RAMON LLULL: PROMOTOR DE LA DIGNITAT HUMANA
I PONT ENTRE CULTURES 1

He escollit aquest títol en la festa que tots junts honorem el nostre patró perquè em sembla
que la vida i l’obra de R. Llull ens és un bon exemple de veritable recerca de l’autèntic diàleg
entre cultures.
L’obra impressionant de Llull és inseparable de la seva trajectòria vital. Voldria ressaltar
que ell ens és un veritable model de diàleg.

1.- LA CONVERSIÓ EL FA MISSIONER
La seva educació fou la d'un membre de la cort, educat en les regles i els sabers mundans.
El Llull anterior a la conversió era ja un "home d'acció", un cavaller i un trobador mundà. Però
l’any 1263, mentre confeccionava un poema per a una dona de la qual n'estava enamorat, se li
aparegué Jesucrist crucificat. Quan Llull es plantejà el significat d’aquesta visió, exclama: "voluntat
era de nostro Senyor que ell totalment se donàs en sa servitud". De ser un cavaller i un trobador del
món, Llull se sent cridat a convertir-se en un cavaller i trobador de Déu.
La seva vida seguirà sent acció; ara, però, acció missionera envers jueus i, sobretot,
musulmans, fins a la mort si fos necessari.

2.- EL SEU ESPERIT MISSIONER EL PORTA A L’ESTUDI
Per aquesta tasca Llull compta amb dos mitjans: aprendre llengües, especialment l'àrab, i
escriure llibres. Després d'un pelegrinatge a Santiago i de nou o deu anys d'estudi a Mallorca
aconsellat per sant Ramon de Penyafort, cap al 1274 escriu un llibre sobre la La lògica d'Algatzell i,
per damunt de tot, ens deixa el Llibre de contemplació en Déu.
En una nova experiència religiosa, coneguda com la il·luminació de Randa, Llull afirma que
rebé del cel la "forma i manera" de fer el llibre que tant desitjava per rebatre els errors dels infidels.
L'Art es convertirà en aquesta nova "estructuració" del contingut de la fe exposant-la per "raons
necessàries" i sense haver de recórrer a les "autoritats". 2
Darrerament són moltes les iniciatives que proposen el diàleg entre religions. De fet no vull
referir-me a les que tenen com objectiu el benestar social o la justícia, ni aquelles en les què d’una
forma particular intervé la funció publica. Em sembla evident que sobretot tenen la tendència a
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Aquest fou el contingut de les paraules pronunciades per l’autor en l’acte acadèmic celebrat amb motiu de la
Festivitat del beat Ramon Llull organitzat per la Facultat de Filosofia de Catalunya el dia 27 de Novembre de 2003.
L’acte fou presidit pel Gran Canceller de la Facultat de Filosofia i la Rectora de la Universitat Ramon Llull.
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En aquesta època Llull escriu algunes de les peces literàriament més reeixides, especialment el Libre d'amic e amat i el
Blanquerna.
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ressaltar els elements comuns de tota creença, fins i tot anul·lant o dissimulant les diferències.
Sembla que tot cercant els elements comuns serà més fàcil el diàleg i la convivència.
No fa pas gaires dies que Hans Küng (en la presentació del seu llibre “Libertad
conquistada”) deia “No habrà paz entre las naciones sin paz entre las religiones... No habrà dialogo
entre las religiones sin estandartes éticos globales ... “
La proposta de reducció de l’element religiós a “estandartes éticos globales” serà ben
valorada per les autoritats que cerquin el bé comú. Tot i que em sembla que la recerca d’allò comú
pot també –en un altre sentit- tancar el diàleg abans d’hora, és a dir, començar amb l’acord que
hauria de ser el final i el fruit d’un procés de coneixement mutu. El perill és fonamentar l’acord en
una decisió més que no pas en un interès per la veritat compartida.
Amb paraules del card. Ratzinger en el darrer Declaració Dominus Iesus: “Deu ha establert
la salvació per a tots els homes. Aquesta veritat de fe no treu res al fet de que l’Església considera
les religions del món amb sincer respecte, però al mateix temps exclou aquella mentalitat
indiferentista “marcada per el relativisme religiós que acaba per pensar que “una religió és tan bona
com l’altra”” 3
O, com molt bé va escriure el Dr. Matabosch en l’Avui del passat 13 de novembre 4 : “El
pluralisme de maneres de pensar és un fet en les nostres societats i implica necessàriament
l'acceptació de la diversitat, això és clar; però moltes vegades s'afirma que també exigeix
considerar que cap idea és millor que una altra perquè totes serien igualment veritat o mentida;
que cadascú pensi com vulgui i no ens hi encaparrem més.”
En la petita contribució que el grup Pensar per conviure de la nostra facultat –com d’altres
grups d’estudi del diàleg interreligiòs- intentem defugir del sobrevolar les diferències amb un
inicial i només aparent acord ja que així perdríem el millor del diàleg que rau justament en tenir en
compte no solament allò que ens uneix sinó allò que ens diferencia. Tenir en compte les diferències
ens porta a conèixer-nos millor, a pensar amb el cap de l’altre, en definitiva, a mantenir, i no
solament iniciar, el diàleg.
Intentaré ressaltar, doncs, els guanys que copsar la diferència va aportar a l’obra de Llull:

