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2n BTX        Història de la Filosofia, Raimon Pàez Blanch 
           
 
Filosofia Medieval (s.V – XIV dC): presentació general 
 
 
- La filosofia medieval que veurem és, bàsicament, filosofia cristiana. De totes maneres, seria injust establir 

una identificació plana entre medievals i cristians. En la reflexió filosòfica i teològica medieval trobem autors 

de pes provinents de la tradició jueva i musulmana. 

- A nivell cronològic situem aquest període de la Hª de la Filosofia aproximadament entre el s.V (amb la 

caiguda de l’Imperi Romà d’Occident amb capital a Roma, que ja havia establert el cristianisme com a religió 

oficial i única durant el s.IV) i el s.XIV dC. És un lapse de temps molt llarg que segueix al període hel·lenístic i 

grecoromà, i conclou amb l’arribada del Renaixement (s.XV-XVI), on Europa reconnecta amb les seves arrels 

grecoromanes (pel que fa a l’art, la moda, però també pel que fa a la ciència i la filosofia). 

- A nivell temàtic, els filòsofs medievals tracten tots els temes, però certament des d’un biaix religiós. Això fa 

que molt sovint la filosofia medieval sigui teologia (estudi de Déu i de la seva naturalesa) o que la metafísica 

que defensen es fonamenti en creences bíbliques (d’aquí la importància de l’argument d’autoritat: “això és 

veritat perquè ho diuen les escriptures” o “perquè ho diu Aristòtil” —anomenat simplement “el Filòsof” durant 

la fase escolàstica—). És cert, doncs, que la filosofia medieval estarà subjecta a les preocupacions religioses 

i, en alguns casos, limitada pels dogmes. 

 

- A nivell esquemàtic podem dir que hi ha dues grans fases en la filosofia cristiana: 

   a) La patrística (s.II-V), en referència als “pares de l’església” que foren aquells que reflexionaren sobre els 

dogmes i van consolidar la doctrina cristiana en un format conceptual més comprensible per a la mentalitat 

més “racional” de la tradició filosòfica grega. En aquest primer període hi trobem diversos moments. 

• 1ª patrística (s.II): els apologetes que defensen la fe cristiana davant de la incomprensió dels 

pagans, de la població educada encara en els mites i en la filosofia grecoromanes. 

• Pares de l’església (s.IV). Aquí distingim entre els pares grecs que discutiren sobre la naturalesa 

trinitària de Déu (pare, fill i esperit sant) i sobre la naturalesa de Crist (¿en quin sentit era un home de 

carn i ossos com tots els altres?, ¿quina era la seva especificitat divina?, ¿què significava la mort de 

“Déu fet home”?), i els pares llatins que se centraren en el problema del mal i del pecat (si Déu és 

infinitament poderós i infinitament bo, ¿com pot permetre el mal?, ¿com tolera que els homes pequin, 

caiguin en la temptació i es facin mal els uns als altres?, etc.), així com en el problema de la gràcia (la 

gràcia divina, la salvació dels pecats dels homes, ¿és per a tothom?, ¿o només pels (bons) cristians?, 

¿depèn del que fem obtindrem el perdó de Déu?) i de la llibertat (¿si Déu és omnipotent i omniscient 

—és a dir, ho pot tot i ho sap tot—, podem els humans ser lliures?, si Déu sap exactament què és el 

que farem, ¿som lliures en les nostres decisions?). 

• AGUSTÍ D’HIPONA o St. Agustí (s.IV-V) és un dels grans filòsofs i teòlegs medievals. Agustí 

d’Hipona era fill de pare pagà i de mare cristiana, i no es va convertir al cristianisme fins als quaranta 

anys, després de viure com un romà abocat als plaers i beneficis del món terrenal. Arrel de la seva 

conversió decidí dedicar tota la seva vida a la reflexió i a convèncer els seus conciutadans de la 

veritat cristiana. El seu “platonisme cristià” es pot resumir en els següents punts: (1) “Creu per 

entendre, no vulguis entendre per creure”. És a dir, només comprendrem el món, els humans, el sentit 

de la vida, etc. si comencem fent un acte de fe. Per la pura raó, per la filosofia sola, no arribarem a la 

fe, que és l’única que ens pot il·luminar i portar a la veritat. (2) La veritat habita en l’interior de l’home 
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(com deia Sòcrates) i aquesta veritat és com una flama que Déu ha posat dins de cadascú. Arribarem 

al coneixement des de la introspecció i des de la meditació, no per l’observació del que és extern a 

nosaltres. (3) Filosofia de la història: el temps és linial i avança. Té el seu origen en la creació divina 

del món i s’acaba amb el judici final. La història es parteix en dues grans èpoques a partir d’un 

esdeveniment crucial: la vida i mort de Jesús. A partir de llavors la missió dels homes és suplantar la 

