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1.Elements que contribuïren a la formació de la falsafa islàmica.

Ni l’Islam ni el cristianisme ni el judaisme tenen una filosofia pròpia concreta; en
aquest sentit es millor parlar de “pensament” en tant que contribució cultural que brolla en
l’àmbit social de la pròpia religió. També es cert que no es el mateix parlar d’Islam” que de
“musulmà” o “àrab”. En el mon islàmic hi ha musulmans, jueus i cristians. Va haver-hi un
temps en que aquestes religions van conviure culturalment.
Els musulmans varen aixecar la seva concepció en l’Alcora i la Sunna (tradició).
Donat que en l’Umma no hi distinció entre l’àmbit religiós i el civil, va haver un dret
islàmic (fiqh), un anàlisi teològic (kalam), i un camí espiritual ascetic-mistic (tasawwuf).
Per altra banda, el pensament cristià fou refractari dintre el mon islàmic; San Joan
Damascè és un àrab cristià que viu a Palestina i que veu en I’Islam una heretgia cristiana.
Igualment també els jueus en terra islàmica, usen la llengua àrab i reben influencia del
Kalam i la falsafa. De fet, els jueus havien deixat de parlar hebreu entre el s.VI i III aC per
parlar arameu a Àsia i grec a Alexandria, de manera que adapten les llengües i cultures
d’altres nacions.
Però d’aquestes mútues influències n’hi ha prou per poder parlar d’un pensament
comú. Entenent per pensament comú no el sincretisme religiós, ni una comunitat total de
pensament, sinó un espai de reflexió que temàtica i metodològicament es coincident. Els
falsafa es l’únic pensament islàmic com a tal considerat pels occidentals. La falsafa oriental
comença el IX fins la meitat del XI (Sohravardí) i la occidental des de la meitat del XI a
finals del XII. Les zones d’influència van d’Iran e Iraq a Orient i Al-Andalus a Occident
amb influencies a Síria, Egipte i Magrib.

Entre els elements que confluïren a la creació de la falsafa convé destacar-ne alguns:


La recepció del llegat del món antic. L’home mitjeval no diferencia entre Plató,
Aristotil, o Euclides o Proclo... però l’important es que existeix una “saviesa” que ens
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explica el cosmos i te aplicacions practiques a la vida. No hi ha inconvenient en seguir
el sistema aristotèlic en cosmologia i en canvi estructurar més o menys platònicament la
teologia de la creació.


Les traduccions de textos grecs a Síria. En concret l’Escola dels Perses d’Edessa va
tenir una gran influencia en la tasca dels pensadors siris nestorians i monofisitas. A
principis de IX, al-Mamun funda a Bagdad la Casa del Saber (Bayt al-Hikma) Poques
vegades traduïen del grec a l’àrab. En la majoria dels casos adaptaven a l’àrab la
traducció siríaca potser tenint en compte el text grec.



La importància de la formació neoplatónica. Els autors que reben les traduccions les
reben des de la seva formació neoplatónica. En la totalitat del pensament entre el segle I
i el VI l’influencia neoplatónica d’Aristobul, Filo i Plotí es molt evident. Com hem dit,
el pensament cristià, musulmà i jueu no es ni estricta teologia ni pura filosofia, sinó que
repensant la teologia de la creació necessitava d’una formulació doctrinal. La intenció
fou religiosa, però usava formes vigents d’arrel especialment neoplatonica. Les
Enneades de Plotí, o la Teologia de Proclo o el paper de l’autoritat canònica d’Aristotil,
cal tenir-ho en compte per entendre el fenomen de la falsafa islàmica.



El crit Allah ahad (Déu es U) fou la gran ocasió del neoplatonisme que comparteix amb
cristians i jueus la tasca d’explicar l’unicitat divina. La contribució de Plotí fou deixar
establert que allò més originari es l’U i que l’ésser es derivat. Després d’identificar l’U
amb el Déu d’Abraham, que es el Deu Tri del cristians i el Allah dels musulmans fou
relativament fàcil afirmar l’ésser com el primer creat i derivat de l’U originari. La
identificació de l’U Diví neoplatonic amb el Déu del monoteisme es un pas al límit que
varen donar jueus i cristians amb facilitat . Els cristians feren servir la comunitat
d’ousia i les hipostasis per explicar la Trinitat igual que els musulmans per negarla. En
aquesta perspectiva, la creació no altera la immutabilitat divina i es torna creatio ab
aeterno i el concurs diví en la creació es torna una tipus d’il·luminació que pot arribar a
posar en entredit la llibertat.



