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I

Amb una erudici6 esbalaidora i una considerable originalitat de pen-

sament, Americo Castro omple m6s de sis-centes pagines per tal de des-

cubrir la clau de l'enigma historic que Espanya representa per a tots els

pensadors intelligents.r Aquesta clan, la primera edici6 castellana la insi-

nuava ja des del subtitol : Espana en sit historia (Cristianos, moros y ju-

dfos). Ara, la versi6 m6s recent del Ilibre, que 6s 1'edici6 francesa del 1963,

coin per recalcar la tesi que es tractava de demostrar, la formula en la

seva Postface : ael llarg perfode de set-cents anys durant el qual s'ha

constitult la futura forma de vida collectiva que s'havia d'anomenar

espanyola (del segle viii al segle xv) ha d'6sser considerat m6s que coin

una "edad mitjana", coin 1'epoca en que convivien cristians, moros i

jueus» (Realite, pag. 685).

La descoberta i l'afirmacio de Farrel setnftica del que ell anomena

la morada vital del poble espanyol, particularitat que el diferencia dels

altres pobles d'Europa, es presenta aixf cons l'objectiu final de l'ampla

recerca de Castro. Fero la seva, coin totes les investigacions cientifiques,

parteix d'una intuici6 inicial. Els postulats fonamentals que promotion i

ordenen la iinmensa acumulaci6 de dades historiques son dos, en aquest

cas : tin de caracter metodologic, l'altre de contingut. Pel que fa al

mZtode, la idea central 6s que la historia no consisteix simplement en la

ingctnua (?) empresa do narrar els fets tal com s6n, car auna realidad solo

[6s] historiahle cuando es puesta en correlacion con la estructura humana

on que existe, y con los valores on los cuales se hace significantea ( Reali-

Acotacions al Ilibre La realidad histdriea de Espafia, d'An RIeo CASTRO (M6xi-

co, Editorial Porrua, 1954 ; citada ad : Realidad).

i. Aquesta obra es la refosa d'Espafia en sit historia (Cistianos, moros y judios),

publicada a Buenos Aires el r948. N'hi ha una traducciu francesa, ampliada per Pau-

tor : Realj.te de l'Espagne: Histoire et valeurs (Paris, I,ibr. Klincksieck, 1963 ; citada

aci : Realite).
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dad, pag. 7). sentido (le los hechos es lo que explica la historia, no
los hechos, en si meras apariencias inertes)) (Rcalidad, pag. 5So). Quart
al contingut, el punt de partenca de Castro, la seva intuicio elemental,
es que la consciencia espanyola, que es forma entre cls segles viii i XII,=
a partir del segle xiii es Dula realitat viscuda, una peculiar morada vital,
una vividura, en la qual es retroben Castella i Andalusia, Galicia, Basconia
i Catalunya." I tot 1'esforc de la seva obra s'adreca a descriure d'una
inanera existencial els elements d'aquesta realitat, mes que no pas a de-
finir-la.

No es feina nieva, en el present assaig, d'escatir la valua del Inetode
historic que Americo Castro aplica en el seu Ilibre. Aquesta crftica de
cenjunt pertany als historiadors. I en aquestes notes, de caracter Ines
aviat literari, nl'lle proposat nomcs d'estudiar un punt concret de l'ar,gu-
mentaci<i de Castro. Ml'interessa de subratilar, tanmateix, la seta visit
total de la ]Iistoria i el seu critcri, tan oposat al positivisnle i al raeionalis-
me en les recerques historiques cons al pensament adels qui veuen en els
fets economics el centre de la ]Iistoria, en hoc de veure'l en allo que
1'home ha fet de 1'economian (Rcalilc, pag. 6S9). Dins aquesta visi(), els
fets literaris tenen tanta importancia con els fets religiosos i els fets
socials, i uns altres en tenen lees que no pas els de 1'economia. No obli-
dem que Castro, per la seva formacio i per la seva professi6, es mes till
filoleg que un historiador. I aixf no sera gens estrany que la seva argu-
mentacio es fonamenti per damunt de tot en l'analisi d'obres litcrarics.

La tesi dc Castro - puix que tesi l:i ha - es, doncs, la de la influ6u-
cia sculftica en les manifestacions vitals del poble espanyol, sigui per assi-
milaciO d'influxos directes, sigui per reacci6 concomitant. Els seus raona-
utents recolzen sobre un munt de fets innegables, i en definitiva serien

convincents, si fossin aplicats Homes a l'Espanya casteilana. I encara
flavors restarien molts punts concrets per elucidar - corn un que assenya-
lare mes endavant. La feblesa del Ilibre ran, al meu entendre, en la hipu-

tesi que li serveix de punt de partenga. Car, mes que d'una intuicio inicial,
cal parlar acf d'un pressuposit indemostrat, que per a l'autor prep tot
el relleu d'un axionta : la unitat de disposicib vital quc constitucix als
seus ulls la zvividura espanyola. Tots els raonaments de Castro i el cumul
de fets que addueix s'articulen dins aqueixa hipotesi unitaria. I d'acf ve
el mal. I s evident que la significacici propia de Catalunya no entra de
pen pla en ha seva construccio. Catalunya el destorba, visiblement. Per a

2. Rcalidad, 114. Noteu la contradiccio parcial amb la citacio feta mes amunt de
Reaiitc, 685, pel que fa als segles en que es forma la consciencia espanyola, contra-
diccio caracterfs.tica de la manera de treballar propia del Sr. Castro, que corregeix
continuament les propies idees.

