
COMUNICA CIÓ 

Dr. FRANCESC FORTUNV: Universals i dret roma 

Hi ha cent anys que capgiren el món lIatí; són els que van del 
1050 al 1 150. Els dos fets histórics que salten a la vista en aques! 
períade s6n, primer, la resurrecció del tire! romd per obra deis 
grans classics de , 'escola de Bolonya i, segan, I 'esfondrament 
definitiu de les «idees» pitagoriques gregues, ara anornenades 
«conceptes universals reals». Darrere d'aquests fets, menys 
50ro1l65, menys colpidor, pero fortíssim, el pas d'una manera agraria 
i feudal de viure i de veure a una manera mercantil i urbana. Pero 
aixo deixem-ho per als historiadors d'aquests entorns socio
economics ¡ deis fets polítics. 

Suggeritsja pel Dr. Forteza, explicitem ara un xic més els dos 
fets teorics esrnentats i seguim-ne les conseqüencies. Hom sent 
amb prou fon;a la necessitat d'un dret sistematic i homogeni perque 
a Bolonya s'estudii', i s ' implanti a poc a poc per tol arreu, la 
legislació de Justinia (Bizanci, s. VII) i els seu s complements. El 
e/rel roma ve a substituir el dret consuetudinari deis encJaus 
feudals, cada un amb les seves peculiaritats. A Bolonya no sois 
s'estudien els vells codis bizantins. Especialment s 'apren a pen� 
sar les lIeis d'una manera diferent, més general, ben travada, 
harmónica i, sobretot, ahament «abstracta», «formal», sense mirar 
persones i sen se la vella i -en altre temps i 1I0c- adequadíssima 
duplicitat fonamental de privilegis i obligacions, categories que 
neixen de tenir davant els ul ls  els subjectes singulars i no 
l'ordenació social. 1, encara més important, ningú no creu que el 
drel roma, iniciat per pagans, tingui origen natural o teologic: no 
complica instancies ni lleis. És, simplement, el dret adequat per al 
món temporal que ha de organitzar, amb vista al bé comú terrenal i 
d'acord amb aquelles noves realitats ciutadanes i mercantils que 
fan exclamar a Joaquim de Fiore que l 'Esperit ha davallat i ensenya 
a cadascú que li cal fer. És el dret per a una societat activa i ja no 
per a una comunitat que recol·lecta. 

Aquesta mentalitat jurídica no soIs forneix un instrument i un 
metode facil d'aplicar pelsjutges en abundosos tribunals per tota 
I 'extensió de cada regne o principal. Pere Abelard (m. 1 144) 
descobreix que la mentalitat jurídica és un bon paradigma per a 
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evitar els conflictes entre ambíts de coneixement sen se una 
necessaria relació entre ells. En realitat, logica, dret, teologia, o els 
discursos de la  ment humana en general, no són altra cosa que 
conjunts de relacions entre conceptes. Pero uns conjunts de 
relacions entre conceptes que sen se ser «res», cosa, porten a la 
mort o a la vida: com les ordres del general en una ciutat assetjada, 
que porten a la mort a quí les transgredeix sen se que, ben bé, 
transgredir-les sigui una "cosa", a vegades adhuc sera una simple 
omissió; i obe¡"des salven la eiutat, sense ser tampoc un augment 
de projectils, homes o socors" Pero, notem el detall, les Ileis, les 
ordres del general, en el segle XII són aetivament pensades per 
I 'home, ni rebudes ni imposades: són lIeis de pagan s que varen 
dominar aetivament el món i el varen ordenar. Almenys el seglexlI 
ho veu així, oblidant rerefons epoeals. 

Després de les polemiques deis Roscel'lins, Anselms de 
Canterbury, Guillems de Champeaux, i tants d'altres de qui no tenim 
les obres pero són reeordats per l 'elegant loan de Salisbury, Pere 
Abelard tanca la  polemica sobreels eoneeptes universals aeceptant 
que no són coses reals, eom semblaven ser les «idees» deis grees. 
Cada universal és el nom de l '  estafus -terme eminentmentjurídie
que eomparteixen unes coses que es earacteritzen per determinats 
trets que es repeteixen en cada una, eom les persones eomparteixen 
un esfafus jurídic en tenir uns ben definits drets i deures semblants. 
Els universals agrupen extrínsecament,jurídicament, els singulars 
sota un únie nom per una causa de comuna imposieió. EIs universals 
no són coses, peró són raonables i útils. D'alguna manera els 
universals responen a la  realitat; esbrinar el com, correspondra als 
segles posteriors. Peró ja mai no es tornara a atorgar realitat a alió 
que sois és una relació jurídica entre molts, ni en el eas de Tomas 
d'Aquino. 

1 I ' important és que ja no hi ha una «cadena de I'ésser» que 
davalla fins als singulars de la Physis múltiple i eorporia des de la 
Unitat primera i del Nous, establint vincles reals fisiologics entre 
I'Un i cada singular de laPhysis, i fent veure el món com un únie i 
unitari gran vivent harmónic, desplegat des del NOlls. Ara I 'home 
caldra que s'esmerci a eseatir quines són les relacions entre 
conceptes i quins són els conceptes que defineixen alió que vol 
aconseguir. 1 aquest definir amb relacions i conceptes allo que I'ha 
de portar a un fi, el convertira en legislador intel " ligent, que mana 
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soIs all0 que cal, i amb la precisió i abstracció que cal per a assolir 
economicament all0 que desitja. 

Caiguts els universals-idees, I 'home medieval se sap autor 
actiu, per la seva intel·ligencia, de les lleis de la naturalesa que li 
interessen, sense que es perdi en la totalitat, ni psicologicament o 
epistemologicament hagi d' esperar que la logica de la biologia del 
cosmos li faci present deis seus secrets per a recollir-ne els fruits i 
incidir en el mercat deIs homes. L'home del segle xuja sap que és 
ell qui «diu no» a velles idees i defineix la propia estrategia nova, 
sense veure's esclavitzat per la globalitat que cal tenir i acceptar 
tota i a la vegada. El tardomedieval sap ja molt bé que, les seves 
regles operatives, seves són, i lIeis del fragment de la natura que 
ell ha escollit lliurement amb vista a un objectiu concreto 1 les negara, 
aquestes l leis ,  sense mai dir  que siguin falses, en deixar 
d'interessar-li all0 que el va motivar a cercar-les. Simplement es 
legislara a ell mateix unes altres Jleis de la natura com a regles 
operatives per a dominar-la intel·ligentment. La logica primer, les 
matemlniques després. seran la teranyina de relacions ciares i 
homogenies que legislen la «realitat» jurídica de la Modernitat; el 
zoón elldailllón ha mort ¡ han nascut els formalismes i les dades 
empíriques del saber científic, que Ockham Cm. 1348) recollira i 
Kant consagrara definitivament. 

99 