“ciutat dels homes” (orientada a allò temporal, volàtil, superficial, material, sensible i que ens allunya 

de l’amor a Déu, de l’amor desinteressat als altres) per la “ciutat de Déu” (amor al proïsme i respecte 

a les lleis divines). (4) Problema del mal: el mal, pròpiament no existeix. El que hi ha és una 

deficiència de bé. La malaltia no és res més que mancança o privació d’un bé, que és en primer lloc, 

la salut. D’un ganivet que talla malament en diem que és un “mal” ganivet, però no deixa de ser un 

ganivet. Un ganivet absolutament “dolent” ja no seria cap ganivet. Aquest raonament es basa en el 

platonisme que posa la Idea del Bé al capdamunt. En la interpretació cristiana que Agustí fa de Plató, 

les idees perfectes serien les idees de la ment de Déu. En aquest sentit Déu hauria creat el món a 

partir dels seus models perfectes i no hi hauria l’autèntic mal —negació absoluta del Bé i, per tant, de 

Déu—. Una persona que no compleix les seves promeses no és malvada, sinó ignorant; és a dir, algú 

que s’allunya massa de la idea de persona que implica una bondat inherent, en la mesura que tots 

som criatures de Déu. (5) Per altra banda, el pecat (el mal moral) no és responsabilitat de Déu, sinó 

dels homes. Déu concedeix un gran bé als humans, la llibertat. Només nosaltres som lliures. Ara bé, 

aquest bé exigeix responsabilitat i autodomini. Quan els humans fan un ús inadequat d’aquest bé 

diem que pequen. 
b) L’escolàstica (s.X-XIV) fou un moviment teològic i filosòfic que intentà clarificar les veritats revelades en 

les escriptures bíbliques mitjançant les eines conceptuals de la filosofia grecollatina (basant-se sobretot en 

Plató i Aristòtil). El nom fa referència als “escolars” que es troben en les escoles catedralícies medievals que 

donaran lloc a les primeres universitats europees a partir del s.XI. En els debats de l’època hi tenen un paper 

importants filòsofs àrabs i jueus. L’escolàstica representa el màxim lligam entre filosofia i teologia, i l’intent 

més radical de fer compatibles fe i raó. Alguns escolàstics de relleu foren: 

• St. Anselm de Canterbury (s.XI): conegut per aportar l’argument ontològic de l’existència de Déu, que 

segles més tard aprofitarà Descartes (XVII). En resum l’argument diu així: quan parlem de Déu estem 

pensant en un ens perfecte, que posseeix totes les perfeccions en grau infinit; per tant, Déu ha 

d’existir necessàriament, ja que existir és una perfecció mentre que no existir és una mancança o un 

defecte. De fet, Déu és l’únic ésser necessari. 

• Averrois (de nom àrab: Abū-l-Walīd Muḥammad ibn Ruxd) (s.XII): filòsof musulmà importantíssim per 

les seves traduccions i comentaris d’Aristòtil, gràcies als quals es reintroduí el pensament d’Aristòtil a 

l’Europa cristiana. Averrois defensà la doctrina de la doble veritat que generà molta polèmica. Què 

hem de fer si la raó ens dóna una resposta i la fe una de diferent? Amb quina de les dues ens hem de 

quedar? Segons Averrois cal actuar purament com a filòsof en certes ocasions i purament com a 

creient en d’altres. La filosofia (ciència) pot raonar que l’univers és infinit i no comença en cap 

moment determinat, mentre que la religió (a l’Alcorà) pot parlar de creació exnihilo de l’univers per 

part de Déu. Les dues afirmacions serien vertaderes. El que passa és que l’accés a la veritat per la 

via filosoficocientífica i per la via religiosa són diferents. Pot haver-hi casos en què la veritat racional i 

la veritat revelada es contradiguin una a l’altra i que les dues siguin igualment vertaderes. 

