el papa, porta a la mà 
una calavera com a senyal que el poder terrenal no és perdurable. I al costat de l’un 
i de l’altre s’ordenen jeràrquicament els oficis religiosos i les dignitats laiques: carde-
nals, bisbes i doctors, a la dreta; reis, nobles i cavallers, a l’esquerra. I a la part baixa 
de la pintura hi figura el ramat dels fidels, els rics i els pobres, els bons i els dolents, 
cadascú al seu lloc per tal d’assumir el paper que li correspon en l’Església de la Terra, 
representada al fons de la pintura per la jove catedral de Florència, que s’aixeca fins al 
cel, i alhora participar en forma ascensional en l’Església del cel, presidida pel Crist, 
Déu vivent, envoltat dels àngels i dels sants.

• aquesta imatge grandiosa que va pintar l’artista florentí a mitjan segle xiv, és a dir, 
en una època de clara decadència i, per tant, que no es correspon a la realitat, la dugueren 
en el cor deu generacions d’homes com l’ideal, propòsit i promesa, i maldaren per dur-la a 
terme amb sang i esforç. Era una visió del món que ho explicava tot. Res no quedava fora de 
l’ordre volgut per Déu. aquesta fou la concepció del món durant tres segles, des del 1050 
fins al 1350, aproximadament, que és quan es construïren les catedrals, es conqueriren o re-
conqueriren territoris, es discutiren problemes transcendentals a les universitats, s’escrigueren 
epopeies grandioses, se solcaren camins de pelegrinatge i de descobriments, s’assajaren noves 
formes polítiques, i tot això simultàniament amb una vitalitat que feia superar tota mena 
d’obstacles. I tot això amb una abundància enorme de personalitats exemplars, especialment 
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pel que fa al pensament (sant anselm, sant Bonaventura, sant Tomàs d’aquino, Pere abelard, 
Duns Escot, Bacon, Dant, entre d’altres), i d’autèntics genis, des de sant Francesc d’assís i 
sant Domènec de Guzmán fins a Frederic II i Innocenci III. I de tot això, el segle xiii en fou 
l’apogeu, moment en el qual, juntament amb el triomf del papat, es coronaren els edificis 
materials de les grans catedrals i es va escriure el sostre humà del saber, és a dir, la Summa de 
sant Tomàs.
 

• Durant aquests tres segles la població europea va anar creixent de forma extraordinària, 
i la societat gaudia d’un notable equilibri social i polític. Les «classes» —bàsicament la classe 
dels treballadors, pagesos i comerciants i dues classes superiors: la que s’havia instituït per la 
força i que acabà convertint-se en la noblesa, i la dels clergues, l’autoritat de la qual acabà 
imposant-se per mitjans espirituals— estructuraven la societat feudal, una societat que, a poc 
a poc, posava de manifest els seus perills i els seus i vicis, i que també a poc a poc anava essent 
superada per una nova cultura urbana i burgesa que es va fer càrrec de la revolució econòmica 
i es transformà en revolució política, revolució que capitalitzaren les dinasties monàrqui-
ques.

• En la base d’aquesta magnífica i inquietant construcció hi havia la fe cristiana, revestida 
de cristiandat, una fe que no sols dirigia les ments i els cors pels camins de la transcendència, 
sinó que inspirava l’activitat econòmica. Des d’aquesta perspectiva, els testimonis més qualifi-
cats de l’època són els que «interioritzaren» millor aquesta fe, és a dir, els sants, entre els quals 
cal situar en lloc eminent sant Bernat, sant Francesc i sant Domènec, sense oblidar un gran 
cristià laic: sant Lluís. Però també ho són, en forma no menys eminent, els que «pensaren» 
aquesta fe en l’àmbit de les escoles monàstiques i catedralícies i, posteriorment, a les univer-
sitats, i els que la «plasmaren» en l’arquitectura, l’escultura i la pintura de l’època.

