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El sentit metafòric de la paraula llum,
s'entén en el bé i en la causa que el produeix;
vull dir amb això que Déu, enaltit sigui!,
és un bé en si i a més és la causa de tot bé1.
Avicenna

Són útils o bones les accions
que serveixen a un propòsit
i ho aconsegueixen2.
Maimònides

Déu estima tot l'existent3.
Tomàs d'Aquino
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Interpretació d'una aleia de la sura An-Nur (la llum) de l'Alcorà.
Capítol XXV (Que les obres de Déu no manquen de finalitat), de la Guia de perplexos (escrita originalment en àrab
cap a l'any 1190).
Suma de Teologia (S.T.), qüestió 20, article 2.
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1- Introducció i motivació.
El present treball de recerca, del Màster Universitari en Identitat Europea Medieval, busca analitzar
valors coincidents en les religions monoteistes presents a l'Europa de l'Edat Mitjana. Sempre m'ha
atret el coneixement de la religió i en el seu moment vaig fer la llicenciatura de ciències religioses.
En la tesina de llicenciatura, que vaig realitzar, estudiava les coincidències ètiques en el judaisme,
cristianisme i islamisme. Aquest treball de fi de màster recull part del treball fet en l'anterior tesina i
els dos estudis comparteixen l'interès en els aspectes coincidents d'aquestes religions. Encara que
aquest s'enfoca en l'època medieval, recorrent a tres destacats filòsofs referents medievals en les
seves respectives religions. De fet els elements comuns que vaig estudiar en fer la tesina, van obrirme la curiositat pels pensadors medievals i m'han ajudat a decidir-me a estudiar aquest Màster
Universitari en Identitat Europea Medieval. Abans en la tesina i ara en el treball de fi de màster he
pogut tornar a evidenciar que els valors que transmeten les religions monoteistes del nostre entorn
tenen aspectes comuns. Uns aspectes coincidents que vull analitzar, la seva coincidència, ja en època
medieval. Com eina d'estudi faré servir el que ens han deixat tres destacats personatges medievals.
Ibn Sina o Avicenna (pel seu nom llatinitzat) que ens permetrà ser el referent medieval dels valors en
l'islam, Moisès Maimònides serà el referent del judaisme i Tomàs d'Aquino ens relacionarà amb el
cristianisme. Aquests destacats protagonistes del pensament medieval visqueren entre els segles X i
XIII. Veurem que la font filosòfica principal de Maimònides és Aristòtil, a qui va conèixer a través
d'Avicenna i Averrois. Més endavant Tomàs d'Aquino serà influenciat en part per Maimònides i
Avicenna.
En aquest treball recorro a estudis del teòleg Hans Küng. Un teòleg que ha estudiat àmpliament les
tres religions que apareixen en el treball. Küng ha publicat moltes obres i en elles busca la mútua
comprensió i consolidar una ètica mundial amb l'objectiu de promoure el diàleg entre religions i
cultures. A principi dels 90 inicià el projecte "Weltethos" (ètica global), un projecte per donar suport
i difusió de la idea d'ètica global. Podem llegir, en la pàgina web de la seva fundació, que:
"No hi haurà pau entre les nacions sense pau entre les religions " és el tema central del seu

treball, es va realitzar per primera vegada el 1990 en el seu manifest "Projecte d'Ètica
Mundial". Un llibre amb què es va impulsar nombroses publicacions i la "Declaració cap a
una ètica global"... Küng el 1995 va fundar la Fundació Ètica Mundial amb l'objectiu de
promoure el diàleg entre religions i cultures a Tübingen... Es va reconèixer que les religions
difereixen en gran mesura respecte a la matèria de fe, però, proporcionen unes respostes
pràcticament similars a les preguntes de conducta ètica. A través d'estudis empírics curosos,
va treballar en l'esperit comú de diferents religions i tradicions filosòfiques i deriva en un
consens ètic de fons a partir de: l'"ètica global"... l'ètica mundial significa una "ètica
humana" compartida per totes les persones del món. Això no significa una ideologia
d'unitat...4
El 4 de setembre de 1993 va impulsar una ètica global i aconseguí que 200 representants de totes les
religions del món signaren una declaració. Aquests representants de totes les religions del món van
arribar a un acord sobre elements bàsics d'una ètica comú, com ara el principi de la humanitat, la
"Regla d'Or" i les "quatre direccions immòbils": la no-violència, la justícia, la veracitat i la igualtat
entre homes i dones.
M'hauria agradat trobar algun estudiós similar a Küng en l'àmbit del judaisme i de l'islam, però no ha
estat així. Destacar que a Küng el Vaticà li va rescindir l'autorització per a ensenyar teologia catòlica,
fet que el deu deixar més lliure per realitzar els seus estudis.
Actualment ens trobem en un món marcat per divisions polítiques i religioses, un món on moltes
4

Gebhardt, Günther. "Hans Küng und das Projekt Weltethos". Hans Küng fin. 18 de juny de 2014, Stiftung Weltethos.
11 de març de 2019 <https://www.weltethos.org/uploaded/documents/Hans_K%C3%Bcng_fin1.pdf>.
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autoritats morals han perdut credibilitat, algunes institucions es troben en una crisi profunda
d'identitat i molts criteris i normes globals són qüestionats. Uns qüestionaments que provenen d'una
religiositat i identitats arrelades en els pensaments cultivats a l'Edat Mitjana.
Cada època ha tingut el seu panorama social i segurament vist en present és més preocupant que si el
mirem a distància cronològica. Tenim la percepció que en l'època medieval existeix una societat que
gaudeix d'una orientació religiosa molt marcada. En la nostra societat actual, sembla no haver-hi un
consens social: caldria acceptar un mínim de valors, actituds bàsiques i criteris humans en aquesta
societat. Uns valors que trobem en pensadors medievals de diferents creences religioses. Aquests
valors mínims ('ètica comuna') haurien hagut d'implicar tant a la societat civil com al conjunt de les
religions, i mes en una societat medieval molt marcada per la seva religiositat.
Els tres teòlegs, que seran la base per analitzar similituds de valors, són persones religiosament
compromeses i tenen una força espiritual que busca estendre la seva fe de forma universal, ja en el
període medieval. Doncs bé, per tal de mostrar algunes aportacions de les tres religions monoteistes
(cristianisme, judaisme i islam), cercaré aquests elements comuns. D'una banda, ressaltar la realitat
d'uns principis comuns en les tres religions i que amb una religiositat ben entesa busquen contribuir
en la pau. Llastima que molts cops els valors foren interpretats per altres menesters oposats a la pau.
En la cerca de valors comuns em centro en els aspectes: de l'amor i de la compassió, de la justícia i
de la responsabilitat social, i de la pau. Ja que són els aspectes que considero més rellevants per fer
una aportació comuna.
Aquest treball està estructurat per aquesta introducció (capítol 1), cinc apartats (capítols 2, 3, 4, 5 i
6), una conclusió (capítol 7) i unes propostes de futures investigacions (capítol 8).
En els tres següents apartats (capítols 2, 3 i 4) el meu objectiu és oferir diferents aportacions ètiques
contingudes en l'essència de l'islam, judaisme i cristianisme, i que contribueixen als valors comuns.
Unes aportacions que busco reflectir-les en el que ens aportaren Avicenna, Maimònides i Tomàs
d'Aquino, igualment faig una breu contextualització històrica dels tres filòsofs.
En aprofundir en l'ètica que contenen les religions monoteistes, he volgut buscar la seva contribució
al bé comú de la humanitat. M'he centrat en els aspectes que considero més rellevants per fer una
aportació més explícita a uns valors globals: l'amor i la compassió, la justícia i la responsabilitat
social, i la pau. Segueixo amb un apartat (capítol 5) on plantejo els problemes del moment entre les
tres religions. També dedico un apartat (capítol 6) per plasmar els principis comuns de les tres
religions i que ens ofereixen els tres filòsofs.
Pel que fa a les conclusions (capítol 7) recullo la síntesi dels valors analitzats. Durant la realització
d'aquest treball, he pogut verificar una cosa que ja intuïa; i és que aquests filòsofs i les religions
monoteistes que representen, tenen un potencial ètic capaç de modificar el món en el qual estem i
convertir-lo en un món utòpic: més humà, més just i més solidari.
Escoltem gent que crida per la desaparició de les religions. Altres opinem que cal que les persones
religioses demostrin la gran aportació en valors que les seves religions han fet, i poden fer, al conjunt
de la humanitat. La seva aportació a uns valors globals, per tant, és indiscutible. Queda clar que
aquests valors religiosos foren vigents a l'Edat Mitjana. Cal tenir en compte que les diferents
"ètiques de màxims" les trobem presents en totes les societats han de contribuir a enriquir l'"ètica
civil", que només pot ser "de mínims". Així "una societat està necessitada de comunitats que siguin
agents de socialització moral, que propiciïn una moral personal i una moral comunitària viscudes a
la pràctica5".
Aquests valors els veurem efectivament realitzats en diferents moments del període medieval.
Moments puntuals en què les diferents religions sabran conviure en pau i respectar-se mútuament.
Uns valors comuns en les religions que podem considerar eina bàsica en la pau, ja que és impossible
la pau entre les nacions sense pau entre les religions. En l'actualitat Hans Küng ens diu: "No hi
haurà pau entre les nacions sense pau entre les religions. No hi haurà pau entre les religions sense
diàleg entre les religions". Maimònides en el volum onze de la Mišné Torà ens facilita uns preceptes
per extirpar i eliminar la barbàrie del món, se centra en l'afirmació: "No siguis venjatiu ni guardis
5

Díaz-Salazar, Rafael. España laica. Ciudadanía plural y convivencia nacional. Madrid: Editorial Espasa, 2008: 171
i 226.
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rancúnia contra ningú del teu poble. Estima els altres com a tu mateix (Lv 19,18)". Avicenna va
reflexionar sobre l'amor com a metge i com a filòsof. Considerant l'amor com a força universal de
què disposem tots els éssers. I Tomàs d'Aquino ens dirà que "així com en l'amor de Déu s'inclou
l'amor al pròxim, així també, en el servei de l'home a Déu, s'inclou que doni a cadascú el que deu6".
Aquest treball m'ha deixat constància que en els començaments d'aquestes religions, i de forma molt
destacada a l'Edat Mitjana, no s'intueixen fonamentalismes destacats en els seus pensadors. Aquesta
al·lusió als fonamentalismes la plantejo per tal d'aclarir que sorgeixen de desviacions, amb
connotacions negatives, en la manera d'entendre cadascuna de les religions monoteistes durant
l'època medieval i després.
Podem veure que aquests estudiosos medievals van comprendre i difondre els valors de l'amor i del
perdó per conduir als pobles. Aquests valors permeten el sempre desitjat objectiu de la fraternitat i
de la pau.
Finalment un apartat (capítol 8) en el que plantejo futures investigacions. Es deixa obert a continuar
la tasca feta aquí, una tasca actual que és enriquidora d'un treball realitzat anteriorment.
Les citacions que faig servir de la Bíblia són agafades del text bíblic de la Bíblia Catalana, la
traducció interconfessional (BCI7) que es trobà a internet. I pel que fa a les citacions de l'Alcorà faig
servir la traducció de Míkel de Epalza8. Els fragments que faig servir de la Suma de Teologia9 de
Sant Tomàs són de l'edició digital que han realitzat professors dominics (reimpressió de l'any 2001).
Aquesta obra reprodueix el text de l'edició lleonina i és la que hem resulta més fàcil d'usar en estarhi familiaritzat. Pel que fa als textos que reprodueixo de llibres i articles, gairebé tots de fonts en
castellà, la traducció al català és meva.
Per acabar aquesta introducció vull reproduir el que va escriure Frederick C. Copleston:
"Ningú s'atreviria a sostenir que en estudiar el desenvolupament de la societat política a Europa
podem ometre, amb profit, tota consideració a l'Edat Mitjana. Perquè és evident que es tracta d'un
període formatiu molt important dins d'aquest desenvolupament, que no pot ser comprès sense fer
referència al primer. I no crec que cap persona culta sigui capaç actualment de refusar una afirmació
anàloga sobre el paper de la filosofia medieval en el desenvolupament general del pensament
filosòfic europeu10."

6
7
8

9

10

Aquino A., Summa Theol., 1-2, q.58, a.1.
https://www.bci.cat/
L'Alcorà / traducció de l'àrab al català, introducció a la lectura i cinc estudis Alcorànics per Míkel de Epalza [...] amb
la col·laboració de Josep Forcadell i Joan M. Perujo. Barcelona: Labutxaca, 2016.
Orden de Predicadores Dominicos Curia Provincial Hispania. "Suma de Teología de Santo Tomás". Suma Teológica.
23 de noviembre de 2016. Dominicos. 15 de marzo de 2019
<https://www.dominicos.org/estudio/recurso/suma-teologica/>.
Copleston, F.C. El pensamiento de Santo Tomás (Traducció Elsa Cecilia Frost). Ciutat de Mèxic: Fondo de Cultura
Económica, 1969: 14.
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2- Les virtuts d'Avicenna universals en l’islam.
L'islam sorgeix en el s. VII dC a la península aràbiga, fruit de les predicacions del seu profeta i
fundador, Mahoma. Es tracta d'una religió que té les seves arrels en la tradició judeocristiana.
Mahoma volia recuperar la simplicitat del monoteisme judeocristià amb la creació una nova religió
on l'essencial és l'obediència a l'únic Déu existent.
Igual que per als jueus i els cristians, els musulmans pensen que tot ve d'un Déu personal al qual ells
anomenen Al·là. La raó de ser de l'home està a obeir el que li ha donat tot, a Déu. Islam significa
obediència. Aquesta obediència consisteix fonamentalment a adorar Déu amb tot el respecte, ajudar
als necessitats, ser pacient, perdonar les ofenses, estar disposat a donar la vida per la defensa de la
seva fe i actuar de bona fe.
"Quan parla Déu no és possible la contradicció; la seva paraula és un decret. L’islam és una religió
que se sustenta en la llei, i per això també aquesta llei és tan poc flexible11".
En el període medieval trobem el filòsof Avicenna, que és el filòsof més gran persa dins el món
musulmà.
"El seu mètode filosòfic ha deixat la més profunda i indeleble empremta tant en la filosofia islàmica
com en l'europea de l'edat mitjana. De fet en el món islàmic s'ha fet un ús pràctic i palpable de les
seves aportacions en el camp de la lògica i la teologia 12".

Ocupa un lloc excepcional dins del pensament islàmic i en el pensament medieval llatí. Avicenna
creu en la religió de l'únic Déu que és l'islam, estem davant d'un bon creient musulmà i fidel amb les
predicacions de Mahoma.
"Geni precoç, va memoritzar l'Alcorà quan tenia tot just deu anys. Avicenna serà un personatge
indispensable per comprendre les relacions entre fe i raó en el si del xiisme 13". Veurem que: "És
evident la preocupació d'Avicenna per l'home, la seva manera de ser i la seva peculiaritat
intel·lectual, tant les pautes aristotèliques i la tradició de la 'fàlsafa14' com la mateixa concepció
islàmica així ho exigien. En el conjunt 'hilemórfic15' humà el determinant és l'ànima, principi
presentador de l'ésser viu, perfecció del cos humà al qual s'actualitza 16".

2.1- Contextualització històrica d'Avicenna17.
La informació històrica de la seva vida podem trobar-la a la seva autobiografia i la seva
correspondència privada. Dimitri Gutas18 ha argumentat que l'autobiografia és un dispositiu literari
11
12

13

14

15

16

17

18

van Ess, Joseff. El Déu de les religions, el Déu dels filòsofs. Barcelona, 1992: Editorial Cruïlla: 50.
Resa Khezri, Seyed Ahmad. "Avicenna: metge o filòsof", Societat Espanyola d'Iranología (SEI), 2014. Publications
SEI. 2 març 2019 <http://www.iranologia.es/en/publicaciones.html>.
López Farjeat, Luis Xavier. "Avicena", Enciclopedia filosófica on line, 2009. Philosophica. 2 de marzo de 2019
<http://www.philosophica.info/voces/avicena/Avicena.html>.
En el pensament islàmic, el corrent i les escoles teològiques que es van centrar en les interpretacions de
l'aristotelisme i el neoplatonisme.
Teoria filosòfica segons la qual tota substància està constituïda per dos principis essencials, que són la matèria i la
forma.
Cruz Hernández, Miguel. "La doctrina del entendimiento en Avicena" . Revista Española de Filosofía Medieval, 9
(2002): 11-17.
Rizvi, Sajjad H. "Avicenna (Ibn Sina) (c. 980—1037)", Avicenna (Ibn Sina), 9 de gener de 2006. The Internet
Encyclopedia of Philosophy (IEP). 26 d'abril de 2019 <https://www.iep.utm.edu/avicenna/> i O'Connor, J. J. i
Robertson, E. F. "Abu Ali al-Husain ibn Abdallah ibn Sina (Avicenna)", Avicenna (980-1037), 2005. School of
Mathematics and Statistics, University of St Andrews, Scotland. 26 d'abril de 2019 <http://www-history.mcs.stand.ac.uk/Biographies/Avicenna.html>.
Dimitri Gutas (nascut a Constantinoble en 1945) és un arabista i hel·lènic nord-americà i professor d'estudis àrabs i
islàmics al departament de llengües i civilitzacions del Pròxim Orient a la Universitat de Yale.
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per representar Avicenna com a filòsof que va adquirir coneixements de totes les ciències
filosòfiques a través de l'estudi i la intuïció, una pedra angular de la seva teoria epistemològica.
L’autobiografia vol demostrar que els éssers humans poden aconseguir el màxim coneixement a
través de la intuïció.
Avicenna va néixer als voltants de 980 a Afshana, un poble prop de Bukhara a l'actual Uzbekistan.
El seu pare fou funcionari a Bukharà, aleshores capital dels samànides i Avicenna el va acompanyar
a la ciutat. Allí va estudiar la jurisprudència hanafi (fiqh19) i la medicina amb diversos professors.
Aquesta formació i l’excel·lent biblioteca dels metges del tribunal de Samànida van ajudar Avicenna
a la seva autoeducació filosòfica. Va afirmar haver dominat totes les ciències a 18 anys i va entrar al
servei de la cort samànida de Nuh II ibn Mansur20 com a metge. Després de la mort del seu pare,
sembla que també se li va concedir un càrrec administratiu.
Pròxim al canvi de mil·lenni, es va traslladar a Gurganj a Khwarizm, a causa de la caiguda de la
dinastia samànida després que els Qarakhanids prenguessin Bukhara el 999. Durant cinc anys els
samànides intentaren recuperar el poder, encara que no pogueren aconseguir-ho. A Avicenna el
marcaren de forma traumàtica la mort del seu pare i la derrota dels samànides. Perdre el suport dels
seus mecenes i del seu pare, devia ser un cop molt dur. Aleshores per diferents ciutats de Khorasan
va exercir de metge i d'administrador durant el dia i a les nits formava estudiants filosòficament i
científicament. A més a més va exercir de jurista a Gurganj i a Khwarazm. Tot i la seva vida caòtica
vida, va continuar produint textos de gran qualitat. Més endavant va anar a Hamadan i va exercir
com a metge de la cort. L'emir buwàyhida, Xams-ad-Dawla, el nomena dos cops visir. Xams-adDawla va morir el 1022 i el succeí el seu fill Samà-ad-Dawla, que en menys de dos anys va perdre
Hamadan. Hamadan va passar a mans d'Ala al-Dawla Abu Djafar Muhammad d'Isfahan (fundador
de la dinastia Kakúyida). Com veiem els temps eren convulsos i durant un temps hagué d'amargar-se
dels seus opositors polítics. Fins i tot va patir presó, de la qual es va escapar disfressat de sufí i va
unir-se a Ala al-Dawla. En incorporar-se a la cort d'aquest príncep, visqué els seus darrers anys en
relativa pau.
A Isfahan fou considerat un filòsof i metge prestigiós. Molts cops viatja amb el príncep en les
campanyes de guerra. En una d'aquestes campanyes va morir per còlics, a Hamadan l'any 1037. Els
seus posteriors detractors els consideraven un pensador arrogant, uns detractors que li criticaren que
li agradava el vi i les noies esclaves.

2.2- Naixement de l’islam.
La religió de l'islam neix al desert, entre altres motius, com contestació a una vida urbana que posa
en dubte el codi de valors. La figura en la qual es recolza la tradició islàmica és la d'Abraham.
Segons l'Alcorà, "Abraham renega del seu pare i s'expatria de la seva tribu perquè ha rebut la
revelació de l'existència d'un Déu únic i el seu pare i els membres de la seva tribu són politeistes que
no accepten la revelació21".
Mahoma recuperarà aquesta figura fundacional del monoteisme estricte i renegarà de la seva tribu,
que és politeista, per formar la nova tribu dels fidels creients. A partir dels testimonis de les seves
accions, aquest es converteix en un model pràctic d'actuació tant a escala individual com col·lectiva.
Mahoma neix a la Meca cap al 570 dC, quedant orfe de pare i mare al cap de sis anys. Mahoma era
un monoteista, contra l'habitual politeisme de La Meca i el mercantilisme ambiental, que en els seus
llargs viatges amb caravana per Síria havia pernoctat al costat dels monestirs monofisites, i que li
agradava de retirar-se freqüentment a les cavernes de la muntanya Hirà, propera a la Meca, lliurantse a l'oració. És allà on -segons la tradició- se li apareix l’arcàngel Gabriel i li mostra un llibre,
ordenant-li de llegir-lo. Richard Bell afegirà que "l'època era d'un nivell cultural molt baix, incloses
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Defineix, dins de l'islam, la jurisprudència religiosa.
Emir samànida de Transoxiana (976-997) i de Khurasan (976-992).
Abumalham, Montserrat . "Ética religiosa y ética civil en el islam", en Juan José Tamayo-Acosta, Aportación de las
religiones a una ética universal. Madrid, Editorial Dykinson, 2003: 186.
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les parts del món mes il·lustrades, i Aràbia certament no era una d'aquestes22".
Aquest sistema de relacions es manté més o menys intacte durant el govern dels Quatre Califes
Ortodoxos, encara que, a poc a poc, s'anirà establint l'anomenada "llei divina" com a llei civil, és a
dir, es proclama que l'única llei possible pel govern dels homes és la que emana de la voluntat de
Déu. L’aplicació pràctica de la xaria es realitza a través de fàtues. Aquestes decisions basades en la
doctrina s'adopten per erudits religiosos (muftís) a partir de la interpretació de l'Alcorà i la sunna
seguint els regles tradicionals (ussul al-fiqh). Fent ús de la interpretació podem adoptar diversos
punts de vista, pel que no es pot parlar d'"una xaria", ja que no existeix una sola llei islàmica
codificada. Aquesta diversitat jurídica és una característica majoritàriament acceptada a l'islam,
legitimada molt d'hora per hadits on Mahoma hauria dit, per exemple, "sigui quin sigui el company
meu que seguireu, estareu en el bon camí 23. De fet, les sures en l'època de Mahoma "no serien
idèntiques a les actuals, però podrien contenir la part principal de cada una de les que ara
coneixem24". I "el que continua obscur és la quantitat de material que hi havia a les sures de Mahoma
i el que tingueren d'afegir-hi25."
Avicenna ens diu que a l'home li cal un legislador que organitzi la comunitat i aquest legislador és el
profeta.
"És l'únic que pot modelar la societat humana segons les prescripcions divines que li són revelades.
Així aquesta societat s'ha de governar-se per manament diví, perquè Déu, per la seva pròpia
naturalesa, obre sempre el que és millor, en virtut del coneixement que té de si, que dóna lloc a la
providència divina. El profeta, doncs, no és més que la realització d'una llei general: l'home ha estat
creat de tal manera que té necessitat de les lleis divines per assolir l'última felicitat 26".

Veiem com Avicenna accepta les institucions musulmanes presents en la seva època i accepta la "llei
divina", que defensen les institucions musulmanes del seu temps, com a llei civil.

2.3- Unes virtuts "universals" a l’islam.
La religió islàmica té les seves arrels en la tradició judeocristiana. El profeta Mahoma, coneixedor
d'aquestes religions, i pertanyent a una tribu politeista, se sent cridat per l'"únic Déu" per instaurar
entre la seva gent l'estricte monoteisme que va sorgir de l'esperit abrahàmic, també en un context
tribal.
La seva predicació i actuació a la Meca, molt crítiques amb la vida urbana i que posa en dubte el seu
codi de valors, se centra en el poder i la bondat de Déu, així com en el seu imminent judici, instant
les persones a la conversió i a una vida basada en l'agraïment, la generositat i la solidaritat social.
A poc a poc es van anar adherint seguidors a la seva causa i va anar creant-se una comunitat
monoteista en què ell era la referència religiosa i moral, però també es va anar guanyant l'enemistat
d'alguns clans molt influents a la ciutat, el que li va suposar l'expulsió de la Meca. A partir de
llavors, Mahoma va viatjar a Medina i allà va posar les bases doctrinals pel desenvolupament d’una
nova religió, l'islam, encara que ja s'havien gestat tant la seva espiritualitat com el seu codi de valors
durant els seus primers anys de predicació. Posteriorment, va aconseguir crear una comunitat prou
nombrosa i organitzada per a conquerir la Meca i eixamplar-se pel territori àrab, encara que fos a
costa d'enganyar la moralitat dels orígens.
L'islam, com el judaisme i el cristianisme, és una religió amb un fort contingut ètic que es deriva
d'un concepte de Déu que reuneix les màximes virtuts. Com he fet en referència al judaisme i al
cristianisme, treballaré les virtuts que considero principals, que són les següents: l'amor i la
compassió, la justícia i la responsabilitat social, i la pau.
Aquestes virtuts les podem veure en l'obra d'Avicenna, tant en la seva faceta filosòfica com en la
22
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Bell, Richard. Introducción al Corán. Madrid: Ediciones Encuentro, 2006: 36.
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mèdica. Avicenna té clar que l'home busca la felicitat i ens indicarà com arribar-hi. Fa una gran tasca
en ensenyar-nos a diferenciar les bones i les males accions, ens vol transmetre virtuts. Dels seus
textos podem afirmar que Avicenna no dubta de l'existència de Déu, un Déu únic, etern i creador de
tot. Una creació produïda a manera que:
"l'actualització successiva d'una sèrie d'éssers, cada un dels quals, sent possible de seu, es fa
necessari en virtut de la seva causa, la qual, al seu torn, ho és en virtut de la seva; i tots ho són, en
conjunt, en virtut de l'únic 'Necesse ese' (la facilitarà), que és Déu 27".

Avicenna ens afirma que la creació és un producte de Déu.
2.3.1- L'amor i la compassió.
Així mateix, des de la primera sura de l'Alcorà, Déu, amb el nom de Allah, procedent de `Ilah (Déu
o divinitat) més l'article definit al i, per això, denominat el Déu per excel·lència, apareix com l'Únic i
creador de l’Univers: "Lloat sigui Al·là, Senyor de l'univers, el Compassiu, el Misericordiós"
(Alcorà 1, 2-3).
A part de l'atribut de "Tota misericòrdia", a Déu se li apliquen altres noms, fins a noranta-nou, tots
ells d'origen Alcorànic, que reben el nom de bells noms (al-asma´ al-husnà), pels quals se l’ha
d’invocar: "Al·là té els noms més bells. Empleats, doncs, per invocar i aparta't dels qui els profanin,
que seran retribuïts d'acord amb les seves obres." (Alcorà 7,180; també es pot veure a Alcorà 17,110;
20,8 i 59,24).
"Us ha ajudat Déu, en molts llocs, a guanyar. El dia de Hunayn28, quan complaguts pel vostre gran
nombre, aquest no us va servir de res; quan la terra, malgrat la seva immensitat, us va resultar
estreta i vau tombar l'esquena per fugir. Déu, llavors, va enviar dels alts el seu Sakina29 sobre el seu
enviat i sobre els creients. Va fer descendir legions invisibles als vostres ulls i va castigar als quals
no creien. Aquesta era la retribució dels infidels." (Alcorà 9, 25-26).

D'altra banda, en l'Alcorà també es deixa constància de la unicitat de Déu i dels seus atributs de
poder i saviesa: "Déu testifica, i amb Ell els àngels i els homes dotats de ciència, que no hi ha més
Déu que Ell, que vetlla per l'equitat. No hi ha més Déu que Ell, el Poderós, el Savi" (Alcorà 3,18).
Aquest Déu únic és el sempre existent, habita en un lloc superior i és senyor i creador de tot el que
existeix (el cel, la terra, els animals, l'home ...):
 "Déu! No hi ha més Déu que Ell, el Vivent, el subsistent. El seu tron s'estén sobre els cels i la terra
... Ell és l'Altíssim, el Grandiós" (Alcorà 2,255).
 "Déu fa que se succeeixin el dia i la nit... Déu crea el que vol. Déu és omnipotent" (Alcorà 24, 4445).
 "Hem creat l'home de fang argilós" (Alcorà 15,26).
Es pot afirmar que, en l'islam, es presenta a Déu amb nombrosos atributs o perfeccions. Entre ells,
cobren gran importància l'ésser creador de tot el que existeix i el seu amor per totes les criatures.
Aquest amor a tot el que existeix també el veiem reflectit en l'obra d'Avicenna. A l'Epístola sobre
l'amor, cal veure-la com un escrit filosòfic més i no com un text místic 30, resumeix la seva posició
que tot ésser estima el Bé Absolut amb un amor innat i que el Bé Absolut es manifesta a tots aquells
que l'estimen31.
27
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Gilson, Étienne. La filosofía en la Edad Media. Madrid: Gredos, 1976: 331.
Amb aquest terme es fa referència a una batalla.
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popularitat.
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2.3.1.1- Al·là és un Déu de misericòrdia i creador de tot el que existeix.
L'acte de la creació és conseqüència de l'atribut diví de ser del creador. En l'Alcorà, Déu es descriu a
si mateix com el creador en diverses ocasions.
En el judaisme i el cristianisme, l'acte de la creació s'entén, entre altres coses, com un desbordament
de l'amor de Déu. En l'islam, encara que no es defineix a Déu com a "amor", és unànimement
acceptat per tots els musulmans l'amor de Déu pel món en general i pels éssers humans en particular.
De fet, un dels noms de Déu és al-Wadud, Aquell que estima32. Tenint això en compte, es pot
entendre l'acte de la creació, igual que en les altres dues religions, com una actitud d'amor o de
generositat per part de Déu. L'Alcorà segueix a la Bíblia (Gn 1) quant a la durada de la creació: "El
vostre senyor és Déu, que ha creat els cels i la terra en sis dies..." (Alcorà 7,54); "Vam crear els cels,
la terra i el que entre ells està en sis dies..." (Alcorà 50,38).
La creació del primer home en l'Alcorà és la del Gènesi: "Llavors el senyor-Déu va modelar l'home
amb pols de la terra..." (Gn 2,7 i Alcorà 15,26).
Quant a la creació de la dona, resulta una bona síntesi el següent:
"sembla com si Mahoma s'hagués sentit molest a l'hora d'introduir a la mare del gènere humà. La
tradició ha seguit a la Bíblia. ... Adam s'adorm; Al·là li lleva una costella, la de dalt a la dreta (o a
l'esquerra), la petita curta, i en despertar Adam troba al seu costat a la dona. És Eva, Hawa, un nom
que es troba en alguns poetes àrabs antics... 33".

Seguint la tradició bíblica, l'Alcorà afirma que, una vegada creats l’home i la dona, Déu els posa en
guàrdia contra els paranys d’Iblis34, encara que el desobeeixen i paguin les conseqüències del seu
pecat. Malgrat la desobediència de la parella, Déu els va perdonar i els va indicar el camí correcte,
encara que advertint-los que no seguir les seves orientacions tindria conseqüències en el dia de la
Resurrecció (Alcorà 20, 122-126).
En l'Alcorà es reflecteix el perdó de Déu després de la "caiguda" de la primera parella. És per això
que, podem afirmar que per l'islam, en la creació de la humanitat estan ja manifestats els atributs
divins del perdó i la misericòrdia.
En la religió islàmica es pensa que Déu és qui pren la iniciativa perquè el creient que ha pecat es
penedeixi i es torni a ell. D'aquesta forma, Déu no es limita únicament a acceptar el penediment i
perdonar, sinó que es preocupa per aquells creients que han actuat malament. Com diu Allamah
Tabatabai, l'autor d'Al-Mizan, una interpretació de l'Alcorà de 20 volums,
"tot penediment i tornada d'un serf desviat està acompanyat de dues tornades de Déu: el primer li
dóna a la persona la capacitat del penediment voluntari i, el segon, és el seu perdó després que la
persona s'ha penedit35".

Això se suggereix en l'Alcorà de la següent forma: "...i vàrem creure que no hi havia més refugi
contra Ell que Déu mateix. Després, es va tornar a ells perquè es penedissin, Déu és l'indulgent, el
misericordiós" (Alcorà 9,118).
Cadascun dels 114 capítols de l'Alcorà, exceptuant un, comença amb l'oració: "En el nom de Déu, el
clement, el misericordiós!". Déu perdona si l'home torna penedit a ell amb sinceritat. Pels
mahometans:
"És un fet verídic que Déu no es dóna a conèixer més enllà de la revelació; no es lliura a si mateix. I
si l'home es lliura a Déu -islam no significa una altra cosa que lliura-, ho fa a la voluntat de Déu, no
32
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a Déu com a persona36".

Avicenna no dubta sobre l'existència de Déu, considerant que Déu pot sumar en si mateix l'existència
i l'essència. Com a creador posseeix aquesta unió i en poder distingir-los ens trobem davant d'un
ésser possible.
"Segons la concepció aviceniana, la creació posseeix una essència fonamental d'índole epifànica; i
tenint en compte la subordinació de l'intel·lecte pràctic a l'especulatiu i el peculiar caràcter d'aquest,
l'ordre moral també mostra el caràcter epifànic de l'ordre universal necessari. Aquesta concepció no
ha de sorprendre, però tampoc ha de submergir-se en un concret sistema epistemològic 37.
Per Avicenna, l'amor, com a força, és una disposició que està en els éssers i per la que aquests
actuen; és la tendència cap al bé propi de cada cosa, cap al seu principi de perfecció i el que els
orienta cap al bé sobirà. Exposa com aquesta força o disposició està present en tot, des dels elements
més simples fins al que ell anomena "ànimes divines 38".

2.3.1.2- L'amor de Déu a les seves criatures i l'amor al pròxim.
En l'islam s'arriben a establir diversos nivells o graus d'amor de Déu cap a les seves criatures. Un és
el seu amor general i que inclou tots els éssers. Si no ha existit aquest amor, res hagués estat creat.
Aquest amor inclou fins i tot als que obren malament, ja que també manifesten o representen alguns
nivells de bondat en la seva essència i aquest és l’aspecte del seu ésser que és estimat per Déu. Un
nivell més elevat de l'amor diví és el seu amor pels veritables creients, aquells que creuen en ell i
realitzen bones accions.
A l'Alcorà trobem que Déu estima "els justos" (Alcorà 5,42; 8,60, 9,49), a "Aquells que anhelen
purificar" (Alcorà 9,108), "als pietosos" (Alcorà 3,76, 9, 4 i 7), a "els benefactors" (Alcorà 5,13 i 93;
3,134 i 148, 2,195), a "aquells que confien en Ell" (Alcorà 4,35), "als pacients" (Alcorà 3,146) i "a
aquells que es penedeixen i es purifiquen" (Alcorà 2,222). Finalment, el nivell més elevat de l'amor
diví per qualsevol criatura és el seu amor pels éssers humans perfectes com ara els profetes. El
profeta Mahoma ocupa un lloc molt especial al respecte. Un dels millors apel·latius amb què se li
designa és Habid-Ullah, que significa "l'estimat de Déu39".
En l’islam la moral es confon amb la pietat i no hi ha separació entre el que són deures religiosos i
deures morals. L'Alcorà barreja les prescripcions de la fe i les prescripcions pràctiques (Alcorà 27,
63-71; 2,172). En aquest sentit veiem que:
"assenyala com homes `estimats per Déu 'indistintament als que compleixen els seus deures directes
cap a Ell i als que més àmpliament fan el bé, són justos, purs, pacients, etc., `els que marxen cap
endavant amb les seves bones accions' (Alcorà 2,191, 3, 70,128 134 i 140; 5, 16 i 46; 6,142, 7,153,
9, 4,7 i 109; 16,25; 18,39; 30,44; 34,17; 35,29; 42,38; 57,23; 60,8, etc.40".

En paraules de Hans Küng, el Déu de l'Alcorà, el summament compassiu, no està certament mancat
d'amor. Però la paraula amor, en el seu significat d'eros, en l'Alcorà no es transfereix a Déu: l'amor
no esdevé predicat de Déu, Ell no és amor. A la Bíblia hi ha cert paral·lelisme, ja que la paraula eros
no apareix mai en el Nou Testament i, en l'Antic Testament grec, només dues vegades -i amb sentit
negatiu- en el llibre dels Proverbis (Pr 7,18 i 30,16, en la versió dels LXX). L'absència d'aquest
terme és deguda al fet que tenia connotacions d'erotisme i sexuals, que havia adquirit en
l'hel·lenisme i havia penetrat fins als mateixos cultes religiosos. No obstant això, els cristians, al
contrari que els musulmans, van encunyar ja des del principi el seu propi terme per designar l'amor,
36
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terme susceptible de ser aplicat a Déu sense cap dificultat. El substantiu àgap (amor) amb prou
feines apareix en la literatura grega profana, i el verb agapant (estimar) només marginalment41.
Aquesta és una diferència important que té l'islam amb el cristianisme, on es defineix a Déu com
"amor" (com a pare / mare, amorós / amorosa), mentre que a la religió islàmica l'amor és únicament
un atribut més de Déu. "Que Déu estima a aquells homes que segueixen els seus manaments, `que
obren el bé', `que es penedeixen', `seus fidels'", s’afirma en l'Alcorà una vegada i una altra (Sura
2,195; 2,222, 3,76, etc.). Però d’aquest ús verbal els teòlegs no han tret en general la conclusió que
Déu té amor i molt menys que Déu és amor. Per a ells és un fet cert que Déu no es dóna a conèixer
més enllà de la revelació, no es lliura a si mateix42.
En definitiva, la imatge de Déu en l'Alcorà és la imatge d'algú que és misericordiós, el més
compassiu i el més benevolent, aquell que estima les seves criatures més del que elles poden
estimar-lo a ell o estimar-se elles mateixes.
Segons l'islam, la mínima expectativa dels creients és que Déu ha d'ocupar el primer lloc del seu cor
i, per tant, cap altre amor pot estar per sobre de l'amor per ell Déu ha de ser el principal i més elevat
objecte d’amor. L'Alcorà diu:
"Digues: `Si preferiu els vostres pares, els vostres fills, els vostres homes, els vostres germans, les
vostres esposes, la vostra tribu, la hisenda que heu adquirit, un negoci pel resultat temeu i cases que
us plauen, a Déu i al seu Enviat i a la lluita per La seva causa, espereu que vingui Déu amb el seu
ordre... 'Déu no dirigeix al poble pervers" (Alcorà 9,24).

