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RAMON LLULL, EL DIALOGANT
GUIA DE SUPORT A LA FEINA DOCENT

		DESCRIPCIÓ
Vuitena unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria de Religió. Ramon
Llull defensa les creences i els valors cristians mitjançant el diàleg. Tot i ser
profundament creient, Llull és partidari d’una religió basada, no exclusivament en
la fe, sinó també en la raó. La fe i la raó han de col·laborar al servei de la mateixa
causa. Per a Llull, és millor mirar de fer comprendre per a convèncer, que no pas
convèncer sense haver fet comprendre. La unitat fomenta la reflexió sobre el
debat interreligiós i sobre els valors cristians en la quotidianitat dels alumnes.

		OBJECTIUS DIDÀCTICS

1.- Descobrir el Llibre del gentil e dels tres savis de Ramon Llull.
2.- Reflexionar sobre la importància del diàleg interreligiós i la defensa de les pròpies creences.
3.- Identificar valors cristians de la vida i de l’obra de Ramon Llull i relacionar-los amb l’activitat
quotidiana dels alumnes.
4.-Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.

		

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

DURADA

INTRODUCCIÓ

Explicació inicial del mestre.

5 minuts

TEMPS ERA TEMPS

Episodi biogràfic de Ramon Llull.

5 minuts

T’HI ATREVEIXES?

Reflexió sobre el debat interreligiós a partir de la
lectura d’un fragment del Llibre del gentil e dels tres
savis.

20 minuts

JUGUEM PLEGATS

Activitat sobre els valors cristians en la quotidianitat
dels alumnes.

15 minuts

UN BON RELAT

Lectura d’un fragment de l’obra de Ramon Llull.

			

5 minuts
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		MATERIALS
•
•

Fitxa de l’alumne per al desenvolupament de la unitat.
Ordinadors o tauletes amb accés a Internet, si es vol escoltar
l’episodi biogràfic mitjançant l’àudio disponible a la pàgina
web del programa educatiu www.enlullat.cat o a la fitxa de
l’alumnat.

		

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

0. Introducció
Abans de començar la sessió us recomanem que feu un breu
resum de la vida de Ramon Llull, remarcant especialment
el seu vessant més religiós (consulteu la biografia de la Guia
d’orientacions didàctiques del programa educatiu).
També convé que destaqueu el potencial expressiu i persuasiu que posseeix el diàleg en l’obra de Llull. En
els seus diàlegs, els interlocutors argumenten i s’escolten, són capaços de deixar-se parlar l’un a l’altre
i d’apreciar la lògica dels seus arguments, no s’interrompen ni es desacrediten a partir de prejudicis o
tòpics preconcebuts. Són exemples d’un gènere literari complex, que se situa entre la ficció narrativa i
l’argumentació teòrica.
En aquesta introducció, us recomanem que comenteu la importància del Llibre del gentil e dels tres savis
(1274-1276), en el qual Llull exemplifica el funcionament del seu mètode d’argumentació, aplicat a una
discussió sobre la veritat o la falsedat de les tres grans religions monoteistes: judaisme, cristianisme
i islamisme. En aquest llibre, Llull presenta un gentil o ‘pagà’ que desconeix la transcendència i que
accedeix al coneixement de Déu a través de l’ensenyament de tres savis (un jueu, un cristià i un
musulmà), que opten per un diàleg obert i raonat amb el gentil. Tot i la clara predisposició cristiana de
l’autor, el llibre ressalta els aspectes comuns de totes tres religions, i fins i tot, quan al final del llibre el
gentil ja ha decidit quina de les tres li sembla la religió veritable, els savis li demanen que no els reveli
la seva opció, per evitar que entre ells sorgeixin enveges i tibantors.
Si voleu aprofundir més en la faceta més religiosa de Ramon Llull, us recomanem que visiteu la següent
pàgina web:
•

Resum dels aspectes més destacats de la vida de Ramon Llull (Centre de Documentació Ramon Llull
de la Universitat de Barcelona)