De l’edat mitjana es poden dir moltes coses, bones i dolentes. L’edat mitjana és, 
abans que res, l’era de la fe, i aquesta fe va construir dos espais immensos: l’edifici 
espiritual de l’escolàstica i l’edifici material de les catedrals. Escolàstica i catedrals són 
l’expressió, per excel·lència, de l’edat mitjana i, com a conseqüència, del pensament 
cristià medieval.
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EL TEMPLE INTEL·LECTuaL DE La FE

a les grans síntesis de l’escolàstica s’hi arribà a poc a poc. Val a dir que el mot 
escolàstica evoca l’‘escola’, és a dir, uns espais a tocar, en un principi, de les esglésies 
parroquials, on s’ensenyava, juntament amb el catecisme, a llegir i a escriure. Pos-
teriorment, aquests espais es construïren a tocar dels monestirs i de les catedrals, 
on s’impartia un ensenyament superior, seguint l’ordre tradicional del trivium (gra-
màtica, dialèctica i retòrica) i del quadrivium (aritmètica, geometria, astronomia i 
música). I tot aquest moviment desembocà en les universitats, entre les quals destaca 
la de París, una universitat que, en alliberar-se dels interessos massa immediats de 
cancellers episcopals i capitulars, va poder millorar el valor dels títols que expedia. 
La submissió a la voluntat pontifícia li va permetre beneficiar-se del vigor dels ordes 
mendicants. Tanmateix, quan al final del segle xiii començà a afeblir-se la influència 
del papat, la universitat se sentí cada vegada més lliure, una llibertat que no volia dir 
emancipació respecte a la fe, sinó el reconeixement de l’autonomia de la intel·ligència 
i de la cultura.

• En aquell moment, les escoles catedralícies, fins i tot la cèlebre de Chartres, experimen-
taven una clara decadència. a l’escola episcopal de la Cité, i a les de les abadies de Sant Víctor 
i de Santa Genoveva, no hi cabia ni una agulla, i per tot el barri s’havien improvisat llocs 
d’encontre de mestres i alumnes i, el que és pitjor, en un moment en què s’organitzaven les 
corporacions gremials, començava un moviment anàrquic al qual calia posar fre. És aleshores 
quan sorgeix la col·lectivitat de l’esperit, la universitas Magistrorum et Scholiarium Parisien-
sium. a París hi acudien estudiants de tots els racons d’Europa en un nombre impressionant 
que no sempre convivien en una pau immillorable —no era difícil constatar-ne els excessos 
dins i fora dels recintes claustrals!—, i quan la universitat volia reunir-se en sessió plenària ho 
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havia de fer en espais aliens, com ara el del Col·legi de Sorbon, per la qual cosa els estudiants 
i els mestres es reunien a «la Sorbona».

•  L’any 1200 es produí un incident. uns estudiants alemanys, després de protagonitzar 
tot un seguit d’aldarulls, foren abatuts pel prebost reial i la seva policia. La universitat apel·là 
al rei, Felip august, i aquest atorgà a la universitat el privilegi de «fur eclesiàstic», amb la qual 
cosa, d’altra banda, uns i altres quedaven oficialment sotmesos a l’autoritat del canceller epis-
copal, fins que el papa, aleshores Innocenci III, va prendre la institució sota la seva protecció. 
L’any 1299 es produïren nous aldarulls i la policia de Blanca de Castella provocà l’exili d’uns 
i altres a Tolosa de Llenguadoc, Reims, Orleans i fins i tot a anglaterra, Itàlia i Espanya. El 
papa Gregori IX, amb la butlla Parens Scientiarum (1231), acabà convertint la universitat en 
una associació internacional, gairebé un petit estat dins l’Església i l’Estat, i, després de dos 
anys d’absència, mestres i estudiants tornaren a París com a vencedors.
 

• Mentrestant, els ordes mendicants havien penetrat a la universitat. El germà pre-
dicador Roland de Cremona obrí una escola de teologia al seu convent de Saint Jacques; 
un mestre il·lustre, Joan de Saint-Gilles, prenia l’hàbit blanc de sant Domènec i el famós 
alexandre de Halles es feia franciscà. La universitat volia l’autoritat del papa a condició 
que es quedés lluny, per la qual cosa no veia amb bons ulls la presència d’aquests nous 
ordes que es mantenien fidels a les instruccions pontifícies. Esclatà el conflicte entre cler-
gues universitaris i mendicants, un conflicte que durà cinc anys (1252-1257), i els seculars 
pretengueren barrar l’accés a les càtedres als religiosos. Innocenci IV va vacil·lar, però quan 
alexandre IV, que havia estat dominic, arribà a la seu pontifícia es posà al costat dels re-
ligiosos, destituí alguns mestres seculars, Guillem de Saint-amour el més significatiu, i la 
universitat va haver de cedir: des d’aleshores la universitat comptà amb mestres blancs i 
grisos i no se’n va haver de doldre, per tal com en el seu quadre d’honor va poder afegir-hi 
el franciscà Bonaventura i el dominic Tomàs d’aquino. 