3.- LLULL VA COPSAR LES DIFERÈNCIES ENTRE LA TEOLOGIA CRISTIANA I EL
KALAM
Quan Llull fa de l’Ars un “contingut de fe exposant-la per "raons necessàries" i sense haver
de recórrer a les "autoritats"”, és ben conscient de la diferència entre la forma com un cristià i un
musulmà entenen l’exercici de la teologia. És veritat que tots dos tenen el mateix Déu com a
objecte material de les seves reflexions. Però el teòleg cristià intenta fer un exercici d’intellectus
fidei que és absent en el kalam.

3

“El diàleg es refereix a la igualtat de la dignitat personal de las parts no als continguts doctrinals, ni molt menys a
Jesucrist que es el mateix Deu fet home, comparat amb els fundadors de les altres religions” (n.97)
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Creences sense fonamentalismes
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La saviesa estrictament natural que coneix Déu com a causa de l’ésser està subordinada a la
teologia que, tot coneixent Déu sota la llum de la fe, ho fa a modus racional, i encara més, aquesta
teologia queda subordinada també a la visió mística en l’altra vida. Això vol dir que les raons del
pensar del teòleg poden ser misterioses pel seu tarannà racional però no en sí mateixes perquè
participen de la lluminositat que serà palesa en la plena visió. D’alguna forma la raó del teòleg
participa i és interna a la llum de la fe.
Aquesta subalternància de la saviesa cristiana no existeix en el kalam o teologia islàmica. El
kalam té tant sols una funció apologètica, intenta rebatre els adversaris amb arguments racionals.
No intenta aprofundir els misteris revelats, ja que en l’Islam tota vida divina roman en el misteri no
revelat. Llull intenta una interioritat de la raó a la fe. Primer perquè només així pot exercir la
teologia il·luminativa, no “per autoritats” i també perquè, així, és fidel a la seva identitat cristiana
que espera la plena visió de allò cregut.

4.- LULL INTENTA ACONSEGUIR LES RAONS NECESSÀRIES DE LA FE
Ja en possessió de l’Art com a mitjà de demostració de la fe, Llull es llença a una activitat
explosiva, que prendrà formes gairebé forassenyades, fins al punt d’autonomenar-se: "Ramon lo
foll" 5 i encara que l'Art en les seves formes primitives suscita l'escepticisme del món universitari
parisenc, i Llull reemprèn a Montpellier la tasca de la seva reformulació amb amb l'Ars inventiva
veritatis. 6
Tota l’existència de Llull s'esgota en una acció única obstinadament dirigida vers un únic
objectiu: que els homes coneguin i estimin el Déu veritable. En efecte, per al saber natural del món
creat, només hi pot correspondre la fe, com l’adequada elaboració existencial i intel·lectual de la
manifestació històrica de Déu.
Els nou principis absoluts de l'Art, són dignitats divines, és a dir: raons o atributs de
l'Essència divina. Aquestes energies amb les quals Déu ha creat totes les coses són presents en tota
l'escala de l'ésser i són també, per tant, en l'origen de les famoses "raons necessàries". Aquestes
raons estan pel damunt del que podem conèixer naturalment. Són només cognoscibles en la fe.
Amb aquesta doctrina, Llull podrà trobar semblances trinitàries en totes les coses, i explicar perquè
aquests principis absoluts es despleguen sempre correlativament. 7
En parlar de l’explanació de la Trinitat Llull ens dirà que tota ciència que vulgui parlar de
Déu, supera necessàriament les nostres aptituds innates. L'home no pot, amb les seves soles
forces, anar més enllà del sensible i de l'espiritual creat. Totes aquestes veritats divines són
articles de fe. Ara bé, un cop la fe ha purificat l'intel·lecte, la comprensió d'allò que es creu
5