L'Alcorà ens remet a la ruptura d'una mítica unitat entre la humanitat que es remunta, segons la
tradició islàmica, des d'Adam fins Noè. Podem veure que una sola comunitat constitueix la
humanitat. Déu va suscitar profetes portadors de bones noves, que advertien, i va revelar per la seva
intersecció l'escriptura amb la veritat perquè decideixi entre els homes sobre allò en què discrepaven.
Només aquells a qui se'ls havia donat discrepar-hi, tot i les proves clares rebudes, i això per rebel·lia
mútua. Déu va voler dirigir als creients cap a la veritat, sobre la qual els altres discrepaven. Déu
dirigeix a qui "Ell vol a una via recta" (Alcorà 2,213; Alcorà 10,19).
Els cristians i els jueus gaudeixen de gran consideració en l'islam perquè les seves revelacions són
vistes com les antecessores a l'Alcorà. Ells tenen un lloc en donar a l’islam, però difícilment el
musulmà anomena el cristià o el jueu "germà", l'Alcorà els prevé d'aliar-se a ells:
"Creients! No agafeu com amics als cristians i als jueus! Són amics uns dels altres (els de cada
religió entre si). Qui de vosaltres travi amistat amb ells, es fa un. Déu no guia al poble impiu"
(Alcorà 5,51).

En l'islam, l'actitud de complir obres bones amb el pròxim és, a més d'un estil de vida i
d'espiritualitat, una tasca imprescindible dins l’itinerari de salvació de cada musulmà. L'Alcorà diu
sobre això: "Tot el bé que heu realitzat, el recuperareu amb Déu" (Alcorà 73,20).
A l'Alcorà apareix, de vegades, més que una ètica de l'amor al pròxim, una ètica basada en la
cortesia i el respecte en les relacions personals. Es tracta d'una visió de l'ètica de tipus mercantil.
Això és degut al fet que Mahoma operava en un ambient mercantil i de caravanes. En aquest
ambient, on les persones i les coses es trobaven cada dia amb riscos i perills, emergien valors com la
confiança i el crèdit personal cap al guia, el caravaner, el prestador de capitals, etc. Es feia necessari
establir unes relacions de confiança mútua. Tenint en compte aquest context, és lògic que s'insisteixi
molt en l'Alcorà en certes virtuts típicament mercantils: cortesia en els contractes, veracitat del
testimoni, custòdia lleial dels béns confiats, manteniment de la paraula donada, etc.
En definitiva, la moral alcorànica reflecteix aquestes relacions de tipus mercantil, però també va més
enllà, segons ella, l'home que va més lluny de les bones virtuts del mercader honest, aconsegueix
estimar el pròxim, es col·loca en un nivell més elevat i gaudirà d'una consideració especial de part de
41
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Déu. Avicenna parla d'un amor pel qual l'home és absorbit en un principi superior 43. La metafísica
d'Avicenna comença dient-nos que una persona qualsevol, desposseïda de tota sensibilitat corporal,
una simple consciència pensant, arribaria a la conclusió de la seva pròpia existència, i per tant a la
idea de l'ésser. Es tracta de la deducció del principi universal del sistema filosòfic: la idea de 'ser', és
innata i evident, equival a la idea de divinitat necessària i dóna principi al sistema deductiu de la
metafísica.
"Avicenna indica en la seva metafísica que totes les llengües -tots els països i totes les nacionsposseeixen els termes per anomenar les realitats fonamentals, el que ens està mostrant la intuïció
que la producció d'idees en l'enteniment humà és una conseqüència de les seves capacitats
lingüístiques, que hi ha universals lingüístics comuns per a tots els parlants i aquests universals ens
mostren els trets fonamentals de la realitat.
És a dir, el món està orientat cap a un objectiu o meta en la plenitud de l'ésser; però aquesta finalitat
que regeix tot el moviment còsmic és necessària, no hi ha una persona divina que l'esculli o
decideixi, ni molt menys tres. L'U diví no té afeccions, consisteix en la tranquil·la contemplació de
la seva essència lluminosa; les afeccions pertanyen als éssers contingents per si mateixos, que
estimen l'existència: totes les coses tendeixen a ser pel seu desig natural i el seu amor innat, i aquest
desig és la causa de la seva existència. El subjecte actiu del moviment creador són els éssers,
naturals i espirituals, en tant que estan motivats a existir per una passió de ser; si bé aquests no tenen
la potència creadora de si mateixos i reben l'existència de l'Ésser Necessari com un bé gratuït. I quan
aquest desig de ser es frustra, apareix el mal 44".

2.3.2- La justícia.
El terme takwa45 apareix més de dues-centes vegades en l'Alcorà i és utilitzat, d'una banda, per
referir-se a la fonamentació moral subjacent a l'acció humana, mentre que, d'altra banda, significa la
consciència ètica que dóna a conèixer l'ésser humà les seves responsabilitats envers Déu i la societat.
Aplicada al context social general, takwa es converteix en la marca universal i ètica d'una comunitat
veritablement moral46.
L'umma o comunitat musulmana es concep en l'islam com l’instrument mitjançant el qual es
tradueixen els ideals i manaments Alcorànics en l'àmbit social: "Hem fet així de vosaltres una
comunitat moderada, perquè sigueu testimonis dels homes i perquè l’Enviat sigui testimoni de
vosaltres" (Alcorà 2,143).
L'islam és concebut com una "submissió" o "obediència" completa a la voluntat de Déu, coneixent
aquesta a través de tot la comunica als profetes i presentant-se com un complex normatiu
directament explicitat en les Escriptures i ampliat per les interpretacions dels doctors de la Llei. En
aquest sentit, l'islam ofereix una concepció més bé "jurídica" de la relació home-Déu, una tendència
a la reglamentació minuciosa i totalitària de la vida del creient, prestant especial atenció als elements
exteriors i comunitaris.
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L'obediència a la llei de Déu, que és considerada en l'islam com l'essència del comportament
religiós, es tradueix profundament a la vida quotidiana del creient en totes les seves formes:
religiosa, social, política, econòmica ... La relació amb els altres, i amb les coses pròpies i alienes,
està vinculada a tots els seus aspectes per l'obediència als preceptes, a les prohibicions, a les
obligacions o a les recomanacions.
Es pot afirmar que els musulmans, encara que tenen el missatge de l'Alcorà i l'exemple de vida de
Mahoma com els referents de la conducta moral i ètica, estan lligats a un sistema legal que dictamina
els imperatius morals i que ha estat elaborat per part dels pensadors musulmans a les successives
èpoques a partir de Mahoma. Veiem en aquest sistema legal que:
"L'elaboració de les ciències jurídiques conduiria a una codificació de normes i reglaments que van
donar forma al concepte de llei en l'islam, generalment anomenada Shari 'a. Entre les formes
creades per codificar l'imperatiu moral figuren les diverses escoles legals de l'islam, cadascuna de
les quals va elaborar, mitjançant la disciplina legal del fiqh (jurisprudència), codis legals per
codificar la seva interpretació específica de com havien de respondre els musulmans als manaments
de Déu en la conducció de la seva vida quotidiana47",
"Existeix interpretacions dels manaments i prohibicions dels llibres legals musulmans s'expressen
en termes ètics, i tradicionalment s'han utilitzat cinc categories per avaluar tots els actes:
1.  Actes obligatoris, com el deure de l'oració ritual, pagar el zakat 48 i la pràctica del dejuni.
2.  Actes recomanats, que no es consideren obligatoris, com els actes de caritat, amabilitat, oració,
etc.
3.  Actes permesos, pel que fa als quals la llei adopta una posició neutral, és a dir, sense
expectativa de recompensa o càstig per aquests actes.
4.  Actes que es desaconsellen i consideren reprensibles, però no es prohibeixen de forma estricta,
els juristes musulmans discrepen pel que fa a les accions a incloure en aquesta categoria.
5.  Actes categòricament prohibits, com l'assassinat, l'adulteri, la blasfèmia, el robatori, la
intoxicació, etc49".

Aquestes categories van ser posteriorment incorporades pels juristes a un doble marc d'obligacions:
cap a Déu i cap a la societat.
Les quatre principals escoles musulmanes50 es consideren mútuament reflex de posicions normatives
sobre qüestions d'interpretació legal i ètica. Per aquests juristes musulmans, tant la llei com l'ètica
versen en última instància sobre obligacions morals, considerades el focus central del missatge
islàmic51.
Avicenna ens afirma que l'home requereix els seus semblants, ja que és un ésser social. Ha de
regular-se a partir d'associacions i convencions recíproques que regulin les seves relacions. Per regir
aquestes associacions i per instituir lleis, la societat d'homes necessita un legislador que organitzi
l'existència humana en comunitat. Aquest legislador és el profeta 52.

El model de societat, que defensa Avicenna, té de tenir un govern donat per manament diví.
Avicenna es diu que Déu disposa sempre el millor i l'home necessita les lleis divines per assolir la
felicitat.
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2.3.2.1- Sentit justícia a l’islam.
La llei musulmana exerceix gran importància en els diferents aspectes de la vida del creient. Gairebé
tot està regulat per ella i és de justícia seguir les seves prescripcions. Pel que fa al culte, el creient ha
de proclamar sobretot la unicitat de Déu, lloar, resar... Les observances ho purifiquen, així com
qualsevol acció bona: "Les bones obres dissipen les dolentes" (Alcorà 11,114). L'Alcorà insisteix en
l'oració freqüent: al matí, a la tarda i a la nit, i en certs efectes de la pregària. Tenen gran importància
el dejuni del mes de ramadà (Alcorà 2, 183-187), el pelegrinatge a la Meca (Alcorà 2, 158.196-203,
22, 26-37) i el zakat o delme ritual.
Existeixen algunes lleis que dictaminen les obligacions relatives a cada creient en particular i les que
obliguen a títol col·lectiu. Per exemple, tot creient ha de fer normalment, a partir de la pubertat, les
cinc oracions rituals del dia (fard'ayni). Al contrari, la guerra santa és una obligació col·lectiva (Fard
al-Kifaya), que incumbeix a la comunitat com a tal.
Les obligacions de base de la llei pròpiament musulmana són conegudes amb el nom dels cinc pilars
de l'islam. Obliguen a títol individual a tots els musulmans que, després de la pubertat, es trobin en
les condicions requerides per estar sotmesos a la llei. Aquests són els següents: el testimoni que no hi
ha divinitat fora de Déu i que Mahoma és l'enviat de Déu, el compliment de l'oració ritual, el
pagament de l'impost social (o almoina legal), el pelegrinatge a la Meca i el dejuni del ramadà53.
Avicenna va dedicar tota la seva vida i la seva activitat a un sol objectiu, fer que els homes siguin
millors i més feliços. Aquesta també era la seva finalitat de la filosofia. I considerant indispensable
que hi hagi "entre els homes normes establertes de justícia i de dret", va formular pensaments que
fan pressentir la idea del "contracte social" desenvolupada en el segle XVIII per Juan Jacobo
Rousseau (1712- 17781)54.
2.3.2.2- La dona a l’islam.
És una evidència (nombrosos estudis de prestigioses universitaris de tot el món ho demostren i el fet
que molts països islàmics no hagin acceptat la Declaració dels Drets de l'Home promulgada per les
Nacions Unides el 1948) que la dona, en l'islam, té un estatus desigual respecte a l'home segons la
mentalitat occidental. En aquest sentit, se sol responsabilitzar la llei islàmica (shari'a), elaborada a
partir de la tradició i d'una determinada visió de l'Alcorà, de les situacions d'injustícia a què es veuen
sotmeses les dones.
No podem deixar de veure la religió de l'islam com una religió masclista. Alguns exemples són els
següents55:
 En molts països musulmans estan obligades les dones a cobrir tot el cos davant homes no
pertanyents a la seva família immediata.
 La clitoridectomia (ablació) es practica a Aràbia i a l'Àfrica musulmana.
 El règim de poligàmia és lícit, encara que només s'ho puguin permetre els rics. L'Alcorà diu:
"Caseu-vos amb les dones que us agradin: dos, tres o quatre. Però si temeu no obrar amb justícia,
caseu-vos amb una sola, o amb les vostres esclaves "(Alcorà 4, 3). També parla del que és relatiu al
matrimoni i al repudi (Alcorà 2, 221-242). No obstant això, en alguns països islàmics s'ha abolit la
poligàmia i, en altres, es permet el divorci en cas que la primera dona objecti a una segona en règim
de poligàmia.
 Totes les versions de la shari'a prohibeixen a la dona musulmana contraure matrimoni amb un
home no-musulmà (encara que segueixi una fe basada en Escriptures reconegudes en l'Alcorà, com
ara el cristianisme i el judaisme), en canvi, un home musulmà pot casar-se amb qualsevol dona
verge que segueixi una fe basada en Escriptures reconegudes en l'Alcorà, com ara el cristianisme i el
judaisme.
 Encara que l'Alcorà imposa restriccions a les dones musulmanes, també els garanteix el dret a
posseir i heretar béns, a participar plenament en els assumptes polítics, i a sol·licitar la ruptura
matrimonial, és a dir, una identitat jurídica completa i separada. Sense això, pel que fa a l'herència,
53
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li correspon la meitat de l'estipulat per l'home (Alcorà 4, 127-135).
 Certament, la dona té drets i no pot ser utilitzada sense més com a objecte de compravenda, però
certa visió social l'ha presentat com possessió o tresor que els homes controlen, per això elles han
d'estar recloses, com una cosa que només els marits poden contemplar i gaudir.
 La dona de l'Alcorà acaba sent paradís per als homes. Elles són, en el fons, descans del guerrer
mascle, cel dels arriscats conqueridors de l'islam. Així semblen el més gran, però són a la vegada el
petit, un cos sense ànima, màscara sense pensament o voluntat. Allà on el cos femení és més
perfecte, la dona concreta acaba sent menys important.
A aquests exemples discriminatoris cap a la dona que es donen en l'islam, es poden afegir altres com
el maltractament a la dona, la lapidació en cas d'adulteri, les prohibicions d'entrada en les mesquites,
la manca de lideratge espiritual, la impossibilitat de dirigir ritus religiosos, el tema del vel, etc.

És palpable una desigualtat evident entre homes i dones. "En el si de la família li correspon a l'home
una funció de comandament, ja que és el cap de la mateixa 56". També, tradicionalment, la societat
musulmana ha estat una societat d'homes, on estava previst que el cap de família, és a dir, l'home,
havia de proporcionar els fons necessaris a la vida dels seus57.
La llei islàmica també és discriminatòria contra la dona en altres molts casos. Podem veure-ho aquí:
"el dret del marit de pegar a la seva dona, en cas de dissolució del matrimoni, l'atribució de la tutela
dels fills al pare (dret a decidir sobre l'educació, vigilància, conjunt de tasques nobles) i de la
custòdia a la mare (alimentar, vestir, tasques materials per als més petits), (...) prohibició de les
dones d'exercir una funció dirigent ... (...) Seria massa llarg donar una llista exhaustiva d’aquestes
injustícies58".

Avicenna no desentonaria en la línia que segueix l'islam en referència a la dona. Segons el que
podem llegir en el llibre d'"Els admirables secrets d'Albert el Gran Tractats sobre la generació de
l'home", se'ns diu que:
"Hi ha bastants que dubten si els animals imperfectes s'engendren de semen o de corrupció.
Avicenna, en el seu tractat del diluvi, creu que poden formar-se de les dues maneres ... De la
mateixa manera es demostra clarament amb un altre exemple. Preneu, diu, cabells d'una dona,
poseu-los sota terra ben assaonada, on hi hagi hagut un femer durant l'hivern, i al principi de la
primavera o l'estiu, quan el cabell s'hagi escalfat per la calor del sol, engendrarà serps, que
seguidament donaran naixement a altres de la mateixa espècie 59".

Ens pinta a la dona com un animal verinós que pot concebre éssers igualment nocius. Encara que
estudis recents de Dolors Bramon plantegen l'"heterogeneïtat del món de l'islam i la pluralitat de
societats i de persones que en formen part60", cal tenir sempre present les moltes diferències en la
pràctica de l'islam en els diferents llocs del món i diferents èpoques. Per concebre l'època medieval,
Bramon usa les paraules del professor pakistanès Fazlur Rahman (1919-1988) que diu:
"L'islam històric o medieval, lluny d'haver presentat o desenvolupat la visió alcorànica, l'ha
deformat o pervertit en alguns dels seus aspectes més fonamentals (...), ha pres l'Alcorà en detall, en
una lectura automatitzada, i ha perdut, en conseqüència, la perspectiva ètica de les antigues fonts de
l'islam61".

Veiem com el paper apartat assignat a la dona, no és el que dicta l'Alcorà i en canvi si és el que si vol
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veure. De fet en les trenta aleies que parlen de la creació, "del que es parlà a l'Alcorà és de la creació
dels éssers humans i no dels homes-mascles62". No s'estableix la seqüència de creació d'ambos sexes,
l'Alcorà parla de la humanitat.
2.3.2.3- L'experiència de la justícia a l’islam.
Podem descobrir en l'Alcorà que la conducta i aspiracions humanes tenen rellevància com actes de
fe en els més amplis contextos humà, social i cultural. Des d'aquesta perspectiva és com es pot
comprendre millor el plantejament que l'islam representa una forma de vida total.
Ressaltem l’èmfasi de l'Alcorà en l'ètica de corregir les injustícies en la vida econòmica i social. Per
exemple, se suggereix als individus que gastin la riquesa i els béns en la família i els parents, els
orfes, els pobres, les persones sense llar, els necessitats, etc. "Aquests actes defineixen la
responsabilitat del musulmà per formar-se una consciència social i compartir els recursos individuals
i comunitaris amb les persones menys afavorides63".
La bondat moral i la generositat material formen part del caràcter de Mahoma. Crida l'atenció la seva
recomanació d'abstenir-se de les burles, sobrenoms i insults tan grats pels àrabs, però que eren motiu
de tantes disputes, i la d'oblidar "les injúries" (Alcorà 49, 11 i 12). Es veurà que Mahoma intenta
atenuar els inconvenients del costum àrab del talió. Naturalment, cal una protecció a l'orfe i la vídua
dels guerrers morts per l'islam (Alcorà 4, 2-11). Per Mahoma, els béns d'aquest món no són béns per
si mateixos i de les riqueses creixents de la comunitat podran néixer mals i discòrdies. Però tampoc
és cap mal gaudir-ne, a condició d'usar-los bé. Mahoma protegeix severament la propietat contra el
robatori i conserva o modifica algunes regles que són l'administració dels seus béns per un pare de
família sense romanticisme. També es posa de part dels més desfavorits, dient que cal alliberar
l'esclau, alimentar l’orfe o el pobre (per a ells cal reservar una part dels béns "per amor de Déu"), i
acollir amb benevolència al desgraciat. De fet, Mahoma combat a la Meca l'egoisme dels coraixites,
unit a la seva irreligió. Aquesta és la seva conducta ètica, que un hadit 64 dirà que es vulgui pel germà
el que es vulgui per a si mateix (Umda 6,586)65.
Igual que el judaisme i el cristianisme tenen un decàleg com referència religiosa i moral, l'islam
també presenta una sèrie de preceptes que orienten els musulmans en la seva vida quotidiana.
Altres pràctiques islàmiques que tenen un fort rebuig per part de les societats modernes són els
càstigs corporals i la pena de mort. Sobre elles, convé tenir en compte que, en l'antiga Aràbia, existia
la figura de l'àrbitre (Hakam) per poder resoldre les disputes que no eren regulades per l'aplicació
automàtica del costum. Mahoma va ser essencialment el Hakam de la comunitat musulmana. I calia
que reforcés mitjançant sancions les noves regles de vida que ell imposava: aquestes sancions són
els anomenats hudud, precedents d'un dret penal de Medina. Convé ressaltar que:
"l'islam no va desenvolupar una doctrina moral del càstig. Existeix el càstig religiós, que és
assumpte d'Al·là, la pena, que és la compensació segons la concepció preislàmica, la defensa del
poder per la supressió de l'enemic o el terror de l'exemple, i la petita justícia administrativa 66".

Pel que fa al robatori:
"l'Alcorà ordena tallar la mà al lladre. Hi ha tota una legislació precisa sobre la mà que cal tallar i
sobre el que cal fer en cas de reincidència, sobre la quantitat robada que fa el lladre mereixedor del
càstig, etc. Aquesta llei s'aplica actualment en pocs països. (...) La veritat és que la por saludable que
inspira aquesta mesura impedeix actuar els lladres: Aràbia Saudita té fama de ser un país sense
lladres.
No obstant això, aquesta mesura no afecta en res a tota la categoria dels que roben per tràfic
d'influències, per corrupció, per desviacions hàbils, etc.
En la societat beduïna d'abans s'adaptaven a la situació. En l'actualitat, això queda fora dels
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problemes que planteja l'establiment d'una societat justa i honrada 67".

Però en el període medieval eren ben acollits els càstigs corporals, corresponen a penes "degradants"
que avui són condemnats per l'article 5 de la Declaració Universal dels Drets Humans.
Veiem que l'Alcorà predica la misericòrdia i l'amor al pròxim, però ha previst penes molt severes. La
resposta hem de trobar-la en el context en què es va compondre l'Alcorà. A finals del segle VI i al
començament del VII dC, Aràbia, on el profeta Mahoma va néixer, va viure i va rebre la revelació,
estava habitada per tribus, majoritàriament nòmades.
El dret musulmà es basa en tres desigualtats fonamentals: la superioritat de l'home sobre la dona, del
musulmà sobre el no-musulmà i de la persona lliure sobre l'esclau.
Sabem que Avicenna va rebre formació dels més destacats mestres de la seva època. Era un lector
voraç i dominava el dret musulmà. A 22 anys es va iniciar en la seva agitada vida política i que no va
resultar absent de perills. La seva implicació política la veiem exercint de visir de l'emir Mayd alDawla, a la seva mort va patir presó. Va aconseguir escapar-se i va ser acollit per l'emir Ala 'alDawla, d'Ispahan, que el va fer el seu ministre.
En la seva 'Epístola sobre la divisió de les ciències intel·lectuals' ens diu que:
"Les ciències pràctiques són en nombre de tres ... La tercera és la que ens fa conèixer les diverses
classes de polítiques, poders, societats civils virtuoses i perverses ... Aquesta part de la filosofia
pràctica dóna a conèixer l'existència de la profecia i la necessitat que de la Llei religiosa té el gènere
humà per a la seva existència, la seva permanència i la seva vida futura ... i permet distingir entre la
profecia divina i totes les falses profecies 68".

Avicenna ens diu que per a les convencions és necessària la llei i la justícia. I que per aquesta llei i
justícia es necessiten el legislador i l'executor de la justícia. El que reuneix la capacitat de legislar i
la d'executar és el profeta69.
2.3.2.4- Solidaritat amb els necessitats a l’islam.
La generositat i l'atenció a les vídues i orfes, així com als viatgers o els desposseïts, es considerava
una antiga virtut del codi d'honor dels àrabs preislàmics, com també ho era pels pobles semites de la
zona. Són nombrosos els testimonis literaris de l'antiguitat, inclosos els textos bíblics, on els que no
comparteixen els seus béns, defrauden o no acullen als necessitats apareixen com l'escòria de la
societat i l'objecte de la ira dels déus.
La tradició musulmana, des del començament, "condemna l'egoisme dels rics mercaders coraixites
de la Meca, i les primeres predicacions de Mahoma manifesten preocupació pel destí dels
desheretats70".
Nombrosos són els versicles del principi de la revelació medinesa que insisteixen en l'obligació de
l'almoina legal. Un d'ells resumeix els deures del creient:
"La pietat no és que torneu el vostre rostre cap a Orient o cap a l'Occident, sinó ... a donar de la
hisenda, per molt amor que li tingui, als parents, orfes, necessitats, viatgers, captaires i esclaus, a fer
el salt i donar el zakat ..." (Alcorà 2,177).

Els receptors del zakat són els pobres i necessitats, que suposa un consol per a ells i redueix els seus
sofriments. Naturalment, aquesta ajuda només suposa una mesura d'emergència, de la qual no han de
dependre exclusivament, ja que estan cridats a superar-se i poder ajudar també als altres.
El zakat, d'alguna manera, reivindica que els pobres tenen part en els béns dels rics. Aquest principi
és més fort que la simple crida a la generositat dels que posseeixen, encara que aquesta també és
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important: "Tant sé que és de dret al parent, al pobre i al viatger. És el millor per als qui desitgen
agradar a Déu. Aquests són els que prosperaran" (Alcorà 30,38). Si la generositat es mostra en
secret, té encara més valor: "Doneu almoina públicament, és una cosa excel·lent. Però, si la doneu
ocultament i als pobres, és millor per a vosaltres i s'esborrarà en part les vostres males obres. Déu
està ben informat del que feu." (Alcorà 2,271).
El zakat es converteix així en un deure obligatori del musulmà i no en un simple acte voluntari de
caritat. A més, aquesta obligació està fonamentada en l'Alcorà: "M'ha beneït on sigui que em trobi i
m'ha ordenat el salat i el zakat mentre visqui" (Alcorà 19,31). Mitjançant aquest impost, ja s'està
contribuint al sosteniment de la comunitat musulmana, però les necessitats socials són moltes i cal
no oblidar, per tant, la caritat voluntària. "Són molt nombrosos els textos de la tradició que denigren
els garrepes i lloen als generosos, i molts els que carreguen contra els rics que s'obliden de compartir
els seus béns71".
El préstec a interès s'ha considerat en l'islam una forma d'usura. Les raons que es donen per a això és
que el prestador s'aprofita de la necessitat d'una persona per explotar-la. L'islam rebutja la separació
entre economia i ètica. Els seus principis sobre l'ètica que ha de regir la vida econòmica i social són
els següents72:
 L'apel·lació al Déu qui com a senyor últim de tots els recursos i la noció de l'ésser humà com a
representant i fiduciari provisional de Déu en aquest món.
 Iguals drets fonamentals per a tots els éssers humans: dret a la vida, a la llibertat, a un tracte
conforme a la dignitat humana, a la propietat adquirida de manera legítima ..., no obstant això, hi ha
diferències de talent i posició social volgudes per Déu, que han de ser respectades.
 Solidaritat i fraternitat: responsabilitat pel benestar dels altres i dels diferents grups socials.
 Modèstia personal i justícia social.
Avicenna tenia gran dificultat amb la metafísica d'Aristòtil havent-la llegit 40 vegades sense trobar
un mètode per entendre-la, casualment va llegir un llibre d'Al-Farabi que aclaria els objectius de la
metafísica i va poder comprendre l'obra. Això li va produir una enorme alegria fins al punt que
l'endemà va repartir entre els pobres una generosa almoina com a signe del seu agraïment a Déu i
complint les indicacions de solidaritat amb els desfavorits. Hem de tenir clar que el seu període de
filòsof ve després de l'èxit com a metge. Un prestigiós metge que no va saber guarir-se de la seva
malaltia en el còlon i va saber intuir que la seva mort s'acostava. Va expressar "el meu cos està massa
feble per suportar el règim curatiu i ni els mateixos remeis serviran per a res73". En aquest moment es
veu, novament, la seva solidaritat amb els més necessitats donant en almoina tot el que tenia i donant
la llibertat als seus esclaus.
2.3.3.- La pau.
No hi ha dubte que pel profeta Mahoma es van elevar els àrabs al pla d'una religió superior, que està
fundada en la fe en un únic Déu i en una ètica fonamental de la humanitat, amb imperatius clars de
més humanitarisme i més justícia.
Pel que fa a la pau, la primera etapa de la predicació de Mahoma va estar caracteritzada per una
actitud pacífica, d'absència de tota mena de violència. Va ser a partir de la conquesta de la Meca
quan s'adquireixen formes violentes en l'expansió de l'islam.
La medicina islàmica estava unida a la religió i en ella trobem un sentit de compassió fraternal cap
als malalts. Avicenna és un bon metge i només podem veure en ell un camí recte i intencions pures.
Les seves publicacions ens demostren aquesta humanitat i desig de pau, ja que comparteix els seus
coneixements amb la humanitat a la qual vol.
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2.3.3.1- De la pau a la violència.
A partir de la mort de la seva dona (Jadicha) i el seu oncle (Abu-Talib, cap del seu clan), després de
l'any 619 dC, és quan Mahoma va perdent base social i comença a patir persecucions dels clans més
influents de la ciutat, que el van acusar de rebel i pertorbador. No obstant això, Mahoma va seguir a
La Meca fins que ell i els seus seguidors van córrer el risc de perdre la vida, el que el va fer emigrar
a Medina (622 dC.). Mahoma, a diferència dels profetes d'Israel, es converteix llavors en un "home
d'Estat".
"Mahoma es revela no només com un notable home d'Estat, sinó com un excel·lent cap militar:
l’any 624, els musulmans, en clara inferioritat numèrica, derroten (...) a les tropes de socors mequies
a la barrancada de Badr. Un enorme guany de prestigi per Mahoma, perquè el triomf sobre la tribu
més poderosa d'Aràbia (...) pot interpretar-se com un ‘alliberament’ (Furqan) i com un signe
confirmador de la vocació profètica de Mahoma74".

A partir d'aquesta acció bèl·lica contra la Meca, es van succeint altres conflictes entre mequies i
medinies fins que, l'any 630, "Mahoma marxa contra la Meca amb un enorme exèrcit de deu mil
homes: prominents mequies (...) faciliten a Mahoma una entrada triomfal sense resistència a la seva
ciutat natal (11 de gener)75". Després de la conquesta de la ciutat, el centre de culte ja no estarà a
Jerusalem, sinó en el cor d’Aràbia: a la Kaaba, instaurant el pelegrinatge a la Meca.
Després de la conquesta de la Meca, Mahoma només viurà dos anys més. Però, durant aquest breu
temps, se les arregla per deixar com herència el següent:
" El Profeta va unificar l'Aràbia de les tribus i clans.
 A través de l'Alcorà, el Profeta ha transmès inspiració, valor i força per a un nou començament
religiós.
 Consolidació de la comunitat islàmica.
 Desafiament als jueus i als cristians76".

Tenint en compte el context en què Mahoma es movia, té dret a ser jutjat d'acord amb l'època i el
país en què va viure, i no amb els criteris ètics actuals. Per això, també caldria tenir en consideració
el següent:
" Mahoma no es va atribuir a si mateix els majors èxits polítics i militars, sinó sempre a Déu, la fe
incommovible va ser la seva actitud fonamental en totes aquestes accions.
 Per a ell, religió i política s'implicaven mútuament, ja que pensava que l'esfera secular ha de ser
configurada segons objectius fonamentals de caràcter religiós.
 Com els àrabs en general, Mahoma pensava més en el col·lectiu que en l'individu i aspirava a
canviar d'arrel la societat.
 L'estatus minoritari de "petit ramat" no era, per a ell, la situació ideal, sinó, en el millor dels casos,
la situació de partida.
 La seva umma era un grup de poder combatiu que, si no desitjava anar-se'n en orris, havia de
lluitar amb els mateixos mitjans que la resta de les tribus i grups per una posició pròpia.
 En aquella època es tolerava la rapinya com a mitjà per aconseguir el manteniment necessari, amb
freqüència, era l'única sortida per sobreviure.
 Si Mahoma no hagués recorregut a la violència, no hauria pogut desenvolupar una política tan
reeixida a llarg termini.
 Malgrat tota l'energia i duresa que mostrava en els combats, el Profeta també usava l'habilitat
negociadora, la capacitat d’assolir compromisos, l'astúcia i el tacte.
 Després de la seva entrada triomfal a la Meca, el temut cap de la nova comunitat va mostrar una
sorprenent disposició a la reconciliació77".
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Tanmateix, segueix afirmant Hans Küng, que:
"els musulmans haurien fet millor reconeixent de manera encara més inequívoca que ni tan sols
el Profeta era moralment perfecte, que probablement es va subjectar en excés a les lleis no escrites
de l'antiga societat àrab, que, a la més mínima sospita, trencava els tractats amb els jueus o amb els
mequies, que, si més en dos casos, no va respectar les regles de guerra per tots reconegudes (no
llançar atacs en els temps sagrats, no talar palmeres), és més, que tampoc va tenir escrúpols a
ordenar assassinats polítics (de jueus!), amb el que va fer que s'estengués la por 78".

Avicenna sempre defensa el profeta i mai posarà en dubte les seves accions. El profeta és la
realització d'una llei general i actua per unes prescripcions divines que li han estat revelades. De la
mateixa manera que Avicenna sap definir la Raó com la manifestació objectiva de la voluntat de
Déu. Si la voluntat de Déu implica violència, no veurem que sigui ell qui la qüestioni. Ell va exercir
responsabilitats polítiques, va patir persecucions, va ser fet pres i aconseguí fugir.
2.3.3.2- La gihad (de l'àrab جهاد, jihād, "esforç", "lluita") a l'islam.
La paraula gihad, que generalment es tradueix per "guerra santa", expressa una noció molt més
àmplia que aquest únic aspecte bel·licós: pot traduir-se per "esforç realitzat en la via de Déu". Encara
que no forma part dels cinc pilars de l'islam, prové de l'època del Profeta, i la seva dimensió guerrera
exerceix des de l'origen un paper essencial en la vida de la comunitat musulmana.
"Com els musulmans van ser privilegiats per l’Alcorà com la ‘millor de les comunitats’, la funció
era prescriure el correcte i evitar el mal, la missió del profeta Mahoma, com la d'alguns profetes
anteriors, incloïa la creació d'una comunitat justa i ordenada segons criteris divins. La lluita darrere
d'aquest cap implicarà als musulmans en nombroses guerres 79".

A aquest esforç global es refereix l'Alcorà en diverses ocasions com gihad.
Existeixen diverses espècies de gihad, l'Alcorà cita, per exemple, la gihad del cor, la gihad de la
llengua (Alcorà 3, 110.114; Alcorà 9,7), etc. No es pot, doncs, identificar estrictament gihad i guerra
santa, encara que cal reconèixer que en l'Alcorà, de vegades, el terme gihad s'associa amb la
violència.
"L'arrel yhd apareix en 35 aleies de l'Alcorà: 22 vegades en un sentit general i 3 vegades per
designar un acte purament espiritual, els altres 10 casos, en canvi, es refereixen manifestament a una
acció guerrera. És a dir, que aquesta dimensió està molt present des de l'origen, tot i que la
codificació i la definició de gihad no va sobrevenir sinó més tard, en l'època de les conquestes fora
de l’Aràbia80".
"En àrab, gihad significa literalment ‘esforç’, és a dir, el fet de fer un esforç d'una manera o altra. En
el context de l'islam, gihad té el sentit d'esforçar-se per Déu, i aquest esforç es pot dur a terme d'un
nombre infinit de maneres, com donar almoina i alimentar als pobres, fins a concentrar-se
intensament en les mateixes oracions, o exercir l'autocontrol i mostrar paciència i indulgència
davant les ofenses, o obtenir l'autèntic coneixement, o lluitar físicament contra l'opressió i la
injustícia81".

Es podria dir, per tant, que el terme gihad es pot aplicar per designar qualsevol cosa que exigeixi un
esforç d'autosuperació per part del musulmà o un esforç en la seva intenció de complaure a Déu.
Després dels successos de l'11 de setembre de 2001 hi ha hagut un versicle de l'Alcorà que han citat
sovint comentaristes radiofònics, presentadors de programes d'entrevistes i fonamentalistes tant a
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Orient com a Occident. Aquest versicle és el següent:
"Oh, vosaltres que creieu (en el missatge de Mahoma), no prengueu als jueus i cristians com awliya.
Són awliya uns dels altres, i aquell de vosaltres que es torni cap a ells és un. En veritat, Déu no guia
a la gent que es troba malament" (Alcorà 5,51).

La paraula àrab awliya s'ha traduït habitualment com "amics", però en el context en què es va
redactar aquest versicle, en el qual molts musulmans es van plantejar fer aliances amb els grups
jueus del seu voltant per defensar-se dels mecans (anys 623-625 aC aprox.), aquesta paraula:
"s'hauria de traduir, d'acord amb un altre dels seus significats àrabs tradicionals, com "protectors" o
"guardians" en el sentit estrictament militar d'aquests termes. El verset s'hauria de llegir així: `No
prengueu als cristians i als jueus com protectors. Són protectors els uns dels altres ... 82'"

Segons un dels primers i més famosos comentaristes Alcorànics, Al-Tabari (839-923 dC), la
interpretació més adequada d'aquest versicle:
"és que Déu va ordenar mostrar bondat i justícia ‘entre tota classe de comunitats i credos' i no va
especificar amb les seves paraules unes comunitats amb exclusió d'altres. (...) Aquí Déu parla en
general de qualsevol grup que no combat obertament als musulmans o els expulsi de casa 83".