• Els estudiants es repartien en quatre seccions o facultats, dirigida cadascuna per un 
degà: teologia, dret, medicina i arts. aquesta darrera impartia els ensenyaments de les «arts 
liberals», és a dir, la filosofia, les matemàtiques elementals i la retòrica superior, per la qual 
cosa comptava amb un alumnat tres vegades superior a les altres tres i el seu degà acabà essent 
el factòtum de tota la universitat. El mètode escolar comprenia tres elements: la lectio, la qua-
estio i la disputatio (que aviat superà en extensió i en intensitat els altres dos), als quals s’afegí el 
quodlibet o discussió lliure sobre tota mena de matèries. L’alumne podia ascendir i accedir als 
tres graus reconeguts del saber: la «determinació», que permetia l’accés als estudis superiors, el 
«batxillerat», que permetia accedir a un ensenyament inicial, i la «llicenciatura», que permetia 
obrir una escola nova (el «doctorat» era un títol complementari i més aviat honorífic).

• El gran problema dels estudiants era el monetari, per la qual cosa s’instauraren els «col-
legis», que oferien allotjament en condicions favorables. D’altra banda, a la universitat existia 
un sistema d’administració que, per tal de simplificar el seu control, se subdividia en nacions: 
a París es distingien els francesos, els picards, els normands i els anglesos, discriminació, d’al-
tra banda, molt flexible, perquè italians i espanyols depenien de la Nació francesa i tots els 
nòrdics, inclosos els alemanys, de la Nació anglesa.
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• L’Església, tutora de l’Escola i de la universitat, imposava la seva llengua, el llatí, empra-
da pels mestres —molts d’ells arribaren a llatinitzar llurs noms i el barri de París on hi havia 
les escoles s’anomenà barri Llatí—, mentre que la literatura llatina servia de fonament dels 
altres estudis. El llatí universitari serví de vehicle de tesis teològiques, de poesia (cristiana o 
profana) i fins i tot de comèdia. És el llatí medieval d’obres mestres com el Dies Irae de Tomàs 
de Celano, el Pange Lingua de Tomàs d’aquino o l’Stabat Mater de Jacopone di Todi.

• El que hem dit de París caldria dir-ho, en general, de les altres universitats. a França 
s’instituïren deu centres universitaris. Lió, Pàmies, Narbona i Caors tingueren la seva al prin-
cipi del segle xiv: per això, quan vers l’any 1350 va decaure la de París, afectada per la corrup-
tela en la concessió dels graus acadèmics i la guerra dels Cent anys, la torxa passà fàcilment 
a altres centres. a Itàlia se n’instauraren sis (a més de l’Studium Curiae, que era una mena 
d’universitat volant que acompanyava la cort pontifícia). a anglaterra se n’instauraren tres; 
a Bohèmia, la de Praga (famosa abans de néixer les universitats de l’Imperi, com les de Cra-
còvia, Viena i Heidelberg); a Espanya, la de Salamanca (contemporània de la de París), i a 
Portugal, la de Coïmbra.

• Europa comptava, en el seu subsòl, amb l’herència grecollatina, però el germen decisiu 
de la vida intel·lectual de l’edat mitjana vindria sobretot del món islàmic. El califat de Còrdova 
es distingí per la seva aportació substancial a la cultura medieval: en temps d’al-Hakam II, el 
califat conegué la màxima esplendor cultural. Còrdova acollí una anomenada biblioteca de 
400.000 volums, i el mateix califa féu venir d’Orient les obres científiques més importants, 
mentre una xarxa d’agents li compraven als preus més elevats qualsevol manuscrit, i un grup 
d’escriptors traduïen i ornamentaven les obres dels clàssics grecs i llatins. una cort de poetes, 
historiadors, científics, juristes i teòlegs envoltà l’ambient palatí de mitjan segle x, mentre l’art 
califal es manifestava en un elevat nombre d’almúnies, palaus, alcassabes i mesquites, com es 
fa palès a Còrdova. L’art musulmà definit en aquest període califal influirà després en l’art del 
Magrib i en el dels períodes posteriors de l’Espanya musulmana. Les taifes, que es caracte-
ritzaren per la seva debilitat militar —sovint havien de cercar un protector entre els reialmes 
cristians—, conegueren una gran prosperitat econòmica i cultural: els sobirans andalusins 
acolliren a la seva cort poetes i científics, astrònoms i artistes que competiren sovint pel realç 
dels seus regnes.
 

