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orlar del foil de Miromor o les 

P acaballes del seg le XX pot sem

blor per a alguns un exerc ici 

d'erudició més o menys gratuita. 

¿Quin sentit té a hares d'ara capbus

sor-se en la inhóspita vegetació de 

números o lIetres , de quadres o 

cercles, que conforma l'Arslul.l ian02 

Sobretat, ¿quin sentit pot tenir ara, 

qJJe els porametres racionals i cientí

fics, socials, són ben bé altres2 Ara 

jo tenim molt ciar -o aixa, almenys, 

creiem- que la confraternització entre 

raó i fe, veritable clau de volto del 

pensament i I'acció lul.l ians, és del 

tot impossible. Ara, tot aixó de les 

potencies de I'anima a les raans 

necessaries, ens sana a pirotecnia 

conceptual escolastica. Una pirotec

nia - no cal ni dir-ho- mu llada , inútil, 

tranusi toda: superada. 

És cert que tot oixó ha redundat en 

l' oblit o la desconeixenyo de l' oven-



L'aUegoria de la doctrina 
luf.liana, en un detall de la lámina 
V del mal/uscr;t de Karlsruhe. 
A {'esquerra. f"Arbre de Sciencia 
de LlIIIl, un ;nteflt de compendiar 
/wieua "Art General", la qual pre
ten;a la creació d '/m sistema d'ex
pressiol/.\' capar d'inclollre un 
pellsamem de validesa universal, 
1m /lel/guatge comlÍ que permerb 
d'arribar a la Ilniw{ religiosa mil
janrmu la con versió de 
mumlmans, jllells í "gemi/s", 
I'enpl/s per la superioritat del 
cristianisme. 

tura intel.lectual, humana, d'aquel l 

mallarquí medieval. Tanmateix, la 

importancia que té la frondosa obra de 

Ramon Ll ull com a cruilla o fron tissa 

entre I'herencia grega i la raciona litat 

moderna és cabda l. No és debades 

que Descartes o Leibniz Ilegiren Ll ul l. N i 

tampoc és debades que Erasme de 

Rotterdam i altres, molts al tres, en ma l

pa rlaren. Al capdava ll, la repercussió o 

els estralls que tingué el bea t han estat 

ben desiguals. Com tampoc no ha peri

cli tat -ben al contrari- la ihtenció 

diguem-ne ecuménica de les elucubra

cions lul.lianes: la d'utili tza r, per 

damunt de qualsevol altra arma , la I l i ~a 

intel.lectua l per posar en contacte -con

ver tir a la fe cristi ana, en deia ell- tres 

constel.lacions cultura ls ben riques. 

Peró, sobretot, la voluntat lul. liana de 

construir una Ars -un sistema explicatiu, 

que diríem ara- universalment valida, generalitzadora, encara és a la base del pensament occidental 

més actual. ¿Que si no aixa són els in tents hodierns per akar una o altra teoria del coneixement2 

Podrem dir, sí, que el beat rendí les seu es armes a una dama molt vello ia -a banda de cega-, la fe, 

pera la intenció, el sentit últim del combat és pa lmariament modern, a despit de les armes que s'hi 

puguen util itzar. Com és modern sempre alió que consti tueix la base, el pasit, de la noturalesa humana. 

Una base, un substra t, que no ens és ciar Ni abans ni ara. 
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ANTHONY BONNER 

"Estem comencant 
# 

~ . 
a conelxer Llull" 

/ 

Anthony Bonner és ['autor de la primera edicíó 
crítica de Ramon LluU en anglés - Selecled Works 

oi Ramon Llull (1232-1316)- on, a més de les 
lraduccions, publica estudis i una acurada crono

logia de les obres de/filoso! Quan reconeu la 

seua obsessió per ['estudi que organilza alió dis
pers o glossa e/s problemes que enfronta un auto

didacte, es desdibuixen e/s contorns entre 
l'estudiós i ['estudia!. 

La necessitat de colJocar les coses en ordre 

Un vell amic nord-americií li parla d'una illa paradi
síaca, Mallorca. Bonner hi arriba el 1954. Deu anys 
després s'instaIJa definitivament al poble de 
Puigpunyent, i es dedica a les traduccions. La primera 
qüestió ens hi venia donada: 

Metode.- Com arriba, Vos té, amb formació de músic, 
a interessar-se per Ramon Llull? 

A. Bonner.- Durant bastants anys vaig guanyar-rne 
la vida com a traductor, pero sempre m'interessaven 
els temes medievals. Viure a -Mallorca, interessar-me 
per temes medieval s i pel catala ... tot va confluir natu
ralment en Ramon Llull. Vaig tenir la immensa sort de 

topar a Mallorca amb l' editor nord-america de les obres 
de Carl lung, el qual parla bastant del pseudo-Llull 
alquímic. Vaig tenir la sort que aquest home inquiet 
culturalment no em digués, com era habitual: En 
Ramon ... qui? J per aixo vaig comenlYara traduir Ramon 
Llull a l' anglés. 

M.- Quin interés té L1ull , un cristia visionari, racio
nalista i radical, per al públic anglosaxó, que associem 
a corrents protestants, a caracters flegmatics i a filoso 
fies empiritistes? 