1. Temps era Temps…
Després de presentar la sessió, repartiu la fitxa de la unitat i proposeu als
alumnes que llegeixin l’episodi biogràfic narrat pel mateix Ramon Llull.
En aquest passatge, Llull els explica que, tot i que a la seva època les
conviccions es defensaven amb molta acritud, ell sempre va defensar el
diàleg constructiu entre religions i l’ús de la raó i la lògica per a convèncer els
altres. Ho exemplifica explicant als alumnes l’argument i la finalitat principal
del seu Llibre del gentil e dels tres savis.
L’episodi biogràfic també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web
del programa educatiu i a la fitxa de l’alumnat.
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2. T’hi atreveixes?
Continueu la sessió convidant els alumnes a llegir un fragment del Llibre del gentil e dels tres savis. El
gentil hi està a punt de revelar quina religió li sembla la veritable, però els savis li demanen que no els
ho digui, per poder continuar argumentant fins que ells mateixos arribin a una conclusió comuna.
Un cop llegit el fragment, animeu els alumnes a contestar les preguntes de reflexió de la seva fitxa i
establiu un debat sobre la importància del diàleg interreligiós. Aprofiteu la dinàmica per a recordar les
normes bàsiques d’un debat constructiu i estructureu-lo a partir de diàlegs oberts, sincers i raonats, tal
com eren els que escrivia Ramon Llull.

3. Juguem plegats
Acabem la sessió amb un petit joc. Els alumnes disposen d’una quadrícula de nou lletres per a identificar
i construir paraules que representin valors cristians. La condició és que continguin, com a mínim, dues
de les lletres que es mostren a la quadrícula.
Alguns dels valors que els alumnes poden identificar amb aquestes lletres són: fe, solidaritat, caritat,
perdó, comprensió, sacrifici, amistat, fraternitat, respecte, compassió o honestedat.
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Quan tots els alumnes hagin trobat com a mínim tres o quatre valors, poseu en comú les troballes i
convideu-los a posar exemples de la seva vida quotidiana que es puguin relacionar amb els valors que
han trobat.

4. Un bon relat
Per finalitzar la unitat, convideu els alumnes a llegir el fragment del Llibre de
meravelles que tenen a la seva fitxa, i a escriure les cinc virtuts de Déu que
consideren més importants. Feu, finalment, una posada en comú en gran
grup per valorar les tries fetes pels alumnes i les seves argumentacions.
Aquest fragment també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web
del programa educatiu.
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—Estimat fill, davant d’un gentil van disputar
tres savis; l’un era cristià, l’altre sarraí i l’altre
jueu. En la disputa de tots tres es va establir
com podien fer que el gentil distingís la veritat
de la falsedat, per tal que prengués la veritat
i deixés la falsedat. Ho van establir així: que
aquella religió que concordés més amb les
dignitats de Déu i amb les virtuts creades, i que
fos més contrària als vicis, seria la veritable,
i les altres, contràries a ella, havien de ser
falses. I això és perquè Déu té grandesa de
bondat, d’eternitat, de poder i de totes les
altres virtuts; i encara, perquè la grandesa de
bondat, d’eternitat i de poder de veritat és més
concorde amb la grandesa de les virtuts, i és
més contrària als vicis, que no pas la petitesa
de la veritat. Disputant d’acord amb aquestes
regles, el cristià va provar que la seva religió
era veritable, i totes les altres falses, com es
demostra en el Llibre del gentil i com s’explica
en l’Art demostrativa.

—Amable fill, denant un gentil se desputaren
tres savis; la un era crestià, l’altre sarraí e l’altre
jueu. En la disputació de tots tres fo ordonat en
quina manera fos al gentil significada veritat e
falsetat, per ço que lo gentil prengués veritat
e que lleixàs falsetat. L’ordonament fo aital, ço
és saber: que aquella llig que ab les dignitats
de Déu e ab virtuts creades hauria major
concordança, e qui als vicis seria pus contrària,
covenia ésser vera, e les altres contràries a
ella, convenien ésser falses. E açò per tal cor
en Déu és granea de bonea, eternitat, poder,
e així de totes les altres virtuts; e encara, car
granea de bonea, eternitat, poder de veritat,
ha major concordança ab majoritat de virtuts,
e contradiu pus als vicis, que no ha poquea de
veritat. Disputant per aital ordonament, provà
lo crestià ésser sa llig en veritat, e totes les
altres ésser en falsetat, segons que és provat
en lo Llibre del gentil, e segons que en l’Art
demostrativa se conté.