3. Cfr. Realidad, cap. II, especialment pag. 58.
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cap pals peninsular no sent la necessitat de fer digressions especials, corn

les fa per a Catalunya. I les que li dedica mostren clarament els dubtes

que envaeixen el seu esperit. Si 1'epoca en que es forma la consciencia

espanyola s'esten precisament durant els segles que van de la invasio

arabiga fins a la fi de fart romanic, 1'historiador no ignora que des de

1'any 785 fins al tractat de Corbeil (1258), la Alarca Hispanica primer, i

despres els comtats catalans, ban viscut intimarnent lligats al mon occita.

Lleialment reconeix que amientras el noroeste de Espana se estructuraba

con Santiago (cap. vi) y el pueblo castellano se rebelaba politica, lingiiistica

y epicamente (cap. veil), Cataluna vivia con las espaldas vueltas a todo

esou (Realidad, pag. 114). A desgrat d'aixo, clues de les digressions refe-

rents a Catalunya es clouen amb la reafinnacio indemostrada del sell pos-

tulat : ((unidos o no politicamente, castellanos, catalanes y portugueses

son unos en cuanto a la forma radical de su existir, pese a sus considerables

diferencias)) (Realidad, pag. 115, n. 53). I amb mes precisio encara en

l'edicio francesa : ala Catalogue est comprise dans la nleole dialectique

historique que les autres peuples de la Pcninsule Iberique : presences

chretiennes - islamiques - judaiques, attraction et reaction a 1'egard de

I'Lurope chretienne, et particulierement de la France)) (Realite, pagi-

nes 692 s.). MIentre, per altra banda, recorda que el 1625, en ple govern

del comte-duc d'Olivares, aragonesos, valencians i catalans apareixien

cucara corn a estrangers a l'Espanya castellana (Realidad, pa-. 583)...

II

Seguint el metode quc li es propi, era cosa facil d'iniaginar quo

Castro es valdria de la figura do Ramon Llull coin d'un argument de pes

a favor de la seva tesi semititzant. I, efectivament, tan aviat corn enceta

el capitol \„ sobre el pensament i la sensibilitat religiosa, Ramon Mull

apareix : «Fuera de Castilla aparece la figura extraordinaria de Raimondo

Lulio (t 1232?-1315), situada on el marco cristiano-islamico de la vida

espanolan (Realidad, pag. 294). De la vasta produccio lulliana, pero,

nomts analitza clues obres : el Llibre del Lentil e dell tres savis, coin a

expressi6 de la tolerancia tant doctrinal (din ell !) com prActica prc)pia

de l'Islam, i el Llibre d'Annic e Amat, en el qual s'esplaia una religio-

sitat mistica que el mateix Ramon Mull no to escrupols a confessar ins-

pirada per les paraules d'amor i els exeniplis abreujats de que se serveixen

cls hclmens religiosos de I'Islain uqui 1:an nom sufiesu.4

Restava saber si el pensament i la religiositat de Ramon Mull serien

4. RAeros LLULL, Llibre d'Amic c Amat (Barcelona , ENC, 1927), 25.
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4 R. SUGRANYES DE FRANCH

tambe interpretats com una confirmacio do la visio unitaria de l'Espanya
en proces do gostacio. L'honestedat cientifica de Castro Ii fa reconcixer
d'antuvi quo la posicio lulliana dins el mare cristiano-islamic de la vida
espanyola es ((la quo corresponde a las circunstancias de Cataluna(( (Rea-
lidad, pag. 294). I ones pagines rnes enlla va fins a declarar : ((No me
interesan por si mismos el pensamiento o la mistica de Raiinundo Lulio,
sino el l:echo de que en la zona catalana de 1 spaha pudiera existir en el
siglo xiii una inistica teflida de islamismo, impensable en la Castilla de
aquel tiempo)) (Realidad, pag. 307). Do fet, la consideracio del fenomen
lullia planteja a Castro un problema molt scrios : a Castella hi hague,
al segle Zvi, una veritable explosio de misticisme, tant en la mantra
popular dell alumbrados, corn on 1'exquisida de santa Teresa i sant Joan
de la Creu ; z corn es, doncs, que no hi hagues ni mistica, ni gairebe
lirica, es a dir, cap forma d'expressio intimista i subjectiva, a Castella,
abans del segle xrv ? I cs entorn d'aquest problema que el pressuposit
de l'autor es reflecteix novament : tots els pobles peninsulars han rebut
els mateixos estimuls - i on aquest cas el de la lirica i la mfstica mu-
sulnranes ; pero cadascun Wells ha reaccionat segons la morada de vida
quo intentava do- protegir: ((Castilla fue convirtiendose en el eje de la
nacionalidad hispanica gracias a su religiosidad guerrera ; su cohesion
politica descansaba en on sentido moral antiislamico, on grave austeridad,
que hallo en el prestigio del poder consuelos Para la ausencia do placeres
y de esplendor material [...] Se protegio contra el arrebato individual,
de cualquier indole quo fuese, y al cual no temio el catalan, precisamente
por carecer de conciencia de ser un modelo, siempre en riesgo de dejar
de sorlon (Realidad, pag. 308). li;s a dir, quo en aquesta reaccio diferent
dels dos pobles enfront de l'estimulacio islamica, Catalunya resulta esser
la quo ha assimilat una religiositat musulmana, mentre Castella se n'hauria
allunyat per instint do conservacio. Des del punt de vista propiament
artistic, ((el delicioso Libre de Amicla e Amat es un ejemplo mOas de mu-
dejarismo literario [...] lo mismo que nras tarde el Arcipreste de Hita
darn un sesgo cristiano a obras isl.imicas do tema erotico)) (Realidad,
gags. 302 s.).