L'Alcorà, no parla dels jueus i cristians com mushrikun o politeistes. Per tant, cap dels seus versicles
relatius al combat contra els mushrikun està referit a ells. En canvi, l’Alcorà si parla dels jueus i els
cristians com kafirun, que es tradueix per "Infidels", encara que el seu sentit literal és "els que
cobreixen (la veritat)" d'una manera o una altra. És cert que en l'Alcorà es poden trobar versicles que
al·ludeixen a la lluita contra els kafirun, com, per exemple, el següent: "Oh, Missatger, fes la gihad
contra els infidels (kafirun) i els hipòcrites (munafiqun) "(Alcorà 9,73).
La primera gihad de l'islam no tenia res a veure amb la violència. La primera gihad és esmentada a
l'Alcorà d'aquesta manera: "No obeeixis als infidels (kafirun), si no esforça't contra ells (jahidhum)
per ell (l'Alcorà) "(Alcorà 25,52). Aquest versicle, que tradicionalment es considera revelat a la
Meca, és a dir, abans que es promulgués qualsevol decret diví respecte a la realització del gihad
militar (que es va produir en el període de Medina), parla d'esforçar contra els infidels per mitjà
d’"ell". Tant Al-Tabari com Ibn Kathir relaten tradicions d'Ibn Abbas i d'Ibn Zayd ibn Harith, el fill
del fill adoptiu del Profeta, segons les quals aquest "ell" -el mitjà amb el qual cal fer la gihad- és el
mateix Alcorà. En altres paraules, la primera ordre de realitzar la gihad no era de naturalesa militar84.
En virtut de les dues etapes en la vida de Mahoma, la de la Meca i la de Medina, es pot reivindicar
tant un islam pacífic, basat en la primera, com violent, tenint en compte la segona.
Des d'un islam pacífic, gihad es pot interpretar com esforç cap a la divinitat, el no lliurament amb
persones i béns a la lluita per la causa d'Al·là Així ho prescriu Alcorà 16,25:
"Truca al camí del teu Senyor amb saviesa i bona exhortació. Discuteix amb ells de la forma més
oportuna. El teu Senyor coneix millor que ningú a qui s'extravia del seu camí i coneix millor que
ningú a qui està ben dirigit".

En la predicació de Mahoma a la Meca, segons alguns autors, es troba ja continguda en la seva
pràctica totalitat la construcció teològica de l'islam i, per tant, es pot reivindicar un islam lliure de
violència, ja que els versicles de l'Alcorà relatius a ella són posteriors a l'hègira i estarien relacionats
amb les circumstàncies85.
Els musulmans, des del començament, van entendre que havien estat privilegiats per l'Alcorà com
"la millor de les comunitats", la funció era prescriure el correcte i evitar el mal. La missió del
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Profeta, com la d'altres profetes anteriors, incloïa la creació d'una comunitat justa i ordenada segons
criteris divins. La lluita per aconseguir aquest objectiu suposava un gran esforç i va implicar als
musulmans en moltes guerres, designant aquest esforç, a partir del període de Medina, com gihad.
Tanmateix, aquest terme ja existia abans de Medina i, en aquest sentit, no pot ser traduït de manera
global, simple i errònia com "guerra santa", ja que "té una connotació més àmplia que inclou
l'esforç per mitjans pacífics, com la predicació i l'educació, i lluitar per purificar un mateix en un
sentit més personal i interioritzat86".
Avicenna fou també un alfaquí i feu un esforç de reflexió sobre la gihad. Ell nasqué al segle X i en
l'anterior es va començar a desenvolupar-se el que s'ha anomenat el «Tancament de la porta de la
Ijtihad", o de l'esforç d'interpretació de les fonts. Ell fou un dels científics, filòsofs i juristes de
l'"Edat d'Or" de l'islam (meitat del segle VIII i la meitat del segle XIII).
Sant Tomàs d'Aquino va fer-nos veure que ell defenia la no-violència. Podem llegir en el Filòsof
iraní, Ramin Jahanbeglo, que:
"Els pensadors no musulmans que visitaven Espanya van poder estudiar les obres de filòsofs
musulmans i les versions àrabs dels clàssics grecs i traduir al llatí. Sant Tomàs d'Aquino citava les
obres d'Ibn Rushd (Averrois) i Ibn Sina (Avicenna) i va utilitzar els seus comentaris com a model
filosòfic. Igual que Ibn Rushd, sant Tomàs pensava que la filosofia no era propietat exclusiva d'una
tradició, una nació, una fe, i que el discurs racional podia vèncer a la lògica fanàtica de la
violència87".

2.3.3.3- Reivindicació islam pacífic.
Les persones o grups islàmics que donen suport a la violència semblen basar-se en l'etapa del Profeta
armat, després de l'hègira (any 622), quan es crea una confederació de creients que, mitjançant
l'acció militar, es posa al servei de la conquesta. En els textos sagrats de predicació de la Meca, Al·là
recomana el recurs al convenciment com mitjà per guanyar l'adhesió de nous creients:
"Truca al camí del teu Senyor amb saviesa i bona exhortació. Discuteix amb ells de la forma més
oportuna. El teu Senyor coneix millor que ningú a qui s'extravia del seu camí i coneix millor que
ningú a qui està ben dirigit" (Alcorà 16,125).

En el següent versicle, encara que s'admet la resposta al càstig, la conclusió s’allunya de la violència:
"Si castigues, castigueu de la mateixa manera que us han castigat. Però, si teniu paciència, és
millor per a vosaltres" (Alcorà 16,126). La llei del talió és lícita, però es recomana el perdó.
L'Alcorà exigeix que jueus i cristians jutgin d'acord amb el que Déu els ha donat en la Torà i en
l'Evangeli (ho veiem a l'Alcorà 5, 44-4788).
"En l'Alcorà, les paraules ‘misericòrdia’ i ‘pau’ són emprades amb molta més freqüència que el
terme gihad. Segons l'Alcorà, Déu no és el Senyor de la guerra (aquest no figura entre els noms de
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Déu!), sinó, com es revela ja en les primeres paraules de la sura introductòria (que els musulmans
citen en començar qualsevol oració o qualsevol discurs), ‘el Clement, el Misericordiós’ 89".

L'Alcorà recorda l'imperatiu de manifestar misericòrdia i compassió sempre que sigui possible. La
misericòrdia divina és molt extensa: "La meva compassió abasta totes les coses" (Alcorà 7,156).
L'Alcorà ens conclou que la misericòrdia i la compassió són aspectes claus en la vida del musulmà.
Segons Avicenna ens impulsa Déu, Ésser Suprem al qual tots tendeixen com la finalitat última,
impulsats per l'amor a Déu i al pròxim:
"Posem ara com a objecte de preocupació en aquest desig una escala superior al que hem presentat.
Examinem l'Ésser Suprem i la manera d'actuar sota la disposició de l'organitzador, per la magnitud
de la seva condició. Diem, doncs, que el Bé en si és amable; si no fos així, per què cadascú s'erigeix
com a objectiu i intenció el que desitja, el que es proposa o allò pel que treballa, imaginant-hi la
seva bondat? I també, si la bondat en si mateixa no fos amable, per què els objectes de preocupació
es limiten a preferir el bé en tots els actes realitzats per elecció? Per això, el bé és amant del bé,
perquè l'amor no és en realitat sinó una gran estima de la bellesa i del convenient. Aquest amor és el
principi de la tendència cap al bé, quan està absent -si és que és una d'aquelles coses que poden
absentar-se-, i cap a la unió amb ell, quan està present.
Cadascun dels éssers estima bell el que li convé i tendeix cap a això si ho perd. El bé particular és la
inclinació natural d'alguna cosa realment i tenir en compte el que se suposa que és el convenient
realment. Estimar i tendir cap a alguna cosa, desaprovar i allunyar-se d'alguna cosa es donen en
l'ésser a partir de les relacions amb la seva bondat, perquè aquesta no s'aplica a l'ésser de manera
correcta per si mateix, sinó per raó de la seva bondat, perquè la correcció, quan es troba en una cosa
per si mateixa, és per la seva rectitud i la seva bondat. És clar, doncs, que el bé és estimat en tant
que bé, sigui el bé particular d'una cosa, sigui el bé comú a totes. Tot amor té com amable el que ja
s'ha obtingut i el que s'obtindrà. Com més augmenta la bondat, tant més augmenta el mèrit de
l'objecte del seu amor i tant més augmenta l'amor pel bé. Si es dóna això per fet, diem llavors que
l'Ésser Sant, que no pot caure sota el govern, perquè és l'extrema bondat, és l'extrema amabilitat. I el
seu extrem amor és la seva extrema amabilitat, és a dir, per la seva santa i elevada essència. Ja que
el bé estima el bé, pel fet que per ell arriba a obtenir-lo i percebre i perquè el Bé Primer es percep en
acte eternament i sempre, llavors el seu amor per si és l'amor més perfecte i complet. I ja que els
atributs divins no es distingeixen entre si en l'essència, llavors l'amor és evidentment l'essència i
l'existència, és a dir, és el Bé. Per tant, en els éssers o bé la seva existència es dóna per causa de
l'amor que hi ha en ells, o bé la seva existència i l'amor no són sinó una i la mateixa cosa. És clar,
doncs, que els éssers individuals no tenen amor. Això és el que volíem demostrar 90".

La perfecció que cada un posseeix i cap a la qual es mou és deguda a l'amor innat que tenim, donat
per Déu. Si ens movem dins de la perfecció, sols podem parlar de pau.
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3- Les virtuts de Maimònides universals en el judaisme.
"Jueu no és, no cal dir, sinònim d’usurer, sinó el qui reconeix Déu 91". Segons el judaisme, tot el que
existeix procedeix d'un Déu personal, alliberador i protector, el qual existeix des de sempre. La vida
de l'home resta condicionada d'alguna manera pel pla de Déu previst en el moment de la creació.
Déu col·loca l'univers en marxa i pertoca a l'home mantenir la seva obra. Dins d'aquest pla de Déu
entrava en escollir un poble, Israel, que fos el portaveu i el reflex de les intencions de Déu envers
tots els homes de la terra. Segons el judaisme, la vida humana es planteja per dur a terme aquest pla
de Déu, detallat per mitjà de la Torà o llei de Moisès. En principi, s'és jueu senzillament perquè es
neix jueu i no perquè un es faci jueu. Tenim tres factors que determinen la vinculació al poble jueu.
Per a les posicions tradicionalista i ortodoxa, és jueu qui ha nascut de mare jueva i d'adult ha decidit
integrar-se en l'aliança de la circumcisió92, la qual perdura oberta universalment. Les posicions
reformista i conservadora afirmen que és jueu també qui neix de pare jueu i mare no jueva si rep
educació jueva i accepta entrar a la comunitat sinagogal. D'altra banda, hi ha el Talmud, que és una
obra que recull les discussions rabíniques sobre lleis jueves, tradicions, costums, llegendes o
històries. El judaisme considera el Talmud, el Neviïm (Llibre dels Profetes) i el Ketuvim (Llibre dels
Escrits) com pertanyent a la tradició oral, mentre que la Torà és només la tradició escrita. El Talmud
estén, explica i complementa el Tanakh, però no pot contradir a la Torà. El paradigma de l'halacà
("llei jueva" en hebreu) supedita l'autoritat del Talmud a la de la Torà.
El Talmud93 està dividit en dues parts: la Mixnà i la Guemarà, sent aquesta última escrita en època
posterior a la primera. Atès que hi ha dos comentaris, existeixen dues versions del Talmud: el de
Jerusalem i el de Babilònia, que es correspondrien amb la Guemarà d'Eretz Israel i la de Babilònia.
Ambdues comparteixen la mateixa Mixnà. Segons el Rabí Haim Levi podem considerar que:
"Hi ha dues col·leccions de la Guemará, el Talmud de Babilònia, i el Talmud de Jerusalem
(Palestina). Aquests difereixen en el llenguatge i el contingut, encara que el text de la Mishná és el
mateix amb només algunes variacions marginals. El primer redactat a Babilònia, en els centres
Acadèmics de Nehardea, Sura, i Pumbeditha. El segon va ser completat en els centres acadèmics
d'Israel, Tiberias, Seporis, i Cesarea. El Talmud de Babilònia té més contingut, compost en un estil
més accessible i reflexiona més detalladament en les discussions. Aquest s'ha acceptat d'una manera
general com autoritat de tal manera que l'ús del Talmud de Jerusalem es rebutja completament
excepte per uns pocs.94".

El prestigiós estudiós Meir Orian (1909-1978) ens recorda en el seu llibre, sobre Maimònides 95,
l'afirmació feta pel Rabí Saadia Danan (visqué segle XVI) que va afirmar que "entre els talmudistes,
el nom de Maimònides s'ha convertit en sinònim de saviesa 96" i que "de no ser per la seva obra
talmúdica (Mixné Torà), no s'hi hauria compres res del Talmud 97". De fet la Mixné Torà és una
91
92

93

94

95
96
97

Garzón, Baruk. Les intuïcions fonamentals de les grans religions. Barcelona: Cruïlla, 1991: 13.
És un dels preceptes fonamentals del judaisme. Aquest va ser el primer imposat per Déu a Abraham i la seva
descendència. Es realitza, excepte problemes de salut del nadó, al vuitè dia del seu naixement. No és un mer acte
quirúrgic ja que representa la incorporació d'un nou membre al poble d'Israel. Un fet amb molta transcendència i
significació.
Els termes Talmud i Guemarà (que en arameu també significa "estudi") s'han usat de manera intercanviable: al segle
XVI, quan l'Església Catòlica Romana va prohibir el Talmud, els censors van substituir, de manera gairebé
sistemàtica, el mot Guemarà pel de Talmud. Expandeix els escrits de la Torà o llei jueva, i és la base de la major part
de la literatura rabínica. El judaisme considera al Talmud part de la Tradició Oral, i el Tanakh de la tradició escrita.
El Talmud pot complementar i explicar el Tanakh, però, per definició, no pot contradir-la.
Levi, Haim. "Introducció general a Talmud, Misnà, i Guemarà pel Rabí Haim Levi". Aurora. 9 de diciembre de
2013, Aurora Digital. 7 de marzo de 2019 <http://clasico.aurora-israel.co.il/blogs/israel/blogdeportada/2257.html>
Orián, Meir. Maimónides. Zaragoza: Riopiedras, 2010: 17.
Ibíd.
Ibíd.

29

recapitulació de tota la llei oral. Veurem afirmacions com ara que "fou escrita amb la intenció de ser
l'enciclopèdia del dret jueu per excel·lència, i, efectivament, es convertí en un dels llibres bàsics del
judaisme98".
Les virtuts del judaisme, són les virtuts que ens transmetrà Maimònides. Podem veure que "fou el
primer, i fins ara l'únic que va introduir els pensaments del judaisme dins de la llei 99" i "amb això els
dóna vida i els va imprimir el segell de l'eternitat100".
El Catedràtic Emèrit de Filosofia de la Universidad de Málaga Juan Fernando Ortega Muñoz, ens
diu que "Maimònides és considerat pels jueus com el més important filòsof amb el qual ha comptat
en tota la seva història101".

3.1- Contextualització històrica de Maimònides102.
Maimònides fou un filòsof jueu medieval que tingué una considerable influencia en el pensament
jueu i en la filosofia en general. Ell forma part de la història intel·lectual jueva. Les seves obres
filosòfiques influenciaren altres filòsofs no jueus, com per exemple a Tomàs d'Aquino. Maimònides
va agafar idees del pensament aristotèlic i neoplatònic.
Va néixer de pares jueus el 1135 a la taifa de Còrdova. El seu pare treballava de lletrat i tenia el
càrrec de príncep de l'aljama de Còrdova. Els almohades conquistaren Còrdova l'any 1148 i als jueus
i cristians se'ls obliga convertir-se a l'islam, com a condició per residir en aquella ciutat. Tota la
família va exiliar-se i visqueren inicialment a Fes (també sota el control dels almohades), on
aparentaren la conversió a l'islam. Es descobrí que no professaven l'islam i anaren cap a Palestina.
Pogué visitar la Terra Santa i patir pel fet ser jueu en aquell territori en disputa entre cristians i
musulmans. Finalment va anar al Caire i l'any 1165 passa a ser metge de la cort de Saladí103. A part
de metge a la cort musulmana d’Egipte, fou el cap de la comunitat jueva a Egipte. Ell va tenir una
àmplia correspondència amb els jueus de tot el món i els va escriure respostes detallades a qüestions
de llei i interpretació de les Escriptures. Dedica molts esforços i temps a l'estudi i ensenyament del
Talmud i les Escriptures. Va escriure obres destacades respecte a la llei jueva, tot i que com a
professor de la Torà i Talmud sempre va creure que no havia de cobrar. De la llei jueva en tenia un
coneixement enciclopèdic i el seu principal projecte fou organitzar-la i interpretar-la, tot de manera
ordenada i sistemàtica. Volia fer accessible la llei i en resulta la Mishneh Torah104. Encara que l'obra
filosòfica més famosa és la Guia de perplexos, escrita per un antic alumne.
En l'època medieval era habitual que les comunitats jueves estiguessin sota les directives de dirigents
cristians o islàmics, tenint en compte les zones on els jueus residien. Maimònides estigué estudiant
treballant i vivint envoltat majoritàriament d'una cultura islàmica.
El 13 de desembre del 1204 moria al Caire i fou enterrat a Tiberíades a Palestina.

3.2- Experiència i essència del judaisme.
A la Declaració de Principis de la Conferència Central de Rabins Americans, en la reunió de
Columbus, Ohio, el 1937, es diu que "judaisme és l'experiència religiosa històrica del poble jueu 105".
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Aquesta definició destaca per ser significativa d'una concordança malgrat la pluralitat del judaisme
en les diferents èpoques i diferents espais geogràfics. L'ètica del judaisme depèn del que hi ha de
peculiar en l'experiència jueva de Déu. L'experiència-arrel en la qual s'asseu el judaisme està
continguda en el llibre de l'Èxode, sobretot en els seus capítols 14 i 19-34. Aquest conjunt abasta dos
grans esdeveniments: el pas miraculós del Mar Roig i la donació de la Torà al Sinaí. En el primer,
Déu allibera el poble d'Israel de l'esclavitud a la qual estava sotmès a Egipte, que era en aquell
moment, cap al darrer terç del segle XIII aC, la potència més gran del món. Malgrat això, amb el pas
del temps, aquesta Terra passarà a ser "'l'edat de l'Ungit' (Messies), l'edat en què el món es purificarà
sota el regnat de la justícia i els temps quedaran madurs per al definitiu Judici de Déu sobre tota la
Creació106".
Els mestres del judaisme rabínic han anat assumint durant l'era cristiana que Déu demana a l'ésser
humà que prengui els seus manaments i el seu regne com a cosa pròpia. Així, des d'aquesta
perspectiva, la redempció messiànica significa "que la llibertat moral de l'ésser humà és capaç
d'instaurar la pau justa a l'interior de la història si lluita amb suficient energia contra el pecat i el
dolor. Normalment, a més, s'entén l'esperança de la redempció messiànica en el sentit que aquesta
capacitat humana aconseguirà alguna vegada, gràcies a l'ajuda de Déu, imposar-se107".
"(...) el judaisme expressa tota l’espiritualitat de què és capaç l’ésser humà, ja que neix amb la
pregunta mateixa de tot ésser pensant i quasi amb el signe mateix d’interrogació que, en castellà
almenys, precedeix el text en qualsevol pregunta i, sens dubte, el text d’aquestes preguntes que són
algunes de les nostres: D’on vinc? A on vaig? Per què i per a què existeixo 108?"

Maimònides diu que "creu en el Messies jueu i en el retorn dels jueus a la terra d'Israel 109".
Maimònides entén que "la religió és més una història de salvació de l'home que un sistema
filosòfic110". Veiem una fidelitat als principis religiosos del judaisme. Uns principis que "inclòs va
sistematitzar i estructurar; però a la vegada va comprendre que la raó era el més gran bé amb el qual
Déu havia dotat a l'home111". Podem usar per evidenciar aquesta essència comuna de l'afirmació que
"Torà i filosofia són a Maimònides, l'exposició diferent de les mateixes qualitats112".

3.3- Virtuts "universals" del judaisme i de Maimònides comunes amb el cristianisme.
Del judaisme es pot dir que, d'una banda, coincideix amb el cristianisme, mentre que, per altra, la
vida dels jueus tradicionals i ortodoxos se separa clarament de les altres formes de vida dins del
judaisme en estar orientada per les prescripcions de la saviesa rabínica.
La diferència entre el judaisme i el cristianisme no està en l'àmbit moral . D'alguna manera, ser
cristià és una manera peculiar de ser jueu. El cor del judaisme és, igual que en el cristianisme, "el
precepte de l'amor, que coneix a Déu necessàriament com amor, i que no s'atreveix a estimar Déu
menyspreant als seus pobres113".
La Torà tanca el missatge ètic:
"No facis a l'altre el que no vulguis que et facin a tu". El judaisme no demana a ningú que es faci
jueu, ja que "no està interessat a fer missió d'aquesta classe, sinó en què el bé impregni les relacions
entre tots els homes i així s'obri pas cada dia en major mesura l'autèntic coneixement del Déu just i
misericordiós, Senyor de tota la història i redemptor de tots segons la seva promesa 114".
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L'exegesi rabínica considera el robatori com un gran pecat, afirmant que "qui roba és sempre un que
ha decidit en el seu cor que treu l'home més profit trencant el precepte que complint-lo, i aquesta és
la negació absoluta de Déu115".
La salvació, per part de Déu, de Noè i la seva família del diluvi, i l'aliança posterior amb ells, tenen
en el judaisme caràcter universal. Gràcies a aquest pacte, fet abans de l'aparició del judaisme i, per
tant, d'importància universal, en el qual Déu es compromet a no repetir mai més el diluvi, la
humanitat perviu. Aquest concepte de germanor universal impregna el Codi de l'Aliança sinaítica.
Aquest esperit el veiem reflectit, de fet ell és qui l'impregna en el període medieval, directament en
Maimònides. La seva humanitat i virtuts queden clarament definides com "l'amor a l'home, a la terra
i al poble d'Israel, i a la humanitat en general; sentiments que tenen el seu origen en un de sol: l'amor
a Déu116". Trobarem múltiples al·lusions a la seva bondat, podem llegir que en el "cor acull nobles
sentiments cap a tot membre del seu poble i de la comunitat humana en general117".
Feta aquesta introducció, desenvolupo algunes virtuts del judaisme que podríem definir d'universals
per la seva riquesa quant a la superació personal com a la millora de la convivència entre els éssers
humans. Unes virtuts presents de forma constant en l'obra de Maimònides.
3.3.1- L'amor i la compassió.
La religió jueva ben entesa exhorta a l'amor i la compassió. Considero que la compassió, que
significa "patir amb", és una expressió d'amor que porta a sortir a la trobada de la persona
necessitada d'ajuda per acollir-la, compartir la seva aflicció intentant posar-se en el seu lloc i buscar
solucions conjuntament.
Tots els aspectes ètics sorgeixen espontàniament des d'una vida viscuda en clau d'amor, la qual cosa
té inevitablement conseqüències ètiques. L'amor és com una font de la qual brollen virtuts, tot i que
la formació, l'experiència i la voluntat són les que van concretant els diferents nivells de realització
en cada un dels aspectes que engloba l'ètica.
En moltes ocasions es tendeix a reduir la moral a l'amor (entenent que a partir de l’amor podem
arribar a la resta de virtuts), argumentant que l'amor no té límits i, portat a l'extrem, conduiria a una
realització plena. Per això en els monoteismes veiem que ens parlen d'un Déu que és amor i que cal
estimar Déu i el pròxim. De fet Maimònides durant la seva vida, fins i tot ho reflecteix en el seu
testament, té d'idea central la consciència de Déu i l'amor als semblants. En la seva obra la Guia de
perplexos ens diu "qui porta Déu dintre d'ell, no sofrirà cap mal (3,51)".
3.3.2- L'amor al pròxim.
La idea que els éssers humans s'estimin uns als altres ha estat transmesa pel judaisme.
"Aquest mostra a un Déu que estima els éssers humans, mentre que el politeisme mostra a un déu
que només estima els herois, i només a aquests, que al seu torn són fills dels déus, els descriu com
'estimats dels déus118'".

D'un Déu que estima els éssers humans (que estima primer), com succeeix en el monoteisme, es pot
esperar una resposta humana d'amor a Déu. En canvi, és lògic que si en el politeisme els déus no
estimen als éssers humans, tampoc es dedueixi una reciprocitat. L'amor de Déu i l’amor a Déu és
una novetat que introdueix el monoteisme.
Però, com va sorgir la idea monoteista que Déu estima els éssers humans? A partir de l'amor dels
israelites als immigrants és com s'arriba a la conclusió que Déu estima tots els éssers humans. El
proïsme va ser el primer que es va descobrir a l’immigrant. I la compassió es va despertar en
primeríssim lloc en presència de l’immigrant. Aquesta compassió és, per tant, la forma primigènia de
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l'amor a l'ésser humà. "Estimeu, doncs, els immigrants (Dt 10,19)". Per comprendre la nostra
capacitat de convertir-nos en fills de Déu, hem d'indagar profundament sobre el significat de
l'aliança. A partir d'Abraham, Déu va convocar a un poble específic i es va relacionar amb ell a
través de la seva aliança. Com en un contracte legal, l'aliança amb Déu es basa en les mútues
responsabilitats de les parts. Si l'home s'ajusta als requeriments de Déu, Ell promet respondre-li amb
diferents formes de benediccions al seu poble. Sota l'Antiga Aliança, els homes jueus entraven a
aquesta relació per mitjà de dos ritus: la circumcisió i la seva dedicació a Déu. Ells conservaven
l'aliança adherint-se a les exigències de la llei. La primera raó d'aquest mandat, d’estimar els
immigrants, és la següent: "a què també vosaltres vau ser immigrants en el país d'Egipte". Així com
el nou sentiment requerit es fa vida a partir de la consciència històrica. Com que no és bo que el
record aterridor de l'esclavitud a Egipte sigui el que vingui a la memòria, així tampoc està permès
investigar les qualitats morals del foraster, menys encara les seves qualitats religioses. Només el
proïsme és el que s'ha de descobrir en ell. Un proïsme que Maimònides deia molt clar en la seva obra
de la Guia de perplexos:
"La virtut més important que la Torà ordena cultivar és l'amabilitat. Que l'home s'acostumi a escoltar
al seu pròxim amb bondat i simpatia, i no que li posi constantment mala cara. Hi ha de, a més,
tractar de conformar al seu pròxim en la mesura del possible i no causar-li inútilment pesar (3,33)".

Quan l'ésser humà aprèn a estimar a l'altre, al seu torn pot comprendre que Déu estima l’altre. A
partir d'aquí, es pot arribar a la conclusió que, com Déu estima també al foraster (i, per tant, a tots els
éssers humans sense distinció), els éssers humans també s'han d’estimar entre ells. Una de les
aportacions bàsiques de la legislació bíblica a la tradició religiosa occidental consisteix a donar culte
a Déu mitjançant relacions decents, humanes i morals amb el pròxim. Els rabins posteriors a
Maimònides també ho expressen afirmant que el culte a Déu s'expressa de tres maneres: mitjançant
l'estudi de la Torah, el sacrifici i l'oració, i els actes de misericòrdia. Déu és tan important per a la
moralitat com per la religió. La moralitat troba els seus fonaments en el desig de Déu119.
La doctrina ètica més coneguda de la Bíblia són els anomenats "Déu Manaments" (Éx 20, 1-17).
D'aquests, un mínim de sis tenen una rellevància ètica directa: a) honra el pare i la mare, b) no matis,
c) no cometis adulteri, d) no robis, e) No acusis ningú falsament, i f) No desitgis la casa d'un altre.
No desitgis la seva dona, ni el seu esclau, ni la seva esclava, ni el seu bou, ni el seu ase, ni res del
que li pertany. Els quatre restants ("No tinguis cap altre Déu fora de mi... ", que no cal prendre el
nom de Déu en va, que només s'ha de donar culte a Déu i que cal observar el Sàbat) es refereixen a
qüestions d'importància teològica i ritual. Per tant, es pot dir que, d'una banda, hi ha les obligacions
entre les persones i, per altra, les obligacions entre les persones i Déu.
Durant el període misnàsic del judaisme rabínic (segles I a III de l'era comú) ja era un fet acceptat
que el nombre de manaments continguts en la Torà (les mitsvot) eren 613. D'aquest nombre, 365 són
negatius i 248 positius. Els primers corresponen als dies del calendari anual, els segons, com es diu
comunament, a la quantitat d'ossos del cos humà. Evidentment, són poques les persones que poden
recordar tal quantitat de manaments divins i ningú pot complir amb la totalitat d’ells. La totalitat de
manaments s'expliquen i interpreten la Llei Oral. L'obediència a la Llei de Déu és el que ha definit la
identitat dels jueus i ha assegurat la seva supervivència al llarg dels segles, mentre que molts altres
grups religiosos del món antic han desaparegut120. És mitjançant la tradició, transmesa de generació
en generació des dels inicis del judaisme, com aquesta cultura ha prevalgut en el temps. Bé ho diu
Joel (1,3): "Conteu-ho als vostres fills; que ells ho contin també als seus, i aquests, als qui vindran.".
I és aquest precepte el que ha permès la seva supervivència, un a un és transmesa la tradició des de
l'experiència personal en el món de l'Altre, un per un van assumint el valor de ser el poble triat en
funció de la paraula donada per Déu, aquest Altre impossible que tot ho pot.
Torà és la paraula hebrea de "llei". En el judaisme s'usa per nomenar el Pentateuc (cinc primers
llibres de la Bíblia), encara que en un sentit més ampli fa referència a la totalitat de la Llei Oral i
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Escrita, i fins i tot a tota la forma de vida del jueu. La Torà cobreix cada detall de la vida, la roba
apropiada, el menjar permès, la conducta cap als amics jueus, el paper de les dones, les obligacions
dels pares i dels fills, els dejunis que cal observar i les festivitats que cal celebrar. Tanmateix, els
savis fan una important distinció entre la revelació del Pentateuc i la de la resta de les Escriptures,
perquè es pensa que Déu va lliurar el Pentateuc directament a Moisès i, per això, cal posar-ho per
sobre de totes les altres tradicions.
Encara que la "llei" jueva abasti tots els aspectes de la vida quotidiana, es consideren de certa
rellevància aquells que tenen a veure amb l’actitud envers el pròxim. L'exigència per part de Déu de
tractar el pròxim amb consideració procedeix de la doctrina bíblica de què l'home ha estat creat a
imatge de Déu: "Déu va crear l'home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà l'home i la
dona." (Gn 1, 27).
"Com els éssers humans han estat creats a imatge de Déu, és obvi que l'home arriba al màxim nivell
de perfecció possible o la seva autorealització arribant a ser tan semblant a Déu com pot ser-ho
l'home. Aquesta és la base que un pot considerar de la doctrina ètica individual més important de la
Bíblia hebrea, la de la imitatio Dei, la imitació de Déu"121.

La creació de l'home a imatge de Déu té directament unes implicacions morals cap al pròxim. Així,
es pot arribar a aquesta conclusió:
"Ja que els altres éssers humans estan creats, com tu, a imatge de Déu, estimar Déu suposa també
estimar els que, igual que tu, estan creats a la seva imatge". Un s'ha d'estimar a si mateix per ser
imatge de Déu, però també ha d'estimar als seus semblants. D'aquí el mandat: "No et venjaràs ni
guardaràs rancúnia contra els fills del teu poble, sinó que estimaràs el pròxim com a tu mateix. Jo el
Senyor (Lv 19, 18)".

Tots els éssers humans són dignes d'amor i respecte. L'exigència d'estimar els altres, sense distinció,
no deixa de ser una utopia difícilment realitzable. Però respectar sí que està a l'abast de tothom. El
rabí Hillel que estimava tots els fills d'Israel i tenia la intenció de difondre la Torà a tots ells, ens diu
que "No facis als altres el que no vols per a tu". Aquesta és la màxima en tot el judaisme i en
Maimònides.
Aquesta doctrina bíblica de la imitatio Dei, troba suport en versicles com els següents:
"Perquè jo, el Senyor, sóc el vostre Déu. Manteniu-vos sants i sereu sants, perquè jo sóc sant. No us
feu impurs amb cap d'aquestes bestioles que s'arrosseguen per terra." (Lv 11, 44), "I ara, poble
d'Israel, què espera de tu el Senyor, el teu Déu? Que el reverenciïs i segueixis els seus camins, que
l'estimis i l'adoris amb tot el cor i amb tota l'ànima (Estima el Senyor, el teu Déu: Aquest amor és
molt més que un mer sentiment o una emoció interior. Així com el Senyor va manifestar el seu amor
a Israel alliberant-lo de l'esclavitud a Egipte" (Dt 4.37; 7.8), "així també Israel ha de manifestar el
seu amor a Déu obeint els manaments" (Dt 11.1,13,22).

Avançar que Jesús, igual que el fidel seguidor Tomàs d'Aquino, considera aquest manament com el
primer i més important de tots (Mt 22.37; Mc 12.30; Lc 10.27). De tot el cor ... les forces: El
Deuteronomi no associa aquesta expressió únicament amb el verb estimar (cf. 10.12; 30.6), sinó
també amb els verbs cercar (4.29), obeir (30.10), convertir-se al Senyor (30.2) i complir els
manaments (26.16). "Aquests verbs especifiquen les formes que ha d'assumir l'amor al Senyor, en
resposta a l'amor que el Senyor va manifestar primer" (Dt 10, 12), i "Si compleixes els manaments
del Senyor, el teu Déu, i segueixes els seus camins, el Senyor farà de tu un poble consagrat a ell, tal
com t'ha jurat" (Dt 28, 9).
Resumint aquests versicles, s'arriba a dos manaments explícits: sigues sant, perquè Déu és sant, i
segueix els camins de Déu. Com es pot fer realitat això?
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"Levític 19,2 constitueix una introducció a una llista de manaments que uneixen les qüestions
morals (honorar als pares, practicar la caritat, la justícia, l'honestedat, l'ajuda als desafortunats, etc.),
els rituals (observança del Sàbat, sacrificis, etc.) i teològiques (no prendre el nom de Déu en va) 122".

És a dir, obeint els manaments de Déu, se segueixen els seus camins i s'arriba a la santedat. És així
com, segons la llei de Moisès, s'arriba a la imitació de Déu (en la mesura que pot imitar l'ésser
humà) i s'aconsegueix la perfecció pràctica i moral.
"Gràcies a les mitsvot, el jueu s’educa des de sempre per a adquirir una disciplinada relació amb
Déu. Relació d’amor, sí, però no promiscuïtat amb el diví123".
3.3.3- Els pobres, predilectes de l'amor de Déu.
A través de la compassió, l'ésser humà comença a estimar l'ésser humà, a convertir la seva
semblança a proïsme. Estimar als semblants suposa estimar totes les persones sense distinció. Com
hem vist (Dt 10,19), recorda als jueus que han d'estimar els immigrants perquè ells van ser
immigrants a Egipte. Ells, que saben el que se sent en ser forasters, han de sentir compassió pels que
ho són. A més, també l’immigrant està creat a imatge de Déu i estimar Déu implica estimar els que
estan creats a la seva imatge, és a dir, a tots els éssers humans. Déu també estima l’immigrant
perquè, igual que els jueus, han estat creats per Ell amb la mateixa dignitat.
No obstant això, en el cas del pobre, el problema s'aguditza, perquè la pobresa és la condició humana
general, mentre que l’immigrant era per als jueus un cas especial. El terme "pobresa" no es refereix
únicament a falta de recursos econòmics. En el seu més ampli significat, estan inclosos en ell tots els
perdedors de la societat o, cosa que és el mateix, els que pateixen sofriment pel seu estatus social.
La problemàtica d'estimar els pobres és que, en considerar-los en una posició social inferior, fa que
se'ls tracti com infrahumans i no entrin en la categoria de semblants. Llavors, com l'amor al pròxim
es fa als semblants, aquest col·lectiu pot quedar exclòs d'aquest mandat (el concepte semblants fa
que alguns no ho entengui referit a la humanitat, sinó que l’interpretin en funció del seu poder
adquisitiu, ètnia, etcètera). El patiment de la pobresa té l'origen en l'estat moral humà i a la
dependència econòmica. Qualsevol ésser humà està exposat a ell.
Així, el sofriment se'ns revela com "l'essència de l'ésser humà 124". Una manera de saber què és l'ésser
humà, és coneixent el seu patiment. El descobriment dels aspectes socials mostra a l'ésser humà que
és la pobresa a la persona. D'aquí que l'ésser humà tingui una compassió social per la pobresa.
Reconeixent els éssers humans que la pobresa és el sofriment humà, sorgirà espontàniament en ells
el sentiment de compassió cap a qui la sofreix125.
Quan l'ésser humà és capaç d'acceptar el pobre com pròxim, pot tornar a centrar la seva reflexió en
la imitatio Dei, acceptant que Déu estima tot ésser humà i, amb especial predilecció, als pobres, que
són els més necessitats d'amor. El Déu del judaisme, per tant, no s'oblida dels desfavorits:
"El Senyor, el vostre Déu, és el Déu dels déus, i el Senyor dels senyors. És el Déu gran, poderós i
temible, que no fa distinció de persones ni es deixa subornar; fa justícia als orfes i a les viudes;
estima els immigrants i els dóna aliment i vestit" (Dt 10, 17-18).

Les vídues, els orfes i els immigrants eren considerats, en el judaisme antic, com la trinitat dels
perdedors estimats pel Déu d'Israel126. Integren el grup dels pobres. Fins a tal punt Déu té
misericòrdia d'ells, que en moltes ocasions els converteix en guanyadors. Un exemple és l'himne de
gratitud que Hannah, sent infèrtil, ofereix a Déu i un cop la petició seva s'ha escoltat i ha donat a
llum a Samuel. Aquest himne inclou el següent passatge:
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"Aixeca de la pols el desvalgut, treu el pobre de la cendra, per asseure'l entre els poderosos i donarli possessió d'un soli gloriós. El Senyor sosté els fonaments de la terra, damunt d'ells ha assentat el
món (1 Sa 2, 8)".