Fèlix o Llibre de meravelles (1288-1289), cap. 69
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RAMON LLULL, EL DIALOGANT
FITXA DE L’ALUMNAT

1. TEMPS ERA TEMPS…
A la meva època, les idees religioses es defensaven amb molta
intensitat, agressivitat i manca de respecte envers els altres.
Moltes vegades les discussions ideològiques s’acabaven en
baralles que no conduïen enlloc. Jo sempre vaig ser un ferm
defensor del diàleg constructiu, començant per allò que ens uneix
i no pas per allò que ens separa.
Això em va empènyer cap al 1276 a escriure el Llibre del gentil e dels tres savis. En aquest llibre,
un gentil (perquè m’entengueu, algú que no coneix cap religió) rep l’ensenyament de tres savis: un
jueu, un cristià i un musulmà. Després d’il·lustrar-lo sobre les doctrines que aquestes tres religions
tenen en comú (com ara l’existència d’un sol Déu, la creació del món i la immortalitat de l’ànima),
cada savi li parla de les particularitats de la seva pròpia religió, és a dir, dels articles de la seva
pròpia fe. Els savis estableixen un diàleg amb el gentil, i cadascun el mira de convèncer que la seva
opció és la correcta, exposant-li les seves raons de manera lliure i cordial, sense interrupcions,
discussions ni disputes. Al final del llibre, quan el gentil està a punt de dir als savis quina li sembla
la religió veritable, els savis li demanen que no els ho digui. Així podran continuar argumentant fins
que ells mateixos arribin a una conclusió comuna.
Si us he de ser sincer, el final de l’obra només és aparentment obert. M’ho vaig fer venir bé
perquè qualsevol lector una mica atent, i que seguís els arguments exposats pels tres savis, acabés
convençut de la preeminència del cristianisme. Però també heu de reconèixer que vaig ser molt
respectuós amb el plantejament de cada religió.

2. T’HI ATReVEIXES?
Què us sembla si comencem llegint un fragment del Llibre del gentil e dels tres savis?

Com

es van acomiadar els tres savis del gentil

Quan el gentil va haver acabat la seva oració,
es va rentar les mans i la cara a la bella font,
per les llàgrimes que havia vessat, i es va
eixugar amb un drap blanc que portava, amb el
qual tenia per costum d’eixugar-se els ulls quan
plorava per la tristesa que solia sentir. Després
es va asseure al costat dels tres savis, i va dir
aquestes paraules:

Quan lo gentil hac finida sa oració, en la bella
font llavà ses mans e sa cara, per raó de les
llàgremes que havia gitades, e eixugà’s en un
blanc capçó que portava, ab lo qual havia en
costuma d’eixugar sos ulls quan ploraven per la
tristícia en què ésser solia. Enaprés assec-se de
costa los tres savis, e dix aquestes paraules:
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Quan el gentil va haver acabat la seva oració,
es va rentar les mans i la cara a la bella font,
per les llàgrimes que havia vessat, i es va
eixugar amb un drap blanc que portava, amb el
qual tenia per costum d’eixugar-se els ulls quan
plorava per la tristesa que solia sentir. Després
es va asseure al costat dels tres savis, i va dir
aquestes paraules:
—Per gràcia i per benedicció de Déu
s’ha escaigut que jo m’he trobat amb vosaltres,
senyors, en aquest lloc en el qual Déu ha volgut
recordar-se de mi i prendre’m com a servidor
seu. Beneït sigui el Senyor, i beneït sigui el lloc,
i que Déu us beneeixi, i beneït sigui Déu, que
us va conduir fins aquí! I en aquest lloc on he
rebut tanta felicitat, vull, en presència vostra,
senyors, triar i elegir aquella religió que se m’ha
revelat com a veritable, per la gràcia de Déu
i per les paraules que vosaltres m’heu dit. I
aquella religió vull professar, i per honrar-la i
difondre-la vull treballar cada dia de la meva
vida.
Quan el gentil va haver dit aquestes paraules i
es va aixecar per agenollar-se i manifestar de
genolls la religió que desitjava, va veure venir
de lluny pel bosc dos gentils de la seva terra
que vivien en l’error en què ell havia viscut, els
quals el gentil coneixia. I per això el gentil va
dir als tres savis que ell volia esperar aquells
dos gentils que venien, per triar i manifestar en
presència seva la religió que és via de veritat. I
els tres savis es van aixecar i es van acomiadar
del gentil amb gran amabilitat i devoció. Foren
moltes les benediccions que els tres savis van
adreçar al gentil, i el gentil als tres savis; i
abraçades, besades, llàgrimes i plors van ser
en el seu comiat i a la fi de la seva conversa.
Però abans que els tres savis haguessin marxat
d’aquell lloc, el gentil els va dir que el sorprenia
molt que no s’esperessin per sentir quina era la
religió que ell triaria sobre les altres.
Els tres savis van respondre que no volien
saber quina elegiria per tal que cadascú pogués
pensar que triaria la seva.
—I sobretot perquè és una matèria
sobre la qual disputem, per veure, segons la
força de la raó i la capacitat de l’enteniment,
quina ha de ser la religió que triaràs. I si tu
ens manifestaves quina religió estimes més,
no tindríem tan bona matèria per disputar i
per trobar la veritat.i recordant allò que havia
concebut, esperà els dos gentils que venien.