• La cultura musulmana va servir d’intermediària entre Occident i les velles literatures 
orientals. alguns dels relats prodigiosos de l’Índia i de Pèrsia van arribar a Espanya a través 
de l’islam i es traduïren aviat al llatí. D’aquesta manera arribà el llibre Calila i Dimna, amb 
faules d’animals que contenen una filosofia popular antiquíssima. Les mil i una nits varen ser 
escrites a Bagdad al segle ix, però també s’aprofitaren per a aquest llibre apòlegs sorgits amb 
una trama tan fina com la història de Schéhérazade.

• De tots els fenòmens de transvasament cultural i científic que s’observen a l’època me-
dieval, no n’hi ha cap de tan interessant com l’àrab. De fet, costa d’explicar-se com un poble 
de guerrers analfabets i nòmades, eixits de la península aràbiga al segle vii, aconseguiren, 
només dues centúries més tard, ser capdavanters de la civilització, la tècnica i la cultura, fins 
al punt que alguns dels sabers grecs més importants foren transferits a Europa gràcies a la 
traducció àrab. La filosofia araboaristotèlica impregnà no solament els principis fonamentals 
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de l’explicació científica, sinó també les teories de l’univers que dominaren el pensament 
europeu del segle xiii.

• Durant més d’un segle, Bagdad havia estat la metròpoli de la cultura islàmica. Els àrabs 
s’havien fet traduir, per coptes i sirians, alguns dels llibres més importants de la filosofia grega, 
i amb idees aristotèliques i neoplatòniques maldaren per interpretar l’alcorà o, més aviat, 
per comentar la filosofia grega sense excloure el llibre sant. Més endavant, en estudiar més a 
fons el pensament cristià, tindrem ocasió de valorar millorar la influència araboislàmica en la 
teologia cristiana.

• D’entre els àrabs hi hagué escèptics i ateus, però cap dels seus grans pensadors es va 
mostrar impiu. un dels primers que ens consta que va llegir aristòtil, en concret la seva 
Metafísica, fou avicenna, un pensador que va néixer a la regió de Bukhara l’any 370 de l’era 
musulmana. El seu pare, que era el governador local, li va proporcionar un mestre que li 
ensenyés l’alcorà i la poesia. avicenna va continuar els seus estudis de la lògica d’aristòtil, la 
geometria d’Euclides i la geografia de Ptolomeu, i posteriorment va dedicar-se a la medicina. 
avicenna va morir l’any 1050 de l’era cristiana: tenia cinquanta-tres anys i deixava una col-
lecció d’escrits extraordinària i variada; el seu llibre més popular a Occident fou el Cànon o 
tractat de medicina, traduït al llatí.

• Les opinions d’avicenna i d’altres «filòsofs» van produir, una generació més tard, la 
rèplica d’un gran teòleg musulmà, algazel, el qual ens ha deixat les seves «confessions» en el 
llibre Al-munquid (‘preservatiu de l’error’), que és una de les autobiografies més precioses que 
conserva la humanitat i en la qual proposa el camí per a conèixer la veritat: la il·luminació 
divinal que posseeixen els místics. Nascut a Pèrsia l’any 450 de l’era musulmana, va aprendre 
els principis del dret i es va exercitar en la dialèctica i la lògica, que li serviren per a refutar els 
«filòsofs». Demostra un coneixement profund dels autors grecs. aquest gran teòleg, després 
de llargs espais de temps dedicats, en diferents llocs, a la meditació, va fundar finalment una 
escola de Dret i un hospital per a pelegrins a Tūs, el seu poble natal, on va morir als cinquan-
ta-cinc anys.