Des d’aquí s’entenen també les dificultats inicials d’acceptar la doctrina aristotèlica.
Per una banda, la doctrina de la substància d’Aristotil contempla l’ésser com U i etern,
immutable però concret. Una cosa, no es una abstracció. Aristotil ens parla de la ciència
de l’ésser en tant que ésser i de la substància. Les coses no consisteixen en la essència,
sinó que subsisteixen per la substància. Per altre banda, la doctrina del enteniment
planteja el problema de com explicar que l’enteniment material passa a enteniment
habitual ja que la recepció de les formes exigeix la seva prèvia actualització que només
pot provenir d’un enteniment sempre en acte, això es l’Enteniment agent.
.
2.Escola de Traductors de Toledo.
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En l’obra de St. Tomás ens trobem amb els principals autors que varen escriure en
àrab. Els pensadors islàmics que intentaven raonar la seva fe varen aprofitar els sistemes de
teologia dogmàtica de la patrística oriental. Però, al fer-ho, varen perfeccionar i ampliar
aquelles demostracions filosòfiques que eren pobres i esquemàtiques. La enorme diferencia
que hi ha entre l’esquema de San Joan Damascè i la Summa de St. Tomàs no es menor de la
que hi ha entre aquell i Algatzell, per exemple.
Raimon Martí coneix i usa obres d’Algazell i Averrois. I era molt natural que fos
així, ja que els traductors toledans abans de decidirse a traduir una obra, tenien que escollirne una de les que els mateixos autors àrabs els hi oferien. Per tant, al costat dels Maqasid
d’Algazell que traduí Dominicus Gundisalvi 1 era probable que hi hagués també el Ihya o el
Iqtisad, però que com eren estrictament teològiques no les traduí ja que la seva intenció no
era islamitzar als cristians sinó transmetre la filosofia grega.
Prenem Toledo com a paradigma. Ens diu Manuel Alonso que “Toledo fue el
principal centro donde se realizaron las traducciones... bien merecía la pena el que los
españoles de hoy formasen con tales obras una colección que representase la producción
científica de aquellos traductores” 2 L’exemple de vida i l’obra de Llull o de Ramon de
Penyafort representa en el nostre temps la seriositat infinita i mortal amb què cal enfrontar-se
a un tipus de raonar que arribi al fons de l’obra de Déu en nosaltres. Aquells homes de Déu,
moguts per una fe que els feia pensar més enllà dels propis límits naturals, varen pouar en
aquest “lloc comú” de les tres religions monoteistes i aprofundint i d’assaborit el fonament
de tota dignitat humana que és la imatge del Déu Creador en nosaltres.
En altres èpoques varen existir moments molt fecunds de col·laboració mútua entre
les tres grans Religions. L’escola de traductors de Toledo, Còrdova, la ciutat de les tres
cultures, Granada, varen significar l’oportunitat d’aprofundir en el patrimoni comú d’una raó
il·luminada per la fe i confrontada amb la Revelació.

Com a temes d’aquest “espai comú” del pensament compartit per les Religions
Monoteistes podem subraiar-ne algunes. La primera la afirmació de l’anima com a
substància espiritual, simple, incorpòria, incorruptible i immortal i les acciones pròpies que
l’acrediten com a forma subsistent, ja que dintre del llegat comú de la Revelació de les
grans Religions hi ha inclosa una metafísica de l’esperit humà que cal recuperar en el nostre
món materialitzat i mecanitzat. Una segona línia de treball ens la presenta “la reflexió sobre
la Creació”. El pensament cristià, jueu i musulmà no són estrictament teologia ni tampoc
filosofia, sinó que parteixen de la teologia de la Creació i necessiten formular-se per
desenvolupar les seves peculiaritats L’estatut de la saviesa i de la raó o la descoberta de la
veritat com un progrés espiritual en tant que pensament il·luminat per la fe està aquí en joc.,
així com una major o menor confiança en l’aspecte discernidor o crític de la raó. I com a
tercera temàtica transversal oferim la que ja hem començat. “Les relacions entre Déu i
l’home” en aquest espai comú de les grans Religions.
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3.Les relacions entre Déu i l’home en les religions revelades. Textos d’Alkindi,
Alfarabi i Ibn Sina.