A_B_- A cada país hi ha de to!. La gran impulsora deis 
estudis lul.1ians fou Frances A. Yates, una dona d'un 
gran impul s emocional, molt apassionada, que 
encap9ala tota una escola: locelyn Hillgarth, Robert 
D.F. Pring-Mill o Charles Lohr, que fou diretor del 
Lullus-Institut de Freiburg a Alemanya. Quan Llull 
encara era una figura anecdótica i més aviat local de 
sa boia, com diem molts als Pai"sos Catalans, foren els 
primers a reconeixer que Llull era una figura impor
tan!. 

M.- Vosté no només ha tradu'it Llull i ha prepara! una 
acurada edició d'obres selectes, publicada per la 
Universitat de Princenton. També hi ha afegit una orde
nació cronológica de les obres lul.lianes, el valor de la 
qual és reconegut per tots els comentaristes. 

A.B.- Tot seguint els suggeriments de Lohr, vaig tro
bar important destriar que feia Llull en cada etapa. 
S' havia parlatde certs pensaments lul.lians com si foren 
generals. Jo s6c un home que necessita posar ordre alla 
on va; és una necessitat psicológica meua. 

M.- Hi hauria una primera etapa, a les obres de Llull , 
que vosté caracteritza de "pre-artística" (ca. 1272-
1274), quines serien les seues característiques? 

A.B_- El punt de partida de Llull és la necessitat 
d'explicar-se la seua propia fe, d'entendre-Ia, de 
coLlocar les coses en un ordre. 1 aquesta és la base 
d' una obra extraordinaria: El Libre de contemplació. 
La seua única obra escrita en primera persona. 

M_- Com arriba a la noció de l' Art, del metode? On 
rau la necessitat de donar el pas cap a l' exemplarisme, 
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"El punt de partida de Llu" és 
la necessitat d'expli(ar-se la 
seua propia le, de (ol.lacar les 
(oses en un ordre" 

característic de la segona etapa luJ.Jiana (ca. 
1274-ca. 1283)? 

A.B.- L' exemp lari sme és una cosa 
comuna a l'Edat Mitjana. La natura és el lli
bre on pots lIegi r Déu. Sant Bonaventura, la 
literatura didActica, la predicació. L'enleni 
men! analogic esdevé tecnica normal. 

M_- El transit a la tercera etapa (ca. 1283-
1289), per que ve marcat? per un increment 
de la deria d ' argumentar per raons necessa
ries, per necessitat? 

A_B_-No tan sois aixó. Al final de !' etapa 
quaternaria rcalment troba una manera que 

engloba tot: J' escala de la natura, els corre
latiu s ... és una estructura completament 
compacta que ja no necessita quasi referen

eies ex teriors. És queJcom d'extraordinari , 
que representa un canvi fonamental. 

L'autodidacte 

M_- No és contradictori aquest aparell 
logic, coherent amb els seus propis testi -
monis, on Ramon lIull gaudeix de presentar-se com a 

"foil ", per exemple al Libre d'Amich e AlIlat , ... ? 
A_B_- 1 al Falltástic, també. Peró alió és pan de 

l ' exemplarisme personal que fa ell mateix. La seua vida 
també n'és un exemple. Un deis seu s problemes era el 
seu autodidacti sme. Tenim un cas c1assic en la litera
tura anglesa: Robert Brawn. Va creixer com Borges: 
no va anar a I'escola, tanmateix va lIegir tola la biblio
teca del seu pare; va escriure un poema pI e de referen
cies a l' Edat Mitj ana i suposava que tates les persones 
formades havien d'entendre ' l. 1 tothom se'n va quedar 
meravcllat. Aixb mateix Ji va passar a Llull : creia que 
10 1 allo que havia pensat, per aJs universitaris parisencs 
seria una cosa infantil. 1 aixo també era un cen opli
misme. 

M.- El xoc amb la Universitat de Paris determinaria, 
dones, el transit cap a les daneres obres, alió que Vosté 
ano mena I'etapa ternaria ( 1290- 13 15)? 

A.B.- Sí. Esta molt centrada en J'antiaverroi sme, en 
I'oposició de L1u ll als averroistes parisencs i la tesi de 

la doble veritat, rnitjanr;ant el metode demostratiu . Pcr 
a molts, el punt culminant de la seua vida va ser aquesta 
campanya parisenca, de gran importancia, perque volia 
organitzar la cristiandat per entendre l' AI1 aban s de sor
tir a predicar cap a I'exterior ... 

M_- Parlant de la polemica amb els averroistes de 
París, anemallegir-liunac itaciód.un lli breclass ic. la 
tesi doctoral d'Ernest Renan , Averrois i l'Averroisme. 

de 1850. Dedica un parell de planes a L1ull i conclou : 
... .. en les al.lucinacions dialectiques d 'aque.'i f cervell 

perforbaf (rialles de Bonner) se slIcceYen com en un 

miratge les extravagimcies d'alló míSlic i el raciona 
lisme més absolut" (més rialles). D'on deriva aquesta 
imatge de L1ull com un home extravagant? 