Durant els anys següents farà quatre viatges a París, llavors el centre del món universitari cristià medieval, tres al nord
d'Àfrica i s'estarà diverses vegades a Montpeller, Barcelona i Mallorca
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L’any 1293, Llull pateix la coneguda "crisi de Gènova". Convençut de l'origen diví de la seva missió, ha d'enfrontarse, però, amb la seva debilitat personal, amb la seva covardia, que li impedeix d'embarcar-se cap a les terres islàmiques.
La crisi patida en el port de la ciutat italiana, amb l’acompanyament de dubtes, angoixes i malaltia, humanitza la figura
del beat .
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També hi son presents en el sistema de Llull els nou principis relatius, sempre agrupats en tres tríades, els subjectes o
ens i les qüestions o regles. Els amants de especulacions “formalitzants”, a vegades esotèriques, donen excessiva
importància a aquest aspecte del pensament lul·lià,
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esdevé una exigència ineludible d'aquesta intel·ligència transfigurada. Així és com, mitjançant la
gràcia de Deu, és possible provar necessàriament, amb una racionalitat que és la del mateix Déu,
totes les veritats del cristianisme, tant aquelles que comparteix amb les altres religions del Llibre,
com aquelles que són més específicament pròpies. Les hipòtesis divines són "demostrables" en el
sentit que, acceptades per la fe, resulten una solució perfecta al problema de quines són les
condicions de possibilitat de l'activitat natural divina. No es "demostra" la Trinitat, en sentit
"aristotèlic", "tomista" o "modern"; només es mostra que la Trinitat de Persones, suposada per la fe,
convé de forma absolutament "natural" i, per consegüent, "necessàriament racional", al "lloc comú"
jueu, islàmic i cristià de la infinita i eterna activitat divina.

