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Descripció/Justificació
Aquesta assignatura es proposa introduir l’estudiant a la filosofia de Sant Tomàs d’Aquino
mitjançant una exposició comentada de la seva Summa contra gentils. Es tracta d’una obra
particularment adequada, d’una banda pel seu caràcter sintètic i, de l’altra, perquè se serveix,
en els seus tres primers llibres, d’arguments estrictament racionals, filosòfics. La finalitat
apologètica del text —fou un encàrrec de Sant Ramon de Penyafort per a l’evangelització dels
musulmans i jueus del Regne d’Aragó— explica el mètode d’exposició utilitzat, que es recolza
sobre aquella dimensió que comparteixen tots els homes independentment de les seves
creences religioses, o sigui, la raó, amb les seves lleis universals i necessàries; sense aquest
territori comú no seria possible el diàleg. Per fidelitat al caràcter dialògic de la Summa,
procurarem cercar relacions, avinences i desavinences, entre el pensament de l’Aquinat i el
d’altres filòsofs medievals.

Requisits i orientacions prèvies
Són recomanables alguns coneixements bàsics de filosofia antiga.

Objectius
Específics
1- Mostrar de quina manera i sota quines restriccions la raó natural humana pot assolir un
coneixement vertader sobre la divinitat.
2- Situar els autors treballats i, molt particularment a Sant Tomàs d’Aquino, que serà l’eix a
partir del qual dialogarem amb altres pensadors medievals, en el seu context històric i
intel·lectual.
3- Familiaritzar-se amb el vocabulari tècnic de cada filòsof.
4- Poder llegir i comprendre la Summa contra gentils.
5- Saber posar en relació les doctrines dels diferents pensadors, identificant amb què
coincideixen i amb què divergeixen.
6- Observar la vigència dels problemes tractats i com la resposta dels medievals pot
ajudar a l’home contemporani a situar-se davant d’ells.

Competències
Competències transversals (genèriques)
Capacitat d’expressió oral i escrita. Comprensió lectora.
Competències específiques
Capacitat de llegir i comprendre un text filosòfic medieval, i de situar la problemàtica que en ell
es planteja dins d’un context intel·lectual i històric determinat.

Continguts

Introducció. La importància de la Summa contra gentils en la història de Catalunya; la
influència del pensament de Sant Tomàs sobre la tradició catalana segons Josep Torras i
Bages.
Primera part: Déu
1.1 L’ofici de savi.
1.2 Dos ordres de veritats.
1.3 L’existència de Déu com un problema filosòfic.
1.4 Les proves de l’existència de Déu.
1.5 Dir el que no es pot dir o la qüestió dels Noms Divins.
1.6 La doctrina de l’ésser; la noció d’ “Ésser Pur”.
1.7 El coneixement i la llibertat de Déu.
Segona part: la Naturalesa.
2.1 La creació.
2.2 L’essència divina com a causa exemplar de totes les criatures.
2.3 El problema de l’eternitat o temporalitat del món.
2.4 La diversitat de les criatures i la “bellesa de l’univers”.
2.5 La naturalesa de les substàncies espirituals.
2.6 L’home: l’entendre, l’amor i la llibertat.
2.7 Els àngels: la jerarquia celeste com una comunicació de llum.
Tercera part: Déu, fi últim i governador suprem
3.1 Totes les coses tendeixen a un fi.
3.2 El problema del mal.
3.3 Déu com a fi últim.
3.4 La felicitat suprema de l’home.
3.5 La providència divina.
3.5 La llei natural.
3.6 La bellesa de la gràcia.

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
Les classes seran de tipus magistral i es desenvoluparan ben a prop del text de la
Summa contra gentils. A partir del concret prendrem perspectiva per situar la
problemàtica plantejada dins d’un context més general, per comparar la doctrina de
l’Aquinat amb la d’altres filòsofs medievals, però el punt de referència últim serà sempre
el text .

Avaluació
Criteris d’avaluació
Cal que l’alumne redacti un treball relacionat amb algun punt del temari. L’elecció del tema es
deixa a l’arbitri de l’alumne però és indispensable que, un cop escollit, n’informi al professor i li
entregui un esquema del projecte.
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