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E
speculativament, el
segle XII es recolzà
en dos pilars retroa-
limentaris: la hiper-
bòlica proliferació

de les escoles filosòfiques i
l’auge de la lògica com a dis-
ciplina primordial. La disputa
apassionà dialectici i cornificia-
ni, uns professionals de la re-
tòrica que (talment a Grècia)
representaren molt més que
un drogoaddíctic abús de la
dialèctica. El logicisme medi-
eval denota una societat que
es busca a si mateixa, que
cerca saber com reflexionar
sobre un present nou, inca-
paç ja de reconèixer-se en un
món feudal sense tribunals ni
còdexs. Conseqüentment, els
mestres d’escola del XII ja no
són ni els paladins de la con-
templació teològica ni els ob-
sessius lectors del text sacre.

Potser no hi ha ni un sol
ateu en tot Europa, però els
pensadors tenen molts més
problemes amb el món i el
coneixement que amb la di-
vinitat i els seus dilemes. Tri-
nitat, relació entre els intel-
lectes, intersubjectivitat, et-
cètera, deixen de ser proble-
mes metafísics per passar a
ser els reptes d’un subjecte
que necessita catalogar la se-
va relació amb els ens i amb si
mateix.

DUES AUTORITATS GREGUES
De fet, aquestes qüestions ve-
nien de lluny. Els medievals
tenien com a bíblia els escrits
de les dues grans autoritats
gregues, que ja havien treba-
llat prou en el terreny logi-
cometafísic. Però era la reali-
tat històrica allò que havia
mudat; l’home medieval no
és grec, en el sentit que no pot
assumir l’absoluta unitat del
cosmos o –en altres parau-

les– la realitat d’una natura
com a vivència existencial.
Per tot això, el segle XIII –el
gran segle aristotèlic– seria
al mateix temps el de l’auge i
la caiguda del filòsof; el pas
del fet sensible a la metafísica
present al seu pensament és
ara fortament qüestionat.

Paral·lelament, les autori-
tats no van poder conciliar
gaire temps l’eternitat del
món que havia postulat Esta-
girita amb la doctrina cristia-
na de la creació del món a
partir del no-res. Aristòtil és
condemnat a París (1210) per
uns lectors força incompe-
tents que el llegeixen a través
del panteisme escotista.
Mentre, a Oxford, es desco-
breix el filòsof des de la més
absoluta neutralitat i s’hi
troben diverses vies d’inves-
tigació; estudi d’una nova fí-
sica empírica basada en la
matemàtica, preeminència
de la raó experimental con-
tra l’autoritat impositiva, i
un nou gust per l’estudi de
les diferents llengües en són
el fruit.

Quin és, doncs, el resultat
d’aquest procés històric? Ras i
curt: l’existència d’un nou
home que es creu superior al
món natural i que basa
aquesta superioritat en la ci-
ència, activitat que s’edifica
no pas en el coneixement d’i-
dees universals o universals
forma (com havia cregut To-
màs d’Aquino), sinó en la
simple capacitat de jutjar
d’una ànima que coneix el
que és real sense mediacions.
Quina és, per altra banda, la
mancança d’aquest procés
històric? La incapacitat d’ela-
borar-ne una metafísica.
Aquesta mancança fou el
camp de treball de Guillem
d’Ockham, el genial filòsof
que, finalment, atorgaria un
cos filosòfic a la lògica de la
Baixa Edat Mitjana.

UN PENSAMENT LINGÜÍSTIC
El pensament ockhamià se-
gueix aquest logicisme, però
ara la lògica hi és concebuda
com la font principal de les
nostres operacions mentals i,
en definitiva, com un conei-

xement pel qual el subjecte
es diu a si mateix la realitat
que coneix. La lògica, igual-
ment, no és quelcom que
doni validesa al conjunt de
dades sensibles que compila;
la font de validesa de les da-
des és en la realitat i no pas
en un pensament que, com a
molt, pot estar edificat amb
coherència.

El coneixement del que és
real té, en definitiva, un pa-
ral·lelisme clar en la relació
entre les paraules i allò que
denoten. En aquest sentit, el
llenguatge es forma en uni-
tats primeres o signes, que
no són altra cosa que l’acte
mateix del coneixement aní-
mic. Veritat, en Ockham, no
és sinó la correcta aplicació
d’aquesta manera natural de
conèixer les coses en una su-
perposició d’instants que va-
rien tan sols en la seva de-
notació lingüística. Pensa-
ment no pas escèptic, com
s’etiqueta vulgarment, sinó
lingüístic i amb pretensions
ben clares.

Ockham resol amb aquest
esperit clarificador el pro-
blema de l’universal; una te-
oria que els pensadors, se-
gons diu, no han arribat a
desenvolupar a causa del seu
gust per farcir el pensament
d’idealitzacions confuses. El
concepte universal només és
el reconeixement successiu
del primer acte de coneixe-
ment, que porta igualment a
un primer signe lingüístic, i
no pas l’existència d’una
forma que arribi a les pro-
funditats del que és real. La
complexitat de les abstracci-
ons es resol –prou wittgens-
tanianament– en l’estudi de
la naturalesa del signe, en

altres paraules, la
seva suppositio,
allò que sustenta
la seva significa-
ció. En aquest
sentit, la ciència
ockhamiana es fa
des d’uns conei-
xements sil·logís-
tics que no tenen
per què tenir base
empírica. I és des
d’aquest punt on
el franciscà d’Ox-
ford fa un pas de
gegant que ens
porta directa-
ment a l’aurora
de la modernitat i
al seu concepte de
ciència com a
corpus versem-
blant i plural.

Igualment, Oc-
kham no fou pas
un filòsof de la
política ocasio-
nal, sinó un in-
tel·lectual com-
promès i valent.
Milità en favor de
la separació Esglé-
sia/Estat com a

dues unitats diferents, i con-
demnà absolutament les in-
terferències del Papa en els
afers polítics, sent el pontífex
un servidor més de la doctri-
na revelada i de la seva difu-
sió. Ockham tingué prou va-
lor –per no dir altra cosa–
d’acusar el papa Joan XII
d’heretgia en la doctrina per
imposar càstigs i càrrecs con-
traris a la doctrina dels pon-
tífexs jueus i inflar-se d’os-
tentoses riqueses (pobre, si
aixequés el cap!). En aquest
sentit, Ockham vetllà per un
subjectivisme moral d’arrel
joaquimita segons el qual la
moralitat radicava en el per-
feccionament del mateix jo,
perfeccionament que –un
cop socialitzat– calia preser-
var políticament en forma de
bé comú.

LES NOVETATS D’OCKHAM
Subjectivitat concreta, expe-
rimentació del versemblant,
qüestionament del dogma i
dels seus transcriptors són
algunes de les precioses no-
vetats que Guillem d’Ockham
aportà a la tradició i que Jo-
sep Batalla (a qui, en aquestes
altures de pel·lícula és ja in-
necessari elogiar) estructura
aquí en quatre blocs temàtics.

Com tota antologia, i més
en el cas d’un autor enorme-
ment prolífic, caldria lamen-
tar-hi algunes absències dolo-
roses. No obstant, donat el
comptagotisme de l’edició filo-
sòfica en català, caldrà rebre
amb optimisme aquest breu
recull, esperant que tingui
una merescuda continuïtat;
si més no, per la importància
d’un autor que un país nor-
mal no hauria de negar als
seus lectors i als seus filòsofs.