5.- LLULL VA COPSAR LA DIFERENT MANERA COM LA TEOLOGIA CRISTIANA I
MUSULMANA TRACTA LES RELACIONS DEL MÓN ENVERS DÉU.
Les raons necessàries són el fruit de la interioritat i, a la vegada, la distinció de la raó a la fe. En
Islam la filosofia i la teologia són dues línies de pensament divergents que, cada una en el seu
propi nivell, són autosuficients. Alguns opinen que la fálsafa és una filosofia musulmana. No ho
crec. Més aviat és una filosofia d’inspiració platònica-aristotèlica d’expressió àrab i
d’influència musulmana. La fàlsafa no va aconseguir que la raó quedés conformada
interiorment per la fe, perquè és des de l’exterior que es presenten els dogmes ... els fàlsafa
escullen uns versets de l’Alcora per salvar la lletra, però no hi ha un esforç de comprensió, sinó
una conciliació, a vegades forçada. Pel seu tarannà apologètic, la filosofia del kalam és ja
kalam. No hi ha un paper de la filosofia com a serventa, ni una subalternació de les tres
savieses, ni l’objecte de la fe ofertat a la raó il·luminada per ella ni l’autonomia d’un mètode
racional, etc.
Ben diferent és l’aposta de Llull. És pensador cristià que no té una filosofia independent,
dóna preferència al treball teològic en el qual les nocions filosòfiques queden alterades en el seu
afany de correspondre a l’objecte diví. Llull intenta que la natura quedi ensemblada en el do
sobrenatural de la fe. Reconeix dos nivells: el sobrenatural enlaira i perfecciona la natura, però ho
fa d’una manera interna una a l’altra, harmònic, li agrada dir a Lull. Per això em sembla que li
agraden les imatges tan suggerents com la de l’oli en l’aigua.(o com el foc calenta el ferro, o com
viu l’injert en l’arbre etc...).
La metàfora lul·liana de l'aigua i l'oli com a exemple de la relació entre la fe i la raó
"També Isaïes digué: Si no creieu, no entendreu, i així resulta patent que tu,
Fe, ets una disposició i una preparació per mitja de la qual jo
[1'Enteniment] sóc disposat per Déu a les realitats superiors; i en aquells
continguts que jo gràcies a tu suposo en creure, mitjançant els quals puc
pujar, m’habituo de tu, i així tu ets en mi i jo en tu; i quan pujo entenent al
grau en que tu et trobes, tu puges creient a un grau més alt per sobre de mi;
certament, com l'oli neda per sobre de l'aigua, així tu sempre romans per
damunt meu." 8
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1 Disputatio fidei et intellectus (oct. 1303), MOG IV, P. I, fols. 2 i 3 (pp. 480-1) (trad. del llatí).
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"Diu Ramon: He mostrat a molts llocs que l'enteniment sota l’hàbit de la fe
pot entendre, en el benentès que el seu entendre és inferior i el seu creure
superior, igual que l'oli neda sobre l'aigua. I no sabeu que Isaïes va dir: Si
no creieu... ? L'averroïsta diu també que la fe catòlica és impossible segons
el mode de l'enteniment, però que, tanmateix, és creïble. I vós opineu com
ell i per això, igual que ell, sou un fantàstic." 9
Una vegada més, i ja va la segona, el diàleg des de la diferència permet a Llull avançar en el
veritable diàleg ...
És cert que, quan Llull reflexiona en la creatio, accepta la realitat divina com a pressupòsit
monoteista bàsic compartit per jueus i musulmans i proper a doctrines platòniques comunes en tot
l'àmbit cultural mediterrani. Per ell és una dada d'evidència immediata l'existència d'una activitat
divina "ad extra", segons la qual Déu, mitjançant les seves propietats, crea i manté l'univers sensible
i el conserva en la seva presència. La creació, en tant que acció divina, és demostrable "mitjançant
la fe" perquè la creació convé a la seva bondat i grandesa i perquè revela la dinàmica essència del
Déu Trinitari. 10
Hem ressaltat en l’obra de Llull com es relacionen la raó i la fe. No crec que es pugui
oposar abstractament el lul·lisme a d'altres formes del pensament cristià com el tomisme. Llull, a
partir d'una doctrina considerada com a "lloc comú" de la gramàtica cultural de la fe de les tres
grans religions monoteistes, construeix un sistema en què Trinitat i cristologia es demostren
radicalment una a l’altra.
Les raons necessàries de la fe són principis "metafísics", és a dir, l'arrel i el fonament de
l'ésser; i per l’altra, són també punts de partida i d'arribada absoluts del nostre coneixement de Déu
i de les criatures. L'Art, com a mitjà de la tasca apologètica que Llull cregué rebre del cel, té el seu
punt central en els dogmes de la Trinitat i de l'Encarnació, que són les veritats fonamentals que
calia provar.
Però Llull, mai afirma que l'home pugui accedir immediatament a la dinamicitat interior de
l'Objecte diví. Les "raons necessàries" sols després de la mort són plenament possibles per a
l'enteniment humà. Però ho són. Fins i tot sant Tomàs diu alguna cosa de semblant. Què succeeix si
prenem amb tota la força la idea que el baptisme ens fa noves criatures? L’Ars de Ramon Llull és
un intent, més o menys afortunat, en la forma o en el contingut, de fer la "sistemàtica" d'aquesta
"gnosi" suprema, cristianament possible en aquest món pel do de la fe, és a dir, de fer la
"sistemàtica" de les "raons necessàries de la fe".
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2 Fantàstic (oct. 1311), cap. II, 23-26, p. 216 (versió catalana de Lola Radia).
La cristologia lul·liana com a confluència de l’activitat “ad intra” i “ad extra”. Llull ens diu que l'Encarnació tenia
com a primera intenció fer que els homes i tota criatura coneguin i estimin Déu. L'encarnació constitueix una acció