Quan lo gentil hac finida sa oració, en la bella
font llavà ses mans e sa cara, per raó de les
llàgremes que havia gitades, e eixugà’s en un
blanc capçó que portava, ab lo qual havia en
costuma d’eixugar sos ulls quan ploraven per la
tristícia en què ésser solia. Enaprés assec-se de
costa los tres savis, e dix aquestes paraules:
—Per gràcia e per benedicció de Déu
s’és esdevengut que jo em son encontrat amb
vosaltres, senyors, en est lloc en lo qual Déu
m’ha volgut remembrar e prendre a ésser son
servidor. On, beneït sia lo Senyor, e beneït sia lo
lloc, e vosaltres siats beneïts d’ell, e beneït sia
Déu qui us mes en volentat que venguéssets en
est lloc! E en est lloc on tanta de bonaventura
m’és esdevenguda, vull, en presència de
vosaltres, senyors, triar e elèger aquella llig qui
m’es significada ésser vera, per la gràcia de Déu
e per les paraules que vosaltres m’havets dites.
E en aquella llig vull ésser, e per aquella a honrar
e a manifestar vull treballar tots los jorns de ma
vida.
Quan lo gentil hac finides aquestes paraules e
es fo llevat en peus per ço que s’agenollàs e que
de genollons manifestàs la llig que desirava, ell
viu, lluny de si, venir per lo boscatge dos gentils
qui eren de sa terra e que eren en l’error en què
ell ésser solia, e los quals lo gentil coneixia. E
per açò lo gentil dix als tres savis que ell volia
esperar aquells dos gentils qui venien, e volia en
llur presència triar e manifestar la llig qui és via
de veritat. E los tres savis se llevaren en peus e
preseren comiat del gentil molt agradablement e
devota. Moltes foren les benediccions que los tres
savis dixeren al gentil, e lo gentil als tres savis;
e abraçaments e besaments e llàgremes e plors
foren a llur comiat e a la fi de llurs paraules. Mes
ans que los tres savis fossen partits d’aquell lloc,
lo gentil llur demanà e dix que molt fortment se
meravellava d’ells com no esperaven oir qual era
la llig que ell triaria sobre les altres.
Los tres savis resposeren e dixeren que per ço
que cascú hagués opinió que triàs sa llig, no
volien saber qual llig elegeria.
—E majorment com sia a nós matèria
que ens esputem entre nós per veer, segons
força de raó e de natura d’enteniment, qual deu
ésser la llig que tu triaràs. E si tu denant nós
manifestaves aquella llig que tu més ames, no
hauríem tan bé matèria com nos esputàssem, ni
com la veritat atrobàssem.
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Després de dir aquestes paraules, els tres savis
se’n tornaren a la ciutat d’on havien vingut. I
el gentil, contemplant les flors dels cinc arbres
i recordant allò que havia concebut, esperà els
dos gentils que venien.