També es pot trobar el següent passatge en el llibre dels Salms: "Aixeca de la pols el desvalgut, treu
el pobre de la cendra, per asseure'l entre els poderosos del seu poble. La qui vivia estèril a casa, la fa
mare feliç amb els fills. Al·leluia!" (Sl 113, 7-9).
Els profetes d'Israel també han fet una forta defensa del pobre. Segons Hermann Cohen, "denuncien
cada vegada amb més insistència la riquesa i el luxe, i la seva compassió social cobra cada vegada
més actualitat política i, per tant, major profunditat religiosa127". L'adoració de Déu, el culte diví,
seria per a ells pur teatre si la compassió social no és la seva base afectiva. La mateixa festivitat
suprema, en la qual el dejuni és costum i llei, no té cap valor per Isaïes si la compassió social no
domina tota la vida.
"Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els pobres vagabunds, vesteix el qui
va despullat. No els defugis, que són germans teus (Is 58, 7)".
Aquest és el nou descobriment que rendeix l'autèntic monoteisme: el pobre és la teva pròpia carn. És
ell qui et revela al pròxim. I el pròxim, com a pobre, és qui primer revela als éssers humans l'amor
de Déu en la seva justa llum i els porta a la seva veritable comprensió128.
Isaïes 1, 10-17 ressalta amb claredat la importància que té per al judaisme estimar el pròxim. En
aquests versets el profeta denuncia que s'ha perdut l'amor al pròxim i que, mentre existeixin
injustícies, rancúnies, odis, violència, etc., i mentre no s'atengui als més desfavorits, de res serveix
l'oració i el culte perquè Déu no fa cas. Aquest text crec que reflecteix de forma notòria la
importància del dit:
"No hi ha culte sense justícia. Escolteu la paraula del Senyor, prohoms de Sodoma!
Estigues atent a l'advertència del nostre Déu, poble de Gomorra! Ell us diu: "Per què m'oferiu tants
sacrificis? Estic embafat d'holocaustos de xais i de greix de moltons; ja en tinc prou, de sang de
vedells, de bocs i de cabrits!
Quan veniu a presentar-vos davant meu amb els vostres animals, no feu més que passejar-vos pels
meus atris.
Qui us ha demanat tot això? No porteu més ofrenes inútils: el fum dels sacrificis, el detesto. No
suporto les festes de la lluna nova, ni els aplecs sagrats, ni el repòs del dissabte, perquè barregeu els
maleficis amb les solemnitats.
Els vostres novilunis i celebracions em fan fàstic, són per a mi una càrrega, estic cansat d'aguantarlos. Quan alceu les mans per pregar em tapo els ulls per no veure-us; ni que allargasséssiu les
oracions, jo no us escoltaria, perquè teniu les mans plenes de sang. Renteu-vos, purifiqueu-vos.
Traieu de davant meu les vostres accions dolentes, deixeu de fer el mal, apreneu a fer el bé, busqueu
la justícia, detureu l'opressor, defenseu l'orfe, pledegeu a favor de la viuda (Is 1, 10-17)".

Aquí el profeta llança un oracle contra Israel, designat com Sodoma i Gomorra (ciutats allunyades
de Déu). Denuncia el culte com una cosa detestable perquè intenta ser un substitutiu de la justícia i
un encobriment de crims.
Déu no pot aguantar solemnitats quan hi ha delictes. Déu ofereix el perdó al seu poble instant-lo a
què canviï d'actitud i tingui una nova relació amb els pobres i desvalguts.
Són innombrables els textos profètics que afirmen que Déu defensa el pobre i l'oprimit i que, per
tant, aquesta és una veritat estimada i revelada pel mateix Déu.
"No es pot admetre el culte si no va acompanyat per un canvi de mentalitat social que privilegiï la
justícia i la defensa del pobre maltractat. Qualsevol religiositat o culte que no parteixi d'aquest fet és
abominable als ulls de Déu i no pot conduir a res més que la mateixa ruïna dels seus practicants i
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fomentadors129".

Podem veure exemples a Os 4,1-2:
"Escolteu la paraula del Senyor, gent d'Israel: "Jo, el Senyor, llanço una acusació contra els
habitants del país, perquè en aquesta terra no hi ha amor ni fidelitat, no hi ha coneixement de Déu.
Malediccions i enganys, homicidis, robatoris i adulteris es desborden: un assassinat en segueix un
altre!"

I Is 5,8-10:
"Ai dels qui, a costa dels veïns, engrandeixen les cases i els camps! Aviat no quedarà lloc per a
ningú, habitareu sols en el país.
Escolteu què m'assegura el Senyor de l'univers: 'Totes aquestes cases grans i boniques es tornaran
una ruïna; ningú no habitarà aquests palaus.
Deu jovades de vinya faran només un bot de vi, i deu sacs de gra en produiran un de sol'".

Una mostra inequívoca de l'amor de Déu pels pobres la podem trobar en la Llei del Shabat. La
descripció que el Decàleg ofereix sobre aquesta llei reflecteix la seva importància dins de la doctrina
moral del monoteisme. En Èxode 20, 8-12, es diu:
"Recorda't de consagrar-me el repòs del dissabte. Tens sis dies per a treballar i fer totes les feines
que calgui, però el dia setè és el dia de repòs, dedicat al Senyor, el teu Déu. No facis cap treball ni
tu, ni el teu fill, ni la teva filla, ni el teu esclau, ni la teva esclava, ni cap dels teus animals, ni
l'immigrant que resideix a la teva ciutat. Perquè en sis dies el Senyor va fer el cel, la terra, el mar i
tot el que s'hi mou, però el dia setè va reposar: per això el Senyor ha beneït el dissabte i l'ha
consagrat".
"Honra el pare i la mare. Així tindràs llarga vida en el país que et dóna el Senyor, el teu Déu (Éx 20,
8-12)".

Aquesta llei està recolzada en la narració de la creació del Gènesi (Gn 2, 3), en el descans de Déu
després de la creació. Déu, després de culminar la seva obra, descansa el setè dia. Un altre passatge
on s'esmenta la Llei del Shabat és a Dt 5, 12-15:
"Observa el repòs del dissabte, consagra-me'l, com t'ha manat el Senyor, el teu Déu. Tens sis dies
per a treballar i fer totes les feines que calgui, però el dia setè és el dia de repòs, dedicat al Senyor, el
teu Déu. No facis cap treball, ni tu, ni el teu fill, ni la teva filla, ni el teu esclau, ni la teva esclava, ni
el teu bou, ni el teu ase, ni cap dels teus animals, ni l'immigrant que resideix a la teva ciutat. Així el
teu esclau i la teva esclava podran reposar igual que tu. Recorda't que eres esclau al país d'Egipte i
que el Senyor, el teu Déu, te'n va fer sortir amb mà forta i braç poderós: per això el Senyor, el teu
Déu, et mana de respectar el repòs del dissabte".

Segons aquests passatges, mitjançant la Llei del Shabat "s’ha d'establir la igualtat entre els éssers
humans tot i la diversitat de les situacions socials 130". Són una clara mostra que en aquesta llei es
manifesta l'amor de Déu per tots els éssers humans sense distinció i constitueix, per tant, un punt de
referència de la moralitat monoteista.
Per això, per als profetes, el dissabte es converteix en una expressió de moralitat. Així, Is 56, 2 diu:
"Feliç l'home que obra així i s'hi manté ferm, que no profana el repòs del dissabte i evita de fer res de
mal!". En aquest passatge s’equipara l'observança del shabat amb l'exercici de la moralitat. I com el
bé ha de ser motiu d'alegria, també diu Isaïes:
"Si t'abstens de treballar en dissabte i de vetllar pels teus interessos en aquest dia sant; si tens el
129
130

Renau Manén, Jesús. Desafiados por la realidad. Maliaño (Cantabria): Editorial Sal Terrae, 1994: 24.
Cohen, Hermann. "La religión de la razón..."...: 120.

37

dissabte per un dia de delícies, si el consideres un dia de glòria consagrat al Senyor; si l'honores i no
t'ocupes de cap feina, no mires pel teu interès ni et dediques a parlar sense mida,..." (Is 58,13).

Jeremies, respecte al descans de dissabte, diu:
"Però si no feu cas de mi, si no santifiqueu el dissabte i en dia de repòs entreu càrregues per les
portes de Jerusalem, encendré en aquestes portes un foc que consumirà les defenses de Jerusalem, i
el foc no s'apagarà" (Jr 17, 27).

Dissabte expressa la compassió de Déu per l'ésser humà, que va ser condemnat a la feina després de
ser expulsat del paradís. També anul·la la diferència que es forma entre els éssers humans a causa
dels diferents tipus de treball. Fins i tot el treballador per compte d'altri es converteix en el seu propi
amo durant el dissabte, ja que mitjançant el descans setmanal en un dia preestablert, treballador i
amo s'equiparen.
En el judaisme, a través dels manaments, inclòs el del descans setmanal, Déu ha despertat la
compassió pels pobres.
"El shabat ha allunyat d'entre els éssers humans aquella penosa aparença de servitud i desigualtat.
Com Déu ens ha fet do de la misericòrdia pels éssers humans en mostrar la femta de la pobresa, així
ens ha revelat el seu amor pels éssers humans en aquest descobriment social 131".

La compassió de Déu pels pobres constitueix un punt de referència en l'ètica jueva que comporta una
implicació personal. Atès que en la història hi ha perdedors, i ja que Déu els estima, cal ajudar-los en
la seva condició i estimar-los també.
Hi ha un text clàssic del judaisme (el manuscrit de la Mishná Torà conegut com el Ramban, text del
filòsof medieval Maimònides) que expressa amb gran claredat els vuit graus de caritat possibles. Diu
el següent:
"Hi ha vuit graus de caritat. (...) El més alt és el d'aquella persona que assisteix a un pobre donant-li
un regal o un préstec, o acceptant-lo en una societat de negocis, o ajudant-lo a trobar feina -en una
paraula, situant on pot ser útil per ajudar a altres persones-. (...) En un nivell més avall es troba qui
realitza un acte de caritat amb els necessitats de tal manera que qui dóna no sap a qui ho fa i qui rep
no sap d'on prové l'ajuda. És un exemple de la realització d'un acte meritori pel sol fet de fer-ho. (...)
El següent rang correspon a l'individu que dóna diners. Un no hauria de fer-ho (...) a menys d'estar
segur que la persona responsable de la col·lecta és fiable, intel·ligent i competent per gestionar
aquests fons d'una manera adequada. El següent nivell (inferior) és quan el que dóna sap a qui li
dóna, però la persona pobra no sap de qui rep. (...)
Després segueix en l'escala la situació en què l'individu pobre sap de qui rep, però qui dóna no sap a
qui ho fa. El següent grau correspon a qui, amb les seves pròpies mans, lliura un regal abans que la
persona ho demani.
Més avall hi ha qui lliura menys del que es necessita, però ho fa sota una aparença amable. El nivell
que segueix correspon a qui dóna sense ganes de fer-ho (...)132".

En el llibre dels proverbis es poden trobar lloances per a la pietat amb el pobre i amenaces per al que
ho menysprea. Dos exemples són: "feliç el qui s'apiada dels pobres! (Pr 14, 21b)" i "Qui es mofa del
pobre ultratja el seu creador, serà castigat qui s'alegra d'una desgràcia (Pr 17,5)".
Les persones, com a éssers capaços de relacionar-se amb els seus semblants, són les protagonistes de
la vida social. Veiem com ells:
"es caracteritzen per la situació social que ocupen en la comunitat. Aquesta situació certament és
secundària i circumstancial, però, en la majoria dels casos és decisiva. (...) L'ésser ric o pobre no és
consubstancial a l'home: un mateix pot ser ric i convertir-se en pobre i viceversa 133".
131
132
133

Ibíd., pàg. 121.
Fackenheim, Emil. "¿Qué es el judaísmo?"...: 194.
Vilchez Lindez, José. Sabiduría y sabios de Israel. Estella: Editorial Verbo Divino, 1995: 104.

38

Aquí es fa referència a la pobresa econòmica. El llibre dels Proverbis surt al pas dels judicis
equivocats que prevalen en la societat pel que fa al pobre. Alguns exemples són:
"Val més el pobre que viu honradament | que l'home tortuós, per ric que sigui (Pr 28,6) ". "Ric i
pobre coincideixen en això: | a tots dos els ha fet el Senyor (Pr 22,2)". "No t'aprofitis del pobre
perquè és pobre | ni aixafis el desvalgut al tribunal (Pr 22, 22)". "Hi ha qui no té res i presumeix de
ric, | hi ha qui té molt i fingeix ser pobre (Pr 13,7)". "Com més fortuna, més amics, | però el pobre
perd fins a l'amic (Pr 19,4)". "La riquesa és la plaça forta del ric; | la pobresa, la ruïna del pobre (Pr
10,15)".

Segons el rabí Simlai (segle III), la Torà comença amb un acte d'amor i compassió i finalitza amb un
acte de bondat i compassió. L'acte d'amor i compassió del començament és:
"Llavors el Senyor-Déu va fer túniques de pell i va vestir l'home i la dona (Gn 3, 21)". L'acte de
bondat i compassió del final és: "Va ser enterrat (Segons el context, el subjecte d'aquest verb és el
Senyor. En aquest verset es funda la tradició rabínica segons la qual va ser Déu mateix el que va
sepultar a Moisès.) a la vall (Moisès), en territori de Moab, davant de Betpeor; però fins al dia
d'avui ningú no sap on és el seu sepulcre (Dt. 34, 6)134".

Els valors jueus cobreixen tot l'espectre de la conducta individual, entre pares i nens, marits i dones,
germans i germanes, amics i enemics, així com tot el relacionat a la conducta que s'ha de tenir amb
si mateix. Vull finalitzar aquest apartat, exposant alguns ensenyaments de com cal tractar els altres
inclosos en el tractat més popular de la Mixnà, el Pirké Abot ("Ètica dels Pares"):
"Hillel: Siguin deixebles d'Aaron, estimant la pau i buscant la pau, estimant seus semblants i
apropant-los a la Torà (1:12).
Hillel: No jutgis el teu veí fins no trobar-te en el seu lloc (2:5).
Shammai: Parla poc i actua molt, i rep tots els homes amb alegria (01:15).
Ben Zoma: Qui és intel·ligent? Aquell que aprèn de tots els homes. (...) Qui és fort o poderós?
Aquell que domina les seves passions. (...) Qui és ric? Aquell que està satisfet amb la seva part. (...)
Qui és honrós? Aquell qui honra altres (...) (4:1).
Ben Azzai: No menyspreïs cap home, i no critiquis ni censures res; perquè no hi ha un home que no
tingui la seva hora, i no hi ha cosa que no tingui el seu lloc (4:3).
Eleazar Ben Shammai: Permet que l'honor del teu deixeble sigui tan preuat com per a tu el teu
(4:15)".

A l'època de Maimònides la pobresa era molt generalitzada i ens donarà dues instruccions respecte a
la pobresa. La primera donar almoina als pobres en funció de les possibilitats pròpies (Deuteronomi
15,11: "Mai no faltaran pobres en el país; per això et mano que obris generosament la mà als teus
germans, als pobres i necessitats del teu país".) i la segona no endurir el mateix cor contra el pobre
(Deuteronomi 15,7: "Quan en una de les ciutats del país que el Senyor, el teu Déu, et dóna, hi hagi
un pobre entre els teus germans, no endureixis el cor, no tanquis la mà al teu germà pobre")135.
També veurem una descripció de les vuit escales per la caritat 136. L'escala més elevada correspon a
ajudar a trobar feina als pobres, segueixen tres escales relacionades amb les identitats de qui rep i
dóna almoina (l'esgraó més alt quant desconeixem donant i receptor) i després trobem quatre escales
que tenen a veure amb la forma de donar. Queda establert que cal ajudar igual al pobre gentil que a
l'israelita. Maimònides fa als pobres fills predilectes de Déu.
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3.3.4- Justícia i responsabilitat social.
El missatge que transmeten els llibres del Tanakh és fonamentalment religiós i existencial. La
percepció d'un Déu que es revela marca la història del poble jueu. Així que, "els temes relacionats
amb la justícia i l'ètica social sorgeixen en aquest context. Estan profundament vinculats a la fe
religiosa, són part d'aquesta mateixa fe, neixen i es nodreixen d'ella 137". En el Tanakh es troben
ordenacions, lleis i codis de convivència i de justícia, però sempre relacionats amb el missatge
religiós.
Per apropar-se a les bases morals de la justícia i l'ètica social d’Israel, és important recordar aquesta
doble tradició que s'entrecreua al Tanakh: el "codi de la santedat" i el "codi de l'Aliança".
El "codi de la santedat" es fonamenta en la llei.
"Element característic d'aquesta desvinculació de la llei respecte a qualsevol pressupost històric és
també la desaparició dels conceptes `aliança' i `llei', que sempre havien estat estretament units per
una mateixa naturalesa138".

L'estructura legal abastava tota la vida d'Israel: familiar, social, cultural, econòmica i política. El
Temple era el centre de tota la vida religiosa, econòmica i social.
El "codi de l'Aliança" es fonamenta en l'experiència religiosa, ja en els començaments remots del
poble jueu, i l'Aliança del Sinaí és la seva expressió fundant.
"No és un pacte entre iguals, sinó una trucada gratuïta de Déu, que escull el poble oprimit i el
constitueix en el seu poble". "L'Aliança de Déu amb el seu poble comporta una sèrie de pactes socials
i institucions que són la concreció pràctica de la vida comunitària que neix precisament del designi de
Déu envers Israel. Aquests pactes, costums i estils són de gran transcendència per als segles futurs 139".

Maimònides ens digué que el sentit de la paraula de les Sagrades Escriptures i la filosofia són
idèntics. S'ha de preservar en la fe per arribar a comprendre plenament les paraules dels llibres del
Tanakh, en aquests llibres trobem l'essència demostrable de la filosofia.
Aquesta vinculació de les lleis religioses i la responsabilitat social, la veiem molt reforçada en els
texts de Maimònides. La investigadora Judit Bokser o defineix de forma molt clara:
"Per Maimònides és central la formulació de la lògica i la substancial intel·ligibilitat dels preceptes
religiosos. Veu a la religió com un quefer polític orientat a aconseguir la perfecció de la comunitat
política per aconseguir la perfecció espiritual de cada individu 140".

Maimònides considerà que la 'Llei Jueva' marcà el sistema legal que permet el coneixement de la
veritat, porta a la veritable espiritualitat i garanteix el benestar social i polític de la població. Existeix
una unificació dels aspectes polítics i religiosos. Al lideratge se li exigirà les màximes virtuts
humanes i el fet de saber de Déu.
Destacable com associa i es vincula l'individual de l'home amb el social. Aquesta vinculació social
busca una justícia dins del grup, amb responsabilitat dins de la societat i el 'benestar sols es troba en
la vida social'. El propòsit global de la Llei i per tant de l'home és perfeccionar el nostre cos i la
nostra ànima; el benestar només es troba en la vida social i a aquesta eternitat únicament s'arriba per
l'especulació.
El metge Leonardo Strejilecich ens fa una bona definició, del dit fins ara, sobre la justícia i la
responsabilitat social de Maimònides en dir-nos que:
"la llei de Moisès està destinada a consolidar la creença en la unitat de Déu i de la creació del món i
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a reglar l'ordre social; la Llei reprimeix les passions i les ganes, i ens inspira costums nobles i
santes; purifica els nostres hàbits i ens ordena la pulcritud externa; el benestar de la humanitat és la
seva màxima suprema141".

3.3.5- Déu s'apiada del poble jueu.
"Aquí apareix la inversió dels factors, tan característica del judaisme: més del que tu busques Déu,
Déu et busca a tu142". "L'espiritualitat jueva no parla de Déu, sinó que ensenya a comunicar amb
Déu, sense anomenar-lo. A més li diu: Ha-Shem –el nom, desconegut, impronunciable, perquè
qualsevol paraula seria un va intent de tancar-lo i l’Infinit no cap ni tan sols en la metafísica
poètica143".

El poble israelita, des dels seus començaments, "va tenir la seguretat que va ser el mateix Déu qui el
va obligar a lluitar pels seus drets 144". Precisament per això l'Èxode és un llibre de referència pel que
fa a la lluita per la llibertat. Abans, lluites d'alliberament hi havia hagut, però no semblaven tenir res
a veure amb Déu. Tot i això, l'opció de Déu pels pobres no equival a odi als poderosos. Una vegada
que va estar instal·lat el poble d'Israel a la terra promesa, començar una vida nova. Per això, la
llibertat aconseguida porta a l'Aliança. Encara que aquestes lleis ajudaven a tenir unes relacions
justes entre els israelites, sota la convicció que procedien de Déu i que, per tant, eren bones, amb el
pas del temps, aviat es van oblidar de l'Aliança i va tornar a haver-hi rics i pobres.
Set segles després que els israelites fossin alliberats d'Egipte, el poble jueu, debilitat, va ser exiliat a
Babilònia.
El mateix Maimònides va patir l'exili en les seves carns, l'any 1160 va abandonar la península amb la
seva família. Va passar per Fes, Palestina i acaba establint-se al Caire. I Maimònides recordarà als
seus coetanis de l'Edat Mitjana aquesta pietat de Déu cap al seu poble. Un poble que reconeixerà
aquest record i el farà símbol de perfecció.
"Mai va donar un sol home tant al seu poble i a tota la humanitat com Maimònides. Mai l'obra d'un
home va ser tan polifacètica com ho va ser la seva. Els tractats de Maimònides en els diversos
aspectes es van analitzar en acadèmies d'estudis religiosos, facultats de medicina i escoles de
filosofia. Ningú va ser objecte de tanta admiració i respecte per part de totes les classes socials del
poble: filòsofs, rabins, literats, homes de ciència i poetes; creients i no creients, jueus i
estrangers145".

Veiem com deixa constància en diferents escrits de la pietat de Déu amb el poble d'Israel. En la seva
Epístola al Iemen deixa clara aquesta constant lluita, del poble jueu, per la llibertat i podem llegir
que:
"el Creador, beneït sigui, i ens va assegurar de l'eternitat i per l'eternitat que en tot temps que vindrà
dany dels enemics d'Israel o es renovarà un mal, l'Altíssim els separarà de nosaltres, ja que així va dir
David mogut per l'esperit de Déu quan va parlar de com el poble d'Israel protesta que se'ns persegueix
i martiritza tant per tota mena de persecucions i lleis restrictives 146".

3.3.6- Les lleis jueves estan basades en la justícia.
El Déu del monoteisme jueu és un Déu que es revela i, com a tal, no pot romandre aïllat, sinó que,
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pel que fa a creador de l'ésser humà i Senyor de tota la terra, ha d'orientar als homes amb els seus
manaments com lleis que regeixin les seves vides. El manament és una ordre aïllada, la llei val com
constitució del món moral. Per aquest motiu, "la llei es diu preferentment ensenyament; no és una
ordre subjectiva, sinó una instrucció teòrica que, per tant, pot convertir-se en una obligació per a
l'home147". La llei no afecta l'essència de Déu, sinó que només l'home és el seu objecte i la seva
meta. La fi de la llei és la moralització de l'home, és a dir, el seu perfeccionament en tant que home.
"El culte mateix té les seves pròpies lleis, però entren en relació amb les lleis purament morals, que
són una part de la legislació que constitueix una mediació entre el sentit religiós i el sentit moral de
la llei148".

La justícia figura entre els atributs primordials de Déu:
"Són camins de bondat, els del Senyor, les seves obres són obres d'amor (Sl 145, 17)". La justícia és
igual a la santedat: "El Senyor de l'univers quedarà enaltit quan restaurarà la justícia; ell, el Déu
sant, mostrarà la seva santedat restablint el dret (Is 5,16)".

També la justícia és l'atribut del Messies: "S'armarà de justícia, se cenyirà de fidelitat (Is 11, 5)". La
justícia es converteix en el signe distintiu de l'era messiànica.
"Ell serà jutge entre moltes nacions, arbitrarà sobre pobles nombrosos i llunyans. Forjaran relles de
les seves espases i falçs de les seves llances. Cap nació no empunyarà l'espasa contra una altra ni
s'entrenaran mai més a fer la guerra (Mi 4, 3)"; "La justícia és el principi de l'ordre judicial, de la
qual deriven les lleis".

El profeta Miquees afirma: "El Senyor respon: 'Ja t'han ensenyat, home, què és bo, què espera de tu
el Senyor: practica la justícia, estima la bondat, comporta't humilment amb el teu Déu' (Mi 6, 8)".
Maimònides va desenvolupar una normativa de forma sistemàtica i va realitzar una interpretació
filosòfica entre la revelació i la raó. Generant unes normes que podem qualificar d'ensenyament o
instrucció teòrica. Les lleis que redacta són veritablement unes lleis basades en la justícia. Aquesta
justícia la podem evidenciar en llegir a Fernando Varela que "els preceptes van ser dictats per a
benefici i perfecció dels jueus, tan sols es va entendre que la seva Llei podia ser aplicada amb
caràcter universal149".
3.3.7- L'època profètica.
Després de la sortida d'Egipte, el poble d'Israel es dirigeix a una terra que desconeix. En aquest camí
mor Moisès.
L'encarregat de conduir el poble serà llavors Josuè, un líder militar. Israel va trigar 200 anys a
conquerir la Terra dels seus avantpassats,
El poble estava llavors compost per 12 tribus, que s'unien per emprendre la guerra contra els pobles
que habitaven aquestes terres. Els seus líders militars eren els jutges i els seus líders espirituals els
profetes. Aquests últims tractaven de què el poble es mantingués fidel al Senyor i a les lleis que
aquest va transmetre al poble per mitjà de Moisès.
Aviat el poble veu la necessitat d'unir les tribus de manera definitiva per enfrontar-se als pobles que
habitaven Canaan, la seva terra promesa. Decideixen formar un Regne poderós amb el seu exèrcit
organitzat com tenien els pobles veïns. Els profetes no estan molt d'acord. Finalment, els profetes
accepten la constitució d'un regne, però creuen que ha de ser un regne especial, com li agradaria al
Senyor. Ha de ser un regne fidel al Senyor. El nou rei ha de ser respectuós amb el Senyor i ha de
protegir els més humils. En el nou regne s'han de mantenir els ideals de la igualtat i la justícia,
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marcats per la llei de Moisès. Un nou guerriller sorgeix entre el poble com a líder i el profeta Samuel
accepta nomenar rei i substituir Saül: és el rei David (any 1000 aC).
David es constitueix en un rei poderós que aconsegueix, per fi, formar un regne fort, que venç de
manera definitiva als pobles cananeus i domina la terra de Canaan de nord a sud. Durant el seu
regnat, Israel arriba a la seva esplendor. Crea un gran palau a Jerusalem, capital del Regne, i un gran
temple en honor al Senyor. En el Judaisme, el regnat de David representa la formació d'un Estat Jueu
coherent, amb la seva capital política i religiosa a Jerusalem i la institució d'un llinatge real que
culminarà en l'era messiànica. La suposada descendència de David com a fill d'una conversa (Ruth)
és pres com a prova de la importància dels conversos dins del judaisme. El fet que Déu no li hagi
permès construir un temple perpetu és pres com a prova de l'imperatiu de pau en assumptes d'estat.
David és també vist com una figura tràgica, la seva inexcusable presa de Bathsheba, i la pèrdua del
seu fill són vistes com a tragèdies centrals en el judaisme.
A David el succeí el seu fill Salomó150. Salomó és un personatge descrit en la Bíblia, tercer i últim rei
de l'Israel unificat (incloent-hi el regne de Judà). Va aconseguir regnar quaranta anys i el seu regnat
quedaria situat entre els anys 970 i 930 aC. Se li atribueix la construcció del Temple de Jerusalem, i
l'autoria del Llibre d'Eclesiastès, Llibre dels Proverbis i Cantar dels Càntics, tots aquests llibres
recollits en la Bíblia. És el protagonista de moltes llegendes posteriors, com que va ser un dels
mestres de la Càbala.
Després de la mort de Salomó, arriben els problemes per a Israel. El regne acabarà corromput. Les
màfies organitzades s'apoderen del país i les seves ànsies per dominar acaben per dividir el país en
dos regnes: el regne del nord o regne d'Israel, i el regne del sud o regne de Judà.
Els ideals d'un regne com cal són oblidats. La justícia i la igualtat brilla per la seva absència. Els
valors de l'Aliança van sent abandonats. Durant un llarg període (800-586 aC), els profetes
s'encarreguen de recordar al poble l'ideal de Regne de Déu de justícia i igualtat.
Aquests profetes qüestionen la falsa religiositat del poble, contaminada pels costums i religions dels
pobles veïns, i exigeixen fidelitat al seu únic rei, Senyor. Els "missatgers de Déu" (els profetes)
adverteixen al poble de la ruïna que se'ls ve a sobre per abandonar el Senyor: possibles invasions i
ensorrament definitiu del poble d'Israel.
"El Déu d’Israel, que era l'únic rei, amo i senyor de totes les coses, reina, però no governa. Déu ha
estat col·locat al temple, i la religió ha quedat controlada i subordinada al projecte regi. Déu regna
en el seu magnífic temple, però el que governa és el rei 151.

Aquest segrest de Déu i de l'Aliança per una religiositat controlada pel poder i al servei dels
interessos dels rics, serà la base de la reacció dels profetes. Després d'anys d’infidelitats al Senyor,
els profetes dels regnes del nord i del sud adverteixen al poble d'Israel i als seus reis de l'enuig de
Déu i el possible càstig. El poble viu aquesta experiència com un càstig de Déu anunciat pels
profetes. Els profetes pensen que és la fi d'Israel, creuen que Déu ha abandonat definitivament al
poble. En diversos moments de la seva història, el poble d'Israel viu les seves catàstrofes nacionals
com a càstig de Déu: batalles perdudes, invasions i desterraments.
"Efraïm, com t'he de tractar? T'haig d'abandonar, Israel? Haig de tractar-te com Admà? He de
deixar-te com Seboïm? Això em trasbalsaria el cor, s'encendria la meva pietat. No cediré a la meva
indignació, no tornaré a destruir Efraïm, perquè jo sóc Déu i no un home, sóc el Sant, present enmig
teu: no sóc dels qui es passegen d'ací d'allà!
Vindran darrere meu, i jo, el Senyor, rugiré com un lleó; rugiré, i els meus fills vindran de ponent.
(Os 11, 8-11)".

Aquesta vegada l'instrument escollit per Déu per salvar el poble va ser Cir, el fundador de l'imperi
persa, el cor va ser mogut per Déu perquè els deixés en llibertat.
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Els profetes apareixen a Israel quan les coses van malament per recordar al poble que aquesta
situació és fruit de la conculcació de l'Aliança i que, per tant, cal rectificar tornant al pacte amb el
Senyor l'alliberador. Els profetes deuen fidelitat al Senyor perquè ells es consideren anomenats pel
mateix Senyor per a aquesta missió. Critiquen també un culte dels sacerdots que amb la seva
parafernàlia sacrificial oblida la pietat i l'amor de Déu.
Podem afirmar que Maimònides defensa i segueix els aprenentatges del període profètic i els
estableix de guiatge pel poble en aquell moment de l'Edat Mitjana i serà vàlid per èpoques
posteriors. Comprovem com Maimònides "veu en la persona del profeta bíblic i molt particularment
en Moisès, aquell model ideal de líder152" i amb unes qualitats que "el fan idoni per liderar a les
masses tant en el polític com en el religiós153". Aquesta importància profètica queda clara en dos dels
tretze principis fonamentals de Maimònides; en el principi setè se'ns diu: "creença en la primacia de
la profecia de Moisès" i en el sisè "creença que Déu comunica amb l'home a través de la profecia".
3.3.8- La justícia reflex de l'amor al pròxim.
Els profetes d'Israel es van distingir per la seva valentia, acusant públicament als poderosos de les
injustícies que cometien. L’incompliment constant (per part dels governants, rics, ...) de l'Aliança
farà que el poble jueu mantingui l’esperança en la vinguda del Messies, el qual s'encarregarà que
Déu restauri el seu Regne. Sobre la vinguda del Messies, el poble jueu ha anat comprenent que l'era
messiànica s'identifica amb el nou Israel (el poble fidel), símbol del regnat de Déu en totes les
nacions. Els profetes anunciaran aquesta era messiànica que portarà el naixement del nou Israel,
sustentat en els tres pilars de justícia, veritat i pau.
En una societat sana, els tribunals estan per administrar justícia. Si impera la justícia, regnarà la pau,
la seguretat, la prosperitat, ja que "la justícia enalteix un poble, el pecat és la seva vergonya (Pr 14,
34). No és suficient l'única condemna de la injustícia, sinó que cal implantar la justícia en la societat.
La Torà adverteix que la justícia està pervertida si la persona que té el poder és afavorida (Lev 20,
15), o si es ven als rics. En tot cas, encara que això succeeixi, el Senyor sempre s'encarregarà de fer
justícia. Cercar Déu significa esforçar-se per aconseguir la santedat, la rectitud i la bondat. L'amor de
Déu és incomplet sense l'amor al pròxim.
L'estima als altres també l'assumeix plenament Maimònides i no sols l'assumeix sinó que de nou
recorda aquesta necessitat. De fet en les seves cartes a les col·lectivitats és on es veu més aquest
paper d'estima al pròxim. Meir Orian el definirà com "un pare que dóna consells 154" i que "sosté als
caiguts155". L'amor més gran que podem veure és el dels progenitors cap als seus descendents i
Maimònides dona molta rellevància a l'amistat i a la família. La moral de Maimònides és universal i
està agafada de la moral que ens dóna la Bíblia. Leonardo Strejilecich ens diu que aquesta moral:
"estableix normativament extraordinàries cures i deures davant de tot moviment, en tot gest, en el
menjar, en el beure, en el dormir, en la relació amb la dona, amb els fills, amb els pares, parents,
amics, amb el poble, amb la humanitat sencera156".

Maimònides, en el seu jurament, demana forces a Déu perquè pugui ajudar d'una forma altruista, al
ric i al pobre, al bo i el dolent, a l'enemic i l'amic.
3.3.9- L’anhel de la pau.
La literatura jueva és inspiradora del valor de la pau. Pregàries conclusives invocades a Déu com
aquesta: "Qui fa pau a les altures, ens doni pau a nosaltres", o salutacions com el de "xalom", donen
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bona prova. Acudint a les Escriptures jueves trobem (Qal), xalom significa "estar en pau", "estar
complet", "estar acabat", "estar sa i estalvi", "estar feliç", "estar al súmmum", "pagar", etc.
El segon terme en importància amb què s'al·ludeix al concepte de pau és sheqet, procedent de l'arrel
ShaQaT, que significa "estar quiet", "Estar sense disturbis". Altres sinònims de pau menys freqüents
són betah ("pau", "seguretat"); raga, en la forma HIF` il ("donar descans a", "pacificar"), o altres
com tob ("bé").
El nom xalom es troba 237 vegades a l’Antic Testament, emprant-se per "pau" en tots els seus
llibres. A Dt 23,7: "Mentre visquis, no afavoreixis mai el benestar i la prosperitat d'aquests pobles".
En el llibre de l'Èxode, l'arrel xalom apareix dues vegades en el capítol 18, verset 7 "besà i saludat" i
verset 23 "pau". A Lv 26, 3-6 apareix el concepte de pau en les exhortacions finals que Déu fa als
jueus entre la prohibició de la pràctica de la idolatria, prometent prosperitat i pau si l'adopten com a
únic Déu i compleixen els seus preceptes. Un altre exemple, en el llibre dels Nombres, es fa
referència a la pau de forma clara en dues ocasions. Nm 6,26: "Que fixi damunt teu la seva mirada i
et doni la pau" i Nm 25,12: "Comunica-li, doncs, que jo faig amb ell una aliança de pau".
Maimònides tampoc escatimarà recursos en donar valor a la pau. Ens parlarà de la pau de l'esperit,
de l'ànima, dels homes... En els passatges de l'"Ètica" de la seva Mishneh Torà ens diu, referint-se a
l'home culte, que sempre ha d'estimar la pau, i només la pau.
3.3.10- La "pau" als llibres històrics.
Els llibres històrics bíblics (Josuè, Jutges, 1 i 2 Samuel, 1 i 2 Reis, 1 i 2 Cròniques, Esdres i
Nehemies) semblen el marc idoni per descobrir en ells expressions i conceptes relacionats amb la
idea de pau. Unes idees, amb les quals va alimentar el seu pensament en Maimònides.
Al llibre de Josuè apareix l'arrel xalom tres vegades en relació a la signatura d'un tractat de pau. En
els tres llocs es fa referència a una pau amb submissió, i sempre com a conseqüència de guerres
prèvies. En les dues cites següents s’empra "pau" com a sinònim de victòria, utilitzant l'expressió
"tot l'exèrcit va tornar victoriós" i "ningú més no gosà ni obrir la boca contra els israelites".
En jutges destaquen quatre cites. En Jt 4,17 es fa referència a una pau pactada, sense guerra, a Jt 8,9
i Jt 11,31 s’empra "pau" com a sinònim de victòria, i a Jt 21,13 està dedicada a descriure la
restauració de la tribu de Benjamí, sol·licitant la signatura d'una aliança o d'un tractat.
En els llibres de Samuel també apareix l'arrel xalom relacionada amb pau. A 1Sa 7,14 es tracta d'una
pau aconseguida després d'una guerra. Hi ha dos passatges del primer llibre de Samuel, dirigits a
David, on s'esmenta la pau 1Sa 24,20 i 1Sa 29,7. A 1Sa 16,4-5 els ancians li pregunten a Samuel, el
profeta:
"Véns en to de pau? Samuel respongué: --Sí, vinc en to de pau. Sóc aquí per oferir un sacrifici al
Senyor. Purifiqueu-vos i veniu amb mi al sacrifici.". Finalment, és important assenyalar: "Que
tinguis encara una anyada com aquesta, bona per a tu, bona per a la teva família i bona per a les
teves propietats! (1Sa 25,6)".