^ t,'s ben be aixi com cal plantejar el problema de les influencies,
innogables, de l'Islam on la literatura mistica lulliana (i fins on la teologia,
afegeixo jo) - o el de la tolerancia del Llibre del Gentil? Aquest es el
punt precis que aci voldria discutir. I, amb tota objectivitat, prenent on
consideracio, no pas una obra isolada, sing la figura eximia del Barbaflorit
on tota la seva complexitat i situant-la on la perspectiva historica del seu
temps, em sento autoritzat a arribar a conclusions totalment contraries a
les de Castro.
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III

Comencant per examinar els fets, puc concedir-li sense dificultat

que, en efecte, Ramon Llull se situa en el mateix terreny que els artistes

i els pensadors de l'Islam. Reconec amb ell que en la prosa lulliana

alternen, a la manera arabiga, els tomes d'alta espiritualitat amb les refe-

rencies a detalls materials sorprenents. I la barreja d'ambdos plans pro-

dueix una impressio de popularisme ingenu, de realisme, que es nou en

la literatura espiritual d'arrel augustiniana i que molt probablement os

de procedencia islamica (Realidad, pa,-. 295). Sens dubte, Ramon Mull

es un poeta i tin mistic que enllaca la tradicio neoplatonico-cristiana de

l'amor divi amb la mistica musulmana (ibid, pag. 303).

Pero jo crec que cal anar molt mes enlla i estudiar sobretot les raons

que han decidit el benaurat mallorqui a manllevar als sufis 1'estil literari

i la manera que tenen d'adorar i contemplar Deu - com en general, en

teologia, els metodes discursius dels doctors de l'Islam. El docte autor

que comento segueix la tesi comuna dels arabistes espanyols, segons els

quals Ramon Llull es simplement un swfi cristianitzat (Realidad, pag. 302,

n. T5) ; el seu estil i les seves doctrines son degudes a una influencia

arabiga conscientment o inconscientment acceptada. Mentre que per a

nosaltres, avui, despres dels treballs seriosos dels erudits catalans i es-

trangers, especialment de Tomas i Joaquim Carreras i Artau,s es cosa clara

que les relacions de Ramon Mull amb 1'Islam 1:an d'esser interpretades

des d'un punt de vista molt diferent.

El que converti el senescal del rei Jaume de Mallorca en un apostol,

i el que feu del poeta de cort, epigon dels trobadors, un teoleg, un

filosof i un prosador, es el zel que el devorava. Pecador penedit, Ramon

Llull respongue en la seva anima ardent a la crida del divi Amat i el

seu fervor de convertit desvetlla en ell una doble vocacio : la del mistic

contemplador de 1'Amor infinita i la de l'apostol que cerca a convertir :

aMas plac a Jesucrist, per sa gran pietat
que es presenta a mi cinc vets crucifigat,

per so que•l remembras e•n fos enamorat
tan fort, que eeu tractas com Ell fos preicat
per tot el mon e que fos dita veritat...x."

5. TOMAS y JOAQUIN CARRERAS Y ARTAU, Historic de la filosofia espanola: Filosoffa

cristiana de los siglos XIII al XV, vol. I, 111 parte : El escolasticisme popular; Ram6n

Dull, pags. 231-640 i especialment pag. 339 ss. i pag. 508.

6. Desconhort, versos 16-2o : cObres completes, ed. de Mallorca, vol. XIX,

Rims, pag. 220.
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I per a un home del seu temps en el nostre pals, la vocacio apostolica
s'havia d'exercir on primer hoc per la conversio dels infidels, i concre-
tament d'aquells amb qui estava en relacio continuada, els musulmans.
Aquest punt es essencial per a comprendre tota la vida i 1'obra de Ramon
Llull : el gest salvador de Crist exigeix Well una junta correspondencia.
I el deute d'amor el portara a fer-se el ¢rocurador dels infidels i a con-
sagrar-los tota la seva activitat, fins al martiri. Per aixo 1'obra de Ramon
Mull to sempre una clara intencio apologetica. I si l'apostol escriptor
adopta deliberadament els metodes de pensament dels crabs cs per tal
de mostrar-los millor els Gamins de la fe veritable.

En altres treballs meus crec haver contribuit a posar en relleu aquest
aspecte fonamental de 1'home i de l'obra del Doctor illuminat : el de
creador d'una teologia i d'una metodologia de 1'evangelitzaci6.1 Per a
1'Amic del divinal Amat, la conversio dels infidels ha d'esser eminent-
ment una obra d'amor, consegiiencia de damor primicer de Crist per
tots els homes. Pero cons que cap cosa no pot esser amada ni odiada,
si no es previament coneguda, aquesta obra d'amor s'ha d'acomplir abans
que tot per la intelligencia. I d'aci deriva el deure de comencar per
proposar la veritat on primer hoc als savis i als homes de cultura entro
els infidels.'

Tanmateix, la seva actitud enfront dels infidels es polcmica. Els
proposa un dialeg lleial, pero esta animat d'un esperit vigoros de prose-
litisme. Vol persuadir i no constrenyer. Pero to una confianca total en
les seves raons necessaries. I per aixo si d'una banda cerca de posar-se
a l'abast dels sews interlocutors, d'altra banda es preocupa que els doctors
de 1'Islam no puguin refusar-li el combat. El que cal es un punt de par-
tenca comu amb l'adversari : aPosem-nos d'acord sobre un punt)), dirt
al Gran Mufti de Bugia, que el biograf coetani anomena ingenuamcnt
el bisbe musulma.9

Som, doncs, molt ]luny taut del mudejarisnlo literario com do 1'as-
similaci6 cultural d'un tipus de religiositat musulmana, a la qual Ramon
L,lull hauria estat empes per les formes de vida social del seu poble.
En realitat, aquesta posicio apologetico-polemica es la que correspon jus-
tament a la vividura catalana de la segona meitat del segle till i del

7. Vegeu el men Ilibre Raymond Little docteur des missions (Beckenried [Suisse]
1954), i els articles La doctrina misional de Raimundo Lulid, «Orbis. Catholicus8,
any III (1960), tom II, pags. 296-310, i Els projectes de creuada en la doctrina mnis-
sidnal de Ramon Llull, eYstudios lulianos,, IV (1960), 275-290.