A_B _- És un rebuig clássic, lógic en aquells que, en 
veure una obra amb rodes i quadres, no passen d'allu. 
Fins i tot, logics imponants com Bochenski accepten 
aquesta visió. Afortunadament aquesta imatge va can
viant. Ha estat molt important la tasca que han fet a 
Freiburg, amb !'edició de les obres lI atines din s 
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"Un sisfema aufosulicienf, com el 
que volia munfar Ramon L/u", 
escapava al confrol de 
l 'Esco/ósfica" 

d' aques ta col.lecció tan important que és el Corpus 

Christianorum. És una de les series que hi té més éx it. 
Els ed itors estan molt contents. Aixb ha revalorat mole 
el pensament de Llull , també dins del món universi

lari alemany. Només ccm a símbol d ' un canvi: en les 
Hi stories de la Filosofia Medieval de fa c inquanla 
anys a L1ull se li dedicava una, dues pagines. E. Gilson 
el tracta bé, pero de manera breu. Ara hi ha una Historia 
de la Filosofia Medieval, de Kurt Flasch, que no és 
lul.lista, que ha sorti t en a lemany i en traducció fran 
cesa, en la qual narnés hi ha lres aulors medieval s que 
tenen més espai que e l fil osof mallorquí. Una al tra 
cosa que ha caoviat la imatge de Ramon L1ull J110 lt 

darre rarncnt , i aixo seguin t les pautes de Yates, és que, 
mig segle la Filosofia bota va de Sant Tomas d ' Aquino 
i laannes Duns Seot aRené Descarles, i enmig d ' un 
buil lolal.. . 

M.· Occam , potser ... 
A.B.- Occam, pero, és contemporani de Duns Scot, 

i el Renai xement és un buit lOlal.l , com Yates va indi

car, no es pOl entendre el Renaixement sense Ramon 

L1ull. 

El renaixement lul.l is ta 

M.· Res ll lta c ridanerq lle les Hi stories de la Filosofia 
més conegudcs (Copl es ton , Abbagnano) afi rmen que 
Descartes fou e l primer filosof que va escriure en la 

seua lIengua vernacla, i s' oblidcn de Llull. .. 
A.B.- Sí, Descartes prcc isament , a l principi de l 

Discurs del MelOde. considera I'art lul .lia com un pre

cedent del seu pri mer intenl de trobar el melOde. 
M.· Eras me de ROllerdam tam bé fa aJ.lus ions a l 

lul.li sme en I'E/ogi a lafollia, encara que la interpre

tació és d ifíc il. 
A.B.· L'Escolaslica voli a tenir e l control sobre e l 

saber i I'academ ia. Un sistema autosuficient, com el 

que volia muntar Ramon Llull , escapava al contro l, era 

autonoma. Malgrat que L1ull no ho en teni a a ixí, 
I'Escolastica considerava e l lul.l isme eom un movi
ment antieseolast ic. Aixb va fa scinar e l RenaixemenL 

A ra, I/ur desdeny pe! vulgar profo 
esdevé II/és notable quanlels filo· 

sofsJ, all/b triallgles i quadrats, a//lb 
cereles i d'altres figures geoll/Í!lriques 

superposndes les unes a les altres i COll 

¡uses talment 1m laberint, amb JIetres 
ordenades C0111 en formaci6 i sovilll 

repetides el¡ ordres diversos, envolten 
de tenebres e/s igllora f¡ts, 

Erasme de Rotterdam. Elogi a la Fo ll ia. 
L11 , lrad , de Jaumc Mcdina 

"Cobra de Llull ha prOI'OCM 1111 reblúg log ic ell tlqllf.'ll!)' 
que, en I'ellre rOlle!)' i qUllllre.f , 110 panen d 'aIM " . 
Figura: De ranima rac ional i de les seues potencies 

i c ree que no s' ha estud iat bastant. Ara estic estudiant 
e l lul.lisme del Rcnaixement. ¡resulta incrc'ible. Per 

posar un exemple, I' anto logia que L1atzer Zetzner va 
publicar a Estrasburg I'any 1598, amb obres autenti · 

ques, con l'Ars Magna i l'Ars Brevis i a lt res espúries j 

quatre comentaris de Giordano Bruno, va coneixer tres 
reedieions en e l segle XV II. Descartes, Newlon , 
Leibniz, van lIegir Ramon Llu ll. He miral , per exem

pi e, els estudis i les biografies sobre Giordano Bruno, 
i Llu ll hi és marg inal, perque no es pOI entendre que un 
geni com Bruno es pogués ocupar d' un fo il com L1ull. 
Hi ha el fel que L1ull inventa justament l' {lrs combi
natoria ... Tenim tota una histo ria per fer encara, una 

historia molt més important que la hi storia de les lIui 

tes doctrinal s, 
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Pero en examillar-les [Jes arts o 
les cienóes} vaig adonar-me, 

quant a la lógica, que e/s seus 
siI.logismes i la major part de les 
nitres insfru ccions que dóna/ més 
aviat serveixel1 per explicar nls 
nitres les coses que 110m sap, o 

ádl/Ue, eom /'Art de L/I/I/, per a 
parlar se /1se judici de les que 110m 
ignora, que 1'l0 per a aprendre-Les; 
i encara que contingui, en efeete, 

1110 ltS de preceptes I1lOft bons i 
veritables, tanmateix 11'l1i ha 

tants d'altres de barrejats amb 
el/s, de perjl/dicials o de sI/perfil/s, 
qlle és gairebé tall difícil de sepa
rar-los co", de treure lUla Diana o 
/lHa Millerva d ' fHl bloc de marbre 

sellse desbastar. 

René Descartes, Discurs del 
mClode. JI pan , trad . de Joaquim 

Xirau 

M.- En general podríem afirmar, amb 
paraules de M. Batllori , que en la lógica 
de L/ul! h¡ ha Llns aspectes que encara 
són valids. com per exemple, la trans
cripd6 de les idees ell L/erres ¡números. 
Certament hi ha un fil molt potent que 
passa per Giordano Bruno, Leibniz, i, 
per e ixa via, arriba fins a Hegel i Frege. 
També n' hi ha més, de fil s, per exem
pie, amb Johann Heinrich Al sted, mes
tre de Comenius, i amb la Pedagogia 
moderna ... 