sobrenatural "ad extra" de la divinitat, en la qual l'activitat "ad intra" deixa de manifestar-se ocultament com succeeix en
la creació, per passar a fer-ho de forma absolutament explícita. En aquesta nova acció, Déu assumeix en el seu si tota
l'anterior activitat divina "ad extra", tant la creació com la Revelació i miracles de l'Antic Testament.
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La fe, no sols no exclou l'entendre, sinó que el fa possible amb una intensitat superior. Fe i
raó no són dues magnituds alienes l'una a l'altra: en aquest sentit, la fe no "aliena" en cap mesura la
raó, com tampoc la raó no "aliena" de cap manera la fe, sinó que s'interpenetren mútuament,
recíprocament, simfònicament: són l'una en l'altra, com diu Llull.
Només sentint-nos sota la mirada immensa del camí intel·lectual, però no sols
intel·lectual, del beat Ramon Llull, podrem tenir alguna esperança de fer-nos amb alguna espurna
del que va pensar i del que va viure.
Però podem preguntar-nos: què representa l’exemple de vida i l’obra de Llull per al nostre
temps? Penso, en primer lloc, que representa la seriositat amb què cal enfrontar-se a un tipus de
raonar que arribi al fons de l’obra de Déu en nosaltres. Aquell home de Déu, mogut per una fe que
el feia pensar més enllà dels propis límits naturals, va descobrir el “lloc comú” de les tres religions
monoteistes. Va ser capaç d’aprofundir i d’assaborir el fonament de tota dignitat humana que és la
imatge del Déu Creador en nosaltres.
Animar-se a fer això: el conèixer els límits naturals compartits ja seria molt bo. Abans he dit
que la fàlsafa no és autènticament filosofia islàmica, la qual cosa no vol dir que no hi hagi exemples
de progrés en el kalam degut a la influencia de la filosofia. Veiem-ne un: els asharites antics deien
que Déu tenia el costum d’unir un raonament correcte amb un coneixement segur. Fixin-se que es
Déu qui directament dóna el coneixement, ja que l’Islam nega tota eficàcia a les causes segones.
En tot cas, el coneixement és una qualitat creada directament per Déu en ocasió del
raonament. Però de seguida va néixer la dificultat: un home podria tenir les premisses d’un
coneixement i no les conclusions (ja que no van lligades per dret propi). Així una persona podria
saber les regles de la matemàtica però no saber sumar (?). De seguida els asharites moderns –
especialment Razi- varen rectificar, tot dient que Déu crea el raonament que segueix al
coneixement “però segons una necessitat intel·lectual”. En aquesta darrera proposta encara
subsisteix el voluntarisme diví i la negació de causes segones però, al menys, s’introdueix quelcom
de realitat ontològica de les essències. Aquest és un exemple on veiem la influència de la filosofia
en la teologia islàmica: entre la juxtaposició del costum i el lloc intel·ligible es dona la naturalesa
intrínseca de la necessitat racional.
Per tant progressar en el coneixement del do de la creació en tant que fonament de tota
dignitat humana ja fora un notable avanç. No seria desitjable que el kalam i la fàlsafa en pobles
islàmics fos només una mena d’ensenyament per a professors de filosofia o sobre filosofies del
passat en lloc d’ésser una filosofia i teologia que treballa el coneixement de les coses. És veritat que
mica en mica el pensament islàmic va adquirint consciència de la validesa del coneixement
filosòfic legítim obert a la raó i distint del saber religiós. Tant de bo que el kalam pugui fer-se seva
una filosofia autònoma constant sobre els temes alcorànics com la transcendència i unicitat de Déu.
Quelcom semblant a l’anomenada metafísica de l’èxode dels pensadors cristians.
Han existit moments molt fecunds de diàleg entre les tres grans religions. L’escola de
traductors de Toledo, Còrdova -la ciutat de les tres cultures- Granada, varen significar l’oportunitat
d’aprofundir en el patrimoni comú d’una raó il·luminada per la fe i confrontada amb la Revelació.
El 13 de novembre escrivia a La Vanguardia Miquel Siguan, emèrit de la UB, que “las tres
religiones se han extendido por todo el ancho mundo comenzando por las riberas del
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Mediterráneo.... (haciendo) un esfuerzo por desarrollar una teologia y con ello reflexionar sobre las
relaciones entre la creencia y la razón” i cita Bagdad i Al-Andalus del segle XI, Maimónides i
Averrois a Còrdova, la primera escolàstica de París, Oxford i Colònia amb St. Albert i St. Tomàs, i,
justament, el “llibre dels tres savis” de R. Llull.
Però, en segon lloc –i acabo- la vida i l’obra de Llull ens aporta també una manera
d’entendre el diàleg: copsar la diferència. I això em sembla prou important per a insistir en que el
diàleg no és possible sense una clara consciència de la pròpia identitat. Per un mateix i pels altres.
Crec que és clau l’amor a la veritat especulativa. No és per la seva força apologètica que la
veritat és bonica sinó per la seva pròpia força intrínseca. La comparació sostinguda de les nocions
analògiques en el cristianisme i l’Islam amb un diàleg que conegui amb facilitat la diferència de
perspectiva i s’allunyi d’estèrils concordismes fàcils, pot ajudar al kalam a sortir de la seva
repetició, a prendre consciència del seu objecte apologètic i del seu mètode racional. Aquest diàleg
que cerca el clima de justícia intel·lectual coneixent l’altre des de dins del seu propi sistema és
sense il·lusions un exercici excel·lent de la caritat en el que Lull ens és mestre i model.

Dr. Joan Martínez Porcell
FEFC (URL)
27 novembre 2003
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