8. Cfr. Llibre de contemplacio, cap. 346, §§ 17 i 20 ; Doctrina pueril, cap. 83,
§ 12 ; Blanquerna, cap. 8o, § 11.

9. Vita Beati: Rainlundi Lulli, ed. B. Dr GAIFFIER S. I., allnalecta Bollandiana,,,
48 (1930), § 37.
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conmensament del segle xiv. Els testimonis abunden - i han estat ja

sovint remarcats pels historiadors - que pertot arreu, a les terres de la

Corona d'Arago, es multipliquen els exemples de controversies apologe-

tiques, sovint organitzades pels mateixos reis i sempre inspirades pels

teolegs mes eminents.1p Hom viu en Un veritable clima de polemica re-

ligiosa antimusulmana. Un clirna, pero, que no exclou les excellents rela-

cions comercials, politiques i fins militars amb els sobirans hafsides de

Tunis - corn ho ha posat en relleu l'autor d'una tesi recent sobre Ramon

Llull, Armand Llinares." Controversies religioses amb un desig sincer

d'apostolat i de conversio per una banda,12 i, en canvi, una politica ex-

terior de pau i de collaboracio amb els reialmes musulmans, de l'altra,

son condicions de vida tfpicament catalanes - i contraries del tot als

principis que inspiraven la vida castellana en el mateix periode. Durant

aquest temps a Castella - ho diu el mateix Castro - eel moro aparecia

como un rival politico que habia que veneer y no como un enemigo reli-

gioso que hubiese que exterminar [...] Las ideas de aquellos sabios con-

sejeros [moros i jueus] hallaron su expresion en las Partidas y en las

obras de Don Juan Manuel)) (Realidad, pag. 222). 0 sigui que la guerra

exterior s'acomboiava amb una tolerancia interior, religiosa i politica,

en un clima de convivencia juridica entre les tres religions.

En la Catalunya de Jaume II, 1'actitud general de cara a 1'Islam

es molt diferent : el Rei i tot el pals practiquen una politica de conquesta

pacifica ; llur instrument predilecte es el dialeg persuasiu ; pero, si cal,

horn pot obligar 1'adversari a acceptar aquest dialeg. La tolerancia es

limita a no imposar el baptisme per forca - sobre aixo tothom estava

d'acord.13 Pero no va fins a reconeixer coin un fet positiu la disparitat

de religions i encara menys a respectar-la."' En certs casos, el Rei ma-

teix pren les armes i llansa contra el musulma una expedicio guerrera

que pren l'aspecte juridic i fins religios d'una veritable croada I que,

1o. Sobre aquestes controversies i tota la literatura polemico-apologetica a que

donaren Iloc (sant Ramon de Penyafort, sarlt Tomas d'Aquino, Ramon Marti, etc.),

veg. CARRERAS Y ARTAU, loc. cit., 145-170 i 335-38.
1r. ARMAND LLINARtS, Raymond Lulle philosophe de faction (Paris, Presses

Universitaires de France, 19613), 37-48.
12. No oblideu que ]a Corona d'Arag6 conegue j a en aquells temps la Inquisi-

Cfr. J. A'ISC61?, zar Vorgeschichte der spanischen In,gnintion: Die Inquisition,

in Aragon, Katalonicn, Mallorca and Valencia wahrend des 13. and 14. Jahrhunderts

(Bonn 1941).
13. S. THOMAS AQUIN, Summa Theol., II, quaest. 1o, art. 8; S. RAIMUNDI A

PENNAFORT, Summa Iuris, I, 4, 1 ; RAMON LLULL, Blanquerna, cap. 43, § 5 ( cDeus es-

pera amadors tots jorns, los quals vol que venguen a Ell de lliure albitre e no cons-

tretament))), amb una serie de passatges parallels.

14. Arnau de Vilanova proposava mesures d'una severitat extrema contra els

jueus i els musulmans : cfr. CARRERAS Y AliTAU, loc. Cit., 229.
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8 R. SUGRATIYES DE FRANCH

de fet, no to cap mena de sentit politic ni nacional per a la Corona
d'Arago - corn 1'expedici6 de Janine II contra Almeria en 1309-IO."

Tenint en compte aquest estat d'esperit general, la posicio personal
de Ramon Liull ens apareix molt menys singular que horn no podria
pensar. Damunt el telo de fops de la seva epoca, cl gran mallorqui esplaia
el seu geni creador. Un geni, tanmateix, que s'adiu perfectament amb
l'ambient que l'envolta. Adhuc la seva empresa missionera, aquells viatges
agosarats d'un ((home veil, paubre e menyspreat)) a Tunis i a Bugia per
tal d'evangelitzar - polemitzant - els musulmans, resulta menys extra-
vagant, si no menys arriscada, que no es generalment afirmat.'s