• El seu llibre Tahafut o (‘Destrucció dels filòsofs’) és la refutació de les opinions d’avi-
cenna (i d’aristòtil) sobre l’eternitat del món i de la matèria; però la qüestió més important és 
la de l’espiritualitat i la immortalitat de l’ànima, que defensa aferrissadament. Més important 
encara és el seu tractat escolàstic Ihya (‘Renovació de les ciències religioses’), que inclou tots 
els aspectes de la vida religiosa. al final de la seva vida, algazel defensà el punt de vista dels 
místics àrabs o sufis i féu una distinció entre l’imam o pràctica religiosa i l’islam o lliurament 
total a Déu. Sembla que accepta la perillosa divisió de dues classes de creients: els que només 
poden arribar al coneixement de les veritats elementals i els que poden aprofundir en el pen-
sament islàmic.

• a la mort d’algazel, l’islam va passar per una crisi profunda a Orient. Jerusalem ha-
via estat conquerida pels croats. No és estrany, doncs, que el que es va atrevir a defensar els 
«filòsofs» dels atacs d’algazel fos el famós àrab, nascut a Espanya l’any 1126, Ibn Rochd, 
conegut a les escoles cristianes amb el nom espanyolitzat d’averrois, el qual va dedicar la seva 
vida als comentaris d’aristòtil; va morir al Marroc l’any 1198. averrois és essencialment un 
pensador de l’islam occidental: va comentar tres vegades aristòtil, i es va dedicar a combatre 
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algazel; comentant aristòtil, reivindica les idees d’avicenna sobre l’eternitat de la matèria, del 
moviment i del temps i transforma Déu en l’ésser que atrau totes les coses per l’amor sense 
conèixer-les: aristòtil havia donat a Déu el qualificatiu de Summa Intel·ligència, i averrois 
interpreta aquesta intel·ligència com un demiürg o primera causa intermèdia, que és la que 
crea, dirigeix i mou la matèria.

• Les idees d’averrois esdevingueren gairebé una religió; però l’aportació dels musulmans 
a les altres ciències fou molt superior a la dels seus contemporanis a Occident, sobretot en el 
camp de la geografia i de la matemàtica, sense oblidar la història natural i la medicina. Seria 
injust no mencionar els Prolegòmens d’Ibn Jaldun, un personatge que va néixer a Tunis, ja al 
segle xiv, i que va viatjar per tot l’Orient, una personalitat refinada, noble, dotada d’una curi-
ositat semblant a la de la gent del Renaixement italià. Els Prolegòmens són un vertader tractat 
de filosofia de la història: Ibn Jaldun es pregunta per què unes races són superiors a les altres i 
s’endinsa en les qüestions més diverses que afecten les societats humanes i la psicologia de les 
persones. 

Com he dit en algun altre lloc, el gran renaixement carolingi fou un miratge. Les 
forces amagades que havien de produir la gran crisi del canvi de mil·lenni i, com a 
conseqüència, l’albada del món nou, que culminaria al segle xiii, eren sota terra, 
esperant el moment oportú per a fer sentir el seu impacte catàrtic. D’altra banda, el 
creixement del pensament cristià es va dur a terme sota la influència aràbiga, influ-
ència que va arribar a la seva plenitud en «entrar» aristòtil, «traduït» per avicenna 
i averrois, a la universitat de París a la darreria del segle xii, en contra de la posició 
del canceller Guillem d’alvèrnia, guardià acèrrim de l’herència neoplatònica-augusti-
nenca. arreu, però, al segle xiii, s’experimentava una vitalitat que feia difícil augurar 
la gran crisi que es desencadenaria al segle xiv.

Efectivament, la influència àrab va provocar una adquisició o, millor dit, una re-
surrecció, la del pensament grec1 i, encara més, una gran onada de passió filosòfica. Els 
teòlegs anteriors, bàsicament eclesiàstics, situats en el solc de la gran tradició patrística, 
s’havien limitat a l’argument d’autoritat (la «teologia positiva»). ara els nous teòlegs 
tenien altres ambicions: volien recolzar-se en la filosofia i mostrar que els dogmes eren 
conformes a la raó, i així nasqué la «teologia especulativa» i la filosofia es convertí 
en ancilla theologiae. Per primera vegada, el pensament cristià s’enfrontava als grans 
problemes de la humanitat, per bé que per a nosaltres la manera com ho féu resulti 
desconcertant. De fet, els nous pensadors, que són estrictament cristians, són homes 
de la universitat, i el seu interès consisteix a mostrar la coherència de la fe, segons el 