A.B.- Si. La segona edici6 de I'anto-
logia de Zetzner té precisament un comentari d ' Al sted. 
I també té el comentari de Hcnricus Cornelius Agrippa 
que va ser molt lIegit al segle XVI. També un altre 
corrent molt interessant és I'alquímia pseudolul.liana, 
que conté una part important del sistema ¡del pensa
ment de L1ull i que va dirigit cap a la Medicina de 
Paracels i la Química de principi s del XVII . 

Hi ha moJI per fer 

M.- Sí, pero segons aquesta lectura, que destacaria e l 
nucli dur de l' Art , apareixeria tot el projecte literari 
com a continuació d'aquesta lectufa Iogica, no? 

A.B.- Jo no en diria tan!. El projecte logic és la base 
d ' una cosa, pero la cosa també té racetes que e ll pOl 
mostrar, altres possibililats ulteriors. Crec que és més 

aviat aixo. 
M.- S' arriba a la conclusió que encara tenim molles 

coses per saber de L1ull. A més d 'edicions d' obres, de 
traduccions, caldria també reconstruir una cerla histo
ria del lul.lisme, de corrents potents que rins ara han 

estat bandejats. 
A.B.- Hi ha molt per fe r. Ara, amb l' ed ici6 de 

Freiburg, podem tenir un coneixemenl ampli de Ramon 
Llull; pero n' hi ha tan1 perestudiar! I és un sistema tan 
autosuficient ! Es tem comen\=ant a endinsar-nos en 
aq uesl sistema. Hi ha tants aspectes, logiques, relacions 
entre pans del sistema .. Estem al comen\=ament ara. 
S' ha estudiat, diguem-ne, els inicis, I' establiment de 
L1ull i del seu lIoc, pero ara estem camem;anl a conéi
xer L1ull. Hi ha molt per fer, per descobrir, per orde-
nar, per organitzar, per explicar. l jo canten!. • 
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El dialeg intercultural lul.lia 

LA FUNESTA 
M A N 1 A 

DE PARLAR 
Una estona amb Dominique Urvouy i Moshé Idel 

en companyia d'Alhert Hauf 

Dominique Urvoy és titular de la catedra de Pensament 

Civilització Arabiga a la Universitat de Toulouse Le Mirail, a Fran9a. 

Moshé ldel és catedratic de Pensament Jueu del Shalom Hartman 

Institute de la Universitat Hebrea de Jerusalem , a Israel. METODE 

es va reunir a conversar amb ells i amb el professor Hauf a l'hora 

del café. En la tertúlia, entre tassa i tassa, parlarem de la Cabala 

i del Kalam, del Talmud i de l'Alcodl , d'aquell Doctor ll.luminat 

que , amb més de dues-centes cinquanta obres, inicia un dialeg 

intercultural que encara segueix obert. La funesta mania de par

lar sobre qui tant va parlar i escriure desemboca en el resultat 

que seguelx. 

AnbdÓS van participar al Simpasi 
. lnternacionaL sobre Ramal/. Llull que el 

passot ocltlbre organitza la Fundació 
usias March en homenGlge a Miquel 

Batllori sola la direcció d 'Albert Hauf U rvoy 
va dissertar sobre les re/acions entre robra 
IU/.liana ¡el pensament drabo-isliunic, 11105-

[ran! "un cert nombre de ptmts en comú que 
m 'han. permés condoure que, efectivament, 
!'obra lul.liana 110 se 5ifua en una relació de 
{ipus tecnic deIs textos filosofics amb el pefl
sament arab, sinó més aviar en ulla relació de 
pressuposits, és a dir, d'idees comunes que 
serveixell de pum de partida per a la disCllS
sió". ¡del va abordar alguns aspecles de l'art 
[uUia "en comparació amb diles direccions 
o escoles de la Cabala catalana: una, ca
baLístico-lingüística, que s 'interessa per la 
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combinació de les lIetres; una altra, cabalístico- teoso
jica, que s 'interessa pels atributs divins". Segons ldel, 
"a Llull podem trobar una síntesi entre ambdós tipus 
de Cabala", ~' i bé afirma no saber encara "si L/uL/ va 
conéixer una síntesi que s'ha perdut o si realment va 
ser ell /'autor de tal sÍntes':". 

METODE: Ciencies naturals i lbgica, o si es vol, 
física i matematiques, han constitu'it els pilars de la cien
cia i la tecnica modernes. ¿Es podría afirmar que la 
modemitat de Llull resideix a haver intu'Jt que allo més 
recondit del món podia expressar-se mitjan¡;ant signes 
logics proxims a les matematiques? ¿Seria aquesta in
tuYció un Ilegal de la seua relació amb arabs i jueus? 