Fins i tot aquell problema tan espinos - i, malgrat tot, tan im-
portant per a la comprensio de les idees lullianes -, la contradiccio que
esclata des dels primers escrits de l'Illuminat entre els sous plans mis-
sioners de conversi6 pacifica, per manera d'amor, i els projectes militars
de croada, s'explica mes facilment si horn pren en consideracio la vivencia
catalana del seu temps. Per a Ramon Mull, el que compta primerament
son les acmes espirituals, les que no s'esmussen ni es poden rompre, les
armes de Crist i dels Apostols, que uconvertiren tot lo m6n amb preIcaci6
e amb escampament de Ilagremes e de sang e amb molts treballs e amb
greu morta." En la practica, pero, la seva predicacio no pren la forma
senzilla i exemplar del Pobrisso d'Assis. En Doe de proclamar humil-
ment 1'evangeli, aquest fill d'una epoca i d'un pals de teolegs polemistes,
vol emprendre la conversio dels infidels per una via intellectual i racioci-
nadora : la conviccio indefugible que aportaran les raons necessaries del
seu Art. Coin que Ramon Mull no es un pensador que resti a mig cami
dels setts raonaments, 1'apologia de les armes espirituals i de les armes
intellectuals havia de conduir-lo a la condenmacio de tota violencia contra
els infidels,18 fins i tot a la critica irOnica de les croades on tin passatge
famos del Blanquerna (cap. 8o, § 1). I aquest mateix home, en canvi,
des del capitol 346 del Llibre de conteniplaci6, timidament encara i on
teoria, i mes clarament i concreta des de la seva crida al papa Nicolau IV
i als Cardenals on Lo Passatge (Nadal del 1292) i en la serie incessant
de Petitiones i d'Epistulae a tots els puixants de la cristiandat fins al 1312,
reclama infatigablement una veritable croada guerrera.

L'explicacio que jo mateix he donat d'aquesta aparent contradicci6

15. Cfr. FERRAN SOLDUILA, Historia de Lspa;-ia, II, 20.
x 6. Cfr. LLINARI(S , loc. cit., 48.
17. Doctrina pueril, cap. 71, § 12 ; Llibre de contelnplacid, cap. 112, § II

cap. 131, § 20 ; cap. 346, § 24.
i8. Llibre de contcnlplaci6, cap. 204, §§ 25 i 27. El blasme de les guerres de

religio no mancara en cap de les obres de R. Iilull, fins i tot - paradoxalnient -
en aquelles que tenen per objecte de proposar al neon una nova croada.
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es fonamenta en la concepci6 unitaria de la filosofia lulliana :19 per a

aquest adepte fidel de 1'augustinisme medieval, no hi ha distinci6 filoso-

fica entre la societat humana i la societat sobrenatural que 6s 1'Esgl&sia ;

la croada 6s, per consegiient, un acte legftim del poder total de l'Esglesia

i una etapa previa en l'obra de la conversi6 - que es fara, tanmateix,

per les armes intellectuals i dialectiques, un cop la guerra sensual hagi

obligat els homes a escoltar les raons necessaries que els han de con-

veneer... Pero cal reconeixer que la demands obstinada de Ramon Mull

a favor de la croada per motius purament religiosos nom6s podia trobar

un terreny favorable a Catalunya : vers 1300 1'entusiasme per les croades

s'havia extingit a tot arreu d'Europa. Semblaven ja molt llunyans els

temps en que Urba II i Pere el Venerable (1095) proclamaven la primers

croada. Els papes a qui Ramon Llull s'adreca, o eren massa febles per

a aplicar la doctrina de la plenitud del poder pontifical que havia bastit

Gregori VII (1073-io85), o, si es tracta de Bonifaci VIII i de Climent V,

tenien massa preocupacions politiques immediates per a deixar-se temptar

per les nobles quimeres del nostre Doctor Illuminat. Felip el Bell de

Franca, que Ramon Llull sollicita igualment, era massa ambici6s i massa

gel6s de la seva autoritat per a sotmetre's, baldament no fos sin6 en teoria,

a la voluntat del Pontffex. I els reis de Castella - coin Castro ens

acaba de dir - consideraven els musulmans del regne de Granada coin

uns enemies politics que calia veneer, no pas coin uns infidels que calia

convencer per a conduir-los a la Vera religi6. No restaven sin6 els reis

catalans, prou forts i prou generosos per a engrescar-se amb la idea de

la croada : el prudent Janine II el 1309, el fantasi6s Frederic de Sicilia

i, per darrera vegada, Alfons el Benigne el 1329.20

El gran designi lulliA de la conversi6 de tots els infidels t6 un com-

plement indispensable en la reforma dels costums - i Adhuc de les ins-

titucions - de la cristiandat. El profeta dels temps moderns pel que fa

als metodes d'evangelitzaci6 i a la responsabilitat missional de l'Esgl6sia

Cs alhora tin dell darrers representants de la utopia medieval de la Ciutat

de Dbu assumint la ciutat dels homes. Tant coin la croada i la predicaci6,

Ramon Llull propugna la reforina social. I fidel a la seva concepci6 filo-

i9. Vegen el meu article 1ls projecles de creuada en la doctrine nrissional de

Ranson Llull, oEstudios lulianosn, IV (1960), 275-290 passim. La contradicci6 6s al

men entendre puranlent aparent, i cal posar-la at compte de la visi6 filosofica exces-

sivanlent unitAria de R. Mull i no considerar-la una excepci6, coin ho fa el P. MIQuFL

13nrI,LORI S. I., en el seu proleg a la Introduction a Ram6n Llull (Madrid, Direcci6n

General de Relaciones Culturales, 1960), 14: cEl unitario Ran16n Lull solo en

algunos puntos es Inarcadamente dualista, con dualidad subordinada y subsidiaria,

asindetica ; por ejemplo, en su metodo misional , caracterizado por una doble cru-

zada...D.