1  Val a dir que al sud d’Itàlia i a Sicília, on el grec no s’havia perdut del tot, va ser objecte d’un estudi enfervorit. 
Ben aviat alguns diàlegs de Plató, alguns textos d’autors clàssics i de pares grecs es van difondre per l’Occident, i 
entre tots ells els d’aristòtil. L’arquebisbe Roberto Grosseteste i Roger Bacon es declararen fanàtics de l’estagirita. 
a partir del 1250 s’ensenyà el grec a les escoles dominicanes i a partir del 1312 a les universitats de París, Oxford, 
Bolonya i Salamanca.
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principi que va posar en circulació sant anselm: fides quaerens intellectum, una fe a la 
recerca de la seva pròpia intel·ligència.

• El mot scholasticus tingué en el seu origen un sentit retòric i pedagògic; a partir del 
renaixement carolingi esdevé un terme elogiós, tot conservant quelcom de la significació retò-
rica o literària. En les cartes d’alcuí i de Carlemany, la paraula scholasticus és emprada en tres 
sentits principals: el sentit de lletrat, un sentit que evoca la lògica, la bona organització dels 
pensaments i un sentit científic i polèmic alhora. Més tard, ja al segle xiii, la paraula servirà 
per a designar les grans síntesis del pensament medieval, que conserven l’ordre de les Sen-
tències, que li són anteriors i que lligaran textos de meditacions i construccions pròpiament 
filosòfiques; des d’aquesta perspectiva, l’escolàstica serà el cos doctrinal i metodològic d’un 
ensenyament tradicional, sovint en un sentit pejoratiu.

• L’escolàstica s’inicia amb sant anselm i en els àmbits benedictí i cistercenc. Efectiva-
ment, tot i l’aparició d’ordes nous —canonges regulars, premostratencs, cartoixans—, l’àmbit 
benedictí coneix al segle xii un cert apogeu i dóna proves d’una sorprenent vitalitat. a Itàlia, 
aquesta comença ja al segle xi amb les branques de la Camàldola, Vallombrosa, Fonte avella-
na, i continua al segle següent amb Guillem de Vecelli (Montevergine), Giovanni de Matera 
(Pulsano), Guillem de Malavalle (Grosseto), i sobretot amb la figura de Joaquim de Fiore. 
a França, cal recordar el centre de Fontevrault, fundat pel beat Robert d’arbrissel, i el de 
Grandmont, obra de sant Esteve de Muret, a imitació dels quals sorgeixen monestirs florents; 
i caldria aquí la menció de Cîteaux, per la influència que exerciria en el monaquisme tradici-
onal. als Països Baixos també és notable la vitalitat experimentada, de la qual és testimoni la 
fundació d’afflighem (1083), que estén la seva influència per tot Flandes.

• Vull fer esment de la gran discussió sobre els «universals», ja al segle xiv. Es tractava de 
saber si les idees generals o universals que nosaltres expressem amb termes com gènere humà o 
espècie responen a tipus realment existents o si només són pures abstraccions o invencions de 
l’esperit. En principi res no sembla més ociós que oposar uns arguments a uns altres, realisme 
contra nominalisme, Plató contra aristòtil. Però en el fons el que es discutia era el valor del 
coneixement, la possibilitat d’accedir a la veritat per mitjà del real, l’antagonisme entre essèn-
cia i existència. Més encara: si el que existeix és el «gènere» o l’«espècie» i no l’home, podem 
dir que la persona conserva el seu dret a l’autonomia i a la llibertat? 