URVOY: En la meua opinió Llull no va tenir una 
intuYcjó que es puga processar. El melode combinatori 
de Llull és un metode empíric, un metode el s calculs del 
qual són de vegades justos, pero no és matemalicament 
complet. Leibniz ho va demostrar posteriorment. No 
era !' aspecte matematic el que interessava Llull. En 
canvi , el que crec haver mostra! és que Llull se si tua en 
un nivell important en un procés que va de la transfor
mació de la combinatoriaqualitativadels grecs a la com
binatoria quantitativa del pensament modern, és a dir, 
que ha calgut que hi haja un cert nombre de transfor
macions. Una primera transformació es va operar quan 
es va traduir les obres gregues a I'arab. Per mitja de 
vocabularis i de certes orientacions Jexiques ja es va 
donar una certa orientació a aquesta idea, que fa que 
a¡;o puga ser recuperat per l' alquímia en particular; des-

prés, al' interior deis procediments esoterics hj ha hagut 
tota una serie de realitzacions més o menys confuses, 
més o menys desordenades, i aleshores arriba L1ull , que 
hi posa ordre, que reparteix les di verses funcions i figu
res i que prepara el terreny perque més tard Leibniz puga 
treballar en un terreny cIar i dedicar-se en aquell 
moment a matematitzar. Llull no és conscient de la ma
tematilzació, sinó que esta d 'a lguna manera en la 
pr~hi storia: prepara aquesta matematÜzacjó. 

IDEL: Jo cree que L1ull posa I' aeeen! sobre la een
tralitat de la lIengua, no en el món lagie deis eoneeptes. 
La seua no és una logica quantitativa, sinó una logica 
interna de la llengua. El! va creure, i opine que es tracta 
d ' un pensament moIt mític, que hi ha alguna cosa en la 
permutació de !'ésser que té un ordre, una estructura 
intrínseca. 1 jo cree que ad hi ha quelcom de moderno 
Hi ha alguna cosa intrínseca en la lIengua, en el Ilen
guatge, i no és un problema de conceptes o un problema 
de la natura, o un problema de l' intel.lecte; és que1com 
inherent al material lingüístic, més aviat un assumpte 
de mitologia de la lIengua. 

URVOY: Si pue continuar 3mb aquest aspeete de 
mitologia de la lIengua, a,o conneeta amb el tema deis 
correlatius. Aquesta possibilitat entorn al mateix radi
cal de combinar, per milja de transfonnacions internes, 
significacions, és allo que sempre fascina els es tudiants 
quan aborden una Ilengua com l' arabo Les lIengües 
semítiques estan formades sobre les formes verbal s, i 
a<ro és quelcom que va tenir un impacte irrunediat des 

Moshé Idel i Dominique UIVoy (en primer pla) 
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del punt de vista de la mística. Els místies proeedeixen 
sovint per aquesta especie de rumiament de conceptes 
que transformes, com ara agents, pacients, etc. És un 
sistema que permet jugar amb les paraules i alhora és 
quelcom perfectament regulat. És al mateix temps mís
tic i moJt racional. Les formes verbals estan molt es
tructurades i al mateix temps deixen la possibilitat a 
l'esperit d'exaltar-se. 

METODE: Podem eanviar matematiques i física 
per l' analisi de la forma lingüística, pero en el fon s la 
qüesti6 continua essent si aquesta teoria de la forma 
lingüística és una herencia deis arabs ¡deis jucus. 

URVOY : Sí, absolutamenl. De fet és una de les 
bases de les llengües senútiques. La forma verbal és 
allo que caracteritza la famma semítica, no únicament 
l'hebreu i l'3rab. Cree simplement que l'arab és més 
complicat, esta més desenvolupat. És conegut que els 
jueus espanyols utilitzaren la gramatica arab per donar 
compte de la seua llengua i es van anticipar a la noció 
de la unitat semítica deIs segles X-Xl. Eren perfeeta
ment conscients d'a~b. 

lDEL: Cree que hi ha alguna cosa en les místiques 
arab i jueva que és diferent de L1ull. En aquests dos 
tipus de mística hi ha no sois una tendencia orientada a 
la paraula parlada, sinó també una tendencia orientada 
a la paraula escrita, és a dir, )' Alcora ¡la Bíblia no són 
simplement un lIenguatge, sinó un Ilenguatge organit
zal. [jo cree que per a LluH 3,0 no és imponant. Per a 
Llull la imponimeia está en els elements separats. Els 
textos canonies no 56n tan importants com la Ilengua 
mateixa. Tant a la mística arab com a lajueva hi ha una 
metafísica de la Hengua, pero és una pan de la metafí
sica del canon. 

URVOY: Perqué LluH era un cristia per a qui el 
text no era tan important. 

IDEL: Efeetivament, ad hi ha una diferencia entre 
el bibliocentrisme, o el librocentrisme si voleu, i ellin
guoeentrisme de Llull. Per aixo LluLl esta més prop de 
la mística arab, que és més emotiva, que no de la mís
tica jueva. 

Plantegem al proJessor {del la possible itifluencia 
del Talmud en el pensament de L/ul/. De Jet L/l/ll el cita 
en almenys dues ocasions; una en el L1ibre de dernos
tracions i una altra al Llibre del gentil, sense caure en 
l'error d 'altres autors medievals que acompanyen les 
referencies a aquest text amb lafórmuLa "ut narrat rab
binus Talmud ". Pera {del el cas del talmudisme és radi
calment diJerent deL cas del cabalisme. "Hi va haver 
una oposició molt vioLenta -diu ldel- en els cercles cris
(ians contra el Talmud, ja que eL talmudisme ha estat 
concebut com un judaisme legalístic mentre que la 
Cabala ha estat concebuda cam un judaisme espirilual, 
és a dir, consonant amb el cristianisme. Sobre aquest 
assumpte existeix un estereotip motl/or!: el TaLmud era 

De n6s en ¡aeme, per la gracia de Déu 
rey d' Aragó, etc., al rnoil noble e 

molt honrat Miralmomon;n Bujahie 
Zacharie, rey de Túni" fill de Almir 

Abnalabbec, fill deis almirs f...Jndins salut, 
axí con a rey que molt nmnm e al qua1 desi-

gam que Déus donas malta d'anor e 
creximent de bé. 