20. Cfr. So[,ntvIL.A, Historia de Espana, II, 31.

25
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sofica unitaria, atribueix al Papa la primera responsabilitat en aquesta
obra de millorament i de purificaci6: el papa Blanquerna s'ocupa per
dret propi tant d'ordenar el que pertoca a la predicaci6 de la fe, corn
de proclamar la croada i tambe de restablir la pau entre els reis cristians
o de construir pels camis del m6n hospicis i ponts i csglesies... I remar-
quenr que Ramon Mull no es troba pas tot sol entre els catalans del seu
temps a defensar aqueixes idees : Arnau de Vilanova parla sovint un
llenguatge semblant i es molt mes exigent que el Barbaflorit on les sever
demaudes de reforma social !21

IV

El terra de les relacions de Ramon I,lull amb 1'Islarn ha estat sovint

tractat amb mes passi6 que no pas rigor cientifica. Sembla que una nia-

lastrugansa liagi provocat sempre apassionaments en torn d'aquest gran

apassionat ! Els arabistes espanyols tingueren 1'encert d'assenyalar els

nianlleus de Ramon Mull a la filosofia i fins a la teologia inusulmanes, que

this flavors havien passat desapercebuts. Pero Ilurs conclusions foren ex-

cessives, posicions partidistes basades en estudis parcials. Despres, els

grans treballs d'Otto Keicher, del P. Longpre, d'I°tienne Gilson i, sobre-

tot, dels germans Carreras i Artau, han donat una visi6 de conjunt millor

i mes equilibrada d'aquest problema.22 No tenir-la on compte es, a bores

d'ara, mancar d'objectivitat.

Des del punt de vista literari, en canvi, no existeix encara un inven-

tari complet de les influencies arabigues en la llengua i en 1'estil del

primer gran escriptor catala - be que cap investigador seri6s no defugi

cl prohlema.23 I no sere jo, pobre de mi, qui tindrit la pretensi6 d'es-

tablir-lo. Dins el mare limitat d'aquest article, sigui'm permes nomes

d'afegir algunes consideracions al que d'altres - mes competents quo no

21. El Papa es «Crist a In terra, no pas solament corn a titol o corn a figura
d'una presidencia particular, sing, a mes, per autoritat universal i plenaria, puix que
ell sol ha estat col•locat entre els pontifexs com a hum de les gents i alianca dels
pobles per tal que hi hagi salvaci6 per a tothom fins als termenals de la terra", diu
ARTAU nE VILANOVA en el Tractatus de teanpore adventus Antichrists, citat pel P. SAL-
VADOR DE LOS BORGES, Arnau de Vilanova nloralista (Barcelona, IRC, 1957), 88.
Cfr. CARRERAS Y ARTAU, Op. Cit., 224-230.

22. Vegeu, sobre aquesta poleulica, ]a nota de CARRERAS Y ARTAU, loc. Cit.,
pag. 5o8, n. no. Caldria afegir-hi, per la seva autoritat, les obres d'1`TIENNE GILSON,
La philasophie dc St. Bonaventurc3 (Paris 1953), 393, i La philosophic an ru oyen age2
(Paris 1944), 461-467.

23. Vegeu, entre les obres mes importants i recents, JORGE RU1n6 B.ALAGUER,
Literatura catalana, dins la Historia general de las literaturas hispdnicas, I (1949),
693, 695, 697 ; MARTI DE RIQUER, Historia do la literatura catalana, I (1964), 245,
313, 320 S. ; etc,
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pas jo - han escrit. Consideracions que no faran sin6 confirmar el que

acabem de dir sobre 1'actitud general de Ramon Mull enfront de l'Islaul.

Pritnerament pel que fa a la teologia lulliana. Hi ha dos parAgrafs

(els 26 i 27) de la coetania Vita Beati Raimundi Lulli que en donen un

excellent resuin. L'autor anonim de la Vita aprofita l'arribada de Ramon

I,lull a Tunis per primera vegada, el 1292, per a revelar-nos el principi

fonamental de la teologia - i de la filosofia - de Mestre Ramon i, al

mateix temps, el perque d'aquesta teologia. El principi fonamental no es

altre sing la teoria de les perfeccions, atributs o dignitats divines. Segons

aquesta teoria - que es troba tant on sant Bonaventura coin en pensadors

arabics -, les perfeccions divines son principis generals i comuns a totes

les ciencies, coneguts i evidents per ells mateixos ; principis absoluts, com

hondat, grandesa, puixanca, saviesa, gloria, etc., i principis relatius, com di-

ferencia, concordanca, principi, mitja, fi, etc. El perque de l'adhesio

cordial de Ramon Llull a aquesta teologia, en alle) que to de rel musul-

Inana, ens el diu tambc clarament la Vita : als doctors de 1'Islam, Ramon

Llull els digue en arribar a Tunis centre altres cosec, que ell coneixia

be el fonament de la 11ei dels cristians on cadascun dels seas articles

i que havia vingut per tal d'aprendre on quines raons es fonamentava

Ilur llei, o sigui la de Mahoma ; que si, despres d'un intercanvi sobre

aquestes questions, li semblava que Ilurs raons eren ales valides que les

<lels cristians, es cqnvertiria a llur sectan. El missioner cerca evidentment

una base de discussio que sigui a 1'abast del seu auditori. La teoria do

les dignitats divines, que penetra tot el sistema filose)fic lullia, es una

doctrina podriem dir-ne de combat, forjada en part amb les mateixes

armes de 1'adversari. Es mes, la religio musulmana no conte misteris pro-

piament dits, i la seva teologia, el kalam, no es proposa sing la defensa

apologetica dels dogmes. La revelacio de 1'AlcorA es la norma dell co-

neixements de lieu accessibles a 1'home. I, per tant , la funcio del kalam

no es pas d'intentar una explicaci6 especulativa, adrecada a la intelli-

gencia dels misteris, en que consisteix tot l'esforc teologic de la tradicio

cristiana, sing simplement basar en arguments racionals la creenca reli-

giosa, denmostrar els dogines. Es evident que Ramon Mull reflecteix

aquestes preocupacions dels teolegs musulmans. Seria absurd de deduir-ne

que s'l:a islamitzat fins al punt de renunciar a la intelligibilitat dels

dogmes. Pere) es clar que cerca una base de discussio i que vol donar

-una deurostracio de la credibilitat dels dogmes cristians.24

En materia de lexic, potser tambe son d'origen Arab aquelles series

24. Cfr. SuGRANYFS DE FRANCH , Raymond Lulle docteur des mis sions, 30 s.,

41 i 79 s., i ARMAND LLINARhs, Raymond Lulle et l'Afrique, Revue africaine', Io3

(1961), 107.
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de vocables : magnificatiu, magnificable, magnificar, correlatius de la
grandesa, i el altres analogs (bonificatiu, bonificable, bonificar, etc.), cor-
relatius de bondat i de cadascuna de les perfeccions divines, ((paraules
estranyes qui no son en us vulgar ni en Ilatf)) que Ramon Mull ((ha fre-
tura)) d'inventar.25