Una de les principals qüestions que plantegen els falseja son les relacions entre
filosofia i religió. Els escrits lògics d’Aristòtil varen posar de manifest en l’Islam la
existència de la raó, a través de la qual pot l’home accedir a la veritat. Però l’Islam com a
religió tenia ja una altra paraula: la Paraula de Déu Revelada en el Corán.
Les solucions podien ser moltes. O bé conciliar filosofia i religió, o bé rebutjar la
Religió des de la filosofia, o bé ocultar la filosofia sota el mantell de la Religió. Però el
veritable nus de la qüestió només apareix clar si en lloc de confrontar Religió i filosofia es
veuen com dos camins distints però convergents per anar a la Veritat. I aquesta tasca fou el
motiu principal de la dedicació a la falsafa per part dels àrabs.
Es cert que hi havia ja un terreny prèviament preparat. La cultura s’havia
desenvolupat molt a Bagdad des de el segle VIII al X. Es feia notar també l’influencia
cultural índia i persa anterior a l’Islam, així com la presència dels cristians nestorians i
monofisitas que havien emigrat a Orient en tancar-se l’Acadèmia de Atenes el 529 etc...
Però el cert es que a l’entorn del problema de la concordança de la raó amb la Revelació
neixen de seguida tres posicions molt clares i confrontades: els sectors mes tradicionals al
Islam, els teòlegs mutazilies i els falsafa.

La clau de volta que Alkindi –el filòsof dels àrabs- aporta fou precisament l’intent
de concordar la Revelació coránica amb la filosofia. Fins i tot en alguns moments pensa que
la Revelació es comprensible amb criteris racionals, amb la qual cosa redueix la religió
islàmica als límits de la raó lògica. Alkindi reconeix que la filosofia es una recerca de la
veritat. La veritat pot trobar-se per la raó. La filosofia es l’esforç per trobar la veritat i
aquest camí te diferents graus, el mes enlairat es el coneixement de la Veritat primera, es a
dir, el coneixement de la unicitat de Déu. Aquest es el mateix objectiu que cercaren els
profetes que han anat per un camí diferent al de la filosofia, sense necessitar tant temps ni
esforç. La Voluntat divina ha inspirat als profetes i els ha revelat la Veritat, però els temes
de la filosofia hi son en el Corán: Déu, el veritable U; la creació, l’eternitat del mon. Hi ha
coincidència en el fi entre filosofia i Religió, ja que ambdues donen a conèixer la Veritat;
no hi ha diferencia de continguts però sí de mètodes: un es racional i l’altre revelat. 3 AlKindi significa l’encarnació d’aquesta preocupació al estil d’un home del renaixement que
sent una profunda confiança en la raó.

“Entre las artes humanas, la más excelsa y la más noble en rango y posición es la
Filosofía, cuya definición es: “conocimiento de las cosas en su realidad, en la medida de lo
posible al hombre”. Y ella es así, porque el propósito del filósofo, cuando conoce, es
alcanzar la verdad y, cuando actúa, obrar conforme a la verdad (...) La parte de la
filosofía que es más excelsa y noble en rango es la Filosofía Primera, es decir, el
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conocimiento de la Verdad Primera, que es causa de toda verdad. Por eso, el filósofo más
noble y perfecto debe ser el hombre versado en este nobilísimo conocimiento, porque
conocer la causa es más noble que conocer el efecto, pues conocemos perfectamente cada
uno de los objetos cognoscibles, cuando conocemos suficientemente su causa (...) No
tenemos que avergonzarnos, pues, de encontrar hermosa la verdad y de adquirirla de
dondequiera que venga, aunque sea de pueblos y razas distintos y distantes de nosotros.
Nada hay antes que la verdad para quien busca la verdad. No hay que menospreciar la
verdad, ni hay que humillar a quien habla de ella ni a quien es portador de ella. Nadie se
ha envilecido por la verdad; al contrario, por la verdad todo se ennoblece” 4