Finides estes paraules, los tres savis se’n
retornaren a la ciutat d’on eren eixits. E lo
gentil, reguardant en les flors dels cinc arbres e
remembrant ço que havia concebut, esperà los
dos gentils que venien.

Llibre del gentil e dels tres savis (1274-1276), epíleg

Com heu vist, vaig defensar el diàleg entre les religions, tot i que jo tenia molt clares les meves
creences i sempre vaig tractar de convertir els jueus i els musulmans al cristianisme.
Contesteu aquestes preguntes individualment i, després, feu una posada en comú amb tota la
classe establint un petit debat en el qual contrasteu les vostres opinions:

1.- Què creus que és millor: respectar les creences dels altres, tot i que no les comparteixis, o
intentar-los convèncer que estan equivocats i que tu tens raó? Per què?
2.- Digues com a mínim cinc aspectes positius que creus que té el diàleg interreligiós.

3. JUGUEM PLEGATS
Després del debat que heu fet, us proposo un joc ben senzill. Oi que sou bons construint paraules?
Doncs ara intenteu construir-ne tantes com pugueu, amb aquestes dues condicions:
a) que siguin valors cristians
b) que tinguin com a mínim dues de les lletres que es mostren en la quadrícula que teniu més avall.
Una paraula podria ser, per exemple, COMPASSIÓ, que és un valor cristià i té quatre lletres d’aquesta
quadrícula:
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Quan tots hagueu trobat com a mínim tres o quatre valors, poseu-los en comú i compartiu situacions
de la vostra vida quotidiana en què s’evidenciïn aquests valors.
Quins d’aquests valors creieu que són compartits amb altres religions?
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4. UN BoN RELAT
Per acomiadar la sessió, llegiu en gran grup aquest fragment de la meva obra i
responeu la pregunta final.

—Estimat fill, davant d’un gentil van disputar
tres savis; l’un era cristià, l’altre sarraí i l’altre
jueu. En la disputa de tots tres es va establir
com podien fer que el gentil distingís la veritat
de la falsedat, per tal que prengués la veritat
i deixés la falsedat. Ho van establir així: que
aquella religió que concordés més amb les
dignitats de Déu i amb les virtuts creades, i que
fos més contrària als vicis, seria la veritable,
i les altres, contràries a ella, havien de ser
falses. I això és perquè Déu té grandesa de
bondat, d’eternitat, de poder i de totes les
altres virtuts; i encara, perquè la grandesa de
bondat, d’eternitat i de poder de veritat és més
concorde amb la grandesa de les virtuts, i és
més contrària als vicis, que no pas la petitesa
de la veritat. Disputant d’acord amb aquestes
regles, el cristià va provar que la seva religió
era veritable, i totes les altres falses, com es
demostra en el Llibre del gentil i com s’explica
en l’Art demostrativa.

—Amable fill, denant un gentil se desputaren
tres savis; la un era crestià, l’altre sarraí e l’altre
jueu. En la disputació de tots tres fo ordonat en
quina manera fos al gentil significada veritat e
falsetat, per ço que lo gentil prengués veritat
e que lleixàs falsetat. L’ordonament fo aital, ço
és saber: que aquella llig que ab les dignitats
de Déu e ab virtuts creades hauria major
concordança, e qui als vicis seria pus contrària,
covenia ésser vera, e les altres contràries a
ella, convenien ésser falses. E açò per tal cor
en Déu és granea de bonea, eternitat, poder,
e així de totes les altres virtuts; e encara, car
granea de bonea, eternitat, poder de veritat,
ha major concordança ab majoritat de virtuts,
e contradiu pus als vicis, que no ha poquea de
veritat. Disputant per aital ordonament, provà
lo crestià ésser sa llig en veritat, e totes les
altres ésser en falsetat, segons que és provat
en lo Llibre del gentil, e segons que en l’Art
demostrativa se conté.

Fèlix o Llibre de meravelles (1288-1289), cap. 69

•

Escriu les cinc virtuts de Déu que consideres més importants i comparteix-les amb els altres
companys.