Quant ass textos literaris, ja he dit abans que Americo Castro no
n'utilitza sing dos. En el Llibre del Gentil, li sernbla veure que el Mestre
mallorquf ose dojo arrebatar por el anhelo emocionado de una religiosidad
deista on la que cupieran las trey grandes creencias de los hispanos. Lo
mismo que en la legislaci6n de las Parlidas de Alfonso X conviven jurf-
dicamente las tres religiones, asf conviven tambien estas on el intelectua-
lismo sonador de Raimundo Lulio, siguiendo el modelo de Yehuda ha-Levi
en el Cuzarf,> (Realidad, pag. 221). Francament, atribuir a Ramon Mull
una religiositat deista em sembla que es desorbitar per complet el sou peu-
sament. Horn pot en rigor parlar de tolerancia, si per aquest terme entenem
que ni Ramon Liull ni el-, governants catalans del sou temps no pretenien
d'obligar ningu a acceptar per forca la fe cristiana. I que Les tres religions,
de fet, convivien. Pero d'acf a pretendre que Ramon I,lull pugui pensar
un sol moment a polar les tres creences en un mateix pla, hi ha un abfs,
que a ningu no es llegut de saltar.

1`,s veritat que el Gentil es una de les primeres obres de Ramon Mull i
que la polemica hi es benigna i generosa, car 1'ap6stol no ha tingut encara
ocasi6 d'experimentar per ell mateix la duresa de cor dell sarrains i la
decepci6 de veure ineficaces Les seves predicaeions a Tunis, a Xipre i a
Bugia. Pero sigui quina sigui la data de la composici6 del Gentil, no crec
pas que fos anterior al Llibre de contemplaci6 (Mallorca 1272 ?). I, en
aquella data, la vocaci6 del nostre Illuminat era ja plenament decidida :
des de 1'endema de la seva conversi6, Ramon havia jurat tres vegades de
no prendre repos ni reconfort mentre tot el m6n no scria cristia i mentre
tots els homes no Iloarien un sol Deu en tres persones.26 En el Llibre del
Gentil, Mull deixa el debat teologic pendent, de cara al lector que ignora
quina sera l'opci6 del gentil. Pero es cosa obvia que Ramon dull esta
do la banda del savi cristia, « car no debades lluita tan abrivadament on
controversies contra jueus i sarrains i escrivf sense treva llibres contra
ellsc.27 I,iterariament, no es impossible que Ramon Mull se servfs com a
model d'El Cuzarf.28 Pero es evident tamhe que el prat, la font delitosa,

25. Cfr. RIQIT ER, Historia de la literature catalana, I, 342.
26. Llibre do contemplaci6, cap. 358, § 3o.
27. RIQUER, Historia de la literatura catalana , i, 243.
28. E1 proleg de Ranson Liull preten que el Gentil fou escrit aseguint la manera

del Ilibre arabic Del Gentil,. e Es, tracta d'una versio anterior de la mateixa obrao d'una altra que Ii servi de model ? Cfr. LLINARIS, Raymond Lulle, pag. 277, n. 145.
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els cinc arbres i llurs flors simboliques , corn la donzella noblement vestida

que abeurava el seu palafre , traeixen la influencia de la novella allegorica

profana, tant la provensal coin la francesaa . 2J I, quant al fons, la replica,

agreujada , a la benignitat jovensana del G entil, la trobem en la Disputatio

Raymundi Christiani et Hamar Saraceni , escrita a Pisa el 1308. Aci, 1'ex-

pericncia amarga de Bugia es traducix en polemica severa i en la crida

renovada al Papa i als cardenals a favor de la doble croada : predicacio

i conquesta ( de la Terra Santa, de Granada i fins del Nord d'Africa).30

Les fonts musulmanes son molt mos visibles on el Llibre d'Arnic e

A mat. L ' autor mateix , corn he dit , to interes a revelar-nos-les, no solament

en el capitol 99 de Blanquerna, que li serveix d'introduccio , sino tambe en

el cap. 88. En Fun ens parla dels sufis ; en l'altre, dels alfaquis. En

ambdos casos Ramon Llull subratlla la filiacio estilistica i doctrinal del

seu Ilibre amb la clara intencio tactica que ja coneixem : la mateixa que

el portava a adoptar els metodes discursius de la teologia musulmana.