Rey, ¡em-vos saber que habem en tés que en 
Ramon Luil, natural nostre, és en la vostra 
dutat de Túnif, en la quaili piau habitar e 

estar. On, rey, con n6s conegam lo dit 
Ramon que és hom ba e savi e de bona vida, e 
el qual nós amam, pregam-vos que vulats e 
liS plñcia que.l dit Ramon, per honor de nós, 
hajats e tingats reeomenat en la vostra gra-

cia. E a(o vos grah ;rem molt. 
Dada en la dulat de Leyda qua/re dies anats 

del mes de novembre en l' any de rIOstre 
Senyor de mill.CCC.quator(e. 

Bernardo de Aversone mmldato regís" 

Carta de Jaume II d' Aragó al Rei de Tunis. 
datada a Lleida el 4 de novembre de 1314 

Primer viarge de Ramon Llull a Tunis. LAmina IX del manuscrit 
de Karlsruhe 

quelcom legal que no imporlava des del punt de visJa 
espiritual". 

METODE: Alain de Ribera (Catedriltie de l' École 
Prafique de Hautes Études de la Sorbona) escrivia 
recentment que, en parlar de l'ocultació de les fOnls 
arabs en el pensament europeu, cal donar a entendre 
que els pensadors arabs -o jueus. el mecanisme és el 
mateix- no són aliens a Occident, i que el pensament 
arabo-musulma no és un cos estrany a Europa, arribat 
de l' exterior i destinat a regressar. Més que de fonts , caJ-
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dria parlar d' elements, entencnt una permanencia. un 
conjunt de trels estructural s que exislien molt abans que 
apareguera la nostra moderna idea d' Europa, del Me
diterrani i del món arabo Si a90 és així, ¿quins serien els 
elements arabs i jueus del pensament de Ramon Llull? 

URVOY: Parlar deis elements árabs en el pensa
ment de Llull és un tant difíc il. Més aviat hi ha certs ele
ments manllevats de la Logica Algazelis, com ara la teo
ria deis fal sos arguments o la utilització de predicables 
com a mitjans d' ascensió de l'esperit. Hi ha elements de 
base que 5ón característics del metode lul.lia ¡que apa
reixen des del principi. La idea de rationes necessariae, 
les raons necessaries, perexemple, ésquelcom que s' ins
criu en la concepció mateixa de ¡'apologética musul
mana, de la polemica musulmana, bé en ¡' interior deis 
corrents musulmans, bé amb 1' exterior. La idea d ' una 
controversia que ha de fer- se no amb arguments d ' auto
ritat , sinó amb raons. A90 seria un primer aspecte. Hi ha 
el que jo anomenaria un fonament kalam.ic de la seu a 
doctrina que suposa I' adopció d' un cert nombre d' ele
ments teologics, l' analogia, la referencia a un cert nom
bre de noms divins ... 

HAUF: Podria precisar qué és el kalam? 

URVOY: El kalam és el nom que hom dóna a la 
forma específica de la teologia musulmana. No és la teo
logia tal com nosaltres la concebem, sinó que és una 
defensa de la revelació. El Kalam té únicament una fun
ció de defensa. Hi ha tota una di sciplina que s' ha ano
menat Kalam i on s' ha posat en evidencia un cert nom
bre d' elements que són considerats com els elements de 
la dogmatica musulmana sunita. Certs elements 
d 'aquesta dogmatica sobre els atributs divins, sobre 
I'analogía, són els elements sobre els quals s'elabora el 
métode luLlia. Hi ha igualment manlleus d' Ibn'Sabin, 

Un momen! de discussió entre e/s contertulia"s d'aquesw reunió 

manlleus tecnics, conceptual s, qüestions, temes, etc., i 
també hi ha una racionalització d 'elements combinato
ris a partir deis quals ha intentat extraure un metode. 
¿Podem considerar veritablement tol 390 elements en 
J'obra de L1uJl? No en el sentit de la historia de la filo
sofia corrent. Quan es diu, per exemple, que hi ha ele
ments averroistes en Sant Tomas, sabem que són tesis, 
conceptes. A90 s' ha discutit , s' ha dit fin s on es podia 
anar, on calia alurar-se. Són coses que pertanyen més 
avíal a I'ordre cultural ¡que Llull reprén perque per a 
eJl és un terreny sobre el qual hom es pot recolzar per 
anar endavant. 

METODE: És sorprenent que parle d' apologética. 
Kalam és sinonim d'apologética. El pare de la moderna 
apologetica cristiana és Leibniz amb la seua Teodissea. 
Per tant hi ha una influencia logica. combinatoria, una 
influencia apologetica ... 

URVOY: Sensdubte. Unadiferénciaenonneésque 
el principi de J'harmonia preestablerta de Leibniz que té 
les seues arrels en J'obra de L1ull no tindria res d'equi
valent pel costat musulma. Pero a90 és pel que fa re
feréncia a les tesis, pero en el fet de I'apologética té vos
té ra6 ... 