En el segon llibre de Samuel també s'esmenta la pau en diversos casos. En 2Sa 7,3 es fa referència a
una pau aconseguida després de la guerra, en 2Sam 10,19 es torna a observar una pau amb submissió
aconseguida pel rei David, en dues ocasions (2Sa 19,25 i 19,31) s'utilitza l'expressió "retornava i
tronava feliçment" com a sinònim d'haver guanyat la guerra i a 2Sa 15,27: "val més que tornis en
pau a la ciutat".
En els llibres dels Reis, el nombre de vegades que s'empra l'arrel xalom és una mica més gran que en
els anteriors llibres històrics. Unes vegades apareix amb el significat d'"íntegre, sencer", "submís", i
referit al cor: "Que el vostre cor sigui tot sencer del Senyor, el nostre Déu! Que us comporteu
d'acord amb els seus decrets i observeu els seus manaments, tal com feu el dia d'avui!" (1Re 8,61).
A 1Re 22,45, el terme que s'utilitza en parlar de la pau (yashlem) es refereix al fet que la pau no va
precedida de cap guerra, per la qual cosa habitualment es tradueix per "mantenir la pau": "Josafat va
viure en pau amb el rei d'Israel".
Els llibres històrics es completen amb els dos llibres de Cròniques, Esdras i Nehemies. En aquest
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últim no es troba l'arrel xalom com una clara referència a la pau.
A 1Cr 22,9, xalom apareix al costat de sheqet, l'altre terme hebreu que s'utilitza amb més freqüència
per expressar el concepte de pau.
A 1Cr 12,18, xalom està precedit de la partícula -"a", "per", es tradueix en "per la pau", que es pot
interpretar com "en to de pau: "Si veniu a mi en so de pau ... ".
En la resta dels casos s'usa sempre l'adjectiu shalem ("pacífic", "Íntegre"), associant-se amb cor, el
que es traduiria per "de tot cor", íntegre.
Per acabar amb els llibres històrics, una cita del llibre d'Esdres (9,12), on en legislar sobre, i contra,
els matrimonis mixtos diu el text, recorrent al binomi benestar i prosperitat:
"Per tant, no doneu per mullers les vostres filles als seus fills ni prengueu per als vostres fills les
seves filles. No afavoriu mai el benestar i la prosperitat d'aquesta gent. Així us convertireu en un
poble fort, menjareu el bo i millor d'aquesta terra i la deixareu en herència als vostres descendents
per sempre".

3.3.11- La "pau" als llibres profètics.
En la major part dels casos, la pau està relacionada directament amb Déu, Ell és el que estableix la
pau, "reconcilia" als homes i controla les seves relacions. En conseqüència, la pau és una gràcia que
procedeix de Déu.
"Jo escolto què diu el Senyor: Déu anuncia la pau al seu poble i als qui l'estimen. Però que no tornin
a ser insensats!"(Sl 85,9)". "Que les muntanyes duguin pau al poble, que li duguin benestar els
turons (Sl 72,3)". "La fidelitat i l'amor es trobaran, s'abraçaran la bondat i la pau (Sl 85,11)". "Però
que s'alegrin i cantin els qui volien el meu triomf, i puguin dir sempre: 'és gran el Senyor, que vol el
bé del seu servent' (Sl 35,27)". "M'adormo en pau així que em fico al llit, perquè només tu, Senyor,
em fas reposar segur (Sl 4,9)".

Hi ha nombrosos passatges en què la pau és la recompensa de l'honrat i es priva d'ella al malvat:
"Sàmec: Decanta't del mal i fes el bé, busca la pau, procura aconseguir-la" (Sl 34,15). "Xin: Fixa't
en els bons, mira els honrats: l'home de pau té descendència; però els pecadors desapareixen tots
alhora, la descendència dels malvats s'extingirà (Sl 37,37-38)". "Tenen molta pau els qui estimen la
Llei; res no els farà ensopegar (Sl 119,165)". "Dura tan poc, l'injust! Si mires al seu lloc, ja no l'hi
trobes. Però els humils posseiran la terra, fruiran d'una gran pau (Sl 37,10-11)". "La vida del malvat
és un turment continu: els seus anys estan tots comptats. Sempre sent veus que l'esglaien, el
Devastador l'assalta mentre està en pau (Jb, 15, 20-21)". "Ells no parlen com a amics: rumien com
enganyar la gent tranquil·la del país (Sl 35,20)". "No em llancis amb els culpables ni amb els qui
van amb males arts; parlen en to d'amic als seus companys, però coven malícia dins el cor (Sl
28,3)".

Així com el temple era considerat "temple de la pau", també la ciutat de Jerusalem, anhelada pels
jueus, era la ciutat de la pau: "Augureu la pau a Jerusalem (Sl 122, 6)". Amb més claredat a Salms
125,5 i 128,6: "pau a Israel!".
Com hem vist abans Maimònides defensa i segueix els aprenentatges del període profètic i els
estableix de guiatge pel seu poble i qui vulgui seguir-los.
3.3.12- Importància de la pau en el judaisme bíblic.
El valor de la pau és present de manera constant en l'Antic Testament i, en la seva evolució, s'ha
convertit en un signe de reconciliació entre els jueus de tots els temps. Pau és el nom del Déu
(Jahvè-Xalom) a qui Gedeó aixeca un altar a Ofrà d'Abièzer (Jutges 6,24). En aquella època violenta
dels jutges és sorprenent i tranquil·litzador aquest nom de Déu. Pau és també el nom del Messies:
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"príncep de pau" en diu el profeta Isaïes (Is 9,5), la seva missió és anunciar i establir la pau: "Que en
són, de bonics, per les muntanyes els peus del missatger de bones noves que anuncia la pau i el
benestar, que anuncia la salvació i diu a la ciutat de Sió: 'El teu Déu ja regna!' (Is 52,7)". A la litúrgia
israelita es cantava que Déu beneeix el poble amb la pau (Sl 29,11), i pau és també el nom de l'Israel
sant: "llavor de pau" segons el profeta Zecaries (Za 8,12). En la mesura que va evolucionant el poble
jueu en el seu concepte de Déu, també la seva forma d'entendre la pau va adquirint matisos diferents.
El paradís és pau de l'home amb el món. Adam, l'ésser humà, coneix els diversos éssers, i en especial
als animals, sense combatre'ls ni matar-los. La guerra que enfronta animals i homes no ve de Déu
(Gn 2). El paradís és pau entre els éssers humans. No hi ha guerra original entre ells (Gn 3). El
paradís és pau de l'home amb Déu, amb qui Adam i Eva dialoguen al principi. No hi ha guerra, per
tant, entre l'home i Déu (Gn 2).
Posteriorment, sobre aquest fons de pau, s'ha desplegat la guerra, de manera que el món, que era
espai de treball i vida, d'alguna manera s’ha pervertit (Gn 2-3). Aquesta interpretació teològica de la
creació del món és simbòlicament positiva, però en clau física i biològica sempre han sorgit
conflictes on tot neix i mor, en particular, en l'ésser humà, doncs la lluita és signe i conseqüència de
la condició finita de la consciència humana. El conflicte i la lluita dels éssers vius són signe de la
seva finitud i necessitat de supervivència. En el cas de l'ésser humà, a més, la violència sorgeix allà
on els homes es deixen dominar pel seu desig possessiu, allà on ha sorgit l'amenaça de la forta
ambició, el desig de poder i de violència original de l'home com a consciència de lluita (Gn 3-4).
En el relat de la tradició sacerdotal del Gènesi, Déu posa ordre davant al caos i la tenebra (Gn 1, 14). Els símbols mítics (caos, foscor, abisme, etc.) són simplement el marc-enquadrament en què es
destaca l'acció creadora absoluta de Déu. El caos, que simbolitza el mal, és present ja en els orígens,
precedint el món i la història. La tesi que s'hi sosté és que el mal té a veure amb la pecaminositat de
l'ésser humà, que arrossega a la creació (Gn 3, 17-19). Hi ha una espècie de mal radical i original
com predisposició natural al mal, que per descomptat no anul·la la llibertat de destí, però testimonia
la debilitat del cor o la fragilitat de la nostra naturalesa. La guerra ha estat present en els
començaments del poble jueu, allà on el Déu universal es vincula amb un poble concret i la pau es
transmet a través de la victòria militar, que es pren com a expressió privilegiada de Déu, que
col·labora amb el poble escollit. Però el mateix poble d'Israel, que no ha estat exempt de conflictes
bèl·lics, també s'ha presentat a si mateix com a promotor d'un camí de pau que ha marcat la història.
De fet, el Déu del poble jueu, es revela en l'origen de la història com el Déu de la pau (com podem
trobar al llibre del Gènesi).
El concepte de pau, va evolucionant al poble d'Israel cap a valors cada vegada més alts. Segons
María José Cano, en els primers llibres bíblics (Pentateuc i històrics) sol estar associat a la guerra o
a qualsevol altre tipus de conflictes. Es tracta de la narració d'una sèrie de guerres (o conflictes) que,
de vegades, són simples conflictes tribals i, fins i tot, familiars 157.
Els termes utilitzats són: "Parlar de pau", "fer-los la pau" ... Si bé s’ha de tenir en compte que la
pau/xalom a l'Antic Testament està sempre restringida a grups determinats (família, clan, tribu ...) i
mai es presenta el concepte de pau universal, el mateix passa amb el concepte de guerra, que eren
batalles per dilucidar un conflicte local158.

Al Pentateuc i en els llibres històrics es fa referència a la pau com absència de guerra. Aquest
concepte de pau va desenvolupant-se fins a l'aparició de la "pau" com a valor ètic, tan freqüent en els
profetes. Les armes i els pactes militars són "déus", i per això s'han de rebutjar com idolatria. Els
fidels, en rebutjar a altres "déus", arriben a una experiència més alta de Déu, a qui descobreixen com
pare, amic, espòs ...; La fidelitat religiosa condueix al desarmament polític, ja que allà on els homes
confien en Déu, han de superar la guerra, rebutjant tota violència que, l'únic que fa, és engendrar
destrucció sobre la terra. "Pel profeta, l'alliberament i la glòria de Jerusalem passa per la justícia, i
157
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aquesta justícia portarà, conseqüentment, la pau159".
"Després Isaïes, altres profetes manejaran altres conceptes ètics de pau, com són la veritat, el bé o el
compliment dels manaments, però sempre allunyats del sentit estricte de pau com a sinònim
d'absència de guerra o conflictes, tan freqüent en els llibres històrics 160".

En l'època dels profetes, se substitueix la violència messiànica per un messianisme utòpic de pau
com retorn al paradís de la reconciliació amb el cosmos i la humanitat. La pau és com un do de Déu
per sobre de tota violència, però també una opció dels creients que, guiats pels profetes, la
substitueixen per la pau. Alguns exemples bíblics d'aquest "home de Déu" a qui sacseja la injustícia
del món i no respon amb noves injustícies, el que accepta el sofriment de la vida i càrrega amb la
culpa dels altres (la comunitat, el món sencer), presentant-se davant Déu com a garant d'una
humanitat reconciliada, són els següents: Is 50,6; Is 53, 6-7; Is 42, 5-7; etc.
Un dels temes centrals que preocupa al poble jueu, a l'Estat d'Israel i al món sencer, és el tema de la
pau. En la majoria de les cultures, "la pau" apareix com "un objectiu enyorat", i no obstant això, la
història de la humanitat no sempre és reflex d'aquesta enyorança.
Trobem el concepte de pau a les fonts jueves en nombrosos contextos:
 La salutació habitual entre les persones és "xalom", pau;
 El terme "xalom-bait" al·ludeix a les relacions que són desitjables entre els membres d'una família;
 La regla "mipnei darjei xalom" refereix a les relacions entre jueus i gentils;
 El rei Salomó aconseguir construir el Beit Hamikdash el Gran Temple de Jerusalem gràcies al
fet que, durant el seu regnat:
"Ell dominava tot el territori a l'occident del riu Eufrates, des de Tifsah fins a Gaza. Tots els reis
d'aquesta banda del riu eren vassalls seus, i ell estava en pau amb tots els països del voltant. Mentre
va viure, la gent de Judà i d'Israel, des de Dan fins a Beerxeba, estigué segura, cadascú sota la seva
parra i sota la seva figuera (1 Re 5, 4-5)".
 En la visió dels Profetes, la pau és una aspiració desitjable per al futur esdevenidor, que es descriu

a "ajarit haiamim", "el final dels dies", i no una situació real ...
 El messies és considerat com a tal, entre altres coses, per la seva capacitat de "portar la pau" ...
La cultura jueva enarbora la recerca tenaç en favor de la pau com una mitzvá activa: "allunya't del
mal i fes el bé, busca la pau i persegueix-la (Tehilim 34, 15)". No obstant això, la pau no apareix
com un únic valor suprem sinó com una situació desitjable, sempre que no entri en pugna amb altres
valors com ara la veritat, la justícia, la controvèrsia ...
La guerra és considerada com una reacció possible en determinades situacions: en defensa per la
mateixa existència, per assegurar les fronteres, com lluita contra la idolatria, i altres.
El destí dels jueus ha estat en mans del governant estranger de torn, aspecte clar durant l'època de
Maimònides, edat mitjana i èpoques posteriors i anteriors. Veiem que Maimònides defensa valors
com ara la justícia, la igualtat i la pau. Aquests valors des del període medieval van convertir-se en
una defensa de la idea de pau messiànica.
José Gaos ens defineix aquesta presència messiànica en la filosofia de Maimònides, ens diu que:
"l'ésser i l'existència del judaisme estan vinculats al compliment messiànic de la intenció profètica,
en la seva connexió amb l'Aliança pactada amb el Déu complidor de la profecia si Israel compleix
per la seva banda la Llei que el constitueix al poble sal religiosa dels pobles de la Terra 161".
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4- Les virtuts de Tomàs d'Aquino universals en el cristianisme.
El cristianisme és una religió que sorgeix a partir del judaisme. De fet, Jesús i els seus apòstols no
van ser pròpiament cristians, sinó jueus. Aquesta religió va tenir una àmplia difusió per tot l'Imperi
romà, fins al punt que en el s. IV és declarada religió oficial de l'Imperi. Al S. VI, l'Imperi cristià va
decidir ordenar els esdeveniments històrics per la seva relació amb el naixement de Crist: abans i
després de Crist.
Igual que els jueus, els cristians creuen que l'origen de l'univers està en un Déu personal que existeix
des de sempre i que ha decidit crear l'univers segons un pla establert. L'home ocupa un lloc central
en aquesta obra, i Crist (el fill de Déu) és la meta cap a la qual ha de tendir tot home.
Això implica crear una societat futura d'homes i dones nous que visquin els valors del Regne de Déu
(veritat, justícia, amor, llibertat ...) tal com els va viure Crist, el model d'home nou.
"El cristianisme és un cas únic en tota la història de les religions, en què el fundador entra de ple en
el contingut del missatge162". Un missatge que consisteix en l'anunci de Jesucrist. Ell és el missatge
joiós que proclamen des del principi els apòstols, com escriu sant pau:
"Us recordo, germans, l'evangeli que ja us vaig anunciar, que vosaltres vau acceptar, en el qual
també persevereu, i en el qual sou salvats (...). Us vaig transmetre, doncs, abans de tot, la mateixa
tradició que jo havia rebut: que el Crist morí pels nostres pecats segons les Escriptures; que fou
sepultat, i que ressuscità el tercer dia segons les Escriptures; i que s’aparegué a Quefes i, acabat, als
dotze (1 Co 15,1-5)".

Aquest missatge es refereix directament a la mort i resurrecció de Jesús per la nostra salvació i
inclou que Jesús és el Messies (el Crist) enviat per Déu tal com havia estat promès a Israel. L'anunci
de Jesucrist abasta per tant la fe en Déu únic, creador del món i de l'home, i protagonista principal de
la història de la salvació.
El missatge cristià anuncia que amb Jesucrist s'ha realitzat en plenitud la revelació de Déu a l'home:
"Però quan va arribar la plenitud del temps, Déu envià el seu Fill, nascut d'una dona, nascut sota la
Llei, perquè rescatés els qui vivíem sota la Llei i rebéssim la condició de fills" (Ga 4,4-5). Jesús
revela qui és Déu d'una manera nova i més profunda que la que tenia el poble d'Israel; revela Déu
com el seu Pare de forma única fins a arribar a dir: "Jo i el Pare som u" (Jn 10,30). Recolzant-se en
els ensenyaments dels apòstols, l'església anuncia Jesucrist com Fill de Déu i veritable Déu de la
mateixa naturalesa que el Pare.
Jesús va actuar durant la seva vida terrenal amb el poder de Déu i de l'Esperit de Déu que estava en
Ell (Lc 4,18-21), i a més va prometre enviar l'Esperit després de la seva resurrecció i glorificació al
costat del Pare (Jn 14,16; etc.). Quan els Apòstols van rebre l'Esperit Sant el dia de la Pentecosta van
comprendre que Jesús havia complert la seva promesa des del cel, i van experimentar la seva força
transformadora. L'Esperit Sant continua vivificant l'església com la seva ànima. El missatge cristià
inclou per tant l'Esperit Sant, veritable Déu i tercera Persona de la Santíssima Trinitat.
El missatge cristià anuncia també allò que anunciava Jesucrist: el Regne de Déu (Mc 1,15). Jesús va
omplir de contingut aquesta expressió simbòlica indicant amb ella la presència de Déu en la història
humana i, al final d'aquesta la unió de Déu amb l'home. Jesús anunciava el Regne de Déu com ja
iniciat per la seva presència entre els homes i les seves accions alliberadores del poder del dimoni i
del mal (Mt 12,28). És aquesta presència i acció de Jesucrist la que continua a l'església per la força
de l'Esperit Sant. L'església és en la història humana com el germen i la llavor d'aquest Regne, que
culminarà gloriosament amb la segona vinguda del mateix Crist al final dels temps. Entretant en ella
adquireix l'home, mitjançant el Baptisme, una nova relació amb Déu, la de fill de Déu unit a
Jesucrist, que culminarà també després de la mort i en la resurrecció final. El Crist segueix estant
realment present en l'església en l'eucaristia, i actuant també en els altres sagraments, signes eficaços
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de la seva gràcia. Amb l'acció dels cristians, vivint la caritat, es va manifestant l'amor de Déu a tots
els homes; tot això entra dins del missatge cristià. Un missatge cristià que Tomàs d'Aquino va ajudar
a difondre i alhora comprendre. Podem evidenciar com "fou sempre un fidel cristià que tracta de
donar una interpretació unificada del món i de la vida i experiències humanes163".
En els textos de Tomàs d'Aquino sempre hi trobem a Déu. En ell hi veiem un "intel·lectual medieval
que no va en recerca de veritats que ignora164". Té molt clar d'on parteix, "part de la premissa de Déu,
l'única font de veritat a partir del qual ens arriba als homes quantes veritats coneixem 165". Déu ens
comparteix la seva saviesa amb la revelació, "que va arribar als homes per l'Escriptura i per Crist,
Verb de Déu166".
Tomàs d'Aquino no és sols la tradició de l'església. Ell rebé influències destacables d'Avicenna, de
Maimònides, d'Agustí d'Hipona, d'Aristòtil i d'Averrois, per exemple.

4.1- Contextualització històrica de Tomàs d'Aquino167.
Tomàs d'Aquino fou filòsof, teòleg bíblic i sacerdot dominic, i és metge de l’església (Angelicus
Doctor), patró de les universitats, col·legis i escoles catòliques. Es va prendre molt seriosament la
màxima medieval que "la gràcia no anul·la la natura, sinó que la perfecciona 168". Dins de la història,
de la civilització occidental, pot ser considerat un dels més importants teòlegs. Tingué, gran
influencia en el desenvolupament de la teologia catòlica romana a partir del segle XIV. La seva obra
va influir a molts filòsofs i intel·lectuals de tots els segles des del segle XIII.
Tomàs d'Aquino se sap que nasqué a Roccasecca, a prop de Nàpols, l'any del seu naixement estaria
entre el 1224 i el 1227 (segons diferents historiadors). Nasqué en una família noble i era un dels nou
fills. Dels quatre nois era el més jove i com solia ser habitual en aquella època, si un era dels fills
menors, fou encaminat a la vida religiosa. La seva vocació religiosa la inicia a l'abadia benedictina
de Montecassino169 (al sud del Laci, Itàlia), que en aquella època era un important centre cultural.
Podria ser que els seus pares desitgessin que hagués arribat a ser-ne l'abat, per així la família
augmentar el seu poder.
El 1239 Tomàs anirà a la Universitat de Nàpols i iniciarà els seus estudis teològics. En el segle XII,
la universitat medieval iniciava la formació en teologia amb un estudi addicional de les set arts
liberals170, és a dir, els tres temes del trívium (gramàtica, lògica i retòrica) i els quatre temes del
quadrívium (aritmètica, geometria, música i astronomia), i també estudien filosofia. En els estudis
filosòfics a Nàpols va poder llegir, la traducció que feia poc s'havia descobert d'Aristòtil. Cal pensar
que la major part dels textos d'Aristòtil s'havien extraviat en l'Occident llatí durant gairebé un
mil·lenni. En canvi Avicenna va tenir accés a la majoria d'obres d'Aristòtil. Occident augmenta el
contacte amb el món àrab als segles XII i XII, fet que permeté recuperar aquestes obres.
Mentre estudiava a Nàpols va sentir-se atret per l'Ordre dels Predicadors o Dominics, una ordre que
prioritzava la predicació i l'ensenyament. L'abril de 1244 va rebre l'hàbit dominic, tot i el desgrat
dels seus pares per aquesta decisió. De fet a finals de 1244 o principis de 1245 els seus germans el
portaren al castell de la família on el posaren en arrest domiciliari. Una famosa història conta que un
dia la família li porta una prostituta a l'habitació on el tenien tancat, creien que la temptació sexual el
faria veure que tenia uns deures familiars. Però ell va treure la prostituta de l'habitació amb un
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atiador calent, i quan la porta es va tancar de cop darrere d'ella, va traçar a la porta una creu negra. A
la tardor de 1245 la seva mare va permetre que ell tornes amb els dominics. Tot i aquest fet Tomàs en
els molts viatges que feu visita la família i es dedica a ells.
Els dominics apreciaren el seu talent i l'enviaren juntament amb Albert el Gran171 a la Universitat de
Paris durant tres anys. Tomàs després va anar a la Universitat de Colònia i s'endugué l'Albert com
assistent personal. El 1252 retorna a París com a professor i va estar-hi fins al 1256 que exercia de
Mestre de teologia, l'equivalent medieval a una càtedra universitària. Va tornar a Itàlia i va ensenyar
a Nàpols (de 1259 a 126), Orvieto (1261-1265) i Roma (1265-1268). Possiblement a Roma va
començar a treballar en la seva magisterial Summa theologiae172. L'any 1268 l'ordre el torna a fer
anar a la Universitat de París, on com tots els dominics havia de mendicar. Ells depenien de la caritat
per poder menjar i descansar, vivien segons el patró de Jesucrist. A la Universitat de París arriba a
ser mestre regent i tingué disputes amb altres filòsofs que defensaven els fonaments aristotèlics. Per
Tomàs els éssers humans compartien un intel·lecte i això era incompatible amb la immortalitat
personal i la responsabilitat moral.
El 1272 els dominics l'envien de nou a ensenyar a Nàpols. El 1274 és nomenat consultor teològic pel
Segon Concili de Lió i va morir a Fossanova (Itàlia) de camí al concili, el 7 de març de 1274.
Fou canonitzat per Joan XXII el 18 de juliol de 1323 i el 1567 el Papa Sant Pius V el proclama
Doctor de l'església. Tomàs ha atret molts intel·lectuals, no sols catòlics, també protestants i no
cristians.

4.2- Virtuts fonamentals del cristianisme.
L'ètica cristiana sorgeix del missatge i de la pràctica de Jesús de Natzaret. Tomàs d'Aquino planteja
les virtuts dins del lliure albir de la humanitat i dins de la seva racionalitat:
"Cal dir: En l'home hi ha lliure albir. Si no és així, inútils serien els consells, les exhortacions, els
preceptes, les prohibicions, els premis i els càstigs. Per demostrar-ho, cal tenir present que hi ha
éssers que obren sense judici previ. Exemple: una pedra que cau de dalt; tots els éssers mancats de
raó. Altres obren amb un judici previ, però no lliure. Exemple: els animals; l'ovella que veu venir el
llop jutja que ha de fugir d'ell, però ho fa amb un judici natural i no lliure, ja que no jutja
analíticament, sinó amb instint natural. Així són els judicis de tots els animals. En canvi, l'home
obra amb judici, ja que, per la seva facultat cognoscitiva, jutja sobre el que ha d'evitar o cercar. Com
que aquest judici no prové de l'instint natural davant d'un cas concret, sinó d'una anàlisi racional, es
conclou que obra per un judici lliure, podent decidir-se per diferents coses. Quan es tracta d'alguna
cosa contingent, la raó pot prendre direccions contràries. Això és comprovable en els sil·logismes
dialèctics i en les argumentacions retòriques. Ara bé, les accions particulars són contingents, i, per
tant, el judici de la raó sobre elles pot seguir diverses direccions, sense estar determinat a una de
sola. Per tant, cal que l'home tingui lliure albir, pel mateix que és racional 173".

Les principals característiques, de les virtuts cristianes, les sintetitzo en base del llibre de Juan José
Tamayo Acosta174 i són les que es detallen tot seguit:
1. Justícia. L'imperatiu ètic és: Actua amb justícia en les relacions amb els teus semblants i
col·labora en la construcció d'un ordre internacional just! 175. L'ètica del cristianisme
sintonitza amb l'anhel de l'ésser humà d'un estat de justícia per a tots i la seva aspiració de
fer-ho realitat. Aquesta justícia del Regne és diferent de la idea de justícia habitual. La idea
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de justícia es troba en el centre del missatge de Jesús, fins al punt d'afirmar: "Vosaltres,
busqueu primer el Regne de Déu i fer el que ell vol (la seva justícia), i tot això us ho donarà
de més a més (Mt 6, 33)". Tomàs d'Aquino planteja la justícia encaminada al bé, al bé comú.
De fet es pregunta si la justícia, destaca entre totes les virtuts morals? I en la seva resposta,
que agafa paraules d'Aristòtil, afirma que:
"... la més preclara de les virtuts sembla ser la justícia, i no són tan admirables com ella ni
l'Héspero ni Llucifer. Però, tot i referir-se a la justícia particular, també aquesta sobresurt
entre les altres virtuts morals per doble raó: la primera de les quals es pot prendre per part
del subjecte, és a dir, perquè es troba a la part més noble de l'ànima, en la gana racional, és
a dir, en la voluntat, mentre que les altres virtuts morals radiquen dins la gamma sensitiva,
al qual pertanyen les passions, que són matèria de les altres virtuts morals. La segona raó
deriva de part de l'objecte, ja que les altres virtuts són lloades només en atenció al bé de
l'home virtuós en si mateix. En canvi, la justícia és lloada en la mesura que el virtuós es
comporta bé pel que fa a l'altre; i així, la justícia és, en certa manera, un bé d'un altre 176".

2. Gratuïtat. L'imperatiu ètic és: Sigues generós! Tot el que tens l'has rebut gratis: la vida, l'aire,
la natura, l’aliment177. Jesús de Natzaret, segons ens expliquen els evangelis, be a demanar
als seus deixebles que donin gratis el que han rebut gratis. Tomàs d'Aquino se centrarà en la
gratuïtat de la fe. Una gratuïtat que ens la deixarà molt clara:
"La raó de la gratuïtat en el lliurament és l'amor, perquè fem regals a qui desitgem el bé.
Per tant, el primer que li donem és l'amor amb el qual li desitgem el bé. Per això és evident
que l'amor és el primer do pel qual tots els dons són donats gratuïtament 178".

3. Compassió. L'imperatiu ètic pot formular-se així: "Sigues misericordiós, tingues entranyes de
misericòrdia envers les persones que pateixen179!" En l'evangeli de Mateu, la compassió es
posa dues vegades en boca de Jesús, qui la fa seva i la converteix en el centre de la seva
predicació:
"Aneu a aprendre què vol dir allò de: El que jo vull és amor, i no sacrificis. No he vingut a
cridar els justos, sinó els pecadors (Mt 9,13).", "Si haguéssiu entès què vol dir allò de: El
que jo vull és amor, i no sacrificis, no hauríeu condemnat uns homes que no tenen culpa
(Mt 12,7)" i "L'únic sacrifici vàlid és la conversió sincera, que brolla del cor. La millor
exemplificació de la pràctica de la misericòrdia es troba en la paràbola del Bon Samarità
(Lc 10,29-37)180".

4. Alteritat. L'imperatiu ètic podria ser: Reconeix, respecta i acull l'altre, a l’altra, com
diferents, la diferència t'enriqueix181! El discurs del Sermó de la Muntanya (Mt 5,1-9) és un
exemple d'alteritat, sent universalment acollit més enllà de les diferències de creences. No
poques vegades alguns proposen que en teologia s'evitin termes com "unicitat",
"universalitat", "absolutesa", l'ús faria la impressió d'un èmfasi excessiu sobre el valor de
l'esdeveniment salvífic de Jesucrist amb relació a les altres religions. En realitat, amb aquest
llenguatge s'expressa simplement la fidelitat a la dada revelada, ja que constitueix un
desenvolupament de les fonts mateixes de la fe. Des de l'inici, en efecte, la comunitat dels
creients ha reconegut que Jesucrist posseeix una tal potència salvífica, que Ell només, com a
Fill de Déu fet home, crucificat i ressuscitat, en virtut de la missió rebuda del Pare i en la
potència de l'Esperit Sant, té l'objectiu de donar la revelació (cf. Mt 11,27) i la vida divina
176
177
178
179
180
181

S.T., II-II, 58, 12.
Tamayo Acosta, Juan José. "El cristianismo: ética de la liberación"...: 151-180.
S.T., I-I, 38, 2.
Tamayo Acosta, Juan José. "El cristianismo: ética de la liberación"...: 151-180.
Ibíd.
Tamayo Acosta, Juan José. "El cristianismo: ética de la liberación"...: 151-180.

52

(cf. Jn 1,12; 5,25-26; 17,2) a tota la humanitat i a cada home. En aquest sentit es pot i s'ha de
dir que Jesucrist té, per al gènere humà i la seva història, un significat i un valor singular i
únic, només d'ell mateix, exclusiu, universal i absolut. Jesús és, en efecte, el Verb de Déu fet
home per a la salvació de tots. En la paràbola del Bon Samarità (Lc 10,29-37), Jesús posa a
un heterodox com a exemple pel seu acolliment d'una persona maltractada, i de la trobada de
Jesús amb la Samaritana (Jn 4), que a més de ser dona pertanyia a una tradició cultural i a un
credo religiós diferents del seu. Tomàs d'Aquino ens planteja que l'home és naturalment
social així com la societat és naturalment humana. I ens ho deixa clar quan ens diu:
"El mèrit i el demèrit es diuen per ordre a la retribució que es fa segons justícia. Però se li
fa una retribució segons justícia perquè obra en profit o en perjudici d'un altre. Ara bé, cal
tenir en compte que qualsevol que viu en una societat, és en certa mesura part i membre de
tota la societat. Després qui vulgui fer alguna cosa per a bé o per a mal d'algú que viu en
societat, això redunda a tota la societat; com qui fereix una mà, consegüentment fereix a
l'home. Després, quan un obra per a bé o per a mal d'una altra persona singular, li
correspon de dues maneres la raó de mèrit o de demèrit.
Queda clar, per tant, que l'acte bo o el dolent tenen raó de laudable o de culpable en la
mesura que estan en la potestat de la voluntat; tenen raó de rectitud i de pecat, segons la
seva ordre a la fi; i raó de mèrit i de demèrit, segons la retribució de justícia envers un
altre182".

5. Solidaritat. L'imperatiu categòric d'aquesta ètica pot formular-se així: Sigues ciutadà del
món! Treballa per un món on capiguem tots els mons183! Davant l'estretor d'horitzons
d'importants sectors jueus, Jesús obre el camí de l'universalisme ètic. Anuncia la universalitat
de la salvació, realitza pràctiques alliberadores que no es limiten als pertanyents al seu poble
i als partidaris de la seva religió, i obre les portes del Regne de Déu als pagans. Això queda
patent de manera clara en el següent text:
"I us dic que vindrà molta gent d'orient i d'occident i s'asseuran a taula amb Abraham,
Isaac i Jacob en el Regne del cel, mentre que els hereus del Regne seran llançats fora, a la
tenebra; allà hi haurà els plors i el cruixit de dents (Mt 8,11-12; Lc 13,28-29)".

Tomàs d'Aquino no ens desenvolupa la solidaritat de forma directa. La contemplem en les virtuts
que desenvolupa a la Summa Teològica i a la Summa Contra Gentiles184 ens diu que la virtut de cada
cosa converteix al seu posseïdor i el seu treball en un bé. Crec que queda molt ben definida la
solidaritat en Tomàs d'Aquino pel jurista Edison Trabam que ens diu:
"...la solidaritat és la sociabilitat entre els éssers humans per a satisfer les seves necessitats
bàsiques; és la unitat de l'ésser humà amb altres éssers humans semblants, associats per
idèntics llaços, amb l'objectiu de satisfer les seves necessitats bàsiques. En Sant Tomàs, el
principi solidari és el coneixement propi de la necessitat i la importància de viure en
societat i unitat amb les altres persones. Per a la seva consecució, l'home ha de tenir la
predisposició necessària per a la pràctica de la virtut solidària, la qual es materialitza en
actes o accions reals que demostrin la seva sociabilitat. En aquest sentit, el deure solidari
es troba en la renúncia a l'individualisme egoista a canvi d'un benestar integral de la
persona humana185".

6. Comunitat inclusiva. L'imperatiu ètic que és d'obligat compliment en tot temps i lloc podria
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formular-se així: Col·labora en la construcció d'una comunitat d'iguals (no clònics), sense
discriminacions de gènere i respecte a la diferència 186! Jesús predica una forma de vida que es
basa en, el que de forma ja avançada podríem anomenar com, "una ètica global de dones i
homes". En una cultura patriarcal, la postura de Jesús era una revolució, ja que reconeix la
dignitat de les dones i es relaciona amb elles des de la igualtat. Respecte a la dona Tomàs
d'Aquino recull en part l'opinió del seu temps. I en l'Edat Mitjana el paper de la dona és
secundari. Em quedo amb la síntesi de les ments masculines i femenines que adjunto:
"Si haguéssim d'assenyalar la característica fonamental de les ments o racionalitats
d'homes i dones, diríem que la racionalitat de l'home és vista per Tomàs d'Aquino com una
racionalitat formal, pura, desincorporada. Seguint la tradició platònica-aristotèlica, aquesta
racionalitat formal i desincorporada masculina implica la plenitud específica de l'ésser i la
més alta dignitat. La racionalitat femenina, per contra, és vista com una racionalitat
incorporada, immersa en la matèria sensible i identificada amb el seu cos i amb la
naturalesa. És ontològicament més imperfecta i menys digna 187".

7. La pau, inseparable de la justícia. L'imperatiu ètic no pot ser l’agustinià "si vols la pau,
prepara la guerra", sinó el més evangèlic" si vols la pau, treballa per la pau i la justícia 188!"
En el Sermó de la Muntanya, Jesús crida benaurats als "que treballen per la pau" (Mt 5, 9).
Comprovem que Tomàs d'Aquino a l'acte de la pau dedica una única i breu qüestió. Ens diu
que la tasca de construir o destruir la pau comença al cor amb la concòrdia o la discòrdia,
continua per mitjà de la paraula en la forma de diàleg o disputa, i culmina en l'obra, com a
creació de la unitat i pau en l'església, en la comunitat supranacional, en les relacions
interpersonals i intergrupals, i dins de la comunitat política nacional. Ens ho defineix així:
"La pau, implica essencialment doble unió: la que resulta de l'ordenació dels mateixos
apetits en un mateix, i la que es realitza per la concòrdia de la gana pròpia amb l'aliè. Tant
una com l'altra unió la produeix la caritat. Produeix la primera pel fet que Déu és estimat
amb tot el cor, de tal manera que tot el referim a Ell, i d'aquesta manera tots els nostres
desitjos convergeixen en la mateixa fi. Produeix també la segona quant estimem el pròxim
com a nosaltres mateixos; per això vol complir l'home la voluntat del pròxim com la
seva189".
"I, com l'última fi de la vida humana és la felicitat o benaurança, com ja vam dir, és
necessari que la llei miri principalment a aquest ordre de coses relacionades amb la
benaurança. A més, si la part s'ordena al tot com el perfecte a l'imperfecte, i sent l'home
individual part de la comunitat perfecta, és necessari que la llei pròpiament miri a aquell
ordre de coses que condueix a la felicitat comuna 190".

8. La debilitat. L'imperatiu ètic és: No recorris a la raó de la força, no adoptis actituds
prepotents, per canviar la societat; fes-ho des d'una vida autèntica guiada pel testimoni i el
servei als altres191! Jesús fa crítica del poder: "Jesús els cridà i els digué: -Ja sabeu que els qui
figuren com a governants de les nacions les dominen com si en fossin amos, i que els grans
personatges les mantenen sota el seu poder" (Mc 10,42). Tomàs d'Aquino quan ens parla de
si la virtut és un hàbit bo, ens deixa clar que cal una debilitat del cos i de les facultats
inferiors. Literalment ens afirma: "la virtut humana, que s'atribueix a la raó, es diu que es
perfecciona en la feblesa, no de la raó, certament, sinó en la feblesa del cos i de les facultats
inferiors192".
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9. Alliberament. L'imperatiu ètic és: Allibera el pobre, l'oprimit!. És categòric, perquè regula la
praxi i obliga a tots i sempre, sense excepció 193. Aquesta idea la tenim clara en parlar
l'evangeli de Lluc de "la vinguda del Fill de l'home ", "quan tot això comenci a succeir,
redreceu-vos i alceu el cap, que el vostre alliberament s'acosta (Lc 21, 28) ". Tomàs d'Aquino
expressa la llibertat cristiana com una voluntat humana, innata en la persona. Ell en la
Summa Teològica194 ens diu que: "exposar-se a si mateix i als seus a perill de mort per
l'alliberament d'aquesta persona, seria digne d'encomi, ja que s'ha de preferir el bé comú al
propi195".
"La raó tant més perfecta es mostra com millor pot vèncer o tolerar les febleses del cos i
de les facultats inferiors. Per això la virtut humana, que s'atribueix a la raó, es diu que es
perfecciona en la feblesa, no de la raó, certament, sinó en la feblesa del cos i de les
facultats inferiors196".