• L’edat mitjana no és escolàstica per atzar; ho és perquè la seva visió del món està cen-
trada en un Déu que ensenya l’home. L’Escola només és un cas particular en un univers 
totalment escolar, on la veritat és un bé preciós que un rep i dóna. La paraula divina és el text 
constant de la reflexió, i aquesta paraula divina no es posa en dubte; demana simplement de 
ser explicitada, car l’home caigut no és apte per a interpretar-la d’una manera correcta a la 
primera. Però aquesta explicitació ja la tenim: està consignada en els escrits dels Pares i en 
les decisions diverses que tradueixen la tradició cristiana. Per això podem dir que l’horitzó 
intel·lectual dels escolàstics fou l’aeternus rerum ordo, el qual comprèn tota la realitat: el Déu 
vivent, creador i salvador; el cel i la terra; l’encarnació del Verb i el Crist Senyor… i el seu re-
ialme en aquest món (l’Església i l’Estat, l’emperador i el pontífex, el rei i el sacerdot). En una 
paraula, comprèn allò que Eusebi de Cesarea, el teòleg de Constantí, definia com «un Déu, 
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un Logos, un Cèsar, un Regne», de conseqüències molt concretes i ambigües en la història 
de l’Església.2

• un segon aspecte del mètode escolàstic és la mateixa institució universitària, que permet 
reconstruir, dins la nova cultura urbana, una jerarquització de la societat en forma microcòs-
mica, per la qual cosa les universitats tenen un lloc a part en les institucions i, per raó de llur 
estatut i llur personal, estan per sobre de les particularitats locals. un cop ingressat aristòtil 
a les aules universitàries, l’escolàstica es convertirà en el pal de paller de l’estructuració me-
tafísica de l’ordo rerum. En efecte, malgrat les diferents maneres en què es planteja la relació 
fe-ciència, aristòtil proporcionarà les bases per a construir l’edifici «científic» de la teologia. 
Des d’aquesta perspectiva, cal reconèixer que fou sant Tomàs qui va saber usar l’aristotelisme 
coherentment, fins a les últimes conseqüències, tot superant a la seva manera els perills que 
suposa el concepte aristotèlic de ciència (la teologia com a saviesa ha de preocupar-se dels seus 
propis principis). Fou als segles xiv i xv que l’aplicació del «sistema aristotèlic», en plantejar 
la qüestió dels «universals», va derivar, com veurem, en el nominalisme exagerat de Guillem 
d’Occam. 

M’estalvio l’exposició de l’ensenyament escolàstic del segle xii, tot ell centrat 
en un seguit d’escoles (des de la de Laon fins a la de Gilbert de la Porrée, passant 
per la de Sant Víctor i la de Chartres), i la descripció dels grans mestres de l’època, 
entre els quals destaquen anselm de Laon, que inaugurà la sèrie dels Llibres de les 
Sentències, Pere abelard, Robert de Melun, Pere Llombart, Gilbert de la Porrée i 
alain de Lilla.

a la primera meitat del segle xiii fan acte de presència tot un seguit de teòlegs 
notables, la celebritat dels quals només serà eclipsada a causa de l’excepcional prestigi 
dels doctors de l’Església que a la segona meitat del segle van ocupar l’escenari teolò-
gic. Recordem que a París, la facultat de teologia, malgrat haver estat la inspiradora 
de les prohibicions d’aristòtil, n’acollí les doctrines abans que la d’arts i s’hi realitzà 
la labor d’incorporació dels nous elements culturals a la teologia.

• El primer d’aquests teòlegs és sens dubte Guillem d’auxerre (1145-1231), que a la fa-
cultat de teologia de París va dur a terme una tasca important de pacificació universitària i va 
posar les bases per a l’aplicació del concepte aristotèlic de ciència a la teologia, en equiparar els 
articles de la fe als primers principis: «No busca que la teologia sigui reconeguda com a ciència 
pels incrèduls; li basta que ho sigui per als creients en el sentit nou del concepte de ciència. 
amb tot, la raó comporta una funció que afecta l’exterior. apareix aquí com l’intèrpret de 
la vella doctrina, en la qual introdueix la nova concepció de les rationes naturales, és a dir, la 

2 El tema és cabdal, si més no en el llibre que ara esteu llegint. Hi tornarem. Però des d’ara vull dir que m’iden-
tifico amb el punt de vista del P. Vilanova quan diu que «no es pot oblidar la identificació que es dóna entre l’aeternus 
rerum ordo i el christianus rerum ordo. L’eclesiologia medieval quedà marcada, en les seves diferents fases, per aquesta 
concepció globalitzadora i unitària, que coneix les seves arrels en l’ordo rerum augustinià. I, en aquest aspecte, tothom 
sap que l’hereu principal de l’ordo rerum augustinià, en un sentit molt precís, fou sant Bernat amb la seva complexitat 
misticopolítica» (op. cit., p. 381).
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