IDEL: Jo voldria formular la resposta d' una manera 
més general. Cree que hi ha l' estereotip occidental que 
la cultura europea és una combinació de les religions 
bíbliques i esperit grec, que els árabs i els jueus han estat 
una mera transmissíó de l' herencia bíblica i grega durant 
I 'Edat Mitjana. Pero cree que sería important saber que 
hi ha transformacions importants de la filosofia i de la 
ciencia gregues en el medí arab i jueu i també transfor
macions molt importants de la religiosítat jueva i arabo 
En el cas de Llull tenim no soIs una influencia, d ' una 
filosofia i d ' una religió, sinó que també hi ha diferents 
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transformacions fi losofico-religioses postbíbl iques, 
postgregues, i postalcorimiques. Llull es trobaen la Hnia, 
no de la transmissió, sinó de la transformació. 

En parlar de la recuperació de Crecia passanl pe,. 
damUnl de les transformacions efectuades per arabs i 
jueus, apumem si no es traetaria d'ul/. oblit imeressant 
que alimenta un eert discurs "xenofob". Pellsem, per 
exemple, en" Europa nordica i germanica de Heidegger, 
la qual visió de la historia de l'ésser com a deslÍ 
d'Occident esta, al seu temps, destinada a aconseguir 
que Alemanya i Crecia es comuniquen directament, 
sense mediador ni media ció "estrangera". 
Urvoy n'és contunden!: "No cree que es traete 
de xenofobia, seria anar massa llully; pense que 
és simplement ignorancia. Sembla que 
Heidegger coneixia molt bé els filosofs jranee-
sos de laft delsegle XIX, que ni tan so/s a Fran¡:a 
es coneixien. bé. De manera que no és necessa
riament racisme o xenofobia; jo crec que aeí hi 
ha més aviar una especie d'iI.lumin isme, dejór-
mula que sobrepassa /a va/unta! ver/adera de 
,'autor. En el fons podria haver-hi més de pro
voeació en aquesta fórmula que una eOflvicció 
profunda. Fins i IOt els més grans pensadors han 
di, estupideses. Quan Plaló diu que les guerres 
lIomés es donen entre e/s grecs i els barbars, 
pero que entre grees Ilomés hi ha eorrecciol/s !raler
nals ... aquestes correccions fraternals vml fer desapa
réixer la meilal de la població grega en tres segles. Fins 
i tol Plató va dir estupideses. " Per a Hauf el problema 
és més ampli: "Hi ha un menyspreu cap al' Edat Mitjana 
perque es considera una epoca negativa, pero és una 
epoca on !Ji ha una convivencia de les tres religions del 
/libre, que dialoguen". Idel, per la sella banda, consi
dera que la clau esta en un tractament més detalla! del 
lema del Renaixement: "Cree que hi ha el concepte del 
Renaixemelll del segle Xli, de/ seg/e XIV, del seg/e XV. 
No hi ha un concepte del Renaixement del segle XIII, i 
cree que a Espanya és el període més impor/ant, la 
segona meilal del seg/e XJII. A Alfo" s el Sav; i en cerla 
mesura a L/ulltrobem una síntesi de tres cultures que 
crec que va ser important per al Renaixemenl ¡talia tar
da del segle XV, perque autors eOIn Picea del/a Miran
dalla han estal mol! influas per L/ull, així com per les 
obres tradtddes en l'entorn d'Alfons el Savi. Hi ha 
alguna continuació entre el Renaixement de la segana 
meilat del segle XIII i el Renaixement ¡talia més tarda. " 

METODE: En l'opini ó pública, el binomi arabs
jueus és sinonim de confl icte o guerra, encara que últi
mament sembla entreveure's una esperan~a de pau. 
Aquesta és una qüestió que també voldríem que vostés 
contrastaren amb el pensament de Ramon L1ull. Si fem 
cas del que es diu a la novel.la Blanquerna, sois quan el 
ruón estiga format per eremites hi haura pau vertadera, 
ja que la primera condició per assoli r la pau exterior és 

"L/ull se situa, en un nivell important, en un pro
cés que va de la transformació de la combinafÓ

ria qualitativa deIs grecs a la combinafÓria 
quantitativa del pensament modern" 

(D. Urvoy) 

R aman, de vostra Art /10 siats cons;rós, 
ans en siats alegre e /l 'est;nts joiós, 

car pus Déus la us 1/(1 dada, justícia e valors 
la lIlultiplicaran en lleinls nmadors. 

E si vós en est temps ne sentits amargars, 
en altre temps mellor haurets ajudadors 

tals qui la apendral1 e en ven fran les errors 
d'aqucst I11ÓI1, e en faran molts bOl1s faits 

cabalós. 

Ramo n L lu ll, Lo de sconhort , X 

"L/u/l posa I'aceent sobre la centralitat de la /len
gua, no en el món logic deIs conceptes. La seua 

no és una lógica quantitativa, sino una lógica 
interna de la /lengua" 

(M. ldel) 
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lrobar la pau interior" el domini de ha persones que es fan escollar més i que fan 
nosaltres mate ixos. Un copestablerta 
la concordia entre les nostres poten
cies i les nostres facullal s, és passi
ble també establir-Ia amb d ' altres 
homes. En consonancia amb aixo, 
I' única guerra justa seria - a banda de 
la de la legítima dcfensa- la guerra 
espiritual , o tal com la denomina 
L1ull , la lI iure di scussió d ' idees per 
tal d ' arribar a una coincidencia mit
jan<;ant I' exercici intel.lectual i amo
rós. Aquesta proposta d ' acció comu-