10. La conflictivitat. L'imperatiu ètic és: No t’adaptis a la situació, rebel·la't, assumeix la
conflictivitat, que és font de transformació197! La vida de Jesús no es desenvolupa en un
clima harmònic i reconciliat, sinó en una societat conflictiva i plural. Tomàs d'Aquino
tampoc va tenir una vida lliure de conflictes. Va néixer cap al 1225 al castell de Rocasecca,
prop d'Aquino, al regne de Nàpols. El seu pare era el senyor de Rocasecca. Aquesta zona va
patir els conflictes entre els papes Honori III, Gregori IX i Innocenci IV i Frederic II.
Quan ocupa la vacant de batxiller a la càtedra de Teologia d'estrangers de la Universitat de
París, es va trobar amb un ambient d'agitació i tensió entre professors seculars i regulars en el
qual els primers exigien que els frares abandonessin les càtedres que tenien. També sorgeix a
la Universitat de París el conflicte per les doctrines averroistes, oposades a l'escolàstica
clàssica. Tomàs d'Aquino va acudir als textos d'Aristòtil, creient que havien estat mal
interpretats per Averrois. Es va enfrontar a la tesi i va establir una relació harmònica entre fe i
raó. També va patir la pugna entre la tradició agustina, defensada pels franciscans, i
l'aristotelisme dels dominics. El van atacar perquè admetia i utilitzava la filosofia aristotèlica,
encara que neta de les interpretacions averroistes. Veiem doncs que la seva vida, igual que la
de Jesús, es desenvolupa en una societat conflictiva i plural.
"Rebre interès per un préstec monetari és injust en si mateix, perquè implica la venda del
que no existeix, amb el que manifestament es produeix una desigualtat que és contrària a
la justícia198".

11. La incompatibilitat entre Déu i els diners. L'imperatiu ètic és: No acumulis! Comparteix els
béns, la vida199! La incompatibilitat entre Déu i els diners és clara en el cristianisme,
formulant així: "Ningú no pot servir dos senyors, perquè si estima l'un, avorrirà l'altre, i si fa
cas de l'un, no en farà de l'altre. No podeu servir alhora Déu i els diners" (Mt 6,24). L'estil de
vida cristiana ha de ser pobre, després, desinstal·lat..., tal com es desprèn de la vida de Jesús i
el seu grup de deixebles. Tomàs d'Aquino dedica una qüestió al pecat d'usura. Ell expressa la
seva repugnància pel préstec de diners amb interès. Partim que qui demanava diners era
pobre o era víctima d'alguna fatalitat. Al necessitat és necessari ajudar-lo i no explotar-lo. Per
deixar palesa la incompatibilitat entre Déu i els diners no escatimarà paraules.
En els relats evangèlics antics es poden trobar en Jesús tant ensenyaments concrets relatius a
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aspectes particulars de la vida humana com altres d'abast general sobre què Déu demana a
l'home.
12. L'hospitalitat i l'acollida. L'imperatiu ètic és: Acull l'estranger, és un ésser humà amb iguals
drets i dignitat que el natiu200! L'hospitalitat amb els estrangers era considerada pel poble
d'Israel com un deure natural i un valor social fortament arrelat (Gn 18,1-6; 19,1-11; Ac 19,130). L'evangeli també posa al centre del seu missatge l'hospitalitat amb l'estranger. Jesús és
acollit com a hoste en diverses ocasions. Les seves paràboles parlen a vegades de
l'hospitalitat com a virtut. Jesús arriba a identificar-se amb els estrangers fins al punt de dir
que acollir-los és com acollir-lo a ell, i negar-los l'hospitalitat és com negar-la a ell (Mt
25,31-34). Amb vista a la salvació, l'acollida a l'estrany constitueix el principal criteri. El
problema de la immigració ja era vigent en el segle XIII. Tomàs d'Aquino va tractar sobre la
immigració en la Suma Teològica (S.T., I-II, 105, 3.). Ens descriu dos tipus de relacions amb
els estrangers: de pau i d'hostilitat. Ens parla de relacions pacífiques i bèl·liques. Cada nació
per dret pot decidir el tipus d'immigració que vulgui considerar pacífica i beneficiosa per al
bé comú, i quina immigració vulgui considerar hostil i perillosa. Es pot rebutjar dins de la
legítima defensa a qui sigui perjudicial al bé comú. Els estrangers que vulguin visitar o viure
en un país pacíficament i benèficament, hem de tractar-los amb caritat, respecte i cortesia. A
aquests la llei ha de protegir-los de qualsevol mena de violència.
Els ensenyaments morals de Jesús suposen la Torà bíblica. Per tant, i en primer lloc, el
decàleg i el conjunt de preceptes que el glossaven. Per altra banda, destaca la preocupació de
Jesús per l'essencial.
13. La vida. L'imperatiu ètic és: Defensa la vida de tot el vivent. Viu i ajuda a viure 201! En el
cristianisme, la base de la defensa de la vida es troba en Déu mateix, que es presenta com
Déu de la vida (Mt 12, 9-14, Mc 3,1-6 i Lc 6,6-11). Jesús diu que salvar la vida és més
important que complir la llei en dissabte, ja que aquesta té d'estar al servei de l'ésser humà.
En els evangelis es defineix a Jesús com "Jo sóc el camí, el camí, la veritat i la vida. Ningú
no arriba al Pare si no és per mi" (Jn 14, 6). Tomàs d'Aquino deixa clara la inclinació natural
al benestar i relaciona la felicitat amb suficients béns materials. Necessitem els béns que
afecten el cos per al creixement espiritual que ens porta a la nostra felicitat plena. Una
felicitat extensiva als que estan al nostre voltant. La societat busca el bé comú. Tots els
homes hem de treballar dins de la societat pel bé i hem de tenir les eines necessàries. Les
lleis han de menar a la felicitat comuna i han de vetllar per la felicitat de totes les persones.

4.3- Virtuts en Jesús de Natzaret.
"El nucli de l'ensenyament de Jesús es refereix al Regne de Déu, o la manera com Déu exerceix el
seu govern com a Rei d'aquest món. Jesús el va concebre il·lustrat en la seva pròpia vida i doctrina.
Va reflexionar sobre les tradicions del seu poble que va conèixer mitjançant les sinagogues en el
curs de la seva educació, i les va interpretar de manera nova i original en termes de la seva missió.
Va concebre que sobre ell requeia el propòsit fonamental de Déu respecte al món, a través d'Israel.
En els evangelis s'aprecia amb claredat el caràcter íntim de la seva comprensió de Déu 202".

L'ètica de Jesús és molt diferent de l'ètica quotidiana consistent en tornar bondat per bondat, és a dir,
de l'ètica de la reciprocitat. Per ser "ciutadà del Regne de Déu" cal tenir una conducta determinada.
Una conducta que trobem en el nivell de la "moralitat natural", per exemple, la regla d'or: "feu als
altres tot allò que voleu que ells us facin; aquest és el resum de la Llei i els Profetes" (Mt 7,12), que
podem trobar de forma semblant en altres ètiques. A més "algunes de les paraules de Jesús semblen
seguir judicis humans ‘naturals’ oferint recompenses a la bona conducta i amenaçant amb càstigs a la
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conducta dolenta203", però, el que caracteritza la doctrina ètica de Jesús és la manera com radicalitza
la moralitat comuna. Ens trobem davant d’una conversió del cor. Som pecadors: "Doncs jo us dic:
Tothom qui mira la dona de l'altre amb desig de posseir-la, ja ha comès adulteri amb ella en el seu
cor" (Mt 5,25) , i hem de saber perdonar: "Jesús li respon: --No et dic set vegades, sinó setanta
vegades set" (Mt 18,22).
En els evangelis es recull la radicalitat de Jesús en l'exigència moral, que comporta una actitud de
sinceritat i generositat envers un mateix en lloc de deixar-se portar per l'observança literal de les
Escriptures. La moral del cor està per sobre de la llei.
"No n'hi ha prou amb l'extern, és menester l'intern, el cor (reconciliació, Mt 5,24; victòria fins i tot
sobre el desig, Mt 5,28; senzillesa en l'asseveració, Mt 5,37; fugida de l'ostentació en la pràctica de
l'almoina, de l'oració i del dejuni, Mt 6,3, Mt 6,6 i Mt 6,18). Més encara, s’ha de deixar tota
venjança (Mt 5,38: "no feu davant del qual us ofèn"); cal estimar no només l'amic sinó l'enemic (Mt
5,44); cal renunciar a jutjar els altres (Mt 7,1) 204".

A més, no hi ha límit al perdó pels danys de l'ofensor (Mt 18,21 seg.) i es recomana el perdó als
enemics (Mt 6,14 seg.).
La radicalitat de Jesús també s'expressa en les benaurances, on s'aprecia una opció clara a favor dels
pobres, els famolencs i els que pateixen, així com un ideal de vida oposat a l'egoisme, que és el
causant de la injustícia, contra la qual cal lluitar fermament amb la convicció que no triomfarà.
Un altre tret de l'exigència moral de Jesús és la denúncia de l'omissió. Jesús condemna les accions
que es deixen de fer a favor dels altres. Com a exemples es poden citar la paràbola dels talents (és
condemnat el que va "amagar" el talent sense fer-lo produir; Mt 25,24-30 i Lc 19,20-27) i la del
judici final (es condemna a qui no va donar menjar, beguda o vestit, no va visitar el necessitat o no
va acollir l'estranger, Mt 25,37-40). Així mateix, Jesús diu que als rics, encara que compleixin els
manaments, els serà molt difícil entrar al Regne de Déu per no haver compartit les seves riqueses
amb els pobres (Mc 10,17-25). En definitiva, l'omissió de fer el bé és considerada per Jesús com un
pecat greu de la persona humana205.
Una altra aportació important de Jesús és que dóna un sentit universal a la paraula "proïsme" (es deia
així a les persones properes i, segons la llei, era a les quals calia estimar), com es pot observar a la
paràbola del samarità (Lc 10, 29-37). Un proïsme universal que deixa pales Victòria Camps:
"La condició de "proïsme" no està vinculada per Jesús a la raça, professió religiosa, hospitalitat,
etc., sinó que és extensible a tota persona humana. I no només això, sinó que "l'essencial" per a ell
no està limitat a l'amor a Déu amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb totes les forces (Dt 6,4-6), sinó
que a això cal afegir l'amor al pròxim com a un mateix (Mc 12,28-34). Al Déu del qual es pot dir
que és amor (1Jn 4,8 i 16), s'ha d'apropar el creient estimant el pròxim, ja que "qui no estima el seu
germà, que veu, no pot estimar Déu, que no veu" (1Jn 4,20-21). Per això, es pot afirmar que l'amor
és, precisament, la clau de la dimensió moral del cristianisme 206".

Tomàs d'Aquino és una de les figures més rellevants de la història de l'església i ha estat decisiu en
el pensament cristià, en el camp de la filosofia, de la teologia i de l'espiritualitat. Una importància
que plasma en l'edat mitjana i segueix àdhuc en els nostres dies. De fet el Concili Vaticà II va
recomanar que els estudiants de teologia, per a comprendre i aprofundir les veritats de la salvació, el
tinguessin com a referent. Tomàs d'Aquino afirma que la predicació de la creu conté alguna cosa que
segons la saviesa humana sembla impossible, com que Déu mori, o que l'omnipotent se sotmeti a les
mans dels violents. Veiem en ell a un veritable seguidor i servidor de Jesús de Natzaret. Les virtuts
que veiem en Jesús de Natzaret, ell se les fa seves.
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4.4- Virtuts universals del cristianisme i de Tomàs d'Aquino.
Els orígens de la fe cristiana es troben en la fe jueva. Els seus inicis, per tant, es troben en l'Antic
Testament, que, segons els cristians, hauria estat un període de preparació per a la vinguda de
Jesucrist. S’hi vindrien a complir totes les promeses fetes per Déu, a través dels profetes, al poble
jueu. La vida, mort i resurrecció de Jesús, així com els inicis de les primeres comunitats cristianes,
donen origen al Nou Testament, que, al costat de l’Antic, formen la Bíblia cristiana.
Les experiències esdevingudes després de la mort de Jesús van animar als seus deixebles més íntims
a retre culte a Déu mitjançant ell, una cosa extraordinària perquè el fessin jueus estrictament
monoteistes, i aquesta és la raó per la qual comunament l'església cristiana acaba les oracions amb
l'expressió "per Jesucrist nostre Senyor 207". Els seus orígens van ser difícils i, fins al segle IV, no va
estar exempta de persecucions i dificultats en un context hostil, ja que el monoteisme jueu arrelat a
Palestina i el politeisme que practicava l'Imperi romà complicaven el seu desenvolupament. No
obstant això, a poc a poc es va anar estenent fins a arribar a ser, en els nostres dies, la religió més
majoritària del món. Ronald Preston narra així el seu creixement:
"El cristianisme, que va començar amb un moviment de reforma, associat a una figura carismàtica
del camp jueva, ràpidament es va convertir en un moviment predominantment urbà en difondre al
llarg de les grans vies de l'Imperi romà. Aviat va cessar la influència jueva directa (particularment
després de la caiguda de Jerusalem en mans de Roma l'any 70 dC) i va augmentar la de la cultura
hel·lenística dominant, amb el seu llegat de la filosofia i l'ètica grega. Després de la caiguda de la
mateixa Roma quatre segles després, el cristianisme es va convertir en hereu de l'ensorrat Imperi
romà, i amb el temps es va integrar íntimament a les institucions d'una civilització, la civilització
europea...208".

L'ètica cristiana té el seu punt de partida en la fe cristiana, i en el foment de les bones accions
s'interessa pel que sovint es diu la "Formació espiritual", que es conrea mitjançant l'oració privada i
el culte públic (incloent-hi en ambdós casos la reflexió sobre la Bíblia), així com mitjançant el diàleg
amb altres cristians, per tal que el creient vagi formant-se una consciència recta acord amb els valors
del cristianisme.
Lògicament, les arrels de l'ètica cristiana estan en el reconeixement de Jesucrist com el Salvador, és
a dir, l'enviat per Déu per oferir a la humanitat esperança i llum en el camí que ha de realitzar per
arribar a la meta definitiva, que consisteix en una vida plena amb Déu. Els evangelis, que narren la
vida de Jesús, són, per tant, el punt de referència del que ha de partir tota ètica cristiana. La vida i el
missatge de Jesús són la millor guia del comportament moral cristià. Podem dir que ningú ha parlat
mai de Déu com ho va fer Jesús.
Tomàs d'Aquino es pregunta a la seva suma-teològica, per l'existència de Déu o pels seus atributs i
s'interroga pel Déu d'Abraham i de Moisès i de Jesucrist. El seu "Déu" és el de la Història de la
salvació: Aquell de qui res s'hagués arribat a saber si, prèviament i gratuïtament, no s'hi hagués
autocumunicat (essència divina). De la mateixa manera ens anomena la gràcia de Crist, de la qual
deriva la gràcia comunicada als homes, però la tracta solament quan es troba en Jesucrist.
Tomàs d'Aquino té molt clar que tot passa per Jesús i ens aclareix que la salvació ve per la fe en
Jesucrist i no per la prolongació de les pràctiques de la llei antiga.:
"La llei va ser donada pel Déu bo, Pare de nostre Senyor Jesucrist. La llei, en efecte, portava els
homes a Crist de dues maneres: la primera, donant testimoni d'Ell; (...) El segon, la llei disposava als
homes, apartant del culte idolàtric i retenint en el culte del Déu veritable, que havia de salvar els
homes per mitjà de Crist. (...) En suma, que la llei antiga va ser donada per aquell mateix Déu que
ens dóna la salut per la gràcia de Crist209".
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4.4.1- L'amor i la compassió.
La doctrina cristiana afirma que hi ha un sol Déu que és Pare, Fill i Esperit Sant, totpoderós i creador
de les coses visibles i invisibles, i també creador, en cada home, de l'ànima espiritual i immortal. Ell
és el que és, com Ell mateix va revelar a Moisès (Èx 3,14); Ell és amor, com diu la primera carta de
Joan (1a Joan 4,8). La creació del món i dels éssers humans és, per tant, a la llum del cristianisme,
obra de l'amor de Déu, i ho podem visualitzar:
"perquè l'amor és el propòsit final de Sa interacció amb la humanitat, incloent-hi la mateixa
Revelació que Ell ha fet, i és un amor sense mesura més enllà de la comparació, l'amor pot ser
considerat com la característica més específica del Seu ser. L'amor és la seva naturalesa i, per tant,
un nom apropiat per Ell210".

Jesús de Natzaret, durant la seva vida pública, tracta de fer present a aquest Déu amor mitjançant els
seus ensenyaments i les seves accions. La seva predicació de l'amor, fins i tot als enemics, i la
compassió que va mostrar cap a totes aquelles persones que tenien necessitat o eren injustament
tractades pel sistema ho demostren. Ell posa l'amor per sobre de la llei afirmant que les lleis estan
fetes per a l'home i no a l'inrevés. Els primers cristians, seguint els ensenyaments del Mestre,
practiquen l'amor al pròxim i segueixen la seva causa tot i trobar serioses dificultats per fer-ho.
En aquest apartat analitzaré, de forma detallada, de quina forma Jesús va exercir l'amor i la
compassió durant la seva vida pública i la influència que va deixar aquesta pràctica. Una influència
que podem visualitzar entre els seus seguidors, els primers cristians i en Tomàs d'Aquino.
4.4.1.1 - El Déu que anuncia Jesús estima les seves criatures.
En el relat de la creació del món en el llibre del Gènesi (Gn 1,1-31; 2,1-4) s'observa una jerarquia i
un ordre durant els sis dies que simbòlicament Déu crea el món. És una creació piramidal de manera
progressiva que culmina amb la formació de l'home, que dominarà sobre els altres éssers creats. El
cosmos apareix com una piràmide on el vèrtex és l'home. Tota la graduació dels éssers procedeix i
depèn de Déu. La fe cristiana sosté que, en la creació del món i de l'home, Déu va oferir el primer i
universal testimoni del seu amor totpoderós i de la seva saviesa.
Mahnaz Heydarpoor, fent una reflexió sobre l'amor diví en el cristianisme, sosté que l'amor de Déu
per la humanitat s'ha manifestat en tota l'existència i història dels éssers humans. El seu amor es
manifesta en la creació dels éssers humans. El seu amor es manifesta en la crida a Abraham per al
pacte del Sinaí, en totes les seves intervencions en la història d'Israel, en la seva constant presència
enmig del seu poble i en la contínua congregació del seu poble després de cada caiguda. Però el punt
màxim de l'amor de Déu per la humanitat es demostra en lliurar-se a través del seu Fill. Segons
l'evangelista Joan, "Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi cap
dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna (Jn 3,16)211".
Jesús hereta el concepte de Déu de la tradició jueva, encara que, a diferència d'aquesta, en la que el
Senyor s'havia mostrat com l'"innombrable (Jo sóc el qui sóc)", tal com s'havia revelat a Moisès (Èx
3,14), i interpretant amb això els jueus que a Déu no se li podia limitar amb cap substantiu, ell
afirma que Déu és Pare.
Alguns exemples dels evangelis indiquen que la noció de l'amor paternal de Déu és molt
significativa en Jesús, perquè compara l'amor de Déu per la humanitat amb el d'un pare pels seus
fills. Es pot observar quan Jesús ensenya als seus deixebles a pregar dient: "Pare nostre del cel...
"(Mt 6,9), o quan els diu que el Pare nostre del cel és el que "Així sereu fills del vostre Pare del cel,
que fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos" (Mt 5,45).
Tomàs d'Aquino distingirà entre Déu i les criatures. Déu és el creador de tot l'univers i un ésser
necessari, no pot no existir, davant a les criatures que són contingents, poden existir o no. En els
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éssers contingents la seva essència no implica la seva existència, però en Déu la seva essència
implica la seva existència. Els éssers seran més o menys perfectes per la seva semblança major o
menor amb Déu. Déu coneix el món en pensar-se'l, perquè és la seva obra, i cuida i estima a les
seves criatures.
4.4.1.2 - L'amor al pròxim (proïsme).
El Déu cristià es presenta com un Pare amorós que, en un moment de la història, envia el seu Fill
(Jesús) a compartir la seva vida amb l'home.
"El Pare mostra el seu únic amor pel Fill, transmetent la seva pròpia glòria, i el Fill demostra el seu
amor pel Pare obeint les seves ordres per demostrar l'amor suprem pels deixebles per mitjà de la
seva resurrecció212".

L'amor cristià no està limitat a cap classe o grup de gent. És un amor que supera totes les barreres
socials i religioses per veure els altres en l'altre, especialment en el que pateix. La Paràbola del bon
samarità descriu bé fins on s'estén el manament de l'amor:
"Un mestre de la Llei es va aixecar i, per posar a prova Jesús, li va fer aquesta pregunta:
--Mestre, què haig de fer per a posseir la vida eterna?
Jesús li digué: --Què hi ha escrit en la Llei? Què hi llegeixes?
Ell va respondre: – Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb totes les
forces i amb tot el pensament, i estima els altres com a tu mateix.
Jesús li digué: --Has respost bé: fes això i viuràs.
Però ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús: --I qui són els altres que haig d'estimar?

L'expert en la llei ha d'haver sentit en aquest punt que s'estava acorralant a ell mateix, ja que Lluc
diu que la seva resposta va ser motivada per un desig de "justificar-se a si mateix". En altres
paraules, ell es va adonar que la Llei de Déu el condemnaria com a persona que no s'ho mereix. Així
que va fer el que totes les persones amb una mentalitat d’"obres" fa, ell va començar a diluir la Llei
"qui són els altres que haig d’estimar?" Introdueix un mètode de dilució de la Llei de Déu que tenia
un gran llegat en aquest temps.
La Llei de l'Antic Testament ordenava als Israelites a estimar els estrangers (Lv 19, 34), i ajudar fins
i tot als seus enemics (Èx 23, 4-5).
Els rabins ensenyaven que als idòlatres no se'ls ha d'assistir quan estan en perill imminent, i als
heretges i apòstates se'ls ha de deixar en el perill imminent. També ensenyaven que una càrrega
només ha de ser descarregada d'una bèstia si és que pertany a un Israelita, i no es descarrega si
pertany a una persona no jueva.
Però Jesús refusa a ser arrossegat a aquests pretextos legalistes. En canvi, ell li relata una història
que està designada a mantenir l'estàndard en el lloc que Déu ho vol i per mostrar l'home que no ho
estava complint.
"Jesús va contestar dient: --Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d'uns
bandolers, que el despullaren, l'apallissaren i se n'anaren deixant-lo mig mort. Casualment baixava
per aquell camí un sacerdot; quan el veié, passà de llarg per l'altra banda. Igualment un levita
arribà en aquell indret; veié l'home i passà de llarg per l'altra banda. Però un samarità que anava de
viatge va arribar prop d'ell, el veié i se'n compadí S'hi acostà, li amorosí les ferides amb oli i vi i
les hi embenà; després el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l'hostal i se'n va ocupar.
L'endemà va treure's dos denaris i els va donar a l'hostaler dient-li: --Ocupa't d'ell i, quan jo torni a
passar, et pagaré les despeses que facis de més.
Quin d'aquests tres et sembla que es va comportar com a proïsme?"

L'heroi de la història era el Samarità. No obstant això, és aquell que no ho hagués considerat
completament humà, i menys encara com a un proïsme (i aquell que ni tan sols pot tenir un nom en
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Lc 10, 37), exemplifica el que significa complir la Llei de Déu.
L'expert en la llei està preguntant, "A qui he d'estimar per obtenir el meu tiquet?" La resposta de
Jesús és, "a qualsevol, sense importar els seus antecedents religiosos o la seva raça." Tal com el
samarità va estimar a aquest home jueu, l'expert en la llei hauria d'estar disposat a estimar a un
samarità -cosa que a ell li causava rebuig-. De l'home que va caure en mans dels bandolers?
Ell respongué: --El qui el va tractar amb amor.
Llavors Jesús li digué: --Vés, i tu fes igual." (Lc 10, 25-37).
Per a un jueu, la qüestió de qui és el pròxim tenia una resposta clara en la llei: és tot membre del
poble de Déu:
"No acusis ningú falsament. No desitgis la casa d'un altre. No desitgis la seva dona, ni el seu esclau,
ni la seva esclava, ni el seu bou, ni el seu ase, ni res del que li pertany." (Èx 20, 16-17), "En canvi, si
algú, endut per l'odi contra un altre, el mata a traïció, arrenca'l fins i tot del meu altar i executa'l."
(Èx 21, 14), "Quan en una baralla un home en fereix un altre a cops de puny o a cops de roc, i
aquest no mor, però ha de fer llit, si després pot aixecar-se i caminar pel carrer amb un bastó, el qui
l'ha ferit serà absolt. Haurà d'indemnitzar-lo, perquè no ha pogut treballar, i li pagarà les despeses
ocasionades pel seu restabliment." (Èx 21, 18-19), "Quan un toro envesteix el toro d'un altre i el
mata, els dos propietaris vendran el toro viu i es repartiran els diners; també es repartiran entre tots
dos el toro mort." (Èx 21, 35), "No explotis el teu pròxim ni li prenguis allò que és seu. No retinguis
fins l'endemà la paga del jornaler. No insultis un sord ni facis la traveta a un cec. Pensa que el teu
Déu ho veu tot. Jo sóc el Senyor. En els judicis, no donis sentències injustes. No siguis parcial a
favor dels pobres ni afalaguis els poderosos. Fes justícia a tothom. No vagis a escampar calúmnies
entre els teus parents. No et presentis com a testimoni buscant la mort del teu pròxim. Jo sóc el
Senyor.
"No explotis el teu pròxim ni li prenguis allò que és seu. No retinguis fins l'endemà la paga del
jornaler. No insultis un sord ni facis la traveta a un cec. Pensa que el teu Déu ho veu tot. Jo sóc el
Senyor. En els judicis, no donis sentències injustes. No siguis parcial a favor dels pobres ni afalaguis
els poderosos. Fes justícia a tothom. No vagis a escampar calúmnies entre els teus parents. No et
presentis com a testimoni buscant la mort del teu pròxim. Jo sóc el Senyor.
No covis odi contra el teu germà, però corregeix, si cal, el teu pròxim; així no et faràs responsable
del seu pecat. No siguis venjatiu ni guardis rancúnia contra ningú del teu poble. Estima els altres
com a tu mateix. Jo sóc el Senyor." (Lv 19, 13-18).

En aquesta última cita, però, tothom que s'aproximi als altres amb amor és el veritable pròxim,
encara que sigui estranger, estrany i algú inesperat i fins i tot menyspreat, perquè entre els samaritans
i els jueus existia certa hostilitat.
A partir de la idea cristiana que Déu és amor i des de l'experiència de l’amor de Jesús pels homes
fins a la mort, no és exagerat afirmar que "L'amor en el cristianisme es converteix en el patró de
reglamentació, i quan hi ha un conflicte de deures, se li ha de donar prioritat a l'amor 213", així com
que, en relació a l'espiritualitat, "l'amor és tan important que tot el viatge místic o espiritual és vist
com un viatge d'amor214". Segons Sant Joan, Déu s'ha revelat en el seu Fill com un pare que estima
les seves criatures. La seva activitat més específica és l'amor. Per això, arriba fins i tot a dir que
l'amor procedeix de Déu perquè Déu és amor (1 Jn 4, 7-21).
L'amor al pròxim passa a ser, segons Joan, el criteri verificador de l'amor a Déu. L'home ha, per
descomptat, d’estimar Déu, però sobretot ha d’estimar al pròxim. Aquesta pràctica de l'amor al
pròxim dóna lloc a l'amor mutu que tractaven de practicar els membres de les primeres comunitats
cristianes:
"Tots eren constants a escoltar l'ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna, a partir el
pa i a assistir a les pregàries. Per mitjà dels apòstols es feien molts prodigis i senyals, i la gent sentia
un gran respecte. Tots els creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots; venien les propietats i
els béns per distribuir els diners de la venda segons les necessitats de cadascú. Cada dia eren
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constants a assistir unànimement al culte del temple. A casa, partien el pa i prenien junts el seu
aliment amb joia i senzillesa de cor. Lloaven Déu i eren ben vistos de tot el poble. I cada dia el
Senyor afegia a la comunitat els qui acollien la salvació." (Ac 2, 42-47).

Tomàs d'Aquino també supera les barreres socials i religioses per veure els altres en l'altre. Fins i tot
en l'oració ens recorda l'amor al pròxim:
"Hem de demanar en la pregària el que hem de desitjar. Però hem de desitjar béns no només per a
nosaltres, sinó també per als altres, ja que això pertany a l'essència mateixa de l'amor a causa del
pròxim, com resulta evident per l'anteriorment dit. (...) La necessitat obliga cada un a pregar per si
mateix; la caritat fraterna ens exhorta a fer-ho pels altres. Però l'oració més plaent a Déu no és la
que eleva al cel la necessitat, sinó la que la caritat fraterna ens encomana 215".

Igualment analitza si són majors les almoines corporals a les espirituals. Deixa clar que cal ajudar i
deixa patent la seva religiositat en destacar les almoines espirituals;
"Hi ha dues maneres de comparar aquestes almoines. En primer lloc, considerant-les com són en si
mateixes. Des d'aquest punt de vista, les espirituals són superiors a les corporals per tres raons:
Primera, perquè el que es dóna és en si mateix de major valor, ja que es tracta d'un do espiritual,
sempre més gran que un do corporal, segons llegim en Proverbis 4,2: Us donaré un bon do: no
oblideu la meva llei. Segona: l'atenció a qui rep el benefici: l'ànima és més noble que el cos. Per on,
com l'home ha de mirar per si mateix més quant a l'esperit que fa al cos, el mateix ha de fer amb el
pròxim, a qui està obligat a estimar com a si mateix. Tercera, per les accions mateixes amb què
s'auxilia el pròxim: les accions espirituals són més nobles que les corporals, que en certa manera són
servils. En segon lloc, també es poden comparar els dos tipus d'almoina en un cas particular. En
aquest pla passa de vegades que es prefereix l'almoina corporal a l'espiritual. Per exemple, al qual es
mor de fam, abans cal alimentar-lo ensenyar-lo; o, com adverteix el Filòsof, és millor dotar
(l'indigent) que tornar-lo filòsof, encara que l'últim sigui en absolut millor 216".

4.4.1.3 - L'amor sense condició.
La universalitat del mandat cristià d'estimar el pròxim arriba amb tota la seva força en l'exigència
d'estimar els enemics. En la tradició jueva, l'odi a l'enemic estava expressament manat en els
manuscrits del mar Mort i en l'extrabíblic Llibre dels Jubileus. A l'Antic Testament no hi ha cap text
que ordeni expressament l'odi als enemics, però el manament de l'amor al pròxim reflecteix una
exclusió dels enemics. El pròxim no s'entenia en el sentit de congènere, sinó de parent, d'home
proper, de membre del grup.
Jesús amplia el concepte de proïsme fins al punt d'abastar als enemics. Dos textos evangèlics de
Mateu i Lluc ho mostren amb claredat:
"Ja sabeu que es va dir: Estima els altres, però no estimis els enemics.
Doncs jo us dic: Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen. Així sereu fills del
vostre Pare del cel, que fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos. Perquè,
si estimeu els qui us estimen, quina recompensa mereixeu? ¿No fan el mateix els publicans? I, si
només saludeu els vostres germans, què feu d'extraordinari? ¿No fan el mateix els pagans?
Sigueu perfectes com ho és el vostre Pare celestial" (Mt 5, 43-48).
"Però a vosaltres que escolteu, jo us dic: Estimeu els vostres enemics, feu bé als qui us odien,
beneïu els qui us maleeixen, pregueu pels qui us calumnien. Si algú et pega en una galta, para-li
també l'altra, i si et vol prendre el mantell, no li neguis el vestit. Dóna a tothom qui et demana, i no
reclamis res al qui et pren allò que és teu. Tracteu els altres tal com voleu que ells us tractin. Si
estimeu els qui us estimen, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors estimen aquells qui els
estimen! I si feu bé als qui us en fan, qui us ho ha d'agrair? També ho fan els pecadors! I si feu
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préstecs als qui espereu que us donaran alguna cosa, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors fan
préstecs als pecadors, si saben que en trauran un guany.
Però vosaltres, estimeu els vostres enemics, feu bé i presteu sense esperar res a canvi: llavors serà
gran la vostra recompensa, i sereu fills de l'Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els dolents.
Sigueu misericordiosos com ho és el vostre Pare" (Lc 6, 27-36).

De la lectura d'aquests ensenyaments de Jesús es poden extreure diverses conclusions:
 La contradicció natural existent entre "pròxims (altres)" i "enemic", és superada.
 La solidaritat de grup (estimar els qui l'estimen a un) no és cap virtut. És el que passa entre els
pecadors. Jesús apel·la a una espècie de solidaritat amb la humanitat, a una experiència no excloent
que no depèn de la reciprocitat perquè inclou fins i tot als que ens odien, ens persegueixen o ens
tracten malament.
 L'amor cristià, en estendre a tots els homes, inclosos els enemics, és necessàriament misericordiós.
Els dos textos (Mt i Lc) posen com a fonament de l'acció i l'actuació de l'amor del Pare.
 El text de Lluc inclou la frase més important: "tracteu els altres tal com voleu que ells us tractin".
 A l'Antic Testament ja existien casos en què es perdonava l'enemic (1 Sa 24; Sl 7,5; Pr 24,17, etc.).
No obstant això, Jesús eleva l'amor, inclòs als enemics, a imperatiu moral universal, d'on es deriva el
perdó.
 L'ètica de Jesús té com a punt de partida l'amor indestructible i il·limitat al pròxim, tenint com a
referència al Pare, que fa sortir el sol sobre bons i dolents, i ploure sobre justos i pecadors.
 L'amor de què parla Jesús és incondicionat i, per tant, el que el dóna no necessita ser correspost o
rebre una recompensa. És un amor que no s’altera ni per l'odi que es pugui rebre ni per l'afecte amb
què es pot esperar ser recompensat. L'amor es dóna sense més; va més enllà del món de les
exigències i les reclamacions, dels drets i els deures o d'alguna cosa que es deu als altres, com veu
clarament Sant pau quan diu: "No quedeu a deure res a ningú, si no és l'amor que us deveu els uns
als altres. Qui estima els altres ha complert plenament la Llei" (Rm 13,8). No s'estima, en fi, per
obligació o pel que s'espera rebre, encara que també sigui amor.
 L'amor també implica generositat i solidaritat: Dóna a qui et demani, feu bé i presteu sense esperar
res a canvi.
Aquest amor a què es refereix Jesús porta a la compassió pels éssers humans a imitació del Pare, que
és generós amb justos i injustos. Per això el que s'ha de ser és misericordiosos i perfectes com ho és
el Pare.
Jesús, en la seva predicació, apel·la de forma clara a una solidaritat amorosa que no exclogui a ningú
en absolut.
L'amor de Jesús no es realitza complint lleis. Jesús rebutja el legalisme, però no per estar al marge de
la llei, sinó que va més enllà tractant d'assolir l'origen des del qual es compleix i sorgeix la llei. Per
això, arriba a dir: "El dissabte ha estat fet per a l'home, i no l'home per al dissabte" (Mc 2,27).
Jesús no pretén abolir la llei, sinó portar-la a compliment i superar-la. "Així, quan Jesús és considerat
com un mestre d’ètica, és clar que va ser més reformador de la tradició hebrea que un innovador
radical217" mentre que els jueus posaven especial èmfasi en interpretar la llei al peu de la lletra,
l'Evangeli presenta Jesús criticant aquesta rectitud i posant l'accent en l'esperit de la llei, del qual
"depèn tota la llei i els profetes" (Mt 22,40) i que està basat en l'amor a Déu i al pròxim.
El no fer judicis als altres per respecte no minva ni la moral personal ni l'autoritat social. Jesús va
centrar-se en la santedat de la persona dins la comunitat i va deixar al marge la societat política ("al
Cèsar, el que és del Cèsar").
Tomàs d'Aquino ens diu que tots tendim, dins de la nostra naturalesa, a buscar un bé. Ens parla de
l'individu com una part de la comunitat i la comunitat com un tot. Una comunitat que ha de regir-se
per la llei, una llei que ha de garantir el bé comú:
"... que la llei, en ser regla i mesura dels actes humans, pertany a allò que és principi d'aquests actes.
Però així com la raó és principi dels actes humans, també hi ha a la raó mateixa cosa que és principi
de tota la resta, a la qual cosa, per tant, ha de respondre la llei de manera principal i primària. Ara
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bé, el primer principi en l'ordre operatiu, del qual s'ocupa la raó pràctica, és l'últim cap. I, com
l'últim fi de la vida humana, és la felicitat o benaurança, se segueix, que la llei ha d'ocupar-se
primàriament de l'ordre a la benaurança. (...) la llei es constitueix primàriament per l'ordre al bé
comú, qualsevol altre precepte sobre actes particulars no té raó de llei si no quan s'ordena al bé
comú. Es conclou, doncs, que tota llei s'ordena al bé comú 218".