• TOMÀS D’AQUINO o St. Tomàs (s.XIII) és l’escolàstic per excel·lència. Representa l’”aristotelisme 

cristià”, ja que fa servir moltes teories aristotèliques per consolidar racionalment les veritats religioses 
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revelades. Les seves teories més importants són les següents: (1) Cal mantenir l’autonomia entre fe i 

raó, i a la vegada preservar una harmonia entre les dues. (2) Hi ha dues vies de coneixement: la fe i 

la raó. Per tant, trobem veritats purament racionals (com les veritats geomètriques), d’altres purament 

revelades (com el misteri de la trinitat), però també hi ha algunes veritats a què hi podem arribar tant 

per la fe com per la raó (com l’existència de Deú: St.Tomàs planteja 5 vies o demostracions de 

l’existència de Déu). Atès que tant la fe com la raó tenen origen en Déu, no es poden contradir. 

D’aquesta manera, St. Tomàs rebutja la doctrina de la doble veritat d’Averrois. (3) Cal distingir entre 

essència (general i universal, determina què és cada cosa i en permet una definició) i l’existència (el 

ser actual i efectiu d’una cosa concreta): l’essència no implica encara l’existència, ja que l’essència 

només dius la possibilitat d’ésser. Podem pensar en l’essència del diner i no tenir cap bitllet a la 

butxaca, o en l’essència humana i estar sols meditant en una casa de camp. L’únic ens (o entitat) 

l’essència del qual implica existir seria Déu. La resta d’ens o entitats són contingents (en podem 

pensar l’essència sense que efectivament hagin d’existir). (4) Entre el ser del món i de les coses (és a 

dir, de les criatures, de tot el que és creat) i el ser de Déu hi ha una relació d’analogia. No és el mateix 

el ser imperfecte de les coses que el ser perfecte de Déu: no hi ha identitat, només similitud. Les 

criatures són compostes i contingents, mentre que Déu és simple i necessari. (5) La llei moral rau en 

l’interior de l’home (“no mataràs”, “no robaràs”...). Déu hauria deixat la seva “petjada” en l’ànima de 

cada individu. Per tant, hem de buscar els principis morals que ja tenim en l’interior i extreure’ls. Som 

lliures de seguir-los (o de no fer-ho). (6) Pel que fa a la filosofia política i del dret, St.Tomàs defensa el 

iusnaturalisme. Hi ha una llei natural revelada per Déu. Els estats justos s’inspiren en aquesta llei 

natural i fan lleis que respecten la justicía natural. La justícia ve donada per la voluntat de Déu. 

• Duns Escot (s. XIII): per ell només existeixen els individus concretes, les coses singulars, que podem 

identificar per les seves formalitates. L’última d’aquestes s’anomena haecceitas i és “allò pel qual la 

cosa és aquesta i no cap altra” —paradoxalment, aquesta haecceitas o condició de ser aquesta cosa 

(i no cap altra) ve a ser una mena de “forma” singular que defineix cada entitat, diferent de la forma 

comuna o universal de què parlava Aristòtil i els aristotèlics medievals com Sant Tomàs. 

• GUILLEM D’OCCAM (s.XIV) fa de pont entre la filosofia medieval i la filosofia moderna. De fet, les 

seves postures s’avancen al pensament modern. Les seves idees més importants són: (1) La 

separació entre fe i raó. Cadascuna té el seu àmbit i no s’han de barrejar. Una cosa és la religió i 

l’altra la filosofia/ciència. La filosofia/ciència ha d’observar la realitat natural i intentar-la conèixer, i la 

religió no hi té res a dir. Però la filosofia tampoc es pot posar en qüestions religioses com 

l’omnipotència divina i la seva necessitat. No cal fer híbrids com la teologia. (2) Cal separar l’església i 

l’estat. (3) Déu és omnipotent, per tant, pot fer el que sigui. La seva absoluta llibertat impossibilita que 

els humans el puguin entendre: la teologia (filosofia cristiana medieval) havia intentat descobrir 

perquè Déu crea el món, quines idees formen part del seu “pla”, etc. Això, per Occam, no té sentit. Els 

humans, finits i limitats, no poden comprendre allò infinitament lliure i il·limitadament poderós. (4) La 