Alfarabi senyala la superioritat de la filosofia sobre la Religió, ja que aquella ve de
la raó i aquesta de la imaginació. La veritat es coneguda intel·lectualment per l’home en la
filosofia; en la Religió, el profeta ha de traduirla en símbols que entengui tothom. Ambdues
tenen el mateix origen: la il·luminació que ve de Déu no d’una forma directa sinó de
l’Enteniment Actiu, que es la darrera de les realitats emanades del Ser Suprem. Segons la
facultat que resulti ser il·luminada tenim la filosofia o la Religió. Si de l’Enteniment Agent
venen les formes que actualitzen l’enteniment humà l’home arriba a ser filòsof; però si
aquesta il·luminació arriba a la imaginació, el profeta reprodueix la Revelació en imatges i
les comunica.
Al-Farabi se n’adona que la filosofia grega era una nova via d’accés a la veritat,
diferent de la que quedava indicada en la Revelació. Era un camí que donava les condicions
universals per establir un nou model d’Estat, vàlid per a tots els homes, també pels
musulmans. L’interès per la lògica i per el pensament polític foren les seves aportacions.
Al-Farabi proposa la total integració de la filosofia grega en el món islàmic amb la
pretensió de proposar una reforma de l’Estat real de la seva època. En aquest sentit
suggereix que la societat es regeixi per lleis racionals i no per les vigents en l’Estat islàmic:
les fundades en la tradició d’una Revelació. En Kitab al-Milla (Llibre de la Religió) exposa
els principis que ha de conèixer el legislador d’una ciutat virtuosa; una mena de teoria
filosòfica de la religió virtuosa en general. Com diu Rosenthal, vol un procés d’adaptació
entre la Religió Revelada i la sobirana raó humana, entre la comunitat religiosa basada en
una doctrina inspirada per Déu i codificada en la Sjaria i la que ha de fonamentar-se en la
raó.
“Todas las leyes religiosas virtuosas caen bajo los universales de la filosofían
pràctica. Y las demostraciones de las opiniones teóricas que hay en la religión pertenecen
a la filosofía teórica, pero en la religión son aceptadas sin demostraciones (...) Y como la
ciencia de algo consiste en el conocimiento demostrativo, esta parte de la filosofía es la
que proporciona entonces la demostración de las acciones determinadas que hay en la
religión virtuosa. Y siendo la parte teórica de la filosofía la que proporciona las
demostraciones de la parte teórica de la religión, entonces la filosofía es la que da las
demostraciones de lo que comprende la religión virtuosa” 5
No solament dona Al-Farabi un principi de clar racionalisme sinó que deixa
entreveure –en lo social- la existència d’un principi evolutiu del Dret i posa de manifest el
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caràcter progressista de les lleis davant d’una concepció d’una llei immutable per provenir
de Déu.
Avicena no planteja el problema en termes propis però afirma que la existència del
profeta es compatible amb la raó i proposa una explicació racional de la profecia com
quelcom natural a l’home. De fet, no sembla que rebutgés els plantejaments d’aquests dos
seus predecessors i justament Algatzell l’ataca durament per donar doctrines que, segons
ell, eren incompatibles amb la Religió.

“Este es el saber buscando en esta ciencia (metafísica), que es Filosofía Primera,
porque es ciencia de la primera de las cosas en el ser. Es la causa primera y la primera de
las cosas en la universalidad, pues es el ser y el uno. La metafisica es tambien sabiduría,
que es la ciencia más excelente por el más excelente objeto de conocimiento. Ciertamente
es la ciencia más excelente por serlo del objeto cognoscible más excelso, que es el Dios
Altísimo, y por las causas que existen tras El. La metafísica es también el conocimiento de
las causas últimas del todo y del conocimiento de Dios. Y por ello se le define Ciencia
divina en tanto que es la ciencia de las cosas separadas de la materia tanto en su
definición como en cuanto al ser” 6

En el filòsof autodidacte, l’obra de Ibn Tufayl desenvolupa el tema del solitari que
arriba a la cimera de la saviesa. En aquesta obra es planteja amb claredat com tot allò que el
solitari obté per l’activitat de la seva raó no contradiu l’ensenyament religiós. El solitari pot
construir-se un sistema filosòfic, una interpretació de l’univers que des de allò més
immediat pot arribar al principi darrer i al fonament de tota realitat.

4.L’actitud religiosa d’Averrois, el tawuil, l’harmonia de fe i raó.