Igualment podem veure com Tomàs d'Aquino ens diu que l'objecte propi de l'amor és el bé, es "dóna
per fet que el bé és la causa pròpia de l'amor (S.T., I-II, 27, 1.)". Dins d'aquest bé comú també hi
inclou la caritat i la beneficència:
"Ara bé, la caritat i la beneficència tenen la mateixa raó formal de l'objecte, ja que ambdues
consideren la raó comuna de bé. Per tant, la beneficència no és virtut diferent de la caritat, sinó que
indica un acte d'ella219".

4.4.1.4 - Predilecció pels pobres i els desfavorits.
La gent cap a les que Jesús va dirigir la seva atenció ens les refereixen els evangelis amb diversos
termes: els pobres, els cecs, els esguerrats, els coixos, els leprosos, els famolencs, els miserables, els
que ploren, els pecadors, les prostitutes, els recaptadors d'impostos, els endimoniats (els posseïts per
esperits immunds), els perseguits, els trepitjats, els presos, tots els que treballen i se senten
aclaparats, qui no sap res de la llei, les multituds, els petits, els ínfims, els últims, els nens, les
ovelles perdudes de la casa d'Israel220. A aquests sectors perfectament definits de la població els
identifica Jesús com els pobres o els petits, i pels fariseus, es tracta dels pecadors o de la gentussa
que no sap res de la llei221.
Amb el terme "pobres" s'inclou a tots els oprimits que havien de dependre de la compassió d'altres.
Els pobres i els oprimits estaven a mercè dels escribes, que els imposaven pesades càrregues legals i
no feien res per alleujar: "Ai de vosaltres també, mestres de la Llei, que feu portar a la gent
càrregues insuportables, però vosaltres no les toqueu ni amb un sol dit!" (Lc 11,46).
A més, els eren negats tots els drets civils, com tenir càrrecs honorífics o ser testimonis en els
judicis. A escala religiosa, se'ls excloïa de les sinagogues. No obstant això, totes aquestes persones
marginades que no representaven res a la societat eren la majoria de la població de Palestina.
Jesús procedia de la classe mitjana. Ni per naixement ni per educació pertanyia als pobres i oprimits.
Tot i això, es va barrejar socialment amb els més febles dels febles i es va identificar amb ells. Jesús
es va fer marginat voluntàriament, en virtut d'una opció. La motivació que el va portar a això apareix
amb freqüència en els evangelis: sentia compassió222.
Jesús, al llarg de la seva activitat pública, va tractar d'alliberar la gent amb la qual es trobava de tota
forma de sofriment i de dolor. Gran part de la seva actitud i de la seva forma de pensar no podrien
entendres si no hagués estat mogut per una profunda compassió envers els pobres i oprimits.
És un fet històric que Jesús es va barrejar socialment amb ells, podent constatar en les quatre
diferents tradicions evangèliques i en totes les formes literàries dels evangelis223.
Els pobres i oprimits, així com qualsevol persona que estigués preocupada pel problema de la
"respectabilitat", havien de sentir-se còmodes en companyia de Jesús i sentir com una experiència
alliberadora i d'alegria. Jesús els feia sentir-se lliures i segurs. No hi havia necessitat de témer als
mals esperits, als homes depravats o les tempestes del llac. No calia preocupar-se pel vestit, pel
menjar o per la possible malaltia. Crida l'atenció amb quina freqüència s'afirma que Jesús els
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encoratjava i els donava ànim amb paraules com: "No tingueu por", "No us preocupeu" o "Ànim!"
(Mc 5,36; 6,50; Mt 6, 25, 27, 28, 31, 34; 9,22, 10, 19, 26, 28, 31; 14,27; Lc 12,32; Jn 16,33, i tots els
textos paral·lels, Mc 4, 19, 40, 10, 49; Lc 10,41). Jesús no només els curava i els perdonava, sinó
que a més dissipava els seus temors i els alleujava de les seves ànsies. La seva mateixa presència ja
els havia alliberat224.
L'actitud de Jesús amb les dones constitueix una prova més que la seva estima cap a les persones no
tenia res a veure amb la condició social que aquestes tinguessin. En la societat d'aquella època,
néixer dona era un desavantatge, possiblement podíem parlar d'un senyal de no haver-se escoltat les
pregàries del pare o de la mare.
El Regne de Déu anunciat per Jesús es refereix a una societat on ja no hi haurà ni estatus, ni prestigi,
ni divisió de les persones en inferiors i superiors.
Com diu Ronald Preston, "no hi ha dubte que Jesús va desafiar les normes de la societat per les
normes del Regne de Déu en la seva actitud no només cap als pobres, sinó també cap als heretges i
cismàtics (samaritans), els immorals (prostitutes i adúlters), els que tenien compromisos públics
(recaptadors d'impostos) i als marginats de la societat (leprosos), oblidats per aquesta, i també cap al
sexe femení225".
La paràbola del bon samarità, a partir dels ensenyaments de la paràbola del samarità (Lc 10 29-37) i
de l'actitud de Jesús amb els necessitats, el pròxim és de manera especial la persona que pateix una
necessitat i que requereix la compassió dels altres. Ningú pot tenir esperança en el Regne de Déu
anunciat per Jesús (d'amor, servei, fraternitat, justícia...) si no ha après a sentir compassió pels seus
pròxims. El Déu que anuncia Jesús és un Déu compassiu, i "únicament la compassió pot ensenyar a
l'home en què consisteix la solidaritat amb el pròxim226".
Tomàs d'Aquino ens planteja la propietat privada com un incentiu per tenir una millor cura d'un
mateix i uns incentius que també afavoreixen una millor relació entre els individus. Però davant de
la màxima necessitat, en què la vida queda en perill, no s'està de plantejar el repartiment de la
propietat (els més desfavorits acostumen a ser els més necessitats). Un necessitat extrema pot
mitigar-se sense requerir el permís, veiem com defensa el dret natural de la propietat comuna i el
dret a la vida passa per davant del dret a les propietats. Tomàs d'Aquino ho deixa molt clar:
"Les coses que són de dret humà no poden derogar el dret natural o el dret diví. Ara bé: segons
l'ordre natural instituït per la divina provisió, les coses inferiors estan ordenades a la satisfacció de
les necessitats dels homes. Per tant, per la distribució i apropiació, que procedeix del dret humà, no
s'ha d'impedir que amb aquestes mateixes coses s'atengui la necessitat de l'home. Per aquesta raó,
els béns superflus, que algunes persones posseeixen, són deguts per dret natural al sosteniment dels
pobres, per la qual cosa Ambròs227, i en el Decret228 es consigna també, diu: Dels famolencs és el pa
que tu tens; dels nus, les robes que tu emmagatzemes; i és rescat i alliberament dels desgraciats els
diners que tu amagues en la terra. Mes, ja que són molts els que pateixen necessitat i no es pot
socórrer a tots amb la mateixa cosa, es deixa a l'arbitri de cadascun la distribució de les coses
pròpies per a socórrer als que pateixen necessitat. No obstant això, si la necessitat és tan evident i
tan urgent que resulti manifesta la urgència de socórrer la imminent necessitat amb allò que es
tingui, com quan amenaça perill a la persona i no pot ser socorreguda d'una altra manera, llavors pot
qualsevol lícitament satisfer la seva necessitat amb les coses alienes, sostraient-les, ja manifesta, ja
ocultament. I això no té pròpiament raó de furt ni de rapinya 229".

4.4.2- La justícia.
En l'època de Jesús, hi havia a Israel un corrent de pensament segons el qual es desitjava la vinguda
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d'un Messies que per fi anava a implantar a la terra l'ideal de la veritable justícia (Sl 44; 72; Is 11...).
Els israelites esperaven que aquest Messies/Rei s'instaurés el Regne del cel i així s'estableix i
s'implantés la justícia al món, tal com es descriu en el retrat del rei ideal, en els salms 45 i 72. En
conseqüència, l'esperança messiànica estava determinada pels israelites, entre altres coses, pel sentit
que la justícia tenia per a ells.
En aquest ambient jueu de confiança que Israel arribés a ser un regne esplendorós i lliure de la
invasió romana, on el rei implantés la voluntat de Déu, és quan apareix Jesús, que no trenca amb les
tradicions religioses jueves, sinó que els dóna un sentit nou. Jesús està en continuïtat amb la tradició
bíblica i, al mateix temps, predica una idea de justícia que ell ja fa present en el seu obrar. Aquesta
serà la justícia del Regne de Déu, consistent en l'assimilació per part de la societat d'un projecte de
vida basat en uns valors que, segons Jesús, són voluntat de Déu. D'aquesta manera, assumint el poble
aquests valors, es podria dir que Déu regna, perquè es fa la seva voluntat, que no és altra, segons la
predicació i actuació de Jesús, que la voluntat de guiar cap al bé a les persones i, amb això, a la
felicitat.
Tomàs d'Aquino considera que la justícia està en el centre de les virtuts en totes les circumstàncies
de l'existència, perquè els justos ho són en temps de la guerra i en la pau. La justícia fa bones les
accions humanes. Sense justícia tot serià infelicitat. És imperatiu de tota persona fer-se just per a ser
feliç. Tomàs és explícit amb la justícia:
"Si parlem de la justícia legal, és clar que aquesta és la més preclara entre totes les virtuts morals, en
tant que el bé comú és preeminent sobre el bé singular d'una persona. (...) Però, àdhuc referint-se a
la justícia particular, també aquesta destaca entre les altres virtuts morals per doble raó: la primera
de les quals pot prendre's per part del subjecte, és a dir, perquè es troba en la part més noble de
l'ànima, en l'apetit racional, això és, en la voluntat, mentre que les altres virtuts morals radiquen en
l'apetit sensitiu, al qual pertanyen les passions, que són matèria de les altres virtuts morals. La
segona raó deriva de part de l'objecte, perquè les altres virtuts són lloades solament en atenció al bé
de l'home virtuós en si mateix. En canvi, la justícia és lloada en la mesura en què el virtuós es
comporta bé respecte a l'altre; i així, la justícia és, en certa manera, un bé d'un altre, com es diu en V
Ethic230. I per això el Filòsof, en I Rhet.231, afirma: Les virtuts més grans són necessàriament
aquelles que són més útils a uns altres, ja que la virtut és una potència benefactora. Per això són
honrats preferentment els forts i els justos, perquè la fortalesa és útil a uns altres en la guerra; en
canvi, la justícia ho és en la guerra i en la pau".

4.4.2.1 - Jesús en continuïtat amb les tradicions jueves.
El Déu de l'Antic Testament es revela en els orígens del poble jueu com l'alliberador d'un poble
oprimit que vol la instauració de la justícia:
"He vist l'opressió del meu poble a Egipte i he sentit com clama per culpa dels seus explotadors.
Conec els seus sofriments; per això he baixat a alliberar-lo del poder dels egipcis i fer-lo pujar des
d'Egipte cap a un país bo i espaiós, un país que regalima llet i mel: el país dels cananeus, els hitites,
els amorreus, els perizites, els hivites i els jebuseus (Èx 3, 7-8)."

Israel s'imaginava un futur d'esplendor i poder en el qual no només no estarien sotmesos per altres
pobles, sinó en el que serien la referència obligada d'aquests. Aquest regne esperat arribaria a través
d'un representant humà i els profetes es refereixen a ell anunciant la vinguda d'un salvador (ja sigui
sota la figura d'un profeta servent del Senyor o sota la del Messies) que per fi implantaria la justícia
esperada (Is 11, 1-9 i 42, 1-4).
Jesús anuncia el Regne de Déu, que és un ideal de justícia i de fraternitat. L'acceptació d'aquest
regnat de Déu suposa la realització de la justícia entre els homes. La justícia de Jesús, igual que en la
tradició de l'èxode, comença amb l'alliberament de l'oprimit.
Lluc (Lc 4, 16-21), recolzant-se en el profeta Isaïes (Is 61, 1-2), presenta la proclamació pública del
ministeri de Jesús. Aquest missatge d'alliberament s'assembla al contingut en les Escriptures dels
230
231

Aristòtil, Ethic. 5 c.1 n.17 (BK1130a3): S. TH., lect.2.
Aristòtil, Rhet. 1 c.9 n.6 (BK 1366b3).

66

hebreus on la bona nova als pobres, la llibertat dels oprimits i l'anunci de la llibertat als esclavitzats,
ens porten cap a l'èxode.
Tomàs d'Aquino, en la seva Summa Teològica, en diferents ocasions ens recorda l'alliberament
d'Egipte. Destacable quan ens diu que la Pasqua se celebrava per a commemorar el benefici de
l'alliberament d'Egipte. Ell, igual que Jesús, enllaça clarament amb les tradicions jueves.
4.4.2.2 - Justícia del Regne.
Tal com es diu en els Fets dels Apòstols: "però així Déu ha complert allò que havia anunciat per
boca de tots els profetes: que el seu Messies havia de patir" (Ac 3,18). Un patiment anunciat a Salms
22, 15-16:
"Tot jo m'escolo com l'aigua, se'm deslloriguen tots els ossos; el cor, com si fos cera, se'm fon dins
les entranyes. La meva gola està resseca com terrissa, la llengua se m'encasta al paladar. M'ajeus a la
pols de la mort".

El mateix Jesús es va presentar i va actuar com a profeta, seguint la tradició i la predicació pròpia
dels profetes. Aprofundint en aquesta dimensió profètica de Jesús, es pot descobrir que es va
enfrontar al Temple, a la Llei, a la Tradició de les escoles rabíniques, al dissabte i la religiositat del
codi de la puresa232. És més, "ell es presenta com la Nova Aliança, com a culminació del procés de
pacte entre el Poble i Déu. Aquesta és la seva pretensió, des de la qual s'inaugura una nova realitat
que és el Regne de Déu233".
Segons la tradició d'Israel, el Regne de Déu:
"No consisteix simplement a governar de manera neutral o imparcial als homes. La justícia del
Senyor rei consisteix a trencar la situació per abatre els poderosos i opressors, i defensar els
desvalguts, els febles, els pobres i els explotats (Sl 72, 4.12-15; Is 29, 19-20) 234".

En aquest sentit, Jesús està en sintonia amb les creences jueves, ja que el Regne de Déu que anuncia
suposa sempre una amenaça per a tot ordre establert i una crida constant al canvi i a la transformació
a favor dels oprimits.
En el càntic del Magníficat, Lluc recull, per boca de Maria, la predicació profètica sobre el regnat de
Déu, que és la mateixa que tracta de fer realitat Jesús amb les seves paraules i les seves accions: "Les
obres del seu braç són potents: dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalta
els humils; omple de béns els pobres, i els rics se'n tornen sense res" (Lc 1, 51-53).
L'anunci de l'arribada del Regne per part de Jesús suposa un nou ordre de coses en què per fi es va
instaurar la situació anhelada per tots els descontents de la terra, per fi es farà realitat la realització
definitiva de la justícia, és a dir, la protecció i l'ajuda per a aquells que no poden valer-se per si
mateixos, per tots els desheretats de la terra, pels pobres, els oprimits, els febles, els marginats i els
indefensos. Aquest anunci feia por als Fariseus, tanta por de perdre el poder, que van planejar matar
Jesús i també Llàtzer (Jn 11, 45-53 (decisió de matar Jesús) i Jn 12, 9-11 (decisió de matar Llàtzer)).
Jesús adreça el seu missatge del Regne de Déu a tot el poble i no a cada individu de forma separada i
aïllada. Aquesta bona notícia fa tota una comunitat. Jesús no parla només a la intimitat de cada
persona, sinó al conjunt de la societat que ell intenta mobilitzar i posar en marxa.
"Segons Jesús, la vida té com a origen i com a futur últim un Déu Pare que no porta els homes a
l'opressió, la injustícia, l'egoisme i la mútua destrucció, sinó que està compromès en urgir als homes
a la fraternitat, la llibertat i la justícia. Un Pare que vol i pot garantir als homes la definitiva
felicitat235."
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Tomàs d'Aquino ens diu que l'existència de Déu pot ser provada de cinc maneres diferents.
Igualment ens diu que el regne dels cels és la vida eterna, i en aquest regne es contenen tots els béns.
El regne dels cels és posat de premi a la primera (pobres en l'esperit) i a la vuitena (els perseguits a
causa de la justícia) benaurança, Tomàs d'Aquino considera que s'havia de posar aquest premi en la
resta de benaurances. Tomàs d'Aquino ens exposa clarament que:
"Els homes busquen en les coses exteriors, això és, en les riqueses i en els honors, certa excel·lència i
abundància, totes dues coses incloses en el regne dels cels, amb el qual l'home aconsegueix en Déu
l'excel·lència i l'abundància de béns. Per aquest motiu Déu hagi promès el regne dels cels als pobres
d'esperit. (...) establir la pau, bé en si mateix, bé entre els altres homes, manifesta que l'home és
imitador de Déu, que és Déu d'unitat i de pau. Per aquest motiu se li doni com a premi la glòria de la
filiació divina, que consisteix en la perfecta unió amb Déu per la saviesa consumada 236".

4.4.2.3 - Humanisme social.
Tot l'evangeli es defineix com una bona notícia per a aquells sectors oprimits de la societat que
envoltaven Jesús (Lc 4, 16-30). Jesús, durant la seva vida pública, posa gran interès a denunciar la
manifestació col·lectiva del pecat i l'egoisme dels homes. Critica als romans perquè oprimeixen amb
el seu poder (Mt 20, 25-26), denuncia els escribes i mestres de la Llei perquè imposen càrregues
intolerables al poble sense ajudar-lo a alliberar-se (Mt 23,4); condemna als rics perquè no
comparteixen la seva riquesa amb els pobres (Lc 16, 19-31, 6, 24-25); denúncia als fariseus per
oprimir i marginar el poble inculte i pecador que no coneix les lleis i, per tant, difícilment les pot
complir (Mt 21,31); critica el clergat jueu que s'evadeix davant les necessitats dels homes (Lc 19,
30-37) i explota els pelegrins que pugen a Jerusalem (Mc 11, 15-18).
Jesús no s'oposava a la llei com a tal, sinó a la manera d'usar-la, a l'actitud del poble pel que fa a ella.
Els escribes i fariseus havien convertit la llei en una càrrega, quan se suposava que hauria de ser un
servei: "Preparen càrregues pesades i insuportables i les posen a les espatlles dels altres, però ells no
volen ni moure-les amb el dit"(Mt 23,4). "El dissabte ha estat fet per a l'home, i no l'home per al
dissabte"(Mc 2,27). Els mestres havien convertit el dissabte, igual que altres lleis, en una càrrega
insuportable.
"En la seva opinió, se suposava que la llei havia de ser un jou, una ‘penitència’, una mesura
opressora, mentre que, per a Jesús, se suposava que hauria d'estar en benefici de l'home per servir a
les necessitats i als autèntics interessos de l'home 237".

L'actitud dels mestres conduïa a la casuística, el legalisme, a la hipocresia i al dolor. L'actitud de
Jesús, per contra, conduïa a la tolerància en tots aquells casos en què les necessitats de l'home
xoquessin amb l'observança de la llei, i al rigor sempre que aquest servís millor a les necessitats de
l'home. La llei estava feta per a l'home i no l'home per servir a la llei i humiliar-se davant ella.
Dissabte, per exemple, havia estat concebut perquè l'home pogués descansar i alliberar-se del pes del
treball, però no havia estat concebut per impedir a l’home fer el bé, per impedir curar o salvar la vida
(Mc 3,4; Mt 12, 11-12; Lc 13, 15-16), ni per impedir-li que mengés quan tenia gana (Mc 2, 23-26) 238.
En definitiva, el que fa Jesús és oposar-se a la manera com les lleis, o la interpretació d'aquestes,
poden ser utilitzades en contra de l'home.
Jesús s'oposava als governants que dominaven el poble per la força i injustament. Al contrari que
aquests governs, el Regne de Déu s'imposa a través del servei espontani i amorós que es prestin les
persones entre si. Jesús ho expressava així:
"Ja sabeu que els qui figuren com a governants de les nacions les dominen com si en fossin amos, i
que els grans personatges les mantenen sota el seu poder. Però entre vosaltres no ha de ser pas així:
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qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, que
es faci l'esclau de tots; com el Fill de l'home, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la
seva vida com a rescat per tothom" (Mc 10, 42-45).

Jesús, amb les seves paraules i accions, ensenya actituds fonamentals del que avui anomenem
l’humanisme social. Per posar alguns exemples, cal destacar el text evangèlic que ve a dir que el que
més aprecia Déu a l'hora de jutjar l'home és el seu amor al "pobre" (Mt 25, 31-46); també la missió
de Jesús d’anunciar l'alliberament dels pobres i oprimits (Lc 4, 18-19); el seu ensenyament sobre la
incompatibilitat entre l'amor a Déu i els diners (Mt 6,24), la destrucció de molts tabús antifeministes
(Jn 11,5), la seva llibertat davant els poderosos i rics (Jn 2,14; Mt 25,40 Lc 13, 31-33), etc. "Jesús és,
doncs, la inspiració, el punt referencial i el model de la persona que opta pels oprimits, que assumeix
la seva causa i que fa de la seva vida una lluita a favor d’ells239."
A la doctrina de Tomàs d'Aquino i veiem el pensament humanista medieval per excel·lència, ell és el
filòsof per excel·lència de l'humanisme cristià. Pel filòsof tomista francès, Jacques Maritain, Tomàs
d'Aquino és un filòsof que "respecta veritablement la vida humana i les profunditats de l'home, anant
per la intel·ligència mateixa a l'existència mateixa240". Tomàs d'Aquino ens ensenya que cal un
mínim de benestar perquè la humanitat pugui accedir a la virtut, insisteix en la dignitat de la persona
que és imatge de Déu i ens ensenya que el bé comú és superior al bé privat de cada un. Maritain ens
indica com l'humanisme de Tomàs d'Aquino es manifesta en l'ordre propi de la vida espiritual i ens
ho explica així:
"La solució de Sant Tomàs d'Aquino és la solució típicament cristiana, i pot resumir-se breument de
la següent manera. Sí; Aristòtil i la gran saviesa antiga tenien raó en dir que la vida contemplativa és
superior a la vida activa, i que només ella obre a l'home les portes d'una vida divina. Però en parlar
d'aquesta manera, els savis de l'antiguitat, semblants a certs profetes o poetes, parlaven millor del
que pensaven, i no sabien el que deien; l'Evangeli ha donat significació veritable a les fórmules
d'Aristòtil241".

4.4.2.4 - Justícia als "pobres".
A l’Antic Testament no es parla de justícia en el sentit de càstig o condemnació. La justícia és la
salvació del que està en perill, l'alliberament de qui està esclavitzat. És sempre un bé salvífic i, per
tant, fer justícia a un és salvar-lo o declarar-lo just.
De la mateixa manera que el Déu dels jueus es preocupa de fer justícia als pobres, Jesús continua en
aquesta línia i anuncia que el Regne de Déu pertany als pobres. Són ells els veritables destinataris i
els que tenen sort, ja que el Regne de Déu és seu: "feliços els pobres (els que tenen esperit de pobres,
els que no posen la seva esperança ni la seva confiança en els béns materials, sinó en Déu), perquè
és vostre el Regne de Déu!"(Lc 6,20).
Jesús se situa en la línia de la predicació profètica, que considerava els pobres i oprimits com els
destinataris privilegiats de la justícia divina. Així, a Lc 4,18 seg., Jesús proclama que Déu l'ha enviat
a portar la bona nova als pobres i l’alliberament als captius, per donar la vista als cecs, la llibertat als
oprimits i per anunciar un any de gràcia del Senyor.
Jesús va actuar durant la seva vida conscient que el Regne de Déu pertany abans que ningú als
pobres, als desvalguts i als indefensos. Són ells els primers beneficiaris del regnat de Déu. Ell no és
neutral davant aquest món dividit i esquinçat per les injustícies dels homes. Déu afavoreix i
afavorirà, en concret, als petits, als pobres, els marginats, els malalts, els abandonats. I Jesús també.
Entén que, al final de la vida, se celebrarà una gran festa en on el rei s'asseurà amb els pobres, cecs,
coixos i esguerrats (Lc 14, 15-24).
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"Ell no només va viure pobre i va compartir la seva vida amb els que patien algun tipus de
"pobresa", sinó que es va identificar amb els que tenien algun tipus de necessitat de tal manera que,
segons l'evangeli de Mateu, el Fill de l'home està en els famolencs i assedegats, en els nus, en els
malalts, en els forasters... (Mt 25, 31 i seg.)".

Amb el manifestat en l'evangeli de Mateu es veu que Déu està molt present en els "pobres" i en la
defensa de la seva causa.
La Summa Teològica de Tomàs d'Aquino té presents els pobres en moltes ocasions i no els oblida en
la defensa de les causes terrenals. Fins i tot es pregunta si l'advocat té l'obligació d'exercir la defensa
en les causes dels pobres? Un dret amb matisos, però que no els oblida:
"Ja que pertany a les obres de misericòrdia exercir defensa en la causa dels pobres, s'ha de repetir
igualment aquí el que també s'ha dit abans sobre les altres obres de misericòrdia. Ningú, en efecte,
és prou capaç de satisfer amb les seves obres de misericòrdia les necessitats de tots els indigents; i
per això, segons escriu Agustí en I De doctr. Christ.242, com no pots ser útil a tots, has de socórrer
principalment a aquells que per les circumstàncies del lloc, temps o qualsevol altra cosa et siguin,
per certa raó de la destinació, més estretament lligats. Diu: circumstàncies de lloc , perquè l'home
no té obligació de cercar pel món els indigents als quals socórrer, sinó que li és suficient si a aquells
que se li presenten els fa obres de misericòrdia. Per això es prescriu en Éx 23,4: Si trobessis el bou o
l'ase del teu enemic perdut, recondueix-lo a ell. I afegeix: circumstàncies de temps, puix que l'home
no està obligat a proveir a les futures necessitats d'un altre, sinó que és suficient si socorre la
necessitat present; per la qual cosa es diu 1 Jn 3,17: Si algú veiés al seu germà patir necessitat i li
tancaré les entranyes, com residirà la caritat de Déu en ell? I, finalment, diu: o qualsevol altra cosa,
perquè l'home ha de prestar atenció preferentment als que per qualsevol vincle li estan units, segons
la frase d'1 Tim 5,8: Si algú no té cura dels seus, i principalment dels de la seva família, ha renegat
de la fe. No obstant això, tot i concórrer aquestes circumstàncies, queda per considerar si l'indigent
pateix tan gran necessitat, que no s'albiri immediatament com se li pot socórrer d'una altra manera; i
en tal cas s'està obligat a fer amb ell una obra de misericòrdia. Però, si està a la vista com se li pot
socórrer de diferent manera, ja el pobre per si mateix, ja per una persona més reunida a ell o que
tingui més recursos, no s'està necessàriament obligat a socórrer a l'indigent de manera que es cometi
un pecat en l'absència de socors; a pesar que, si se li socorregués sense trobar-se en tal necessitat,
s'obraria lloablement.
Per tant, l'advocat no sempre té el fet d'haver d'exercitar la seva defensa en la causa d'un pobre, si no
solament quan concorrin les predites condicions. En cas contrari, hauria d'abandonar tots els altres
assumptes i consagrar-se exclusivament a protegir les causes dels pobres. El mateix cal dir del
metge respecte de la curació dels malalts pobres 243."

4.4.3- La pau.
En l'Antic Testament el terme que se sol emprar per referir-se a la pau és xalom. Aquest concepte és
difícil de traduir a causa de la profunditat i amplitud de les seves connotacions.
No es limita a un sol significat, ja que també podria traduir-se com plenitud, solidesa o integritat.
S'estén molt més enllà del que comunament s'entén per la paraula "pau".
Xalom significa la fi de la guerra i del conflicte, però també s'utilitza aquesta expressió per referir-se
a l'amistat, el benestar, la seguretat, la salut, la prosperitat, l'abundància, la tranquil·litat, l'harmonia
amb la naturalesa i fins a la salvació. I significa aquestes coses per a tots, no només per a uns pocs
elegits. Al final, xalom és una benedicció, un do de Déu.
S'aplica a l'estat de l'individu, però també a les relacions interpersonals i entre Déu i l'ésser humà. A
més, xalom està íntimament lligat a la justícia, perquè és el gaudi o celebració de les relacions
humanes que han passat de ser injustes a justes.
En el Nou Testament, igual que en l'Antic, la pau és un dels temes centrals, encara que aquesta
vegada se sol emprar per referir-s'hi la paraula grega eirene. En el seu context bíblic, eirene s'estén
molt més enllà del seu significat de "descans" al grec clàssic i inclou molts dels significats de xalom.
242
243

San Agustí, De doctr. christ.1 c.28: ML 34,30.
S.T., II-II, 71, 1.

70

En el Nou Testament, el Messies Jesús és portador, signe i instrument de la pau de Déu. S'hi
reconcilien totes les coses. Per això el seu missatge es diu l'evangeli de la pau. És la bona nova del
regne esdevenidor, del Regne de Déu, on totes les coses arriben al seu sentit a la plenitud de Déu.
El tema bíblic de la pau és molt ric i molt complex, mentre que la terminologia que ho expressa és
més aviat pobre, tot i que cobreix una àrea semàntica molt vasta i diferenciada. El mateix nom
hebreu Xalom assumeix en els textos un abast que transcendeix en diversos aspectes, sobretot en els
aspectes religiosos, el dels noms corresponents a les literatures clàssiques (eirene, pax). Les versions
bíbliques, en assumir aquests altres vocables, carreguen la noció de "pau" de nous matisos,
àmpliament presents en les nostres llengües.
Els dos Testaments, realment, han tingut i tenen un recorregut lingüístic destinat a prosseguir al llarg
dels segles. Limitant-nos a les seves primeres etapes, a les tres formes textuals que, a parer nostre,
continuen sent fonamentals: l'hebrea, la grega i la llatina, direm que en elles el vocabulari de la pau,
passant pel filtre de la traducció, va acabar fonent entre si uns matisos semàntics que es remuntaven
a etimologies diverses. I d'aquesta manera l'entrada en contacte successiu de la doctrina bíblica amb
nous ambients, cultures i idiomes afavorir l'explicitació d'una plurivalència semàntica, que no hi ha
més remei que tenir en compte amb vista a una definició la més objectiva possible dels continguts
doctrinals dels textos, i en particular d'aquesta multiforme realitat que en la Bíblia figura sota el nom
únic de "pau", realitat que afecta la substància mateixa del missatge bíblic de salvació, que és
precisament un anunci de pau.
La primera observació que s'ha de fer en aquest sentit és que els tres noms xalom, eirene i pax,
considerats en el seu sentit etimològic original, posen en relleu tres aspectes de la realitat "pau", que
-ja presents en l'Antic Testament hebreu, explicitats successivament en la versió grega i en el Nou
Testament i recollits després per la reflexió eclesial cristiana- il·luminen des de tres punts de vista
característics, connaturals respectivament a la mentalitat hebrea, grega i llatina, la densitat de la
realitat a què es refereixen: la totalitat íntegra del benestar objectiu i subjectiu (xalom), la condició
pròpia de l'estat i del temps en què no hi ha guerra (eirene) i la certesa basada en els acords estipulats
i acceptats (pax)244.
Tomàs d'Aquino relaciona la pau amb el desig del bé. L'home tendeix de forma apassionada a tot el
que li aporta felicitat. Tomàs d'Aquino ens diu que:
"La veritable pau no pot existir sinó amb el desig d'un bé veritable, perquè tot malament, fins i tot
sota l'aparença de bé pel qual se satisfà parcialment la gana, tanca moltes deficiències, i per causa
d'elles la gana roman inquieta i pertorbadora. La veritable pau, per tant, només pot existir en el bé i
entre els bons. Després, la pau dels dolents és aparent i no veritable 245".

4.4.3.1 - Jesús de Natzaret instrument de pau.
Els ensenyaments de Jesús mostren amb claredat el seu universalisme pacífic.
La imatge de Déu, transmesa per Jesús, com un Pare amorós: "així sereu fills del vostre Pare del cel,
que fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos"(Mt 5,45). Jesús estima a
tots sense distinció. Ell mor a la creu sense prestar resistència per predicar un missatge basat en la
justícia i l'amor, entre altres coses, fa pensar que la nova vida que demana Jesús als seus seguidors
està en contra de la violència, la venjança, l'odi, la rancúnia, etc.
Segons Hans Küng:
"El característic de Jesús és, abans que res, la disposició al perdó sense límits: No set vegades, sinó
setanta vegades set, és a dir, sempre! I a tot home, sense excepció! Així, doncs, ni venjança ni -ull
per ull-246".