Per() la inistica del Doctor Illuminat no es pas finicament de rel musul-

nlana. L'admirable estudi que en fan els senyors Carreras i Artau, prenent

err consideracio 1'extensissima produccio mistica de Ramon Mull i sobre-

tot el Llibre de contciaplaci6 en Diu, tan negligit pels arabitzants , demos-

tra a bastament 1'origen complex i l'originalitat radical d ' una doctrina

mistica, que ha estat viscuda amb tota la intensitat d'una experiencia

personal . Concretament , on el Llibre d'Amic e Amat la tradicio espiritual

cristiana , passada especialment per sant Bonaventura, es combina on

singular eficacia amb 1'accent trobadoresc , assenyalat amb precisio per

Nicolau d'Olwer i per Montoliu , 31 mentre , en canvi , els esforcos dels

arabistes i de Castro per a trobar parallels immediats musulmans als versi-

cles de FA mic no l: an donat resultats sino aproximatius , i potser illusoris.32

En d'altres versicles es una atmosfera d'espiritualitat franciscana que salta

als tills : ((Si no sostenies treballs per amor , t amb que amaries ton

Amat?))33 Els plors del mallorqui tenen el mateix origen que els del

PobrissO: el desamor envers l'Amor. I aquesta singular barreja de tantes

tradicions es plasma on tin lirisme meravellosament corprenedor.

29. Cfr. RIQUER, op. Cit., 244.
30. Cfr. I,LINARks, op. Cit., 285-288.
31. Ll. NICOLAU n'OLWER, Entorn de Ramon Liull , dins Paisatges de la nostra

historia (Barcelona 1929), 83-99; MANUEL DE MorfToLiu, Ramon Llull trobador, aHo-

menatge a Antoni Rubio i Much)), I (1936), 363-398.
32. Cfr. RIQUER, Op. cit., 321.

33• Llibre d'Amic e Amat, verset 34.
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V

Podrfem continuer font remarqucs semblants sobre gairebd totes les
obres literaries de Ramon Null. Peru aquest article ultrapassaria el seu
proposit. Conclusions? Em cal csser prudent per a no deixar-me anar a
extrapolacions analogues a les que m'han induit a polemitzar amb un
niestre tan respectat com Americo Castro -o de signe contrari. Peru no
obstant, crec haver adduit argunients suficients per a poder establir uns
quants punts fonamentals.

Negativanlent, Cs cosa clara que ni fart de Ranson Llull no Cs com-
parable al mudejar, ni el son irenisme no ha anat mai fins a imaginar quc
els cristians poguessin satisfer-se d'una pacifica eonvivencia amb els
musulmans i els jueus, sense un csforc constant de proselitisme. Aquestcs
constatacions basten per a llevar forca provatoria als raonaments de Castro
- almenys en aquest sector precis. No: Ramon Llull no cs un testimoui
valid d'una dialectica historica i cultural comuna a tots els pobles de la
Peninsula als segles xiri-xiv.

Positivament, i sense depassar les premisses cvocades en el present
estudi, podem afirmar d'una banda que Ramon Llull cs una figura de
dimensio i de projeccio europees, que deixa molt enrera les preocupacions
hispaniques dels seus contemporanis castellans, un dels maxims exponents
de la consciencia cristiana medieval - i, d'altra banda, que la seva
l,ersonalitat s'adiu amb l'ambient religios, cultural i fins politic do ]a
Catalunya de Pere el Gran i de Janine H. L'aportacio mds original do
Ramon Mull al pensament cristia es deguda al son zel missioner. Si no
es va deseixir mai d'una teoria do la insercio de 1'ordre temporal en l'ordre
espiritual, que ja al seu temps era caduca, te, en canvi, el merit d'haver
estat el primer a sistematitzar els principis i els metodes de modo conver-
tendi infideles. I en aixo correspon a la florida primaveral de les missions
apostoliques, que la renovacio espiritual del segle xiir i la fundacio dels
ordes mendicants (franciscans i dominicans) havien produit eu l'I.sglesia.

L'altre aspecte original de Ramon Mull - i aquest si que li Cs abso-
lutament personal - es la seva lnistica, la pregonesa de la vida interior i
la intensitat de la seva contemplacio. El Doctor Illuminat, com tots els
grans espirituals, passe per totes les etapes de la vida mistica, descobri els
secrets saborosos i les nits transparents de l'aninla entrada on les vies de
l' Amor. Per expressar-los utilitza tots els recursos que la doble tradicio
.de la teologia mistica cristiana i la de I'Islam li podien oferir. El resultat
es d'una novetat sorprenent : on Iloc d'esser un epigon de la poesia
religiosa musulmana, Ramon Llull Cs un creador. I la seva obra pren una
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significacio insospitada en la genesi de la gran literatura mistica castellana

del segle xvi.

El problema que Castro no podia resoldre, lligat cons estava pels sous

pressuposits i per la seva tesi, es el de la brotada esponerosa i gairebe

sobtada de 1'escola mistica espanyola - que es, tanmateix, un dels elements

essencials de la realitat historica d'Espanya. Ara : la consideracio global

de 1'obra de Ranson Llull i la coneixensa que tenim del lullisme al

segle xvr34 ens permeten de cQpsar una de les venes que condueixen a la

mistica de sant Joan de la Creu, com Helmut A. Hatzfeld ha pogut demos-

trar en un estudi estilistic conscienci6s.35 Les altres son la Biblia, especial-

ment el Cantic dels Cantics, i la mistica renana, tant l'alemanya del

segle xiv, com la flanlenca del segle xv. I en totes dues direccions fou

Cisneros qui escanrpa abundosament les flavors. Pero el gresol on es fonen

aqueixes tradicions amb la profunda inquietud que sacseja totes les cons-

ciencies cristianes fou la gran crisi espiritual del Renaixement, a la qual

el senyor Castro no sembla atorgar gaire importancia.

Pero aquesta es ja tota una altra historia...

RAMON SUGRANYES DE FRANCH

Universitat de Friburg ( Suissa).

34. Vegeu el volunl II de l'obra dels CARRFRAS Y ARTAU, El lulistno en la

Espana dc los Iustrids, gags. 25o-978.

35. HFLMUT A. HATZFELD, The influence of Ramon Llull and Jan van Ruysbroeck

on the language of the Spanish Mystics, . Traditios , IV (1946), 337-397.
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