Averrois manté que la filosofia es l’estudi reflexiu de l’univers, tasca a la qual es
convidat el mateix creient per la mateixa Revelació, perquè la consideració racional del
univers no pot conduir a conclusió contraria a allò que manifesta la Revelació. Només hi ha
una veritat i per tant no es possible que la veritat de la filosofia, la veritat racional, pugui
contradir la veritat de la Religió.
Com diu ell mateix: “Decimos, pues, que, de una parte, la filosofía no es más que el
examen de los seres existentes y su consideración reflexiva como indicios que guían al
conocimiento de su Hacedor, es decir, en cuanto que son cosas hechas. Y esto es así,
porque únicamente por el conocimiento del arte con que han sido hechos, demuestran los
seres existentes la existencia del Hacedor, y cuanto más perfecto sea el conocimiento de
ese su arte, tanto más perfecto será el conocimiento que den del artífice (...) Si, pues,
consta según esto que la Revelación nos impone el estudio y la consideración de los seres
por medio de la razón, y si esta consideración no es otra cosa que el acto de deducir de lo
conocido lo desconocido, haciéndolo como salir de aquél –y esto es el raciocinio, o cosa
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que se hace con el raciocinio-, resulta que tenemos la obligación de aplicar nuestra
especulación a los seres existentes por medio del raciocinio intelectual (...) De
consiguiente, es indudable que debemos servirnos, como de ayuda para nuestros estudios
filosóficos, de las investigaciones realizadas por todos los que nos han precedido en la
labor; y esto, lo mismo si fueron correligionarios nuestros, como si profesaron religión
distinta; pues importa poco que el instrumento de que nos servimos para salir del error sea
partidario o no de la religión que profesamos, si reúne las condiciones todas que se
requieren para que en realidad nos preserve del error. Y me refiero, al hablar de los no
correligionarios nuestros, a los filósofos antiguos que sobre tales materias especularon,
antes de la predicación del Islam” 7

L’acusació de ateisme a Averrois no te cap fonament. Raimon Martí i Calo
Calonymos que coneixen be la seva obra, mai l’acusen d’ateu o de racionalista. No podem
acusar-lo de racionalista estricte, ja que Averrois accepta el fet de la Revelació a Mahoma. 8
Tampoc d’aquell altre racionalisme que nega allò sobrenatural, ja que en la Revelació
mahometana no hi ha res de estrictament sobrenatural. No es proposa cap misteri absolut.
L’harmonia entre mahometisme i la raó es d’identitat. Una Revelació d’ordre natural pot
ser veritable (com la dels patriarques) sense que tingui res d’explícitament sobrenatural. Per
altra banda, Averrois no nega el preternatural, es a dir, accepta el miracle, tant l’intern com
l’extern, encara que hem de recordar que Mahoma només apel·la al miracle intern.
Averrois va ser un teòleg que, a partir del dogma revelat, es a dir de la Revelació de
Mahoma, exercita la seva raó en les tesis revelades. 9

Hi ha dues qüestions que han ajudat a desprestigiar l’obra d’Averrois: la del
Enteniment Únic i la del ta’wil. Referent a la primera es força il·lustratiu aquest text
d’Amor Ruibal: “Es equivocación común en la Escolástica, creer que la doctrina, sin duda
errónea, del Intelecto Uno, conducía necesariamente, a la negación del ser personal
humano... La tesis del Intelecto Uno en la filosofía y teología árabe no panteista es en
orden a sus efectos una tesis análoga a la de la intuición ontologista, dende se intenta no
suprimir la personalidad para fundirla en la entidad iluminadora, sino, por el contrario,
individualizar la virtud de iluminación según la entidad personal en el que la recibe. El
mismo Avicena hace constar que la iluminación tiene lugar por proyección de luz en
nosotros, no por compenetración nuestra en la unidad del Intelecto Uno. (...) A su vez
Santo Tomás cuando juzgaba doctrina análoga a la mencionada, no veía tampoco como
consecuencia necesaria e immediata de ella las aludidas negaciones teológicas, que el
averroismo cristiano vino luego a deducir. (...) El averroismo de Averroes es en el orden
filosófico-teológico una teoría coherente de correspondencia entre la fe y la razón, según
el proceso ascendente del intuicionismo neoplatónico, donde el conocer se eleva en la
visión de la idea religiosa hasta su mayor alcance, a la manera que hemos visto acontece
en la tesis cristtiana platonizante medieval, cuando se aplica al conocimiento de las
verdades teológicas” 10
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S’argumenta que Averrois entén al·legòricament, simbòlicament molts textos del
Coran. Però una cosa es la deficiència d’Averrois i una altra el fet de que l’Islam sigui una
religió preternatural, en el sentit de que les veritats naturals no perden la seva
demostrabilitat natural pel fet de ser revelades i cregudes. Una doctrina com aquesta la va
ensenyar ja el Vaticà I per els cristians. Fer d’Averrois un simbolista proper al agnosticisme
es oblidar que ell entén en sentit literal i propi gran part del Corán i fins i tot més textos que
els mutakallimun i el sufies. Averrois escriu un tractat, el Kasf, en el que exposa els dogmes
alcorànics que no admeten ta’wil. El que sí admet es que hi ha passatges obscurs que els cal
interpretació.