“navalla d’Occam” o principi d’economia: quan un concepte no aporta res de nou ni aclareix millor que 

els que ja tenim, és millor prescindir-ne. Quan tenim dues explicacions igual de “bones” sobre la 

mateixa cosa, ens quedarem sempre amb l’explicació més senzilla i fàcil d’entendre. És a dir, amb la 

més curta, amb la que usi menys conceptes i arguments més senzills. Aquest principi encara és 

vigent en el funcionament de la ciència actual. (5) Respecte la discussió dels universals Occam 

defensa el nominalisme. El nominalisme creu que no existeixen entitats universals (idees platòniques, 

conceptes formals aristotèlics generals), sinó únicament existeixen els individus, les coses concretes. 
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Quan parlem d’“humanitat” o de “justícia” estem fent servir simplement un nom per designar un humà 

concret o un acte concret. Els noms no tenen referència universal, sinó únicament concreta. 

c) També hi ha altres autors medievals importants que no es poden considerar ni pares de l’església, ni 

escolàstics. Dos bons exemples serien Boeci i Ramon Llull. 

• Boeci (s.V-VI), que en el seu llibre Consolació de la filosofia (es tracta d’un diàleg figurat entre ell i la 

Filosofia (personificada)), es pregunta perquè els malvats sovint se surten amb la seva, mentre que 

els justos són sovint castigats, i la Filosofia el consola dient-li que l’autèntica felicitat no rau en la 

possessió de riqueses ni en el poder polític (com deien els estoics), sinó en la possessió d’un bé que 

no mor mai, que no és altre que el coneixement de la providència universal que tot ho governa, és a 

dir, del destí. Per altra banda, usà Plató i Aristòtil per a comprendre millor la doctrina cristiana.  

• Ramon Llull1 (1232-1316) fou un filòsof mallorquí l’obra del qual és d’una complexitat i modernitat 

inusitades per l’època. Llull escrigué en moltes llengües (llatí, català, occità, àrab) i sobre molts 

temes, no tots ells filosòfics. El seu projecte filosòfic es desenvolupa en forma d’una ars 

combinatoria, una mena de lògica (no formal) que permet “construir” qualsevol concepte i arribar a 

qualsevol veritat. Amb aquest sistema productiu de veritats pretenia convèncer als “infidels” àrabs de 

la superior veritat del cristianisme. Amb aquest objectiu aprengué la llengua àrab i anà en territoris 

musulmans per discutir racionalment i convèncer-los del seu “error”. 

 

 

  + DEBATS FILOSÒFICS MEDIEVALS 

 

- En la filosofia medieval hi trobem diversos debats que oscil·len entre l’ontologia, l’epistemologia, la teologia, la 

filosofia política i la filosofia moral. Dos dels debats fonamentals són els següents i els comentarem a classe. A nivell 

esquemàtic, però, podem dir el següent: 

 

(1) El debat FE—RAÓ. Postures:   

1. Incompatibilitat (Tertul·lià (s.II), creu que la fe és irracional, absolutament superior a la raó, i no admet ni 

requereix de cap justificació). 

2. Conciliació (fe i raó es complementen, per ex. en Agustí d’Hipona (s.IV-V)). 

3. Punt àlgid del debat al s.XIII: subordinació (de la fe a la raó, per uns; de la raó a la fe, per d’altres). 

4. Punt d’equilibri (Tomàs d’Aquino, s.XIII): autonomia de fe i raó, i zona d’intersecció o confluència. 

5. Separació entre fe i raó (Guillem d’Occam, s.XIV): no tenen res en comú, millor que vagin separades (final de 

l’escolàstica i de la teologia medieval). 

 

(2) El problema dels UNIVERSALS. Postures:  

1. Realisme radical (els universals existeixen separadament de l’ànima que els pensa: “platonisme”).  

2. Realisme crític o moderat (els univesals existeixen formalment en l’ànima que els pensa: “aristotelisme”). 

3. Nominalisme (els universals no existeixen enlloc, només són noms). 

                                                             
1 De fet es deia Raimundus Lulius i no pas “Ramon”.  