Novell saber ¡mi atroba', 
pot-I1 'ho11l cOl1d xer 

ventat 

creure que representen la totalitat. Les mino
ries actives donen la impressió que cal anar 
en un sentil o en un altre. Llull es va veure 
obligat a estar en contacte amb talo tal mino
ria activa, i aquest és el problema que tro
bem en tot pensament que malda per difon
dre' s. Un pensament místic pot molt bé aspi
rar a replegar-se sobre ell mateix o bé pot 
aspirar a difondre's. El mateix Ibn ' Arabf és 
un personatge extremadament contradicLori . 

e destruir la jalsetat: 
sarrni"ns sernlJ batejat, 

tar fres, j l/eus e mant orat, 
per lo saber q/le Déus m'lm 

dato 

Ramon Llull , Cant de 
Ramon 

nicativa sembla enfrontar-se totalment a d ' altres inic ia
ti ves de L1ull , com ara les peticions que va presentar 
davant Climent Ve, entre les quals cal destacar la fu sió 
de tots els ardes mililars en un per tal d ' efectuar la COI1-

questa de Terra Santa, o la predicació obli gatoria ajueus 
o musulmans res idents en regnes cristians. ¿A que es 
del! aquesta aparent contradicció? 

IDEL: Hi ha tendencies més o menys activistes en 
cada religiositat. Hi ha al cristiani smc, a la mística arab, 
a lajueva, tendencies més interiors. La guerra espiritual 
és un topos que es traba en la tradic ió platónica, fin s i 
tot en la tradició ari stote lica, és a dir, la guerra entre 

J'intel.lec te i la imagina
c ió .. . És un IOpos que es 
troba al fon s de l' espiri
lualitat filosofica o mís
tica. Jo crec que es tracta 
d ' un prob lema d ' una 
élite que ha estat a favor 
d'una espiritualitat inte
rior versus l' stablish· 
ment , e l poder, que ha 
estat a favor d ' una gue
rra externa. No cree que 
siga un problema arab, 
cristia o jueu. Pense que 
és un problema d'un ti
pus d'élite religioso-e s-

Albert Hauf( Ulliven;;lal de Valen - .. I 
Pmtua versus un altre ti cia ) i AllaclelO Ferrer. 1111 del.\' .\"i8 -

lIall/S (f aquesla el/l revisf(/ pUS d' élite més activista. 

HAUF: A Irlanda, per exemple, no són e ls 'rabs i 
els jucus, sinó e ls catblics i els protestants. 

URVOY: Les contradiccions en l'obrade Llull tenen 
diferents causes. Sembla que era ciclotímic. A~ó seria 
una primera explicació, pero no I'única, ja que la psi
cologia no ha pot explicar tol. Hi ha també el ret que es 
tracta d ' algú que es mou moh, que esta en contacte amb 
ambients moh diferents, i probablement amb ambients 
per als qual s la guerra era efectivament important, i pen
sa que per estar allí obtindra alguna cosa. Jo pense que 
no és sois el problema d' una élite, sinó també d'allo que 
s' anomena mi nones actives, és a dir, que pertot arreu hi 

Sabem que va abandonar Espanya molt 
prompte, quan la pressió del nord es va fer 

sentir, pero quan es va trobar al ' Anatolia actual va insis
tir davant el sulta pcrque s' imposaren al s cri stians les 
mesures discnminatóries, com la prohibició de reparar 
les seues esglésies, etc. De manera que lbn ' Arabf és un 
personatge que en els seus textos és uni versalista pero 
en la practica quotidiana és estnctament integrista. 

METODE: Bonner ha al.ludil al caracter autodi
dacla de Llull i a la importancia que té aques! fet en la 
imatge que conei xem d' home extraviar, entusiasta, amb 
un caracte r c iclotímic. Probablement aquest caracter 
autodidacta de L1ull és el que el fe ia ser tan exlravaganl. 
Pero, ¿com va accedir Llull a les fonts arabs - sabe m que 
L1ull va escnure en lIatí, calala i arab, encara que no ens 
han arribat les obres en aquesta última lIengua- i sobre
tol a les fo nts jueves, si partim de l fet que ell no tenia 
un coneixement directe de l' hebreu? 

HAUF: L1u ll parla d'un eselau arab, un mestre que 
li va ensenyar a llegir i escriure la llengua arabo En algun 
1I0c es diu que tenia una caligrafia moll bonica. 

URVOY: Sí, és un texl del segle XIV que dóna 
compte d'una discussió que hauria tingut lIoc entorn a 
un lIibre escrit de la ma de Ramon Llull amb una molt 
bella caligrafia. 

HAUF: Té malta importancia per als 8rabs la cali
grafia .. . 

URVOY: Si, té una gran importancia estetica, emo
cional, etc. l crec que no tenim motius per a posar en 
dubte aquest testimoniatge. 

HAUF: EII diu també que ha escrit el Llibre de 
COl1lemplació en arab ... 

URVOY: Bé, la totalitat del lIibre sembla un poc 
estrany, pe ro potser una parl. Hi ha cap al final del Llibre 
de COl1templació alguns passatges que es poden faci l· 
ment veure traduHs a l' arab; és molt possible . 

IDEL: Respecte a les fonts jueves, és elar que L1ull 
no coneixia J'hebreu. Pense que es tracta de comunica
ció oral. Llull va conéixer els jueus, el s va tractar .. . 

URVOY: Els jueus parlaven catala i per tant L1ull 
no necessi tava conéixer l' hebreu per accedir a les fonls 
jueves. •• 