Es evident que d’aquesta confiança en la raó i en aquest desig de descoberta de la
veritat sense confrontacions dialèctiques amb la Revelació va néixer l’interès comú en
aprofundir les conseqüències de la Creació. Cal citar a tall d’exemple, la distinció que
Avicena fa entre l’ésser necessari per Si mateix i l’ésser possible per si mateix i necessari
per un altre, que son a la base de la distintio tomista. O bé l’aprofundiment dels arguments
filosòfics sobre sobre l’espiritualitat de l’anima que desenvolupà Algatzell i que podrien
posar-se amb paral·lel amb els de Tomàs d’Aquino. O bé, els moviments de modernització
de l’Islam per part d’autors del segle XX en base precisament a un nou acostament a la
filosofia, o d’altres enriquiments mutus que només hem esmentat.
5.Una reflexió final en veu alta. 11

“Soc pensador cristià, filòsof cristià. En tant que cristià soc salvat en Criat. De Ell
espero la Salvació. Pensador ho soc en tant que home d’arrels greco-latines. No espero de
la raó la salvació, llavors seguiria essent gentil. Soc convers de la gentilitat però no soc
jueu. Soc judeo-cristià. De Jerusalem va venir la Salvació. De Grècia, no.
El jueu pot fer una lectura intrahistorica de la Salvació. Per ser teòleg, no li cal la
filosofia. El cristià també pot fer teologia. Les teologies son reflexions del Particular, son
racionalitzacions internes a la crida d’Abraham o un Naixement a Belem. Son Testaments
(Antic o Nou Testament) particulars i Salvadors.
El grec espera la salvació del logos universal. No tenia res més. El jueu espera la
salvació de la circumcisió (de l’antiga Aliança). La universalitat grega es teòrica. La del
judeo cristià, en tant que jueu es el testimoniatge d’uns fets particulars i salvadors. En tant
que cristià, es seguidor d’un Universal concret que es Crist. La seva universalitat no es
lògica sinó testimonial.
L’Islam espera una salvació pel profeta, però el que espera pot ser assolit per la raó.
El cristià espera la salvació del Crist, però això no ho pot assolir per la raó, al menys no del
tot. L’Islam pot ser racionalista de ple dret, el cristià no, a al menys no del tot. El cristià pot
ser racionalista en allò que no te de jueu, es a dir, en allò en que encara es gentil. L’Islam
no es jueu ni tampoc cristià, però pot acceptar la raó com a vehicle de veritat. El cristià
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prové de la gentilitat a la qual no renuncia del tot. La seva Aliança te pretensions
d’universalitat. La seva universalitat no es lògica, sinó particular, però en tant que
universalitat es acomplidora del que Grècia havia desitjat.
El discurs de Salvació es clou en el Particular. En això te raó el jueu, i el teòleg
cristià. Però el cristià pot raonar com el grec i a la vegada no esperar la salvació del seu
raonar. Això marca la diferencia amb el teòleg. No ho fa per obtenir la salvació. Dons
perquè ho fa?. Tampoc el falsafa de l’Islam espera la salvació del seu raonar. Dons perquè
ho fa? En el cristià la Salvació excedeix el raonar; en l’Islam s’identifica. Però en ambdós
ocupa l’espai del desig grec acomplert. Raonen pel desig de saber. El grec potser mai va
existir. Existeix en el desig del cristià i del àrab de saber allò que esperen. Allò que es creu
no es sap. Saber es el que volem. Això es ser grec i això no salva però això es pensar.
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S’inclou aquesta reflexió en veu alta que –al final de la conferencia- va significar l’inici del diàleg. El seu
estil incitador no vol matisar afirmacions sinó tant sols provocar a la reflexió compartida.
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