Jesús apel·la a l’amor de l'home: perdonar per endavant i sempre. Ell mateix, un cop crucificat,
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perdona els seus botxins: "Pare, perdona'ls, que no saben el que fan" (Lc 23,34).
Els seus ensenyaments del Regne de Déu van portar a ser instrument de pau amb el seu exemple de
vida. "No va voler conquerir un regne per les armes, ni imposar-lo per la força, ni establir-se com
‘estat de dret’ que administra la violència legal necessària per a l'ordre del sistema, ja que el Regne
de Déu no és ordre de llei, sinó Gràcia del Pare247".
Jesús predica la pau i reprova la violència i les armes, el cristianisme té un origen de religió de pau.
En el comportament de Jesús i en les seves paraules no es troba cap repulsa, cap barrera ètnica,
racial o social. Ell es relacionava amb totes les persones sense distinció i no només amb els jueus.
Aquí estan, per exemple, el cas de la dona samaritana i el del servent d'un oficial romà.
Tomàs d'Aquino igual que Jesús vol la pau al món i ens parla de la nostra llibertat. Ens recorda que
la pau se'ns ofereix i sols depèn de nosaltres acceptar aquesta pau. En ser lliures veiem com la guerra
i la pau existeixen. Tomàs d'Aquino ens diu que "la pau és efecte de la caritat per la raó específica de
l'amor de Déu i del pròxim, no hi ha una altra virtut diferent de la caritat que tingui com a acte propi
la pau248". Aquest amor de Déu no és altre que els ensenyaments de Jesús de Natzaret.
4.4.3.2 - La pau en els orígens del cristianisme.
L'evangeli ensenyat per Jesús té, entre altres coses, la finalitat d’actuar en la vida del creient amb un
dinamisme que el porti cap a la realització de les obres considerades bones i no com un fre que li
obstaculitzi unir-se als altres i li impedeixi implicar-se en construir una societat millor més enllà de
certs límits, estant tal cosa permesa, però tal altra prohibida. Jesús també pretén instar els seus
seguidors a viure d'una manera pacífica i de no-violència seguint com a exemple tots els seus
ensenyaments i tota la seva vida. Aquesta veritat apareix com una evidència molt particular en el
Sermó de la Muntanya. D'aquesta manera, es pot dir que "el cristianisme predicat per Jesús es
presenta des dels seus orígens com una religió de pau, que reprova i condemna l'ús de la violència i
de les armes249".
En aquest context extremadament tens, el missatge de Jesús, per tant, va adquirir un valor exemplar.
Ara bé, Jesús va englobar també l'enemic execrat, el romà, en la denominació ‘meu proïsme’. Va
estendre fins i tot la no-violència a un cas que resultava particularment irritant per als jueus d'aquell
temps: la ‘requisició del transport’ practicada pels soldats romans, que estaven autoritzats a requerir
l'ajuda d'un jueu per transportar els bagatges sobre una distància determinada, al voltant d’una milla
romana. No obstant això, Jesús no va dubtar a dir, de manera un cop més provocadora: "si algú
t'obliga a portar una càrrega durant un quilòmetre, acompanya'l dos quilòmetres (Mt 5,41)250".
Els deixebles directes de Jesucrist i els de les generacions immediatament posteriors van entendre el
seu missatge en la seva forma més original, evitant fer-se còmplices de tota violència. En el Nou
Testament hi ha diversos exemples de com assumir que Jesús va practicar la pau i volia que els seus
seguidors fessin el mateix. De fet, en ell es parla freqüentment del Déu de la pau i de la necessitat
d'estar en pau amb Ell i amb el pròxim practicant els ensenyaments de Jesús.
Els primers cristians, seguint els ensenyaments de Jesús, van adoptar una vida pacífica. En el Nou
Testament no apareix la guerra com el mitjà solucionador dels conflictes. En el cristianisme primitiu
es proclama, que Déu és un Déu de pau i, per tant, el seu lema és la resposta no violenta a tota
agressió injusta ("posar l'altra galta").
Els primers cristians van haver de suportar la repressió per part de l'Estat a causa de les seves
creences, que desafiaven a les religions paganes que donaven suport ideològic i simbòlic al sistema
imperant. La seva resposta no va ser la contraviolència, ni tan sols defensiva. Seguint el consell del
seu Mestre, simplement no van oferir resistència. Van pagar-ho moltes vegades amb la seva vida,
donant un testimoni que en la seva època va produir molt impacte i els va atreure nous partidaris a la
seva causa. L'heroi ideal era arribar a ser el màrtir.
Al llarg dels segles de l'era cristiana hi ha hagut grans exemples de persones que, inspirades en
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l'evangeli, han estat impulsors de la pau. Un exemple el trobem en Mahatma Gandhi, que no era
cristià, va mostrar una gran admiració per Jesús, servint la seva moralitat d'exemple. Va tenir una
vida política en la qual va defensar una acció política de no-violència activa. Gandhi va convidar a
estudiar Jesús i practicar el seu missatge pacificador. Una altra persona rellevant, aquesta vegada
cristiana i que visqué en l'Edat Mitjana, és Francesc d'Assís (1182 -1226), fundador de l'Orde
franciscà. El seu exemple de vida pacífica li ha portat a ser un referent a seguir tant per creients com
no creients. Fins a tal punt va promoure amb la seva vida la pau entre totes les criatures que el 27
d'octubre de 1986 el Papa Joan pau II va convocar a Assís una trobada amb els representants de les
religions del món per pregar junts per la pau. A partir d'aquí, es van programar altres trobades en
diferents anys.
Tomàs d'Aquino també defensa la pau i de fet ens recorda les benaurances de Jesús com a model de
pau. Recalca l'ensenyament que trobem en l'Evangeli i ens diu:
"Per aquest motiu es posà com a sisena benaurança: Benaurats els nets de cor i quant a les virtuts i
dons que perfeccionen a l'home en relació amb el pròxim, l'efecte de la vida activa és la pau, segons
allò d'Is 32,17: La pau serà obra de la justícia. Per aquest motiu es posi com a setena benaurança:
Benaurats els pacífics251".
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5- Problemes religiosos en l'època dels tres filòsofs (980-1030).
Els tres filòsofs estudiats visqueren entre el 980 que naixé Avicenna i el 1274 que morí Tomàs
d'Aquino. Un període en el qual hi hagué conflictes entre les diferents religions i entre creients de la
mateixa religió també veiem conflictivitat.
El conflicte més destacat entre cristians i musulmans foren les croades. Les croades tenen un aspecte
espiritual, tot i que l'augment de població a partir del segle XI i ajudarà. La renovació monàstica feta
per l'orde de Cluny, de tornada als principis de la regla benedictina, ajudarà al papat i altres
religiosos a l'inici de les croades. Cal tenir en compte que a la fi del segle XI, l'islam està dividit i la
divisió el debilita davant d'Occident.
La primera croada la predicà Urbà II en el concili de Clarmont (1095). A la primavera del 1096
marxaren cap a Constantinoble. I el 15 de juliol de 1099 fou ocupat Jerusalem pels cristians.
La segona croada la predicà Bernat de Claravall (1146) i la posaren en marxa l’emperador Conrad III
de Germània i el rei Lluís VII de França. Fou una croada fracassada. Els musulmans eren més
poderosos, gràcies a Saladí.
La tercera croada la predicà Gregori VIII (1187) i respongueren a la crida el rei francès Felip II i el
rei d'Anglaterra Ricard I. Aquests ocuparen Sant Joan d’Acre (Regne de Jerusalem), tot i que abans
l'emperador del Sacre Imperi Romanogermànic (Frederic I) havia mort en el viatge. Ricard I
d'Anglaterra pactà amb Saladí una treva. La treva era per tres anys i establia l'autoritat musulmana
sobre Jerusalem, i s'autoritzava l’entrada de pelegrins cristians.
La quarta croada la predicà Innocenci III (1198) i en aquesta croada deixa explicita la prohibició
d'atacar qualsevol estat cristià. Els bizantins no s'afegiren, ja que es creien incapaços de guanyar a
Saladí. Optaren per la neutralitat. Ometeren la prohibició d'atacar un estat cristià i atacaren
Constantinoble, amb la participació dels venecians. Constantinoble fou saquejada el 1204. Fou una
croada que no fou exclusivament per atacar els musulmans.
La cinquena croada la predicà Honori III i només pogué dominar el port egipci de Damieta de forma
molt breu (1219-1221).
La sisena croada no la predicà cap papa, la inicia Frederic II. Aquest fet li costa l'excomunió i que el
papa proclames una croada contra Frederic II. Un exèrcit va atacar els dominis que tenia a la
península Itàlica Frederic II. Frederic va aconseguir negociar un tractat de pau i que els egipcis
tornessin Jerusalem, Betlem i Natzaret als croats i s'establí una treva de 10 anys.
La setena croada la convoca Innocenci IV al concili de Lió (1245) i en aquell mateix concili
s'excomunica a Frederic II. El rei francès Lluís IX va encapçalar-la i va ser un fracàs absolut.
La vuitena croada fou el darrer fracàs del rei francès Lluís IX. Fou una expedició militar desastrosa i
en aquesta expedició moria el rei.
La novena croada, alguns la consideren com a part de la vuitena, Eduard I d'Anglaterra va unir-se a
Lluís IX de França. En arribar al campament el rei francès era mort. Després d'un període de
guerrilla va signar una treva el 22 de maig de 1272 a Cesarea. Eduard I fou ferit amb un punyal per
un seguidor del nizarisme el 16 de juny de 1272 i estigué malalt uns mesos. Va poder tornar a
Anglaterra el 22 de setembre de 1272. Volgué fer noves croades, però ja no es feren més.
Dins del cristianisme es produí el Gran Cisma d'Orient, que va dividir l'església cristiana en dos
grans blocs. Per una banda el cristianisme catòlic romà occidental i per l'altra banda el cristianisme
ortodox de l'est. L'any 1054 és considerat l'any de la divisió, que és quan el papa Lleó IX i el
patriarca Miquel I es van excomunicar mútuament. Tot i que el cisma és fruit de molts anys de
distanciament entre les dues parts, essent la causa principal del cisma la discussió de l'autoritat
papal.
Els jueus arran de la diàspora jueva (dispersió dels jueus arreu el món), un important grup va anar a
viure a la península aràbiga, apartat del control romà. L'imperi Roma els perseguí en la seva època
pagana i en la cristiana. Amb l'aparició de l'islam foren expulsats de l'Aràbia occidental. A Palestina
seguiren comerciant i van avançar amb l'acceptació de la dhimma (la comunitat musulmana
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concedeix hospitalitat i protecció als pertanyents a altres religions revelades amb la condició de
respectar la dominació de l'islam). Els jueus aprengueren l'àrab i els podem trobar en diferents
nivells socials.
Els jueus que estigueren a al-Àndalus igualment estigueren en les diferents capes socials. Tot i que el
segle XI apareixen problemes i han d'instal·lar-se en guetos. Patiren algunes persecucions al Califat
de Còrdova (1011) i a Granada (1066). També trobem decrets que ordenen destruir sinagogues a
Egipte, Síria, Iraq i Iemen, i casos forçosos de conversió a l'islam. Quan els almohades conqueriren
l'al-Àndalus el 1172, expulsaren els jueus i cristians del Marroc i d'al-Àndalus. La majoria fugiren
cap a l'est en la cerca de llocs més tolerants, com el cas de Maimònides.
Els jueus que vivien en els regnes cristians de la península veieren com amb el temps la situació els
era més complicada. Amb reis que els acceptaran a la seva cort com Alfons X el Savi i fins als fets
de l'any 1492 que arribaran els temps més complicats amb la seva expulsió.
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6- Principis comuns.
Al llarg de la història, les religions han servit majoritàriament de suport moral a les diferents cultures
per bé, contribuint al progrés dels pobles o impedint-lo. En les diverses grans religions del món i
trobarem relats d'èxits i relats de fracassos, llums i ombres, però totes han proporcionat una
determinada moral. Una moral que té la font principal del seu pensament en l'època medieval. No
obstant això, també és cert que hi ha persones amb grans valors morals i ètics, sense cap pressupòsit
religiós. Durant segles han coexistit aquestes tres religions i van ser acceptades per tots plegats.
Aportant-nos un enriquiment cultural i social, del que som afortunats. En l'Edat Mitjana trobem
conflictes a Europa que van comportar la desaparició del judaisme i l'islam i donaren pas a un
domini absolut del cristianisme.
Dolors Bramon defineix bé la diferencia de les tres religions. Ens diu que "jueus, cristians i
musulmans se separen -i diferencien- pel fet de creure en un mateix Déu 252" i cal "parlar de maneres
d'entendre a Déu253".

6.1- Criteris generals.
És clar que, quan "es parla de religió, és fàcilment perceptible el retret que les religions no acaben de
posar-se d'acord entre elles, que les seves afirmacions sobre l'Absolut, i també sobre la moral, són
diverses i fins i tot contradictòries254".
Les persones pertanyents a una religió concreta solen conèixer coses que no comparteixen amb les
que són d'una altra religió, és a dir, distingeixen certs aspectes que les separen en la pràctica.
Tanmateix, desconeixen normalment el que tenen en comú les diferents religions, el que les uneix.
Agafant Küng, malgrat les diferències radicals que hi ha entre les diferents religions, es poden
establir els següents punts en comú:
" El bé i la dignitat de l'home com a principi bàsic i fi decisiu del comportament humà.
 Els següents preceptes: no matar, no mentir, no robar, no cometre actes deshonestos, honrar els
pares i estimar els fills.
 Una via mitjana entre el permisivisme i el legalisme a través de les seves regles de conducta,
disposicions, actituds i "virtuts".
 Una regla d'or que modernitzada, racionalitzada i secularitzada coincideix amb l'imperatiu
categòric kantià: "Actua de tal manera que, tant en la teva persona com en la dels altres, utilitzis
sempre la humanitat com a fi, i mai com a simple mitjà".
 Motivacions morals convincents a través del seguiment d'un estil de vida no abstracte, sinó basat
en models concrets de referència: vida i doctrina de Buda, Jesucrist, Confuci, Laotsé o Mahoma.
 Horitzó de sentit i determinació dels fins: totes les religions donen resposta a la qüestió del sentit
de la totalitat, de la vida, de la història ... en la perspectiva d'una última realitat que ja està actuant
aquí, ja es digui resurrecció en el judaisme, vida eterna al cristianisme, paradís a l'islamisme, etc 255.

Partint d'aquestes coincidències entre les religions, Leonardo Boff diu que:
"Es tracta sempre de pràctiques ètiques i impregnen a la consciència motivacions poderoses perquè
les persones es disposin a seguir les exigències ètiques per molt costoses que es puguin presentar. I
els confereixen la satisfacció interior d'estar en conformitat amb els requeriments del cor i amb les
interpel·lacions que neixen de la realitat global 256".
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Podem veure l'existència d'uns criteris ètics comuns, quan busquem en les diferents tradicions
religioses la seva essència de bé a la humanitat. En les tres religions tractades veiem una humanitat
que ens marca plenament l'ètica. En Kant tenim una regla moral clara per la humanitat, "no vulguis
per a tu el que no vulguis per a ningú" i "no facis als altres el que no vulguis per a tu". Tots els
egoismes impedeixen a l'ésser humà ser veritablement humà. En les diverses religions es pot
percebre aquesta humanitat de la societat, d'igual manera aquesta humanitat la trobem en els tres
filòsofs d'aquest treball.
L'islam ordena que la gent cooperi en el bé, "ajudeu-vos els uns als altres a obrar el bé i apartar-se
del mal, i no coopereu en el pecat i la transgressió (sura 5:2) ". En el judaisme se'ns diu que "el que a
tu mateix et contraria, no ho facis al pròxim, aquesta és tota la llei, la resta no són sinó comentaris
(Talmud, Sàbat, 31)" i "no facis als altres el que no vulguis que et facin a tu (Rabí Hillel, 60 aC-1
dC)". Trobem alhora vàlid en el judaisme i el cristianisme que cal "estima els altres com a tu mateix
(Lv 19,18)". I en el Nou Testament als cristians se'ls recorda que "feu als altres tot allò que voleu que
ells us facin; aquest és el resum de la Llei i els Profetes (Mt 7,12)" i "tracteu els altres tal com voleu
que ells us tractin (Lc 6,31)". Una humanitat que veiem clara quan Avicenna deixa clar que l'home
requereix els seus semblants, ja que és un ésser social257.
Avicenna en la seva Epístola sobre l'amor, resumeix la seva posició que tot ésser estima el Bé
Absolut amb un amor innat i que el Bé Absolut es manifesta a tots aquells que l'estimen 258. La seva
vida i la seva activitat fou dedicada a un sol objectiu, fer que els homes siguin millors i més feliços.
En la seva filosofia busca felicitat i benestar per la humanitat. En diferents ocasions de la seva vida
tenim constància de la seva solidaritat amb els més necessitats donant-los almoina, i al final de la
seva vida va donar tot el que tenia (inclosa la llibertat als seus esclaus).
En la filosofia de Maimònides trobem la superació personal, com la millora de la convivència entre
els éssers humans. El seu testament ens planteja el bé a la humanitat, fent ús de l'amor als semblants.
Ell ens dirà que donem almoina als pobres d'acord amb les nostres possibilitats i que no endurim el
cor contra el pobre. Ens estableix que cal ajudar igual al pobre gentil que a l'israelita i per ell els
pobres són els fills predilectes de Déu. Igualment ens diu que la llei de Moisès té com a màxima
suprema "el benestar de la humanitat".
Tomàs d'Aquino afirma que "s'ha de preferir el bé comú al propi" i que "l'amor és el primer do pel
qual tots els dons són donats gratuïtament". Per ell l'home és naturalment social i la societat és
naturalment humana. Com a home religiós, l'oració és molt important i en l'oració ens recomana que
cal recordar-nos de l'amor al pròxim. Considera que l'objecte propi de l'amor és el bé, es "dóna per
fet que el bé és la causa pròpia de l'amor (S.T., I-II, 27, 1)". Un bé comú on té cabuda la caritat i la
beneficència cap als altres. El camí correcte de la societat és el de la justícia, una justícia que
tindrem si fem el bé; un bé que ens dura a la felicitat.
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7- Conclusions.
En l'anàlisi d'aquest treball i trobem la forma de fer el bé per totes les persones. Apareix
repetidament un missatge que defensa un humanisme integral, que doni un veritable sentit i finalitat
a tots els que formem la societat. En els plantejaments dels tres filòsofs i en els principis de les tres
religions analitzades hi trobem un veritable humanisme.
El filòsof Jürgen Habermas, que treballa la teoria social i l'epistemologia, ens afirma que:
"en els nostres dies torna a trobar ressonància el teorema segons el qual únicament l'orientació
religiosa cap a un punt de referència transcendent pot treure del carreró sense sortida a una
modernitat penedida259".

Segons ell, el pensament postmetafísic es caracteritza per la seva moderació pel que fa a l'ètic i per
l'absència de qualsevol concepció universalment vinculant sobre el que és una vida bona i exemplar.
En canvi, reconeix que en les tradicions religioses sí que han quedat articulades intuïcions pel que
refereix a la culpa i la redempció, a la possibilitat de salvació en una vida que es percep desesperant.
És per això que en la vida de les comunitats religioses pot mantenir-se intacte, cosa que en altres
llocs ja s'ha perdut i que tampoc pot recuperar-se només amb els coneixements professionals
d'experts. Es refereix a les formes d'expressió i a les sensibilitats prou diferenciades davant una vida
fracassada, davant de patologies de la societat, enfront del fracàs d'una concepció de vida individual
i davant una vida deformada en el seu conjunt 260. En l'època d'Avicenna, Maimònides i Tomàs
d'Aquino els valors que defensen les seves religions són molt presents en la societat. Una societat
que viu de manera més humana i que defensa clarament la societat a la qual pertany. Tot i que, com
hem vist, no està exempta de conflictes religiosos. Uns conflictes que adopten unes solucions, que
sovint van en contra dels principis bàsics de les seves religions.
Pel que fa a la relació entre la fe i el saber, Habermas diu que:
"S'han de donar dues condicions: el costat religiós ha de reconèixer l'autoritat de la raó ‘natural’ i,
per tant, els resultats fal·libles de les ciències institucionalitzades així com els fonaments d'un
igualitarisme universalista en l'àmbit del dret i la moral. I, viceversa, la raó secular no ha d'erigir-se
en jutge de les veritats de la fe, encara que del resultat només s'accepti com a raonable el que pugui
traduir als seus propis discursos, accessibles en principi de manera universal 261".

Tenint això en compte, i en relació a la contribució de les religions en l'àmbit polític-social,
Habermas diu que:
"Les comunitats religioses i les esglésies, en la mesura que s'entenen com a comunitats
d'interpretació i que renuncien a l'autoritat espiritual, és a dir, que només aporten arguments
orientats al creient en el seu paper com a ciutadà de l'Estat, poden exercir un paper actiu en la vida
política i tenir la seva agenda pròpia. Això obra en interès d'una comunitat democràtica que no es
vulgui desprendre precipitadament d'uns recursos de sentit, una solidaritat i una justícia que cada
vegada escassegen més262".

Per això afirma que:
"quan les postures basades en la religió ocupen un lloc legítim en la vida pública i política, la
societat política reconeix oficialment que les manifestacions religioses poden fer una contribució
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important a l'aclariment de qüestions fonamentals controvertides 263".

Els primers apartats han permès veure uns valors ètics que comparteixen el judaisme, el cristianisme
i l'islam. Aquests valors comuns, fruit d'una obertura de les tradicions religioses, són molt generals
(una ètica de mínims). Esmentaré uns valors comuns que comparteixen Avicenna, Maimònides i
Tomàs d'Aquino; uns valors comuns compartits en l'islam, en el judaisme i en el cristianisme.
Aquests valors seleccionats i desenvolupats són l'amor i la compassió, la justícia i la pau.

7.1- L'amor i la compassió en les tres religions i en els tres filòsofs medievals.
La idea que els éssers humans s'estimin uns als altres ha estat transmesa pel monoteisme. Mentre que
el politeisme mostrava déus que només estimen els herois, que alhora eren fills seus, el monoteisme
ens mostra un Déu que estima la humanitat de forma global.
El nucli del judaisme és, igual que en el cristianisme, el principi de l'amor, que coneix Déu
necessàriament com a amor. Per la seva banda, l'islam estableix com a objectiu de la vida de l'home
la complaença de Déu, on no es pot entendre l'amor a Déu sense l'amor als altres. El fet que aquestes
religions estiguin basades en l'amor fa que tinguin el més alt patró de moralitat possible.
En la cultura religiosa monoteista, l'amor sol esmentar-se i ser recolzat per Déu, com és el cas de
l'islam, el judaisme i el cristianisme. A la Bíblia (especialment al Nou Testament) es presenta una
definició de l'amor segons la seva cultura de l'època i segons la concepció de l'amor espiritual,
diferent del mateix amor terrenal:
"El qui estima és pacient, és bondadós; el qui estima no té enveja, no és altiu ni orgullós, no és
groller ni egoista, no s'irrita ni es venja; no s'alegra de la mentida, sinó que troba el goig en la
veritat; tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta" (1 Co 13, 4-7).

I la definició que a mi més m’agrada: "El qui no estima no coneix Déu, perquè Déu és amor" (1 Jn 4,
8). Les tres religions monoteistes conceben el món com creat per Déu amorosament, d'acord amb un
pla preestablert en el qual l'home té el màxim protagonisme.
La vida humana adquireix ple sentit en la mesura que es col·labora amb el pla de Déu, consistent en
la construcció d'un món millor mitjançant relacions decents, humanes i morals amb el pròxim.
D'aquí el mandat: "Estima els altres com a tu mateix" (Lv 19,18). En el cristianisme, l'amor és la
virtut més gran (1 Co 13,13) i el manament de l'amor és el més important (Mc 12, 28-31; Mt 22, 3440).
Regla d’Or o l'Ètica de la Reciprocitat és la moral comuna que "uneix les grans religions". La regla
d’Or com el principi de tractar els altres com tu voldries que ells et tractessin. La frase la trobem en
l'evangeli de Mateu 7:12, però se'l considera un principi tan vell com la humanitat i, per tant,
anterior al cristianisme. De fet, aquest principi es pot trobar en totes les cultures i societats i, amb
algunes comptades excepcions, és el comú denominador de tots els codis de la moral i les religions.
La Regla d'Or té una llarga història, i un gran nombre de prominents figures filosòfiques i religioses
han replantejat el seu recíproc, la naturalesa bilateral de diverses maneres (no limitada a les formes
anteriors). Com un concepte, la Regla d'Or té una història que és molt anterior al
mateix terme "Regla d'Or" (o "Llei d'Or", com se li va anomenar des de la dècada de 1670)264.
En comú a les tres religions monoteistes:
 "Estima els altres com a tu mateix" (Lev 19,18).
 "No facis als altres el que no vulguis que et facin a tu" (rabí Hillel 265).
 "Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin; aquest és el resum de la Llei i els Profetes" (Mt
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7,12) i "Tracteu els altres tal com voleu que ells us tractin."(Lc 6,31).
 "Cap de vosaltres és creient mentre no prefereixi pel seu germà el que prefereix per a si mateix
(Els quaranta Hadiths, Dites del profeta, de An-Nawawi, 13).

Hem vist com Avicenna en la seva epístola sobre l'amor, resumeix clarament la seva posició que tot
ésser estima el Bé Absolut amb un amor innat i ens parla d'un amor pel qual l'home és absorbit en un
principi superior. Era un metge que entenia que l'amor i la compassió pels seus malalts també
curaven. Ell s'acostava als altres amb la intenció de curar-los. I si no podia curar-los, almenys
intentava alleujar-los. Ell durant la seva pròpia vida va ser exemple d'amor i compassió amb els
altres, de fet aplicava en el seu dia a dia els ensenyaments que li havia proporcionat la seva religió.
Respecte a Maimònides hem de dir que també posa en practica el proïsme i en deixa constància en la
seva obra de la Guia de perplexos. Ens destaca l'amabilitat com la virtut més important i ens
aconsella escoltar els altres amb bondat i simpatia. Es tracta de no causar pesar als altres. També
apreciem clarament l'amor i la compassió, en la seva descripció de les vuit escales per la caritat266, en
dir-nos que l'escala més elevada correspon a ajudar a trobar feina als pobres i segueixen tres escales
relacionades amb les identitats de qui rep i dóna almoina (l'esgraó més alt quant desconeixem donant
i receptor). L'amor i la compassió són evidents en Maimònides, ell fa als pobres fills predilectes de
Déu.
Finalment Tomàs d'Aquino, tal com hem vist, ens planteja suprimir les barreres religioses i socials
per veure els altres en l'altre. Portant-nos a recordar l'amor al pròxim a través de l'oració. Ell ens diu
que "hem de desitjar béns no només per a nosaltres, sinó també per als altres". Ens parla de les
almoines corporals i de les espirituals, deixant-nos clar que: "al que es mor de fam, abans cal
alimentar-lo que ensenyar-lo; o, com adverteix el filòsof, és millor dotar (l'indigent) que tornar-lo
filòsof, encara que l'últim sigui en absolut millor267".

7.2- La justícia en les tres religions i en els tres filòsofs medievals.
La justícia i la responsabilitat social són altres valors que aporten les religions monoteistes a una
ètica universal. El judaisme ha anat entenent que no hi ha millor culte a Déu que la justícia i l'amor
amb el pròxim. En el cristianisme s'anhela un estat de justícia per a tothom (la justícia del Regne).
Aquesta idea de justícia es troba en el centre del missatge de Jesús: "vosaltres, primer busqueu el
Regne de Déu i fer el que ell vol (la seva justícia), i tot això us ho donarà de més a més (Mt 6,33)".
En l'islam, la caritat amb el pròxim està entre els cinc pilars. En aquesta religió, els ensenyaments
referents a les responsabilitats socials estan basades tant en l'afecte i el respecte com en la solidaritat
amb els altres.
La justícia és el principi jurídic i la norma per salvar la integritat civil de la societat; d'ella deriven
totes les lleis (Lev. 19, 36-37; Dt 1,16). Els profetes s'encarreguen de recordar al poble el ideal de
Regne de Déu de justícia i igualtat.
L'islam, el judaisme i el cristianisme són una fe de revelació en les que l'ésser humà es troba i actua
"davant" Déu. Un Déu al qual se li pot confiar la fe i que orienta el comportament humà, que troba
el seu fonament en la seva paraula i voluntat. En la cerca d'una ètica de la humanitat cal no renunciar
als imperatius humanitaris que originàriament van ser formulats pel poble d'Israel en el seu Decàleg.
El cristianisme els ha fet així mateix seus al peu de la lletra (excepte la llei ritual del dissabte).
Igualment, l'Alcorà ofereix, al final del període Mediní, un compendi dels més importants deures
ètics en què es constata una abundància de paral·lelismes (a excepció del dissabte) amb els "Deu
manaments" del judaisme. Per tant, en el Decàleg ja hi ha unes virtuts comunes en les tres religions.
El plantejament del Decàleg és el següent268:
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267
268

Kraemer, Joel L. "Maimónides: vida y enseñanzas..."...: 358.
S.T., II-II, 32, 3.
Küng, Hans. "El islam – historia..."...: 116.

80

El decàleg judeocristià (Èxode 20, 1-21)

Codi de deures musulmà (Sura 17, 22-38)

Jo sóc el Senyor, el teu Déu.

En el nom de Déu, el Clement, el
Misericordiós.

No tindràs altres déus rivals meus.

No posis amb Déu un altre Déu.

No et faràs una imatge (de Déu algun).
No pronunciaràs el nom del Senyor, el teu
Déu, en fals.

El teu Senyor ha disposat que no adoreu a
ningú fora d'Ell

Fixa't en dissabte per santificar-lo.
Honra el pare i la teva mare. (1)

Tractareu als vostres pares amb generositat.
Doneu el que és just al pròxim, al pobre i al
viatger.

No mataràs. (2)

No mateu als vostres fills per por de misèria ...
Déu ha declarat sagrades a les persones: no la
mateu sense raó.

No cometràs adulteri. (3)

No us acosteu a l'adulteri.

No robaràs. (4)

No us apropieu a la riquesa de l'orfe.

No donaràs fals testimoni contra el teu
pròxim. (5)

Sigueu fidels al contracte.

No desitjaràs els béns del teu pròxim. (6)

Doneu la mesura, quan mesureu, i peseu amb la
balança ben equilibrada. No segueixis allò del
que no tens coneixement.

No cobejaràs la dona del teu pròxim, ni el
seu esclau, ni la seva esclava, ni el seu
bou, ni el seu ase, ni res que sigui d'ell.

No recorris la terra amb insolència.

La doctrina ètica més coneguda de la Bíblia són aquests "deu manaments" esmentats. D'ells,
almenys sis tenen una rellevància ètica directa i, a part de per cristians i jueus, també són compartits
amb alguns matisos, com acabo de referir, per musulmans. Aquests són: (1) honra el pare i la teva
mare; (2) no matis, (3) no cometràs adulteri, (4) no robaràs, (5) no aixecaràs fals testimoni contra el
teu pròxim i (6) No desitjaràs els béns del teu pròxim. Els quatre restants es refereixen a qüestions
d'importància teològica i ritual. Queda que per una banda hi ha les obligacions entre les persones i,
per l'altra, les obligacions entre les persones i Déu.
Les religions monoteistes transmeten un estil de vida pobra, despresa, no acomodada, criticant
l'acumulació de riqueses. La exegesi rabínica considera el robatori com un gran pecat, afirmant que
qui roba és sempre un que ha decidit en el seu cor que treu l'home més podrit i trencant el precepte
que complint-lo, i aquesta és la negació absoluta de Déu. Al cristianisme, la incompatibilitat entre
Déu i els diners és clara: "Ningú no pot servir dos senyors, perquè si estima l'un, avorrirà l'altre, i si
fa cas de l'un, no en farà de l'altre. No podeu servir alhora Déu i el diner"(Mt 6,24). L'estil de vida
cristiana ha de ser pobre, tal com van viure Jesús i els seus deixebles.
Quant a l'islam, l'Alcorà és ple de condemnes contra els que s'enriqueixin mitjançant la usura o no
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comparteixen les seves riqueses. El ric només pot purificar la seva riquesa amb el zakat, espècie de
impost revolucionari religiós (Alcorà 13,22). D'aquí l'obligació de no ser ostentosos al donar diners.
La regla de totes les regles, l'obligació màxima del do, és la gratuïtat.
Aquestes religions en els seus orígens i en l'Edat Mitjana tenen uns propis principis ètics, que
recolzen i donen profunditat als valors ètics laics continguts en la Declaració Universal dels Drets
Humans. De fet la justícia i la responsabilitat social són presents en els tres filòsofs estudiats.
N'Avicenna té clar que l'home busca la felicitat i ens indicarà com arribar-hi. Ell ajudà a fer veure
que l'home requereix els seus semblants, ja que és un ésser social. Les lleis divines serveixen per
assolir a felicitat i Avicenna va tenir per objectiu ajudar a fer que les persones siguin millors i més
felices. No va faltar la seva solidaritat amb els més necessitats i va compartir els seus múltiples
coneixements amb la humanitat que va estimar.
En Maimònides deixa reflectit el seu amor als semblants i estableix que cal ajudar igualment al
pobre gentil que a l'israelita. Maimònides estableix que els pobres són fills predilectes de Déu.
Defensarà la 'Llei Jueva' que garanteix el benestar social i polític de la població. Estableix una
socialització per assolir així el benestar. Maimònides va desenvolupar una normativa, basada en la
justícia, que podem qualificar d'ensenyament o instrucció teòrica. Ell ens recorda la necessitat
d'estimar els altres i va demanar forces a Déu per ajudar d'una forma desinteressada, al ric i al pobre,
al bo i el dolent, a l'enemic i l'amic.
Hem vist que Tomàs d'Aquino afirma que la justícia està en el centre de les virtuts en totes les
circumstàncies de l'existència, perquè els justos ho són en temps de la guerra i en la pau. La justícia
fa bones les accions humanes. Sense justícia tot serià infelicitat. És imperatiu de tota persona fer-se
just per a ser feliç. Fins i tot en la Summa Teològica té presents els pobres en la defensa de les
causes terrenals.

7.3- La pau en les tres religions i en els tres filòsofs medievals.
El valor de la pau està present de manera constant en la Bíblia jueva i, l’evolució, s'ha convertit en
un signe de reconciliació entre els jueus. La pau és el nom de Déu (Jahvè-Xalom); pau és el nom del
Messies (príncep de la pau), la missió és anunciar i instal·lar la pau, en la litúrgia israelita es lloa que
Déu beneeix el seu poble amb la pau (Sl 29,11); La pau també és el nom de l'Israel sant ("sembraré
la pau" - Za 8,12).
La pau ve a ser un do de Déu per sobre de tota violència, però també una opció dels creients que,
guiats pels profetes, la substitueixen per la pau. El Messies ja no serà guerrer que triomfa, sinó algú
que, lliurant la seva vida pels altres, obre un camí de reconciliació. Els representants d'aquest
Servent-Missatger accepten el sofriment i reben la injustícia sense reaccionar de manera violenta. El
servidor de Jahvè es presenta com l'innocent que carrega amb la responsabilitat de tots per acabar
amb tota violència. No té culpabilitat, ja que no és violent, perquè no respon al mal amb més mal,
trencant la lògica acció-reacció que dominava sobre el món.
En l'origen del cristianisme està la pau. Jesucrist va ser un jueu fidel a les tradicions del seu poble
que va agafar i va dur a l'extrem la profecia messiànica de la pau en la línia del Servent de Jahvè.
Des d'un nou concepte de Déu, a qui concep com a Pare, va tractar de portar a l'extrem la utopia
israelita de l'amor, la justícia i la pau. El seu universalisme pacífic queda reflectit de manera clara en
el sermó de la muntanya, on predica la reconciliació amb el germà (Mt 5, 21-24), no tornar mal per
mal (Mt 5, 38-39), l'amor als enemics (Mt 5, 43-44) i no jutjar els altres (Mt 7, 1-2). Segons relaten
els evangelis, en diverses ocasions van provocar o van intentar posar a prova Jesús, però ell va evitar
qualsevol mena de conflicte o violència (per exemple, Jn 8, 1-11 i Mt 22, 15-22).
El característic de Jesús és, sobretot, la disposició al perdó sense límits i sempre, perdonant fins i tot
als seus botxins quan ja havia estat crucificat (Lc 23, 34).
El cristianisme predicat per Jesús (Ell és el centre del cristianisme) es presenta des dels seus orígens
com una religió de pau, que reprova i condemna l'ús de la violència i de les armes. Ens ofereix un
missatge radicalment pacífic, centrat en l'amor a Déu i al pròxim. La no-violència és el mitjà
privilegiat per construir el Regne de Déu. En el Sermó de la Muntanya, Jesús crida benaurats els que
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"treballen per la pau" (Mt 5,9). Al final, com comiat, deixa als seus seguidors la pau com a herència:
"Us deixo la pau, us dono la meva pau. Jo us dono la pau que el món no dóna. Que els vostres cors
s'asserenin i no temin" (Jn 14,27).
En l'islam, la primera etapa de la predicació de Mahoma va estar caracteritzada per una actitud
pacífica, d'absència de tota mena de violència. A poc a poc, va anar creant una comunitat oberta a
tots els pobles i va estendre els seus ensenyaments a la Meca, de forma pacífica entre els anys 613 i
622 dC. Mentrestant l'islam té caràcter global i està centrat en el respecte a Déu sense apel·lar a la
violència ni a la conquesta militar.
Al 622 dC. s'inicia un segon període en l'acció profètica de Mahoma, molt desigual al primer.
Organitza la seva comunitat, convertint-se en un home d'Estat, i davant l'amenaça que la ciutat de la
Meca significava per a aquesta nova comunitat musulmana, decideix conquistar-la. A partir d'aquest
moment d'ocupació de la Meca és quan s'adquireixen formes violentes en l'expansió de l'islam.
La gihad o "guerra santa" ha estat una excusa que han utilitzat molts musulmans al llarg de la
història per tal de justificar la violència en el seu intent de protegir i expandir la comunitat
musulmana, però la seva significació és molt més amplia que l'aspecte bel·licós que se li assigna. Cal
entendre-ho com l'"esforç realitzat en la via de Déu", denominant-se en l'Alcorà com gihad del cor,
gihad de la llengua (Alcorà 3, 110.114; Alcorà 9,7), etc. Per tant, el terme gihad es pot aplicar per
designar qualsevol cosa que exigeixi un esforç d'autosuperació per part del musulmà o un esforç en
la seva intenció de complaure Déu.
En virtut de les dues etapes en la vida de Mahoma, es pot reivindicar tant un islam pacífic com
violent.
Encara que, en l'Alcorà apareixen les paraules "misericòrdia" i "pau" amb molta més freqüència que
el terme gihad, i Déu no és el Senyor de la guerra (aquest no figura entre els noms de Déu!), sinó el
Clement i Misericordiós. També l'Alcorà mana fer el bé i no sembrar el mal (Alcorà 28,77), quedant
clar que no és igual obrar bé que obrar malament, demana tenir paciència i respondre al mal amb el
bé o amb alguna cosa que sigui millor (Alcorà 13,22; 23,96; 28,54), exhorta a tornar bé per mal
perquè l'enemic esdevingui un fervorós amic (Alcorà 41, 33-35) i parla de la renúncia a la venjança i
el perdó i la pau amb els enemics (Alcorà 42,40; 8,61). És més, es recorda repetidament l'imperatiu
essencial de manifestar misericòrdia i compassió sempre que sigui possible, ja que aquestes dues
virtuts expressen la naturalesa fonamental de Déu.
Vull mencionar que les paraules i successos bel·licosos de cada una de les creences s'han d'entendre
des de la perspectiva històrica, tenint en compte la situació de l'època i no hem d'ocultar-los. Així
podem llegir:
"Les cruels ‘guerres de Jahvè’ i els cruels salms de venjança de la Bíblia hebrea han de ser entesos
sobre el rerefons de la dominació de la terra i de la posterior necessitat de defensa enfront dels
enemics. Les guerres cristianes de missió i les ‘creuades’ tenen la seva base en la ideologia
eclesiàstica de l'alta i baixa edat mitjana. Les crides Alcorànics a la guerra reflecteixen la concreta
situació del Profeta en el període Mediní i el caràcter específic de les sures proclamades en aquests
anys269".

Hem vist com Avicenna fou un bon metge que segui un camí recte i com les seves intencions eren
pures. Cal veure com la medicina islàmica anava lligada a la religió i aquí trobem un sentit de
compassió fraternal cap als malalts. En les diferents publicacions d'Avicenna trobem humanitat i
desig de pau, comparteix els seus coneixements amb tota la humanitat a la qual estima. De fet Tomàs
d'Aquino ens dirà, que la filosofia d'Averrois i d'Avicenna, defensà la no-violència.
En Maimònides ens destacarà el valor de la pau i que sempre s'ha d'estimar la pau. Ell ens recorda la
necessitat d'estimar els altres i va demanar forces a Déu per ajudar d'una forma desinteressada, al ric
i al pobre, al bo i el dolent, a l'enemic i l'amic. Ell volia a tota la humanitat. I per això no estalviarà
recursos per donar valor a la pau. Una pau que ens la mencionarà de diferents maneres. Ens parlarà
de la pau de l'esperit, de l'ànima, dels homes... En els passatges de l'"Ètica" de la seva Mishneh Torà
ens diu, referint-se a l'home culte, que sempre ha d'estimar la pau, i només la pau.
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Al parlar de Tomàs d'Aquino, hem vist que l'objecte propi de l'amor és el bé. Ell "dóna per fet que el
bé és la causa pròpia de l'amor (S.T., I-II, 27, 1.)", i relaciona la pau amb el desig del bé. Dins
d'aquest bé comú està inclosa la caritat i la beneficència. És un filòsof que respecta la vida humana i
ens ensenya que el bé comú és superior al bé privat de cada un. Ell no oblida els pobres i vol la pau
al món. Ens parla de la nostra llibertat i defensa la pau a partir del model de les benaurances de
Jesús.
Dins la interpretació humana, les religions són ambivalents i incloent-hi el més essencial, la Bíblia o
l'Alcorà, alguns poden obrar despropòsits. Raó de què la història de les diferents religions pugui ser
vista des d'una perspectiva positiva com negativa. Tot i que la visió dels tres filòsofs medievals és
d'estima absoluta a la humanitat, i sol pot ser vista en una perspectiva positiva.
Podem afirmar que en els principis les tres religions monoteistes tractades, trobem en les seves arrels
una crida a la pau i l'amor la humanitat. També trobem aquesta crida a la pau i l'amor a la humanitat,
en els ensenyaments que ens han transmès Avicenna, Maimònides i Tomàs d'Aquino.
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8. Propostes de futures investigacions.
Amb la realització d'aquest treball de fi de màster he visualitzat algunes possibilitats per continuar el
treball iniciat i seguir investigant.
En primer lloc, un tema molt interessant, les influències històriques entre els autors (Avicenna,
Maimònides, Tomàs d'Aquino). Caldrà veure què accepten dels anteriors, què modifiquen, etc. I tot
això tenint en compte, que aquestes influències no sempre són reconegudes.
En segon lloc, es pot plantejar una projecció cap a l'actualitat. Amb la idea d'anar omplint de
contingut el que he anomenat en la introducció com una ètica de mínims. Un contingut que caldrà
buscar-lo en els aspectes més variats i concrets de la vida quotidiana.
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